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دکتر رضا مسرور
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و تحلیلگر اقتصادی

بازنده جنگ تجاری کیست؟
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی در یادداشتی به بررسی جنگ تجاری 
موجود میان امریکا با کشورهای اروپایی و چین 

پرداخت.
سازمانی بین المللی   )WTO( سازمان تجارت جهانی
است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم می کند. 
این سازمان به منظور دستیابی به توسعه پایدار 
و بهره برداری بهینه از منابع جهانی، ارتقاء سطح 
زندگی و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه 
و کمتر توسعه  یافته از رشد تجارت بین المللی، در 
سال ۱۹۹۵ میالدی تشکیل شد و از سال ۲۰۰۰ 

میالدی رشد و توسعه یافته است.
واردات  و  صادرات  آماری  بررسی های  روند 
سال های  که  سال ۲۰۰۰  به  نسبت  کشورها 
است،  بوده  سازمان  این  شکل گیری  ابتدایی 
آمریکا  کشور  صادرات  رشد  که  می دهد  نشان 
نسبت به کشورهای دیگری چون چین، به شدت 
تنزل یافته است. به عبارتی دیگر، بازنده اصلی 
در معادالت تجاری، پس از شکل گیری سازمان 
تجارت جهانی، کشور آمریکا بوده است. بر این 
پروتکل  قبال  در  آمریکا  سیاست  تغییر  اساس، 
را می توان  بین المللی و سازمان تجارت جهانی 

عامل اساسی وقوع جنگ تجاری دانست.
جنگ  بازنده  که  است  این  مهم  سوال  اینک 

تجاری کیست؟
از  را  مسئله  می توان  پرسش  این  به  پاسخ  در 
نوبلیست  کروگمن«  »پل  کرد:  بررسی  جهاتی 
برجسته، جنگ تجاری را مقدمه فروپاشی نظام 
۱۰سال  آزاد ظرف  تجارت  و  بین المللی  اقتصاد 
آینده می داند. او معتقد است که چنین شرایطی 
سبب خواهد شد جهان در مقایسه با امروز، ۲ تا 

توریسم ورزشی، ظرفیتی جهت توسعه اقتصاد گردشگری مناطق آزاد

صفحه 4 را بخوانید

صفحه2 را بخوانید

ظرفیت های مناطق آزاد در مسیر توریسم ورزشی

در جلسه شورای معاونین و مدیران  عامل مناطق آزاد تصویب شد:

تشکیل شورای گردشگری خارجی 
با حضور نمایندگان مناطق و همه ذینفعان در دبیرخانه

نشست هم اندیشی مدیران گردشگری دبیرخانه 
شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد کشور در 

تهران برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمدرضا رستمی 
معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری، سیدجواد 
و  شورا  دبیرخانه  گردشگری  مدیر  رضوی 
آزاد  مناطق  سازمان های  گردشگری  مدیران 
کشور در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی برگزار گردید، بر ارائه برنامه ها 
بودجه  در  شده  تعریف  عمرانی  فعالیت های  و 

سالیانه مناطق آزاد تاکید شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه 
این  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ایران در بحث گردشگری کشور  نشست گفت: 
دارای خدمات ارزان تری نسبت به سایر کشورها 
است، بنابراین برای جذب گردشگران باید کشورهای 
گردشگران  جذب  برای  و  شده  شناسایی  هدف 

خارجی برنامه ریزی های الزم انجام شود.
محمدرضا رستمی وجود رویکردهای گردشگری 
صنعتی و اقتصادی در مناطق آزاد کشور را ضروری 
و  مقصد  کشورهای  مطالعه  با  افزود:  و  دانست 
رویکردهای  ایجاد  و  خارجی  و  داخلی  بازارهای 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  و  صنعتی  گردشگری 
برنامه های منسجمی  اقتصادی می توان  و ویژه 
برای توسعه صنعت گردشگری در کشور داشت. 
تنها صنعتی که می تواند به کشور کمک کند و از 
شرایط پیچیده عبور دهد، صنعت گردشگری است.

برای  را  مجازی  فضای  از  استفاده  به  رستمی 
شناساندن جاذبه های گردشگری به دیگر کشورها 
اشاره کرد و گفت: برای جذب گردشگر خارجی 
و داخلی باید از ابزارهای به روز برای شناساندن 
جاذبه های گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
استفاده کنیم. فضای مجازی و گوگل این امکان 
را می دهد که عالقه مندان به حوزه گردشگری این 

ظرفیت ها را ببینند و انتخاب کنند.

وی هم چنین بر لزوم تدوین برنامه های توسعه 
بودجه  در  جامع  و  سالیانه  گردشگری  بازار 
داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  منطقه  هر  سالیانه 
وجود برنامه های مشخص و منسجم و حرکت 
در مسیرهای از پیش تعیین شده؛ نیاز صنعت 

گردشگری در مناطق آزاد است.

مدیر گردشگری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

جوامع محلی ذینفعان اصلی صنعت 
گردشگری در مناطق آزاد

دبیرخانه شورایعالی  به گفته مدیر گردشگری 
محلی  جوامع  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
صنعت  اصلی  ذینفعان  از  یکی  بومیان  و 
گردشگری در مناطق آزاد محسوب می شوند.

سیدجواد رضوی در نشست هم اندیشی مدیران 
سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری 
و  رویکردها  بررسی  به  کشور،  آزاد  مناطق 
برنامه های این مدیریت پرداخت و گفت: تعریف 
در  گردشگری  و  عمرانی  فعالیت های  و  برنامه 
راه اندازی ستاد خدمات سفر در  بودجه سالیانه، 
سطح ملی، تدوین تقویم زمانی به صورت یک 
رویداد مدیریتی در مناطق آزاد، مطالعه آموزشی 
و پیاده سازی مسئولیت های اجتماعی به منظور 
کاهش  جهت  در  زندگی  مهارت های  آموزش 

ی
طرح جلد: سپهر مراد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

۳درصد فقیرتر شود و همه طرف های درگیر در 
این جنگ، درصد قابل توجهی از منابع خود را 
طرف های  همه  مناقشه  پایان  در  و  دهند  هدر 
آورد  نخواهند  دست  به  مطلوبی  شرایط  درگیر 
برنده ای  هیچ  نهایت  در  تجاری  جنگ  این  و 

نخواهد داشت.
این جنگ  به  نیز می توان  از سوی دیگری  اما 
هرچند  که  است  این  آن  و  کرد  نگاه  تجاری 
منافع آمریکا در موضوعی جهانی چون تجارت، 
به اندازه برخی از کشورهای نوظهور چون چین 
این  شروع کننده  آمریکا  و  است  نشده  حاصل 
جنگ تجاری برای تغییر بازی است؛ اما ایزوله 
خواهد  باعث  جهانی  تجارت  در  آمریکا  شدن 
سایر  به  نسبت  بیشتری  ضررهای  که  شد 
این مدعا  کشورهای درگیر متحمل شود. گواه 
اروپا  کاالهای  روی  بر  آمریکا  که  است  این 
اروپایی ها  متقابال  و  است  بسته  تعرفه  چین  و 
چین  اما  کرده اند.  مشابه  اقدامی  نیز  چین  و 
کاالهای  روی  بر  خود  تعرفه های  اروپا  و 
دیگر  عبارت  به  نداده اند.  افزایش  را  همدیگر 
تولیدکنندگان  که  می شود  موجب  موضوع  این 
و چینی، گزینه های  اروپایی  و مصرف کنندگان 
آمریکایی  کاالهای  به  نسبت  دیگری  مختلف 
مصرف کنندگان  که  حالی  در  باشند،  داشته 
و  اختیار  این  فاقد  آمریکایی  تولید کنندگان  و 

انعطاف می باشند.
تحمیل  سبب  تجاری  جنگ  که  است  چنین 
این رو  از  بر آمریکا می شود.  هزینه های زیادی 
بسیاری از کشورهای درگیر، بازنده جنگ تجاری 
برنده ای  تجاری  جنگ  پایان  و  بود  خواهند 

نخواهد داشت.

مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم بیان داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار:

شاخص های  تدوین  و  اجتماعی  آسیب های 
ازجمله  گردشگری  حوزه  در  عملکرد  ارزیابی 
برنامه های حوزه گردشگری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد کشور در نیمه  دوم سال جاری است.

دوره های  برگزاری  محتوای  به  توجه  رضوی 
مناطق  در  گردشگری  فعاالن  برای  آموزشی 
آزاد را مهم دانست و افزود: محتوای دوره های 
آموزشی برای فعاالن گردشگری مناطق آزاد باید 
به گونه ای باشد که منجر به ارتقاء سطح ارائه 
خدمات، ایجاد رضایتمندی برای گردشگران و در 
نهایت در چهارچوب استانداردهایی باشد که برای 

آنها تعریف شده است.
و  برنامه ها  اجرای  روند  بررسی  به  وی 
هدف گذاری های گردشگری مناطق آزاد کشور 
در سال های قبل نیز اشاره کرد و گفت: وظایف 
به  نیاز  نظارتی  بعد  در  آزاد  مناطق  حاکمیتی 

برنامه ریزی درست و نظام مند دارد.
مدیر گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به راه اندازی ستاد خدمات سفر و 
مشارکت جوامع محلی در مناطق آزاد کشور اشاره 
کرد و افزود: انتظار می رود راه اندازی ستاد خدمات 
سفر در سازمان های مناطق آزاد کشور؛ اهمیت و 
اولویت صنعت گردشگری را در این سازمان ها و 
ذینفعان که همان جوامع محلی هستند، ارتقاء دهد.
گذشته  هفته  نشست  پیرو  گزارش،  این  بر  بنا 
آزاد  مناطق  سازمان هاي  گردشگري  مدیران 
معاونین  شورای  جلسه  در  اقتصادی،  ویژه  و 
و مدیران  عامل که در روز شنبه ۲8مهرماه در 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  محل 
دبیر  و  رئیس جمهور  با حضور مشاور  اقتصادی 
آزاد  مناطق  عامل سازمان های  مدیران  و  شورا 
برگزار شد، بنابه پیشنهاد ویژه معاونت فرهنگی، 
اجتماعی  و  گردشگری دبیرخانه، تشکیل شورای 
گردشگری خارجی با حضور نمایندگان مناطق و 

همه ذینفعان در دبیرخانه مصوب گردید.

نگاهی به مصوبات جدید و مشکالت تولیدکنندگان  در مناطق آزاد:
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گزارش:
مرضیه حسینی

توریسمورزشی،ظرفیتیجهتتوسعهاقتصادگردشگریمناطقآزاد
ظرفیت های مناطق آزاد در مسیر توریسم ورزشی

از مسیر  توریسم  راهکارهای جذب  از  یکی  دنیا  در  امروزه 
برنامه های  و  مسابقات  تورنمت ها،  برگزاری  است؛  ورزش 
محورهای  از  یکی  دنیا  نقاط  اقصی  در  ورزشی  و  تفریحی 
از  یکی  می شود؛  تلقی  گردشگری  صنعت  از  درآمدزایی 
مسیر  در  کشور  آزاد  مناطق  که  ظرفیت هایی  مهم ترین 
و  تورنمت ها  برپایی  دارند،  گردشگری  ارتقاء  و  توسعه 
مسابقات بین المللی است که می تواند در جذب گردشگران 

از نقاط مختلف دنیا به این ظرفیت بزرگ کمک کند.
ساحلی  والیبال  جهانی  تور  برپایی  شاهد  گذشته  هفته  در 
کاسپین با شرکت ۲۴تیم از ۱۱کشور جهان در منطقه آزاد 
انزلی با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی بودیم. این دست 
فدراسیون های  تقویم  در  می تواند  که  ورزشی  مسابقات 
معرفی  در  زیادی  بسیار  تاثیر  بگنجد،  جهانی  ورزشی 
به  ایران  آزاد  مناطق  ورزشی  و  گردشگری  ظرفیت های 
صنعت  توسعه  در  جدید  سرفصلی  و  باشد  داشته  جهان 

گردشگری در این مناطق از کشور باشد.
در  فعال  حضوری  دنیا  در  مطرح  شرکت های  امروزه 
عرصه های برپایی نمایش های ورزشی جذاب و پرمخاطب 
خود  برندسازی  و  معرفی  جهت  در  جهان  نقاط  اقصی  در 
می توان  برنامه ها  مدل  این  مطرح  نمونه های  از  که  دارند 
بسیار  ورزشی  برنامه های  که  کرد  اشاره  ردبول  شرکت  به 
از  استفاده  با  مختلف  کشورهای  در  را  هیجان انگیزی 
ظرفیت  های طبیعی هر منطقه برای معرفی و جهانی سازی 

برند خود برگزار می کند. 
بی شک مناطق آزاد ایران هم با توجه به تنوع محیطی و آب 
و هوایی و همچنین بسترهای بکر و زیبای طبیعی می توانند 
در مسیر ایجاد زیرساخت های مختلف در حوزه گردشگری 
ورزشی نقش آفرینی کنند و در کنار برگزاری موفق این قبیل 
رویدادها، ظرفیت های گردشگری مناطق هم به گردشگران 

معرفی گردد.

اهمیت توریسم ورزشی
برای درك اهمیت توریسم ورزشی بهتر است مثالی بزنیم. 
فرض کنیم قرار است یک تورنمنت بین المللی ورزشی در 
۱۶تیم  تورنمنت  این  در  باشد  قرار  اگر  شود؛  برگزار  ایران 
نفر  ۱۰هزار  تنها  تیم  هر  برای  و  باشند  داشته  شرکت 
تماشاچی راهی ایران شوند، بیش از ۱۵۰هزار نفر وارد کشور 
نزدیک  از  را  فرضی  تورنمنت  این  بازی های  تا  می شوند 

تماشا کنند.
هزینه  ۱۰۰دالر  تنها  روزی  اگر  ایران  به  ورودشان  با  آنها 
کنند و مدت این تورنمنت فرضی ۳۰روز باشد، چیزی بیش 
از ۴۵۰میلیون دالر درآمد نصیب کشورمان خواهد شد و این 
از  ناشی  اقتصادی  درآمدهای  از  کوچکی  بخش  تنها  البته 
یک تورنمنت بین المللی ساده و کوچک خواهد بود و تاثیرات 

دیگر این ماجرا خودش هفت من مثنوی می طلبد.
در این باره رئیس آکادمی ملی المپیک می گوید: گردشگری 
ورزش  مهم  بخش های  از  یکی  حاضر  حال  در  ورزشی 
محسوب می شود. در رویدادهای جذاب، مردم با فرهنگ و 
قابلیت های کشورهای میزبان آشنا می شوند و این موضوع 
دنبال  هم  اسالمی  کشورهای  در  خاص  طور  به  می تواند 

شود. 
سیدامیر حسینی معتقد است کشورهای مسلمان می توانند با 
برگزاری و تعریف برنامه های ورزشی مشترك، قابلیت های 
خود را در سراسر دنیا معرفی کرده و در نهایت گردشگری 

خود را رونق دهند.
زورخانه ای  ورزش های  بین المللی  فدراسیون  دبیرکل 
ورزشی  رویدادهای  گسترش  قرن ۱۹  اواخر  در  می گوید: 
فراهم  غربی  کشورهای  در  به ویژه  را  توریسم  رشد  زمینه 
از  استفاده  با  اسالمی می توانند  نیز کشورهای  اکنون  کرد. 

این قابلیت، گردشگران را به خود جلب کنند. 
او ادامه می دهد: مسابقات ورزشی این چنینی می تواند به 
رونق اقتصادی و تبادل فرهنگ ها منجر شود و برای مردم 

محلی نیز مفید خواهد بود.
با این همه توسعه توریسم ورزشی در ایران اما و اگرهایی دارد 
که پرداختن به آنها ضروری است. یکی از این اما و اگرها، 
گردشگری  و  گردشگری  برای  استراتژیک  برنامه  نداشتن 
ورزشی در ایران است که موجب شده در کشورمان بسیاری 
تعریفی معین و مشخص از گردشگری ورزشی با توجه به 
قابلیت هایش نداشته باشند. دکتر حمید قاسمی، عضو هیات 
تدوین طرح جامع  اهمیت  بر  تاکید  با  آزاد،  دانشگاه  علمی 
این بخش  موارد رشدنیافتگی  از  یکی  گردشگری ورزشی، 
در میان فدراسیون ها را نبود برنامه جامع می داند و می گوید: 
در  پیشبرد گردشگری ورزشی  برای  واحد  نداشتن سیاست 
کشور سبب شده است بخش های مختلف ورزشی تک بعدی 

و منفرد برنامه های خود را پیش ببرند.
او همچنین تعاریف گردشگری ورزشی را برآمده از فرهنگ 
و  فرهنگ  نداشتن  می افزاید:  و  می کند  عنوان  کشور  هر 
گردشگری  و  گردشگری  برای  استراتژیک  برنامه ریزی 
ورزشی سبب شده است ایران تعریفی از گردشگری ورزشی 

خود با توجه به قابلیت هایش نداشته باشد. 
قاسمی با اعالم این که گردشگری در ۲دهه آینده صنعت 
اول جهان خواهد بود، می گوید: ایران نتوانسته از قابلیت های 
گردشگری خود برای رشد فرهنگ و اقتصاد خود بهره ببرد.

البته مسئوالن و دست اندرکاران امر ورزش در سال های اخیر 

پی به اهمیت این موضوع برده اند و در همین راستا کمیته 
جهانگردی،  جهانی  سازمان  )ICO( و  المپیک   بین المللی 
مسائل  تحلیل  و  تجزیه  برای  را  بین المللی  کنفرانس های 
مربوط به توریسم ورزشی در خالل بازی های المپیک برگزار 
تالش  سازمان  دو  میان  مشترك  تفاهم نامه  اخذ  برای  و 
کمیته  میان  متقابلی  همکاری  سند  هم  تازگی  به  کردند. 
ملی المپیک ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
در راستای توسعه پایدار گردشگری ورزشی منعقد شده است 
و البته کمیسیونی در کمیته ملی المپیک ایران تشکیل شده 

که در این رابطه عمل می کند.
توریسم ورزشی در برخی از کشورهای جهان چنان دارای 
به  مربوط  فعالیت های  آنها  از  برخی  در  که  است  اهمیت 
نام  به  ویژه  وزارتخانه  یک  قالب  در  ورزش  و  توریسم 
اجرا  و  برنامه ریزی  را  مربوطه  امور   Sport Tourism
تاکنون  سال۲۰۰۱  از  ملل  سازمان  همچنین  می کند. 
جهانی  سال  عنوان  با  را  خود  برنامه  جهانی  سال های 
معرفی  و  نامگذاری  ورزش  سال  و  توریسم- اکوتوریسم 
و  شده  عنوان  مطالب  گرفتن  نظر  در  با  حال  است.  نموده 
با مطالعه سیاست های عمومی )کالن( می توانیم بسیاری از 
موضوعات مهم را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

گروه های  از  بسیاری  توجه  و  عالقه  مورد  که  موضوعاتی 
دانشجویان  و  سازمان ها  توریسم  بخش  از  است.  بانوان 
در  که  پژوهشگرانی  از  دسته  آن  تا  گرفته  جهانگردی 
جهانگردی  به  غیرمربوط  ظاهر  به  حتی  و  مربوطه  زمینه 
جامعه شناسی  تاریخ،  جغرافیا،  )اقتصاد،  می کنند  تحقیق 
و...(؛ این موضوعات مهم عبارتند از: طبیعت سیاسی فرایند 
و  برنامه ریزی  در  مردم  مشارکت  توریسم،  سیاست گذاری 
سیاست گذاری  در  قدرت  منابع  توریسم،  سیاست گذاری 
توریسم، شیوه و نوع انتخاب مدیران دولتی در محیط های 

سیاسی، اثربخشی سیاست های ترویسم. 
گردشگری،  صنعت  کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  بر  بنا 
انسجام  بدون  اگر  که  است  چندرشته ای  دانشی  توریسم 
تجزیه و تحلیل سیاسی دقیق، توسعه و تکامل یابد؛ قطعا 
کامل نمی گردد. یکی از این رشته ها، توریسم ورزشی و یا به 

بیانی دیگر گردشگری ورزشی است.
موضوعی تلفیق شده از دو صنعت جذاب ورزش و گردشگری؛ 
دنیا سرمایه گذاری های  از کشورهای  بسیاری  که  صنعتی 
اثرات  که  چرا  می دهند،  انجام  آن  توسعه  برای  را  کالن 
است.  تاثیرگذار  کشورها  اقتصاد  بر  جهانگردی  و  ورزش 
بنابراین با وجود اختالف ظاهری ورزش و گردشگری باید 
اذعان  یکدیگر  به  مقوله  دو  این  پیش  از  بیش  قرابت  به 
داشت، زیرا با توجه به ۳عنصر مهم توریسم یعنی جاذبه های 
فرهنگی، طبیعی و ورزشی که به عبارتی سه موتور توسعه 
پایدار محسوب می شوند، رشد قابل توجه توریسم در ۵۰سال 
گذشته یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی در 

قرن بیستم بوده است.

تمایل  و  ماشینی  زندگی  از  انسان ها  فرار  دیگر  سوی  از 
بستر  طبیعت،  در  تفریحی  و  ورزشی  فعالیت های  انجام  به 
فراهم  توریسم  صنعت  در  سرمایه گذاری  برای  را  مناسبی 
جهانگردی  جهانی  سازمان  برآورد  براساس  زیرا  آورده؛ 
بوده است.  از همین موضوع  ۱۲میلیارد دالر درآمد حاصل 
بنابراین قرن ۲۱ قرن برداشتن گام های طالیی برای حفاظت 
از طبیعت، معنویت و سالمت است و در این راستا جوامع 
سوی  به  سازنده ای  بسیار  نقش  بانوان  همچنین  و  انسانی 

آینده خواهند داشت.

توریسم ورزشی چیست 
و توریست ورزشی کیست؟

مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و یا غیرفعال 
کشور  از  اقتصادی-تجارتی  عوامل  سازماندهی  طریق  و 
میان  این  در  آمده  پیش  سفرهای  و  مقصد  کشور  به  مبدأ 
را توریسم ورزشی می نامند. توریست ورزشی شخصی است 
دلخواه  مورد  ورزشی  رشته  از  ورزشی  تور  یک  توسط  که 
جهانی،  آسیایی،  بازی های  همانند  تماشاچی  عنوان  به 
بازی های المپیک و یا از بازی های ویژه بانوان بازدید نموده 

و یا تمایل دارند در رویدادهای ورزشی مشارکت نمایند. 
به  اهداف ورزشی  براساس  توریست های ورزشی می توانند 

۳طبقه تقسیم شوند:
الف( مشارکت کنندگان در رویداها )ورزشکاران(

ب( تماشاچیان ورزشی
ج( عاشقان ورزشی

گفته  اشخاص  از  دسته  آن  به  ورزشی  مشارکت کنندگان 
رویدادهای  در  مشارکت  آنها  سفر  از  هدف  که  می شود 

ورزشی سازماندهی شده باشد )رقابتی یا غیررقابتی(. 
سفر  از  هدف  که  هستند  افرادی  از  دسته  آن  تماشاچیان، 

برای آنها حضور در رویدادهای ورزشی است.
از  از اشخاص هستند که هدف  عاشقانه ورزشی آن دسته 
سفر برای آنها حضور در رویدادهای ورزشی است که خود 

تدارکات آن را مهیا ساخته اند. 
باتوجه به منابع موجود در کشور می توان راه را برای توسعه 
این صنعت گشود و همچنین باتوجه به رشد جمعیت برای 
خانواده ها،  و  بانوان  جوانان،  فراغت  اوقات  غنی سازی 
گستردگی  با  ایران  زیرا  داد،  انجام  بسیار  برنامه ریزی های 
خاك خود امتیازات طبیعی و ورزشی بیشماری دارد و قادر 

است برای جذب گردشگران ورزشی مطرح باشد.
در این میان آنچه که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، 
گواهی  به  که  است  ایران  بیشمار  گردشگری  جاذبه های 
را  ما  کشور  خارجی  و  داخلی  گردشگری  کارشناسان  همه 
در ردیف ۱۰کشور پرجاذبه دنیا قرار داده است و برگزاری 
بسیار  کارکرد  می تواند  جهانی  باالی  رده  تورنمنت های 
موثری در شناخته شدن هر چه بیشتر این جاذبه ها داشته 

باشد. 

در این باره دبیر کمیته راهبردی گردشگری ورزشی کشور 
بین المللی  کمیته  در  ایران  گرفتن  قرار  محور  به  اشاره  با 
گردشگری ورزشی می گوید: برای جلب نظر کشورهای دنیا 
حرفه ای  صورت  به  است  ضروری  کشورمان،  توریسم  به 
وارد این مقوله شویم که تشکیل کمیته بین المللی ورزشی 
و در کنار آن برپایی همایش های بین المللی زمینه تعامالت 
صنعت  و  کشور  برای  بین الملل  عرضه  در  را  بیشتری 

گردشگری ما به ارمغان خواهد آورد.
هیات  عضو  و  دانشگاه  مدرس  شفیع زاده،  اسرافیل  دکتر 
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور و رئیس 
جذب  زمینه  در  که  پارسه  یاسمین  شرکت  مدیره  هیات 
پتانسیل های  درباره  نیز  است  فعال  بین المللی  گردشگران 
موجود در کشورمان برای توریسم ورزشی می گوید: قاعدتا 
در مورد توریسم ورزشی، ما امکانات زیادی به شکل طبیعی 
در اختیار داریم. وقتی ما راجع به توریسم ورزشی صحبت 
که  است  اسکی  پیست های  متوجه  ما  همه  نگاه  می کنیم، 
ورزشی  فعالیت های  توسعه  برای  خوبی  زمینه  می تواند 
زمستانی باشد؛ یا نوعا فعالیت هایی که تاکیدش بر استفاده از 
منابع آبی است؛ مانند ورزش قایقرانی. چنین پتانسیل هایی 
در کشور ما وجود دارد و همین طور فعالیت هایی که به شکل 
و  رودخانه ها  در  ورزشی  فعالیت های  قالب  در  سازمان یافته 

آبراه ها می تواند شکل بگیرد. 
که  می گذارد  اختیار  در  خوبی  فرصت های  همه  اینها 
بهره های  می توان  پتانسیل ها  این  از  مختلف  فصول  در 
بگیریم  نظر  در  را  موضوع  این  می توانیم  گرفت.  بیشتری 
فوتبال،  تیم های  مانند  ورزشی  تیم های  از  بسیاری  که 
کشورهای  در  مختلف  فصول  در  را  خودشان  اردوهای 

مختلفی برگزار می کنند.
مثال ایران به دلیل تنوع آب و هوایی، می تواند این امکان 
را در اختیار بسیاری از تیم های آسیایی و اروپایی قرار دهد 
تا آنها بتوانند اردوهایشان را در ایران برگزار کنند؛ مشروط 
مناسب  سرمایه گذاری های  زیرساخت ها  نظر  از  که  این  بر 
صورت بگیرد و به نوعی زمینه جذب این تیم ها فراهم شود.

در  بسیار خوبی  ترکیه سرمایه گذاری های  در  شما می دانید 
زمینه ایجاد اردوهای ورزشی صورت گرفته و ترکیه مقصد 
محسوب  ورزشی  تیم های  اردوهای  ایجاد  برای  مهمی 
مدنظر  چنانچه  ما هم  در کشور  که  است  طبیعی  می شود. 
ورزشی  توریسم  حوزه  در  موجود  پتانسیل های  از  است 
باید شرایط و فضای مناسب برای  بهره گیری شود. قاعدتا 

آن فراهم شود.
ورزشی  توریسم  درباره  نیز  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
برای جذب  مناسبی  و  بسیار خوب  زمینه  ورزش  می گوید: 

و توسعه توریسم است.
و  منطقه  در  توریسم  اهمیت  می دهد:  ادامه  قراخانلو  دکتر 
جهان مسئله بسیار مهمی است و ما اکنون شاهد تبلیغات 
جذب  برای  منطقه  و  کوچک  آسیایی  کشورهای  وسیع 
توریسم هستیم. ما نیز با توجه به منابع و ارزش های کشور 

خود در زمینه جذب توریسم باید گام های بسیاری برداریم.
تشکیل  با  المپیک  ملی  کمیته  در  ما  است:  معتقد  او 
به جدیت  را  مسئله  این  ورزش  توریسم  نام  به  کمیسیونی 
تاکیدات  و  الزم  هماهنگی های  با  و  می کنیم  پیگیری 
سازمان تربیت بدنی بر این مهم سعی داریم که با تشکیل 
توریسم  جذب  در  ورزشی  فدراسیون های  در  کمیته هایی 

ورزشی قدم برداریم. 
ما  ادامه خاطرنشان می کند:  در  المپیک  ملی  رئیس کمیته 
به  برای مسابقه ها  را که  ورزشکاران خارجی  باید مهمانان 
همچنین  و  کنیم  ورزشی  توریسم  به  تبدیل  می آیند  ایران 
برون مرزی  مسابقه ها  در  تا  کنیم  الزام  خود  ورزشکاران  به 
ضمن آشنایی با آداب و سنن آن کشورها، فرهنگ خود را 

معرفی نمایند.
ارسالی  مقاله  از  دیگری  بخش  با  را  نوشته  این  نیست  بد 
سیدعلی موسوی قمی نایب رئیس انجمن ورزشی آیکیدوی 

ایران به پایان ببریم. 
او با تشریح فواید برگزاری تورنمنت های بزرگ بین المللی 
اشاره  ایران  درباره  نکته جالبی  به  میزبان  برای کشورهای 
هر  در  موجود  زیرساخت های  و  امکانات  به  توجه  می کند: 
مورد  نباید  هرگز  که  است  کلیدی  و  مهم  نکات  از  کشور 
هزاران  کنار  در  نیز  ما  پهناور  کشور  در  شود.  واقع  غفلت 
موجب  و  دارد  وجود  که  تاریخی  و  جهانگردی  جاذبه  نوع 
افتخار ایران و ایرانی است، از لحاظ پتانسیل های الزم جهت 
و  ایده آل  سطح  در  ورزشی  مختلف  فعالیت های  راه اندازی 
متنوع  ظرایف  از  متاثر  که  نحوی  به  داریم؛  قرار  مطلوبی 
اقلیمی، توانایی راه اندازی و ایجاد سایت های بسیار عظیم و 

مجهز ورزشی در کشور و در نقاط مختلف وجود دارد.
بدنی  تربیت  سازمان  ازمدیران  برخی  عملکرد ضعیف  ولی 
نشان دهنده آن است که ما در اجرای مواردی از برنامه های 
مواردی  در  حتی  و  کرده ایم  عمل  نامطلوب  بسیار  ورزشی 
برنامه ریزی نداشته و نداریم که مدیریت ورزش کالن کشور 

باید به این امر توجه وافری نماید.
در  هم  آن  ورزشی  تورنمنت های  برگزاری  حال  هر  به 
سطوح باالی بین المللی و تحوالت عظیم و مثبت سیاسی، 
کشور  برای  که  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی، 
کشورهای  برای  قدری  به  می آورد،  ارمغان  به  میزبان 
توسعه یافته و مترقی اهمیت دارد که بسیاری از دولتمردان 
رقابت هایی  میزبانی  آوردن  دست  به  برای  کشورها  این 
همچون المپیک، جام جهانی و مسابقات منطقه ای و قاره ای 
به انواع راه ها و روش ها متوسل می شوند؛ تا جایی که حتی 
این  به  رسیدن  برای  نیز  قانونی  غیر  راه های  از  حاضرند 

موفقیت استفاده نمایند.

جشنواره جهانی ورزش های هوایی در منطقه آزاد قشم

مسابقات تور جهانی والیبال ساحلی در منطقه آزاد انزلی 

رالی گردشگری بانوان ایران در منطقه آزاد ماکو



اخبار منطقه آزاد انزلی

یکی از مهم ترین شاخصه های گردشگری، 
و  ورزشی  ظرفیت های  از  بهره گیری 
انزلی  آزاد  منطقه  و  است  ورزشی  توریسم 
ایجاد  و  طبیعی  مواهب  از  بهره مندی  با 
زیرساخت های مناسب در حوزه گردشگری 
و ورزش های ساحلی و آبی به عنوان یکی 
سطح  در  ورزش  توریسم  اصلی  مراکز  از 
کشور معرفی شده است. این منطقه تاکنون 
سطح  در  ورزشی  ۱۰۰رویداد  از  میزبانی  با 
سال  چهار  در  بین المللی  و  ملی  منطقه ای، 
گردشگران  در جذب  مناسبی  رشد  گذشته، 

داخلی و خارجی داشته است.
بین المللی  ورزشی  مسابقات  از  میزبانی 
جذب  کارهای  و  ساز  بهترین  از  یکی 
ورزشی  برندسازی  و  جدید  گردشگران 
ارزیابی می شود، چراکه در توریسم ورزشی 
مسابقات،  در  شرکت کنندگان  حوزه  سه 
تماشاگران رویداد ورزشی و بازدید کنندگان 
از جاذبه های گردشگری مکان برگزاری آن 
رویداد، سه ضلع جذب گردشگر در راستای 
برندسازی محسوب می شود؛ موضوعی که 
آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  اهداف  از  یکی 
متعدد  ورزشی  مسابقات  برگزاری  از  انزلی 

ظرف سال های اخیر را تشکیل می دهد.
گذشته  سال  چهار  طی  انزلی  آزاد  منطقه 
شطرنج،  بین المللی  مسابقات  میزبانی 
رزمی  ورزش های  بین المللی  رقابت های 
والیبال،  فوتبال،  مسابقات  دوره  چندین  و 
ورزش های  شنا،  دوچرخه سواری،  کشتی، 
آبی و قایقرانی در سطح ملی را در کارنامه 
عالوه  مسابقات  این  برگزاری  و  دارد  خود 
شناسایی  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  بر 
منطقه  سطح  در  ورزشی  استعدادهای 
در  گردشگران  اقامت  موجب  استان،  و 
ورود  کنار  در  استان  و  منطقه  هتل های 
در  شرکت  یا  مشاهده  جهت  گردشگران 
رویکرد  راستای  در  و  شده  مزبور  مسابقات 
جهانی  تور  رقابت های  از  میزبانی  فوق، 
کاپ  کاسپین  عنوان  تحت  ساحلی  والیبال 
این  در  جاری  ۲۷مهرماه  لغایت   ۲۳ از  که 

منطقه برپا شد را بر عهده داشته است. 
بهره برداری از زیرساخت هایی چون مجموعه 
قایقران،  سیروس  ساحلی  ورزش های 
مارینا،  اسکله  ساحلی،  تفریحات  مرکز 
دوچرخه سواری  پیست  و  ساحلی  استخر 
استانداردهای  باالترین  از  که  کوهستان 
ملی و بین المللی برخوردار می باشد، در کنار 
متنوع  زیرساخت های  و  طبیعی  جاذبه های 
گردشگری ایجاد شده از مهم ترین امکاناتی 
رویدادهای  از  میزبانی  جهت  که  است 
ورزشی داخلی و خارجی در این منطقه ایجاد 
شده تا ضمن توسعه ورزش قهرمانی، زمینه 
استعدادیابی در استان گیالن به عنوان یکی 
پدید  کشور  قهرمانی  ورزش  قطب های  از 
آید و از سوی دیگر روسای فدراسیون های 
ملی و بین المللی ورزشی با بازدید از منطقه 
جهت  را  موجود  زیرساخت های  انزلی،  آزاد 
استاندارد  بین المللی  رویدادهای  از  میزبانی 

عنوان کرده اند.
جایگاه  به  عنایت  با  است،  ذکر  به  الزم 
سومین  عنوان  به  گردشگری  صنعت 
منطقه  سازمان  جهان،  درآمدزای  صنعت 
آزاد انزلی بر این باور است که وجود اثرات 
و  ورزش  هم افزایی  در  اقتصادی  مثبت 
و  اقتصادی  توسعه  موجبات  گردشگری، 
زیرساختی  حوزه های  در  جذب سرمایه گذار 
را  بین المللی  ورزشی  مسابقات  برگزاری  و 
در میان کشورهای جهان فراهم کرده است.

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است  گفتنی 
توجه به امکانات ورزش عمومی و افزایش 
نیز  را  اجتماعی  نشاط  و  عمومی  سالمت 
مورد توجه قرار داده، چراکه افزایش سطح 
جامعه ای  ایجاد  موجبات  عمومی  سالمت 
سالم و با نشاط به عنوان یک شاخص مهم 
یافته در مسیر  توسعه  در مؤلفه های جامعه 
افزایش کارایی اجتماعی محسوب می شود، 
توسعه ای  برنامه های  در  که  موضوعی 
منطقه به عنوان یک تعهد اجتماعی لحاظ 

شده است.

هم افزایی ورزش و 
گردشگری در راستای 

توسعه اقتصادی 
منطقه آزاد انزلی 
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پنج رشته  بیماران خاص در  مسابقات ورزشی 
ورزشی شنا، دارت، تیراندازی، تنیس روی میز 
و شطرنج در دو رده سنی زیر بیست و پنج سال 
و باالی بیست و پنج سال از تاریخ ۲۵ لغایت 
و  فرهنگی  مجتمع  در  جاری  سال  ۲۷مهرماه 

آموزشی زیباکنار منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  با  مسابقات  این 
انزلی، فدراسیون ورزشی بیماران خاص کشور 
و اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن و با 
شرکت ۲۵۰ورزشکار از ۲۰استان کشور برگزار 

گردید.
که  مسابقات  این  اختتامیه  مراسم  در 
ورزش  کل  اداره  و  فدراسیون  مسئولین 
داشتند،  حضور  گیالن  استان  جوانان  و 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  فاتحی  مجید 

با حضور 2۵0 ورزشکار از 20 استان صورت پذیرفت:

برگزاری مسابقات ورزشی بیماران خاص در پنج رشته در منطقه آزاد انزلی
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
ایجاد  با  سازمان  این  که  مطلب  این  بیان 
اخیر  سال  چند  در  ورزشی  زیرساخت های 
ملی  منطقه ای،  رویداد  نود  از  بیش  میزبان 
برگزاری  تاکید کرد:  بوده است  بین المللی  و 
افزایش  در  مهمی  نقش  رویدادهایی  چنین 
افزایش  و  آسیب ها  کاهش  اجتماعی،  نشاط 

دارد. ورزشی  توریسم 
مسابقات  دوره  سومین  امسال  افزود:  فاتحی 
با  مناسب  شرایط  با  خاص  بیماران  ورزشی 
برگزار  منطقه  این  در  فدراسیون  همکاری 

گردید.
گفتنی است، در پایان رقابت ها به نفرات برتر 
هر یک از رشته های پنج گانه مدال، لوح و کاپ 

قهرمانی اهدا گردید.

رشد گردشگری با توریسم ورزشی

انزلی

تیم قزاقستان قهرمان تور جهانی والیبال ساحلی 
منطقه آزاد انزلی »کاسپین کاپ« شد

مرحله  سومین  رقابت های  پایانی  روز  در 
تور جهانی والیبال ساحلی کاسپین که به 
میزبانی منطقه آزاد انزلی و با حضور دکتر 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور 
ساالری  دکتر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
استاندار گیالن، رئیس فدراسیون والیبال، 
مجلس  در  رشت  مردم  نماینده  جعفرزاده 
شورای اسالمی، ناظران فدراسیون جهانی 
والیبال، مدیران هیات های ورزشی گیالن 
شد،  برگزار  رشته  این  به  عالقه مندان  و 
تیم »قزاقستان یک« به دلیل مصدومیت 
فینال  در  انصراف  و  ایران  تیم  بازیکن 

رقابت ها به مقام قهرمانی رسید.
والیبال  جهانی  تور  گزارش،  این  بر  بنا 
ساحلی کاسپین از روز سه شنبه ۲۴مهرماه 
با شرکت ۲۴تیم از ۱۱کشور در مجموعه 
ورزش های ساحلی سیروس قایقران آغاز 
ترکیب  با  ایران ۱  تیم  فینال  در  و  شد 
مقابل  در  وکیلی  آرش  و  سالمی  بهمن 
ست  اواخر  در  که  گرفت  قرار  قزاقستان 
آرش  دلیل مصدومیت  به  بازی،  این  اول 
این  انصراف  و  یک  ایران  بازیکن  وکیلی 
تیم، قزاق ها در این بازی پیروز شدند و به 
عنوان قهرمانی سومین تور جهانی دست 

یافتند.
این  رده بندی  دیدار  در  است،  گفتنی 
رقابت ها نیز تیم ایران۲ با ترکیب رئوفی و 
میرزاعلی و ایران۳ متشکل از پورعسگری 
پرداختند  رقابت  به  یکدیگر  با  آقاجانی  و 
دو،  ایران  تیم  ساحلی بازان  پایان،  در  که 
با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسیدند و 

مقام سوم را به دست آوردند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه برگزاری 
مسابقات ورزشی در سطح بین المللی یکی 
است،  انزلی  آزاد  منطقه  رویکردهای  از 
این  برگزاری  با  تالشیم  در  کرد:  اظهار 
مسابقات، به ویژه در رشته هایی که استان 

گیالن از ظرفیت باالیی برخوردار بوده و 
دارای قهرمان های ملی است، منطقه آزاد 
انزلی را به عنوان پایگاه توریسم ورزشی 
و  گیالن  استعدادهای  شناسایی  مرکز  و 

منطقه تبدیل کنیم.
کیفیت  اینکه  بیان  با  مسرور  رضا  دکتر 
اهمیت  حائز  ما  برای  همیشه  مسابقات 
است، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات 
در رشته های ورزشی مختلف به خصوص 
و  ساحلی  هندبال  و  والیبال  فوتبال، 
که  نزدیک  آینده  در  آبی  ورزش های 
با  که  کاسپین  جهانی  تور  این  همچون 
جهان  سبک  صاحب  ۱۱کشور  حضور 
شد،  برگزار  ممکن  سطح  باالترین  در 
و  دارد  قرار  سازمان  این  برنامه های  در 
در  والیبال ساحلی  تور جهانی  رقابت های 
و  ثبت  والیبال  جهانی  فدراسیون  تقویم 

ساالنه در این منطقه برگزار خواهد شد.
با  نیز  گیالن  استاندار  ساالری  مصطفی 
سرزمینی  گیالن  استان  اینکه  بر  تاکید 
قهرمانی  و  ورزشی  توانمندی  با  مستعد 
تصریح  است،  مختلف  ورزشی  رشته های 
کرد: گیالن و خصوصا بندرانزلی از ظرفیت 
باالیی در رشته های آبی، فوتبال، والیبال و 
ورزش های ساحلی برخوردار است و فضای 
عمومی استان حامی و پشتیبان رشته های 
ورزشی مختلف بوده و امروز شاهد استقبال 
بودیم،  والیبال  جهانی  تور  از  مردم  پرشور 
در  ورزش  می دهد  نشان  که  موضوعی 

زندگی مردم گیالن جریان دارد.
بودن  گسترده  و  مردمی  گیالن،  استاندار 
مهمی  مسئله  را  عموم  بین  در  ورزش 
در  حمایت  وظیفه  ما  گفت:  و  دانست 
بخش های قهرمانی و همگانی داریم که 
تاثیر بسزایی در ترغیب  در هر دو بخش 
تا  می گذارد  قهرمانی  ورزش  تقویت  و 
ملی  سطح  در  بیشتری  قهرمانان  بتوانیم 

و بین المللی داشته باشیم.

ن مقدم
س ها: رامی

عک
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گزارش:
حسین مرادی

یادداشت 
جواد عباس پور
 کارشناس ارشد امور اقتصادی 
و حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در  امسال  فروردین ماه  اواخر  وزیران  هیات 
مدیریت  و  ساماندهی  منظور  به  مصوبه ای 
صورت  به   کاالها  کلیه  واردات  ارز،  بازار 
تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-
مبادی  سایر  و  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 

ورودی بدون ثبت سفارش را ممنوع کرد.
وزیران،  هیات  مصوبه  این  اول  نگاه  در 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فعاالن  برای 
از  بخشی  و  کرده  ایجاد  محدودیت 
بین  از  را  مناطق  این  قانونی  مزیت های 
می برد؛ اما می توان با نگاه دقیق تر، مصوبه 
مزیت  ایجاد  و  فرصت  به عنوان  را  یاد شده 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  برای  جدید 
تلقی کرد و با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت صنعت، 
گمرک  و  مرکزی  بانک  تجارت،  و  معدن 

جمهوری اسالمی ایران از آن بهره برد.
تا  داریم  را  آن  قصد  یادداشت  این  در 
سیاست ها  هم  که  دهیم  ارائه  پیشنهادی 
مالی،  شفافیت  راستای  در  دولت  مقررات  و 
بازار  کنترل  و  پولشویی  و  قاچاق  با  مبارزه 
ارز و کاال محقق شود و هم به طور همزمان 
ویژه  و  آزاد  مناطق  قانونی  مزیت های  به 
مزیت  و  نشود  وارد  خدشه ای  اقتصادی 

جدیدی نیز لحاظ شود.
ویژه  و  آزاد  مناطق  فعاالن  به  تاکنون 
و  نمی گرفت  تعلق  مبادله ای  ارز  اقتصادی 
مجبور بودند تا از ارز متقاضی استفاده کنند.

از  نیاز،  مورد  ارز  تامین  که  حاضر  حال  در 
)در  نیست  امکان پذیر  متقاضی  ارز  محل 
صورت تامین نیز، به  دلیل افزایش نامتعارف 
قیمت ارز به هیچ عنوان به صرفه نیست( و 
دارد،  را  ارز  بازار  ساماندهی  نیز قصد  دولت 
فعاالن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند 
با ثبت سفارش، ارز مورد نیاز واردات خود به 
با  و  بانکی  از طریق سیستم  را  مناطق  این 
نرخ مصوب دولتی )۴۲۰۰تومان( تامین کنند 
فعاالن  همیشگی  مشکل  موضوع  این  که 
نرخ  با  ارز  تامین  راستای  در  را  مناطق  این 

مصوب دولتی حل می کند.
نکته ای که باید مورد توجه داشت، این است 
که ثبت سفارش برای واردات کاال به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی نباید مزیت قانونی که 
در ماده )۱۴( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری-صنعتی 
همچنین ماده )۸( قانون تشکیل و اداره مناطق 
ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، به آن 

اشاره شده است را خدشه دار کند.
در همین راستا پیشنهاد می شود همان گونه 
که پیش تر دسترسی ثبت سفارش در سامانه 
»ثبتارش« برای برخی از مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی همانند سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها فعال شده، اوال برای همه 
این دسترسی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
ایجاد شود تا فعاالن این مناطق برای انجام 
سازمان های  به  مراجعه  به  نیاز  خود  امور 

صنعت، معدن و تجارت نداشته باشند.
ثانیا ثبت سفارش در این مناطق ۲مرحله ای 
اول  ترتیب که در مرحله  بدین  انجام شود، 
یعنی مرحله ورود کاال از خارج از کشور به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدودیت های 
کشور(  )داخل  اصلی  سرزمین  به  واردات 
وجود نداشته باشد و مادامی که کاالی وارد 
این  شده  محصور  محدوده  داخل  در  شده 
نداشته  به ترخیص وجود  نیاز  مناطق است، 
شماره  تصویب نامه  مفاد  همچنین  و  باشد 
۱۶۳۹۳/ ت۲۴۷۹۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۳ که 
اولیه،  مواد  واردات  ارزی  تعهدات  رفع  برای 
قطعات و لوازم ماشین آالت صنعتی برای انجام 
قراردادهای مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس 
و پتروشیمی صادر شده بود به همه مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی تسری پیدا کند تا فعاالن این 
نداشته  ارزی  تعهدات  رفع  مشکل  مناطق 
است  قرار  زمانی که  دوم  مرحله  در  باشند. 
وارد  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  کاال 
همانند  شود،  کشور(  )داخل  اصلی  سرزمین 
رویه سابق امور مربوط به گمرک و مالیات 

بررسی و انجام شود.
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  اگر 
سازمان  هماهنگی  و  همکاری  با  اقتصادی 
گمرک  و  مرکزی  بانک  تجارت،  توسعه 
پیشنهاد  بتواند  ایران  اسالمی  جمهوری 
تنها  نه  آورد،  در  اجرا  مرحله  به  را  فوق 
مناطق  این  فعاالن  شامل  محدودیتی  هیچ 
نرخ  با  ارز  تامین  مشکل  بلکه  نمی شود، 
فعاالن  ارزی  تعهدات  رفع  و  مصوب دولتی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حل می شود 
و در راستای شفافیت و ساماندهی بازار ارز و 
کاال و مبارزه با قاچاق ارز و کاال و پولشویی 

گامی موثر برداشته خواهد شد.

مزایا و معایب ممنوعیت ورود 
کاال بدون ثبت سفارش به 

مناطق آزاد

واردات  شده،  صادر  ۲۲فروردین ماه۹۷  در  که  دولت  ارزی  بخشنامه  براساس 
کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. به این ترتیب 
همه نیازهای وارداتی از کشورهای خارجی منجمله مناطق آزاد که جزء قلمرو 

گمرکی سرزمین اصلی محسوب نمی شود باید با ثبت سفارش انجام شود.
دالر  خبر  و  ارز  بازار  در  بسیار  التهابات  از  پس  و  مصوبه  این  از  بعد  روز  چند 
دولتی  مسئوالن  حضور  با  مرکزی  بانک  در  نشستی  ۴۲۰۰تومانی،  تک نرخی 
تشکیل شد. در نشست هماهنگی بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درباره نحوه تامین ارز واردات در مناطق 

آزاد بحث و بررسی شد. 
اظهار  این نشست مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در 
ثبت  بدون  این  از  پیش  که  آزاد  مناطق  واردات  اخیر،  مصوبه  براساس  کرد: 

سفارش انجام می شد، اکنون باید ثبت سفارش داشته باشد. 
معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این  باره گفت: تمام واردات کاال و خدمات 
به کشور منوط به ثبت  سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که 
بر این اساس، واردات کاال و خدمات حتی در مناطق آزاد تجاری نیازمند ثبت 

سفارش است.
سفارش  ثبت  کامل  فرآیند  بازرگانی،  وزیر  فروردین ۱۳۸۸  بخشنامه  براساس 
واردات کاال به سازمان های مناطق آزاد کشور تفویض اختیار شد. این بخشنامه 
به استناد بند »الف« ماده ۲۷  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران و بند »الف« ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه صادر 
شده است. بخشنامه یادشده با هماهنگی دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی و 
همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و حوزه مشاوره رئیس جمهوری در امور 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه و ۷تیرماه ۱۳۸۸ به تمام مناطق آزاد ابالغ شد. 
همان زمان، نماینده تام االختیار وزارت بازرگانی در مناطق آزاد تجاری وقت، هدف از این 
اقدام را تسهیل امور تجاری و بهره برداری بهینه از ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری 
مناطق آزاد کشور و جایگزینی این مناطق با دیگر مراکز واسطه ای کشورهای حوزه 

خلیج فارس در زمینه واردات، پردازش و صادرات مجدد کاال اعالم کرد. 
به گفته حسین سلطانی نیا، سازمان های مناطق آزاد مکلف هستند، ظرف حداکثر 
ملی  طرح  ستاد  دبیرخانه  هماهنگی  با  اجرایی  بخشنامه  ابالغ  از  پس  ۱۰روز 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  به  خود  نمایندگان  معرفی  به  نسبت  ساماندهی 
برای تشریفات اداری تفویض اختیار ثبت سفارش و هماهنگی برای آشنایی با 
نرم افزار اجرایی »ثبتارش« و دریافت گذرواژه مربوط و آموزش مقررات صادرات 
و واردات مرتبط با ثبت سفارش اقدام کنند. همچنین تمام اشخاص حقیقی و 
حقوقی متقاضی واردات کاال می توانند با بهره برداری از تسهیالت موضوع این 
انجام ثبت  سفارش  به  آزاد نسبت  به سازمان های مناطق  با مراجعه  بخشنامه 
واردات کاالی مورد درخواست خود اقدام کنند. ثبت  سفارش شامل کاالهایی 
کشور  گوناگون  نقاط  به  خارج  از  کاال  واردات  به  تصمیم  متقاضی  که  است 
)سرزمین اصلی( به طور مستقیم یا از طریق مناطق آزاد را دارد. بر این اساس، 
بخشنامه  شمول  از  آزاد  منطقه  نهایی  مقصد  به  کشور  خارج  از  کاال  واردات 

یادشده مستثنا و تابع قوانین و مقررات مناطق آزاد است. 
وی در ادامه عملیات ثبت  سفارش کاال موضوع بند »دو« این بخشنامه را براساس 
ضوابط و مقررات ناظر بر ثبت سفارش واردات کاال در کشور اعالم کرد: سازمان های 
مناطق آزاد مکلف هستند تمهیدات، امکانات، تجهیزات و فضای اداری مناسب برای 
انجام فرآیند ثبت سفارش واردات کاال در مناطق آزاد را فراهم کنند. گمرک های 
اجرایی کشور نیز موظف هستند نسبت به پذیرش اسناد ثبت سفارش واردات کاال به 

مقصد سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد کشور اقدام کنند. 
حال پس از گذشت چندین سال از این بخشنامه، دولت در تصمیمی جدید به 
تمرکز  به  شاید  که  داد  دوباره  رای  آزاد  مناطق  در  واردات  ثبت سفارش  الزام 
بیشتر بر تولید و صادرات و البته واردات محصوالت ضروری و اساسی از این 

مناطق منجر شود.
که،  بود  این  تیرماه ۱۳۸۸  در  اعالمی  عمل  دستور  این  در  جالب  نکته  شاید 
سلطانی نیا نماینده تام االختیار آن دوره وزارت بازرگانی خاطرنشان کرده بود که، 
)دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی(  ایران  نمایندگان سازمان توسعه تجارت 
مستقر در مناطق آزاد کشور در چارچوب شیوه نامه ای که از طرف دفتر مقررات 
صادرات و واردات ابالغ می شود، بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته 
و گزارش عملکرد و نقاط قوت و ضعف آن را هر سه ماه یکبار ارائه خواهند کرد 
و همچنین تاکید شده بود که، مسئولیت رعایت تمام قوانین و مقررات مربوط 

به ثبت سفارش واردات کاال به عهده باالترین مقام مسئول منطقه آزاد است.
حال این که چرا پس از گذشت نزدیک به یک دهه که این مصوبه به دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد اعالم شده بوده و قاعدتا به واسطه پشتوانه هایی که در آن 
زمان از سیاست اقتصاد آزاد در مناطق آزاد کشور وجود داشته و همین حمایت ها 
باعث عدم اجرای این مصوبه گردیده است بگذریم، سوال مهم اینجاست که با 
توجه به شرایط کنونی اقتصاد و همچین شروع تحریم های ایران و اهمیت نقش 
مناطق آزاد در دور زدن تحریم ها، این مصوبه بدون مشورت و هم اندیشی با فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد اجرا می گردد، چه دلیلی می تواند داشته باشد؟! محدود کردن 
تولید و واردات کاال و مواد اولیه به واسطه ثبت سفارش و همچنین عدم تخصیص 
ارز ۴۲۰۰تومانی به فعالین اقتصادی مناطق آزاد این روزها مشکالت بسیار بزرگی 

را در مسیر تولید در مناطق آزاد به وجود آورده است.
شاید اصرار به اجرای این مصوبه در آینده بزرگترین طوفان تعطیلی واحدهای 
تولیدی در مناطق آزاد و همچنین بیکاری و به تبع آن شروع فصلی از مهاجرت 

از مناطق آزاد به مراکز کالن شهرها را به همراه داشته باشد.
در این گزارش سعی شده که از دیدگاه کارشناسان و گفت وگو با یک تولید کننده 
در منطقه آزاد ارس به مشکالت ایجاد شده بر سر مسیر توسعه مناطق آزاد با 
محوریت تولید و اشتغال با توجه به مصوبات اخیر که هیچ چیز به جز از بین 
بردن مزیت های ذاتی مناطق آزاد کشور نداشته است و باعث بی اعتمادی فعالین 

و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد شده، بررسی گردد.

رئیس مجمع عالی واردات:
شفاف سازی در تجارت به سود جامعه است

رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه 
افراد  تمام  برای  کشور  در  تجارت  وقتی 
بود،  به سود جامعه خواهد  یکسان شود، 
مسیر  در  کردن  تقسیم بندی  کرد:  اظهار 

تجارت عامل ایجاد رانت و فساد است. 
علیرضا مناقبی درباره الزام ثبت سفارش 
در مناطق آزاد، تصریح کرد: هنوز اتفاقی 
رخ نداده و اظهارنظری هم نمی توان کرد. 
اجرایی  مرحله  به  کار  تا  کرد  تامل  باید 

کامل این مصوبه در مناطق آزاد برسد. 
وی ادامه داد: این تصمیم شاید به  دلیل شفاف بودن میزان درآمدهای ارزی و 
حجم واردات به کشور گرفته شده و باید دید هدف از آن چیست؟ شاید هدف 
بنابراین  این باشد که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد و تجارت مشخص باشد؛ 
قدر  اقتصاد هر  اینکه مسیر  آن موجب شفاف سازی خواهد شد. ضمن  اجرای 
برای عموم شفاف تر باشد، به سود کل جامعه و حتی دولت است؛ زیرا آمار و 
ارقام درستی درباره تراز تجاری به دست می آید و تصمیم گیری های منطقی تری 

هم درباره اقتصاد گرفته خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی 
امور مناطق شورایعالی دبیرخانه مناطق آزاد:

ایجاد هر نوع بروکراسی 
باعث محدودیت در مناطق آزاد خواهد شد

امور  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با 
بروکراسی  نوع  هر  ایجاد  اینکه  بر  تاکید 
خواهد  آزاد  مناطق  در  محدودیت  باعث 
شد، اظهار کرد: مجموعه فعالیت هایی در 
به  الزام  با  که  می شد  انجام  آزاد  مناطق 

ثبت سفارش دچار خلل می شوند. 
محمد معزالدین گفت: به  عنوان نمونه در 
مناطق آزاد داشتن کارت بازرگانی مالک 
دایره  در  گمرکی  لحاظ  از  اینکه  یا  نبود 
و همین تسهیالت سبب گسترش حجم  نداشت  قرار  اصلی  گمرکی سرزمین 
فعالیت و سرمایه گذاری ها می شد، اما با این محدودیت ها مشکالتی ایجاد خواهد 

شد. 
وی در پاسخ به اینکه تصمیم جدید شاید باعث تمرکز بیشتر بر تولید و صادرات 
تلقی  منفی  ما  کشور  در  واردات  مفهوم  متاسفانه  گفت:  شود،  آزاد  مناطق  در 
زمینه صادرات  واردات است که  با  آزاد  اقتصاد  نظام  می شود، در حالی که در 
صادرات  برای  نیز  واردات  از  قابل توجهی  بخش  اینکه  می شود، ضمن  فراهم 

است. 
به گفته معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد، نباید فکر کنیم هرآنچه از خارج وارد می شود، بد است. همانطور که از نام 
مناطق آزاد پیداست باید براساس اقتصاد آزاد اداره شود؛ بنابراین اگر محدودیتی 
ایجاد می کنیم پس باید مناطق آزاد را هم از بین برد، زیرا دلیلی بر ادامه فعالیت 
آنها باقی نمی ماند. در واقع ما در برخی نواحی کشور نمونه ای از اقتصاد آزاد را 

که در جهان اجرا می شود، ایجاد کردیم که ببینیم آیا جواب می دهد یا خیر؟
معزالدین با اشاره به اینکه این موضوع دور زدن قانون مناطق آزاد است، گفت: 
در قانون مناطق آزاد آمده که از همه مقررات هایی که در سرزمین اصلی وجود 
دارد، آزاد است، مگر اینکه مجلس تصویب کند. در حال  حاضر به عنوان مثال 
در مناطق آزاد جدید، پیشنهاد غالب این است که خرده فروشی در این مناطق 
ممنوع باشد. هرچند این موضوع در قانون مناطق آزاد جهان نیست، اما در اینجا 
با  اینکه مخالفت ما  ایجاد کند. در نهایت  مجلس حق دارد این محدودیت را 
الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد نیز به این دلیل است که بروکراسی در مسیر 

تجارت و تولید آزاد را به حداقل برسانیم نه اینکه بیشتر کنیم.

مهندس صابر صفرزاده مدیرعامل شرکت پاک سون نوین ارس:
تولید، اهرم توسعه مناطق آزاد 

در  ارس  نوین  پاک سون  شرکت 
تاسیس  ارس  آزاد  منطقه  در  سال ۱۳۹۱ 
سال ۹۶  در  شرکت  این  است.  شده 
دستمال  تولید  عملیاتی  و  اجرایی  فاز 
در  و  رساند  بهره برداری  به  را  مرطوب 
پوشک  تولید  خط  سال ۱۳۹۷  دوم  نیمه 
خواهد  راه اندازی  شرکت  این  در  بچه 
تولید شرکت  ماشین آالت خط  کلیه  شد. 
از دستگاه های روز دنیا با دارا بودن آخرین 
تکنولوژی تولید از کشور ایتالیا می باشد و 

ساخت و مونتاژ کشور ترکیه است. 

تامین مواد اولیه و مشکالت پیش رو
در بخش مواد اولیه چند مقوله مختلف مطرح می شود؛ ابتدا بحث تامین مواد 
داخلی و خارجی است و بحث دوم، موضوع تامین ارزی است که برای خرید 
مواد خارجی الزم می باشد و بحث سوم، مسئله حمل و نقل است. این سه عامل 
جزء مهم ترین و حیاتی ترین موضوعات مربوط به تولید در کشور و مناطق آزاد 
می باشند که متاسفانه در طول شش ماه گذشته بروز مشکل در این مقوله ها 
شرایط بسیار سختی را برای فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد 
ایجاد کرده است. بحث نوسان و تغییر قیمت ارز یکی از بزرگ ترین چالش ها 
در مسیر تولید در کشور است، به عنوان مثال کارتنی را که ما برای بسته بندی 
۱۴۰۰تومان  را  عدد  هر  امسال  اردیبهشت ماه  و  فروردین  در  محصوالت مان 
نکته  خریده ایم!  ۴۵۰۰تومان  مهرماه  در  را  کارتن  همان  می کردیم،  خریداری 
اینجا است که همین محصول را که قبال با چک سه ماهه تسویه می کردیم، 
اکنون به ما اعالم می کنند که قبل از تولید و زمان سفارش باید نقدا پرداخت 
شود! حال شما همین نمونه را در همه نیازهای مواد اولیه یک تولید کننده لحاظ 
کنید. موضوع تامین مواد اولیه تولید با توجه به نوسان لحظه ای قیمت ارز رسما 

تولید را برای تولید کنندگان غیرممکن کرده است. 
نکته بعد موضوع حمل و نقل است که متاسفانه با توجه به مشکالتی که در این 
حوزه در کشور به وجود آمده که قطعا همه در جریان هستند و در مرحله اول 
بحث افزایش نرخ کرایه مطرح بود و این امر هم انجام شد، ولی هنوز مشکل 
حمل و نقل حل نشده است و ما برای ارسال تولیدات خود برای مشتریان با 
مشکل مواجه هستیم. می توانید مالحظه بفرمایید که محصوالت تولیدی ما در 
کارخانه آماده است، مشتری هم هزینه را پرداخت کرده، ولی متاسفانه ماشینی 
نیست که این بار را حمل کند. با توجه به وجود حمل و نقل ریلی که در منطقه 
آزاد ارس وجود دارد، برای ارسال محصوالت تولیدی شرکت مراجعه کردیم و 
متاسفانه راه آهن هم همکاری جهت رفع مشکل حمل و نقل انجام نداد، زیرا 
به ما اعالم کردند که یک واگن به حجم ۵۱تن را در اختیارتان قرار می دهیم، 
ولی جنس ما حدود ۱۱تن است و راه آهن تاکید کرد که هزینه ۵۱تن را کامل 
از شرکت دریافت خواهد کرد، چراکه تمامی حجم واگن را باالجبار در اختیار ما 
قرار می دهد. این موضوع به لحاظ هزینه ای به هیچ عنوان برای ما به صرفه 
نیست و به واقع در منطقه آزاد ارس هیچ استفاده  صحیحی از ظرفیت راه آهن 
در مسیر تولید صورت نمی گیرد، با وجود این همه سرمایه ملی که در این بخش 
و برای دستیابی به راه آهن مرکزی ایران در منطقه شده است اما هیچ کمکی در 
مسیر حمایت از تولید در این خصوص انجام نمی شود، در صورتی که راه آهن در 
دنیا یکی از به صرفه ترین وسایل حمل کاال محسوب می گردد، اما متاسفانه ما 
با وجود داشتن این ظرفیت در منطقه آزاد ارس به دلیل عدم همکاری راه آهن در 

حمایت از تولید، هیچ یک از تولیدکنندگان در منطقه از سیستم راه آهن استفاده 
اقتصادی و  این مسئله جزء بزرگترین دغدغه های فعالین  نمی کنند و در واقع 

تولیدی درخصوص موضوع حمل و نقل است.

ثبت سفارش، دیواری بلند در مسیر تولید در مناطق آزاد
در  است.  خارجی  کشورهای  با  تجارت  پایه  بر  آزاد  مناطق  شاکله  و  اساس 
اوایل سال جاری هیات وزیران مصوبه ای درخصوص ثبت سفارش در مناطق 
به  قانون  این  حاضر  حال  در  گفت  می توان  جرات  به  که  کرد  تصویب  آزاد 
یکی از بزرگترین مشکالت و موانع در مسیر حمایت از تولید و صادرات برای 
در یک  را  آزاد  مناطق  فعالین  و همه  بدل شده  آزاد  مناطق  در  تولیدکنندگان 
بروکراسی پیچیده اداری گرفتار کرده است؛ در صورتی که فلسفه شکل گیری 
مناطق آزاد در کشور حذف بروکراسی های اداری بود و قرار نبود فعالین تولیدی 
در این مناطق درگیر گمرک، بانک مرکزی و مجموعه های دیگر در سرزمین 
اصلی باشند و همانگونه که بر روی مناطق اسم آزاد وجود دارد بنا بود بتوانیم 
بروکراسی های سرزمین  از  خارج  و  آزاد  اقتصاد  به شکل  منطقه  با کشورهای 
اصلی فعالیت و مراودات داشته باشیم. حال ببینید که چه اتفاقی افتاده است؛ در 
حال حاضر تولیدکننده در منطقه آزاد هم برای تامین مواد اولیه خود درگیر ثبت 
سفارش و تامین ارز شده، یعنی هم با گمرک و هم بانک مرکزی باید وارد چلنج 
و گرفتاری شود، به عنوان نمونه مجموعه ما در حال حاضر یک ثبت سفارش به 
مبلغ ۳۵۰هزار یورو دارد، این ارز اگر بخواهد با ارز نیما اختصاص پیدا کند، در 
حدود سه میلیارد و پانصد میلیون تومان می شود، بانک مرکزی به اعالم کرده 
که باید ۳۵درصد به غیر از این مبلغ به صورت نقدی به عنوان تضمین اسناد 
ثبت سفارش سپرده شود، این یعنی چه؟ به جای اینکه پول و سرمایه در اختیار 
تولیدکننده قرار گیرد که سرمایه در گردش داشته باشد، نزدیک به یک میلیارد 
هم مازاد از سرمایه در گردش تولیدکننده را خارج می کنند! این مشکل و بحث 
داخلی است؛ حال باید موضوع خارجی را بررسی کنیم؛ ما باید به معنای واقعی 
تحریم را درک کنیم، وقتی که تحریم هستیم فروشنده خارجی به هیچ عنوان 
رغبتی به کار کردن با ما ندارد، مثال همین شرکت ترکیه ای که با مجموعه ما در 
تامین مواد اولیه همکاری و فعالیت می کند اعالم کرده به دلیل وجود تحریم ها 
و  امکان مسدود شدن حساب ها  و  دارد  باالیی  با شما ریسک  فعالیت تجاری 
حتی تحریم شرکت ترک وجود دارد؛ بنابراین ترجیح می دهیم با تولیدکنندگان 
با  تجارت  میزات  چراکه  نماییم،  تجارت  بالروس  و  ارمنستانی  روس،  کویتی، 
مجموعه ما بیش از ده میلیون دالر نیست و این اعداد و ارقام به میزانی نیست 

که قابلیت پذیرفتن ریسک تحریم را داشته باشد. همچنین اعالم کرده اند که 
بین  اولیه  تامین مواد  برای  فعالیت تجاری  بر  هیچ گونه سند و مدرکی مبنی 
شرکت ایرانی و ترک به ما ارائه نخواهند داد زیرا که ممکن است این اسناد برای 

آنان ایجاد مشکل کرده و شامل تحریم های تنبیهی شوند!  
بانک مرکزی تحت  و  توسط گمرک  داخل،  در  ما  بفرمایید که  حال مالحظه 
فشار برای ارائه اسناد از سوی فروشنده هستیم و آن طرف هم فروشنده به دلیل 
ارائه نمی دهد؛ به واقع اکنون به عنوان  مشکالت تحریم هیچ سند و مدرکی 

تولیدکننده در داخل کشور از هر دو طرف در تنگنا قرار داریم. 
بنده به عنوان تولیدکننده مجبور هستم حتما مواد اولیه خود را از کشور ترکیه 
تامین کنم، ترکیه هم یک اقتصاد آزاد دارد و با اروپا و آمریکا در ارتباط است 
و نمی تواند به صورت شفاف و مستقیم با ما کار کند، چراکه مشکالت عظیمی 
خارج  از  هم  و  داخل  از  هم  ما  حاضر  حال  در  آمد.  خواهد  وجود  به  برایش 
تحریم هستیم؛ وقتی سازمان های داخلی که در جریان موضوعات هستند و به 
تولیدکننده در زمان مشکالت تحریم کمک نمی کنند که بتوانیم مواد اولیه را 
با هر مدلی در شرایط سخت تامین کنیم ،چه توقعی داریم که طرف خارجی با 
ما همکاری کند! مشکالت تامین مواد اولیه، گمرک، بانک مرکزی و حمل و 
نقل که عرض کردم از یک طرف، نوسانات ارز هم یک طرف دیگر؛ جنسی که 
تا پیش از این مسائل کیلویی پانزده هزار تومان خریداری می کردیم را امروز 
پارت  یعنی هر  نقد،  به صورت  تومان  و سه هزار  کیلویی سی  اعالم کرده اند 
هزینه  تفاوت  تومان  ۳۰۰میلیون  حدود  در  می شود  تریلی  یک  که  خرید مان 
باز هم می گوید که  است که  این  دارد، جالب  تولیدکننده  به عنوان  برای من 
امروز مبلغ را واریز کنید ۳۳تومان است، اگر فردا واریز شد ۳۵تومان خواهد بود. 
همین تامین کننده قبال جنس را درب کارخانه ارسال می کرد و پس از تحویل، 
۳۰درصد از مبلغ را دریافت و ۳۰درصد دیگر را یک ماه بعد و ۴۰درصد مابقی را 
هم دوماه بعد دریافت می کرد، ولی اکنون با توجه به نوسانات ارز و عدم ثبات 

بازار با این روش تسویه، جنس را می فروشد.

راه نجات تولید در مناطق آزاد، بازگشت به 
ماهیت اصلی مناطق آزاد

تنها راهکار برای برون رفت از این شرایط و حمایت واقعی از تولید در مناطق آزاد 
بازگشت به اصل ماهیت مناطق آزاد است. در منطقه آزاد پروانه فعالیت داریم 
و براساس این پروانه، جنس وارد می کنیم و با توجه به برگه قبض انبار و برگه 
سبز گمرکی مناطق آزاد تسویه اسنادی انجام می دادیم؛ این روش کار کردن 

چه مشکلی داشت که این همه مشکل برای تولیدکننده در مناطق آزاد ایجاد 
کردند؟ سوال این است که در حال حاضر تفاوت منطقه آزاد با سرزمین اصلی 
واقعا چیست؟ اگر صرفا مالیات  بر ارزش افزوده است که بسیاری از شهرک های 
اطراف قزوین، کرج و حتی تهران هم این معافیت را دارند، چرا تولیدکننده باید 
در این منطقه با این همه فاصله از پایتخت کار تولیدی کند! اتفاقا کار کردن در 
اطراف تهران محاسن زیادی دارد، مهم ترین حسن آن نزدیکی به بازار مصرف 
هدف است. اکنون با وجود تمامی مشکالت، دوری از مرکز و امکانات، تامین 
مواد اولیه و کار کردن در منطقه آزاد، دولت چه امتیازی برای ما قائل است؟ 
منفعت  هیچ  آزاد  مناطق  در  کردن  کار  دولت  هیات  اخیر  مصوبه  به  توجه  با 

چشمگیری برای تولیدکننده ندارد.

عدم تخصیص ارز در فرآیند نصب و راه اندازی خط تولید
نصب  برای  زیرا  است؛  تولید  خرید خط  ما،  مجموعه  از مشکالت  دیگر  یکی 
دستگاه در کارخانه باید ۷۰هزار یورو به طرف ترک پرداخت نماییم، دستگاه ها 
سال گذشته خریداری و وارد ایران شده اند؛ آن هم دستگاه تولید پوشک بچه 
این  تامین  برای  کشور  داخل  در  بسیاری  مشکالت  گذشته  ماه  چند  طی  که 
محصول داشتیم. حال نکته اینجاست که اعالم می کنند برای نصب دستگاه ارز 
تعلق نمی گیرد و ما هیچ سرفصلی برای اختصاص ارز درخصوص نسب دستگاه 
باید  بنابراین ما برای نصب دستگاه هایی که در کارخانه موجود است،  نداریم! 
ارز را با نرخ آزاد تهیه  کرده و بیش از یک و نیم میلیارد از سرمایه در گردش 
مجموعه را خارج نماییم، که اگر این کار را سال گذشته انجام داده بودیم، با 
حداکثر سیصد میلیون تومان کار به سرانجام می رسید و اکنون خط تولید فعال 
بود. به واقع مجموع فعالیت های یک تولیدکننده چقدر می تواند سود داشته باشد 
که کاری که یک سال قبل با ۳۰۰میلیون می توانست انجام دهد، حال باید بیش 

از یک و نیم میلیارد هزینه کند؟

عدم تفویض اختیار سازمان ها به مناطق آزاد
از دیگر مشکالت ما ادارات و سازمان های سرزمین اصلی است که با مناطق 
آزاد قوانین و مقرارت یکسانی ندارند، ما در زمان ساخت کارخانه تمامی نقشه 
هایی که ارائه داده بودیم تایید شده بود، ولی سازمان غذا  دارو محیط کارخانه 
را تایید نکرد و به ما اعالم کرد که باید حتما موضوعات مربوط به آزمایشگاه 
و تاسیسات و غیره را ایجاد کنید، ما هم اعالم کردیم اجازه دهید خط تولید را 
راه اندازی کنیم و همزمان با نسب خط تولید تاسیسات را هم تکمیل می کنیم، 

را  تولید  خط  نصب  حق  نشود  انجام  شما  تاسیسات  که  زمانی  تا  گفتند  اما 
ندارید، همین دستور العمل در حدود سه ماه از ما زمان گرفت و مجبور شدیم 
دستگاه های خط تولید را که آذرماه پارسال وارد کارخانه کرده بودیم رها کنیم و  
تا اول فرودین درگیر تغییر نقشه و ایجاد تاسیسات برای گرفتن مجوز سازمان 
غذا و دارو باشیم، شما ببیند برای یک تولید کننده که سرمایه خود را خوابانده 
حدود چهار ماه زمان را از بین بردن یعنی چه؟ پس از آن هم که وارد بحث 
نسب دستگاه ها شدیم، همزمان شد با باال رفتن نرخ دالر و نوسانات بازار ارز و 
عدم تخصیص ارز دولتی برای نسب ماشین آالت خط تولید و برای همین عدم 
هماهنگی بین سازمان های مناطق آزاد و مجموعه های دولتی سرزمین اصلی  
در حدود یک سال است که ماشین آالت خط تولید ما در کارخانه است ولی هنوز 

راه اندازی نشده است.
باوجود حضور نمایندگان استاندارد و سازمان غذا و دارو در سازمان منطقه آزاد 
ارس ولی اختیارات به سازمان تفویض نشده است، یعنی تمامی مدارک و اسناد 
باید به تبریز برود و در آنجا کمیسیون تشکیل و آزمایش ها انجام شود و مستقیم 
برای ما در کارخانه نتایج را اعالم  و ارسال می کنند، ما تا به امروز حتی یکبار 
هم به نماینده سازمان غذا و دارو در سازمان منطقه آزاد ارس مراجعه نکرده ایم، 
چرا که به هیچ عنوان این مجموعه ها اختیارات خود را به مناطق آزاد تفویض 

نکرده اند.

عدم حمایت واقعی دولت از تولیدکنندگان
تولید  از  تولیدات داخلی، عدم حمایت دولت  از مشکالت در مسیر  یکی دیگر 
با بانک های خود  است . ترکیه در عراق در حال راهسازی است، دولت ترکیه 
دیگری  کشور  در  ترک  پیمانکارهای  که  پروژه هایی  این  اعتبار  تامین  برای 
تولیدکنندگان  همه  تولید  از  قسمتی  است.  کرده  اقدام  هستند،  انجام  حال  در 
با نگاه صادرات است، پس چرا در مسیر توسعه صادرات هیچ  در کشور قطعا 
وزارتخانه ای پیش قدم نمی شود که از تولید حمایت کند؟! در حال حاضر هیچ 
حمایت  خارجی  بازارهای  در  ایرانی  تولیدکننده  و  سرمایه گذار  از  وزارتخانه ای 
نمی کند، زمانی که پاسپورت سرمایه گذار و تولید کننده ایرانی در مرز، مهر خروج 
از کشور می خورد دیگر تنها است؛ هیچ کسی برای کشف بازارهای جدید کمک 
نمی کند. در کشورهای خارجی یک ارگان از تولیدکنندگان داخلی برای توسعه 
بازارهای جدید حمایت کنند. بنده به عنوان تولیدکننده ایرانی چگونه به تنهایی 
می توانم با یک تولیدکننده ترک که دولت ترکیه از او حمایت می کند، رقابت 
از حمایت می کنند، ولی در عمل  کنم؟ شاید مسئولین بر روی کاغذ صحبت 
هیچ حمایتی وجود ندارد؛ جالب این است که این حمایت حتی در داخل هم 
وجود ندارد؛ به عنوان مثال ما به فروشگاه های زنجیره ای رفاه، اتکا و شهروند 
این  اما  تولید می کنیم،  را  چنین محصوالتی  که  نمودیم  اعالم  و  زده ایم  نامه 
فروشگاه ها که عمدتا دولتی و یا شبه دولتی هستند، هیچ حمایتی از محصوالت 

و عرضه در این فروشگاه ها نکردند. 
به عقیده بنده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با توجه به نفوذی که در دولت 
اینجاست که  آزاد حمایت کند. سوال  مناطق  تولیدکنندگان  از  دارد، می تواند 
چرا این حمایت حتی از طرف سازمان مناطق آزاد در مسیر فروش و بازرایابی 
می توان  مثال  عنوان  به  نمی گیرد؟  صورت  مناطق  این  تولیدکنندگان  برای 
هزینه  با  دولتی  زنجیره ای  فروشگاه های  تمامی  در  را  مشخصی  فضای  یک 
برای  فضا  این  که  شود  اعالم  و  گرفت  نظر  در  آنان  برای  تولیدکنندگان 
که  اینها  است.  شهروند  یا  اتکا  رفاه،  فروشگاه های  در  آزاد  مناطق  تولیدات 
بازارهای داخلی می باشد، بسیاری از محصوالت مختلف و مصرفی مردم در 
مناطق آزاد کشور تولید می شود که می توانند در این فروشگاه ها بازار مصرف 
تا  می کند  تولید  ما  مجموعه  که  بهداشتی  محصوالت  از  باشد،  داشته  خوبی 
تولیدکنندگان دیگری که محصوالت مختلف دیگری از مواد غذایی تا آرایشی 
و بهداشتی دارند. متاسفانه ما نتوانستیم حتی این کار را در مسیر حمایت از 
شورایعالی  که  هستم  مطمئن  اما  دهیم،  انجام  آزاد  مناطق  در  خود  تولیدات 
مناطق آزاد می تواند با توجه به اهرم های قدرتی که در اختیار دارد، این کار 
را انجام دهد. برای بنده به عنوان تولیدکننده که سرمایه گذاری نموده ام، اگر 
به جای یک شیفت، سه  باشم  داشته  داخلی و هم خارجی  بازار مصرف هم 
شیفت کار می کنم، وقتی که کارخانه سه شیفت فعال باشد، قطعا اشتغال زایی 
نفع دولت  به  بسیار  رویه  این  بیشتری هم خواهم داشت که  مالی  و گردش 

و کشور است. 
مجموعه ما در بخش تولید دستمال مرطوب ساالنه در حدود ۳۰هزار تن قابلیت 
تولید دارد. در فرآیند تولید دستمال مرطوب، بیش از ۹۰درصد مواد اولیه را از 
داخل تامین می کنیم و همچنین خط تولید پوشک بچه را که راه اندازی نماییم، 
می توانیم در حدود ۵۰درصد مواد اولیه را از داخل تامین کنیم، که این موضوع 
باعث ایجاد چرخه تولیدات دیگر در کشور می شود و کلیه کشورهای همسایه 
دستمال  محصول  قیمت  نمونه،  عنوان  به  هستند.  صادراتی مان  هدف  بازار 
مرطوب ما در حدود ۱۰هزار تومان است در صورتی که نمونه خارجی همین 
محصول بیش از ۲۰هزار تومان قیمت دارد، از نظر کیفیت محصول مان هیچ 
تفاوتی با نمونه خارجی ندارد. در طول شش ماه اول تولید و راه اندازی کارخانه 
در حدود یک میلیون دالر از محصوالت خود را به داخل کشور صادرات کردیم. 
این  از  بیش  می تواند  و  است  آزاد  مناطق  تولید  ظرفیت  این  شود  توجه  اگر 

تاثیرگذار باشد.

نتیجه گیری
یعنی  جریانات،  این  طرف  دو  هر  برای  می توان  منصفانه  نگاهی  با  شاید 
دولت و مناطق آزاد حق  هایی را قائل شد؛ بی شک نگرانی دولت بر شفافیت 
این  و اصل  آزاد است  مناطق  در  تولیدی  و  بازرگانی  بیشتر عملکرد تجاری، 
نگرانی به دلیل قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مجلس  در  وزیر  از  سوال  طرح  آن  تبع  به  و  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  در 
درخصوص عملکرد مناطق آزاد و نگرانی دولت از باب عدم شفافیت در ارائه 
عملکرد مناطق آزاد و در پس آن رای عدم اعتماد مجلس به وزیر است. اما 
خود  سرمایه گذاران  و  فعالین  از  را  خود  ماهیت  آزاد  مناطق  دیگر،  سویی  از 
کسب می کنند؛ اگر با توجه به مالحظات مختلف که این روزها سایه بزرگی 
و  فعالین  سردرگمی  و  دلسردی  باعث  بخواهد  است،  انداخته  دولت  بدنه  بر 
سرمایه گذاران مناطق آزاد شود، بی تردید در حفظ و تامین هزینه های سنگین 
زیربنایی که در مناطق آزاد کشور وجود دارد، با مشکالت بسیار زیادی روبه رو 

خواهند شد.
نقطه  هفت  در  مناطقی  شکل،  هر  به  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  حال 
این  و  شده اند  ایجاد  بیت المال  تعبیری  به  و  مردمی  سرمایه های  با  کشور 
مردم  نگهداری  و همچین  توسعه محلی  نیز  و  اقتصادی  رونق  باعث  مناطق 
در مناطق مرزی کشور که از منظر امنیتی برای ما بسیار مهم است، گردیده 
اقتصاد  تفسیر  و  آزاد کشور  به ماهیت مناطق  نگاهی عمیق تر  با  است؛ شاید 
آزاد باتوجه به ظرفیت ها و مزیت هایی که این مناطق در این نزدیک به سه 
دهه ایجاد کرده اند، به جای محدودیت ها می توانیم شفاف سازی ها را در بدنه 
سازمان های مناطق آزاد ایجاد کنیم تا با عدم یکدست کردن قوانین و مقررات 
این مناطق  از بین رفتن مزیت های  باعث  آزاد و سرزمین اصلی  بین مناطق 

برای سرمایه گذاران و فعالین نشویم.
از قدیم هم گفته اند که ساختن بسیار سخت است و تخریب کردن به آنیست.

نگاهی به مصوبات جدید و مشکالت تولیدکنندگان در مناطق آزاد:

کمرنگشدنمزیتهایمناطقآزادبامصوباتمحدودکننده

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
و  حاکمیتی  وظایف  بین  قانونی  تعارضات  گفت:  اقتصادی 

باید شناسایی و برطرف شوند. آزاد  غیرحاکمیتی در مناطق 
هماهنگي  شوراي  نشست  در»سومین  حضور  با  بانک  مرتضی 
افزود:  کشور«  آزاد  مناطق  هاي  سازمان  حقوقي  مدیران 
مناطق  سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه  بین  که  ساختاری 
حقوقی  مدیران  و  دارد  هماهنگی  به  نیاز  دارد،  وجود  آزاد 
راهکارهایی  حقوقی  مسائل  فصل  و  حل  برای  باید  سازمان ها 

ارائه دهند.
ساختاری  آزاد  مناطق  ساختارهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرکتی است، گفت: طبیعی است که این اصل در فعالیت های 
مناطق آزاد مورد توجه و تاکید است و باید در قالب شرکتی و 

شوند. ساماندهی  تجاری 
مشاور رئیس جمهور هدف از ایجاد مناطق آزاد را فراهم کردن 
و  کشور  اقتصادی  توسعه  هدف  با  اقتصادی  مناسب تر  شرایط 
منطقه دانست و افزود: نکته محوری در ایجاد مناطق آزاد در 
جهت  در  مناطق  اقتصادی  فعالیت های  که  است  این  کشور 

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

رفع رویه های متناقض قانونی و حقوقی در مناطق آزاد کشور
تسهیالت  شود.  انجام  ملی   و  منطقه ای  اقتصادی  توسعه 
کشورها  سایر  آزاد  مناطق  به  نسبت  ایران  آزاد  مناطق 
خوبی  تسهیالت  وجود  این  با  ولی  است،  کمتری  تسهیالت 

است و از مصوبات قوی برخوردار است.
و  حاکمیتی  وظایف  بین  قانونی  تعارضات  به  بانک  مرتضی 
حرکت  باید  گفت:  و  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  در  غیرحاکمیتی 
روند  که  شود  برنامه ریزی  و  مدیریت  شکلی  به  آزاد  مناطق 
به  و  شود  فراگیر  بتواند  منطقه  اقتصادی  توسعه  رشد  روبه 
قرار  کشور  در  اقتصادی  فعالیت های  حرکت  پیشانی  عنوان 

گیرد.
نام  آزاد  مناطق  در  ذینفعان  عنوان  به  سرمایه گذاران  از  وی 
آزاد  مناطق  در  ذینفعان  مهم ترین  سرمایه گذاران  افزود:  و  برد 
هموار  را  آنها  سرمایه گذاری  راه  نتوانیم  اگر  و  هستند  کشور 
در  سرمایه گذار  وجود  نماییم،  فراهم  مناسبی  شرایط  و  کنیم 

آزاد بی معنی است. مناطق 
تبیین  بر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
چارچوب  در  و  شفاف  صورت  به  سرمایه گذاری  قراردادهای 
گفت:  و  کرد  تاکید  سرمایه گذاران  برای  مقررات  و  قوانین 

هرگاه بتوانیم به صورت شفاف و در چارچوب مقررات؛ قوانین 
و قراردادهای حقوقی برای سرمایه گذاران تبیین کنیم و پایبند 
بیشتری  خاطر  امنیت  با  سرمایه گذاران  باشیم،  آن  اجرای  به 
در  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  و  مناطق  در  حضور  برای 

یافت. مناطق حضور خواهند 
مرتضی بانک ادامه داد: رویه ها، پروسه ها و مقررات در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را تا جایی که امکان دارد، تسهیل کنیم 
نه  نماییم،  کوتاه  اقتصادی  فعالین  فعالیت  برای  را  مسیر  و 

اینکه مانعی بر سر راه آنها باشیم.
به اعتقاد مشاور رئیس جمهور، مدیران حقوقی مناطق آزاد باید 
رویه های متناقض و امور موازی در مناطق آزاد را شناسایی و 

پایش کنند و قراردادهای قانونی و روشنی ارائه دهند.
مدیران  هماهنگي  شوراي  نشست  »سومین  است؛  گفتنی 
حقوقي سازمان هاي مناطق آزاد کشور« به مدت دو روز ۲۹ 
مناطق  سازمان های  حقوقی  مدیران  حضور  با  ۳۰مهرماه  و 
تبادل  منظور  به  قضائیه  قوه  و  اجرایی  دستگاه های  آزاد، 
حال  در  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در  تجربیات 

است. برگزاری 
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از ابتدای سال 1395 لغایت شش ماهه نخست سال 1397 صورت پذیرفت:

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار 
در راستای کنترل آسیب ها و معضالت اجتماعی منطقه و نواحی همجوار آن

چابهار

نقش  ایفای  منظور  به  چابهار  آزاد  منطقه 
اصلی  سرزمین  در  خویش  اجتماعی  مسئولیت 
با  است  کوشیده  همواره  آن،  همجوار  نواحی  و 
حد  تا  اجتماعی  فرهنگی-  برنامه های  اجرای 
آسیب های  کاهش  و  کنترل  جهت  در  امکان 
است  توانسته  نیز  و  باشد  تاثیرگذار  اجتماعی 
بودن  تابو  نماید.  عمل  موفق  ماموریت  این  در 
برخی مسائل اجتماعی و وجود موانع و عوامل 
بازدارنده در شناخت و بررسی این مسائل ازجمله 
چالش های جامعه شناختی و گاها بازدارنده جهت 
رفع آن در شهر چابهار و روستاهای حومه آن 
ارزش ها،  نزول  طالق،  مانند  مسائلی  می باشد؛ 
نوع اند.  این  از  مثال های  تبعیض  و  فساد  فقر، 
به  ویژه  توجه  و  حساسیت  چابهار  آزاد  منطقه 
پاسخگویی مسائل اجتماعی و کنترل و کاهش 
در  اجتماعی  معضالت  از  ناشی  بزهکاری های 
و  همه  دارد  نواحی همجوار  و  اصلی  سرزمین 
با برنامه ریزی و اهداف مشخص شده در  ساله 
تالش است که این دیدگاه را گسترش و درصدد 

رفع موانع و مشکالت برآید.
کنترل  و  رفع  جهت  در  هدف  و  برنامه  عدم 
گستردگی  اجتماعی،  معضالت  و  مشکالت 
به  را  آن  شدن  فراگیر  و  اجتماعی  آسیب های 
ارمغان می آورد. هیچ جامعه ای وجود ندارد که از 
گزند آسیب های اجتماعی در صورت عدم هدف 
میزان  اما  بماند،  مصون  مشخص  برنامه ای  و 
ویژه  به  آسیب ها  این  افزایش  روند  و  شیوع 
آسیب های اجتماعی نوپدید در جوامع است که 
قابل  و  مهم  را  آنها  با  مقابله  و  برخورد  نحوه 
تأمل می کند. باتوجه به همجواری این استان با 
کشورهای شرقی که در کشت و ترانزیت مواد 
این  بودن  مهاجرپذیر  نیز  و  دارند  نقش  مخدر 
شهرستان، موضوع اعتیاد تبدیل به آسیب جدی 
آسیب ها  مهم ترین  را جزء  آن  و می توان  شده 
اعتیاد  میزان  از  دقیقی  آمار  چه  اگر  برشمرد. 
داشتن  از  بسیاری  خانواده های  اما  ندارد  وجود 
فرد معتاد رنج می برند و اعتیاد فقر اقتصادی را 
در جامعه حادتر نموده است و ضریب و احتمال 
آلودگی در جوانان و افراد ناآگاه در شهرستان به 
بودن  ارزان تر  و  مواد مخدر  به  دسترسی  علت 

آن باال است. 
از طرفی قشر خاصی در چابهار به جز از استعمال 
را  دیگری  اعتیاد  صنعتی،  و  سنتی  مخدر  مواد 
کشور  در  که  می کند،  تجربه  پان  عنوان  تحت 
آن  ترکیب  و  دارد  رواج  هندوستان  و  پاکستان 
برگ درخت تاک هندی، خاکستر چوب، آهک، 
مواد  گاها  و  قرمز  غیرمجاز  رنگی  مواد  تنباکو، 

مخدر است. 
کنترل  عدم  عوارض  است  کرده  ثابت  تجربه 
و  نهادها  توسط  جامعه  معضالت  کاهش  و 
خود  متوجه  آینده  در  جامعه  آن  سازمان های 
آنها می گردد و گاها عواقب غیرقابل جبرانی به 
همراه خواهند داشت. ازجمله اهداف مهم منطقه 
اشتغال  ایجاد  و  سرمایه گذار  جذب  چابهار،  آزاد 
اجتماعی  امنیت  جامعه ای  در  چنانچه  می باشد، 
نمی گردد  ایجاد  اشتغال  تنها  نه  نباشد،  برقرار 
بلکه بزهکاری و ناامنی افزایش می یابد. امنیت 
و توسعه دو مقوله مهمی هستند که باید متناسب 
از  یکی  اجتماعی  امنیت  و  کنند  حرکت  هم  با 
است.  سرمایه گذاري  جذب  مهم  مولفه های 
سازمان منطقه آزاد چابهار با هدف تحقق هرچه 
بهتر مسئولیت اجتماعی، همواره در جهت جلب 
مشارکت سمن ها و سازمان های مردم نهاد، که 
یکی از بهترین و مردمی ترین راه های اجتماعی 
کردن مقابله آسیب های اجتماعی است، تالش 
همه جانبه  همکاری  با  است  توانسته  و  نموده 
از  بسیاری  محلی  جامعه  و  مردمی  سمن های 
معضالت اجتماعی را در شهر چابهار و توابع آن 

کنترل و کاهش دهد .
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  حوزه  کارکرد 
ماهیت  دلیل  به  چابهار  آزاد  منطقه  گردشگری 
کیفیت  و  تنوع  از  حوزه ای  بین  و  فرابخشی 
مختلفی  طیف  اساسا  و  بوده  برخوردار  متفاوتی 
در  می شود.  شامل  را  خدماتی  عملکردهای  از 
این بین، اداره امور اجتماعی معاونت به دالیلی 
منطقه،  مرزی  و  جغرافیایی  موقعیت  ازجمله: 
قرابت فرهنگی اجتماعی با کشورهای همسایه، 
مهاجرت پذیری، تنوع و تقابل فرهنگی وضعیت 
نه چندان مطلوب شاخص های بنیادین با کارکرد 

و فعالیت های خاصی مواجه بوده است. 
در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  حوزه 
ارائه  اهداف سازمان، مسئول  و  راستای رسالت 
و انجام برنامه ها و توسعه خدمات اجتماعی در 
آن  همجوار  نواحی  و  چابهار  شهرستان  سطح 
بر  این حوزه  رسالت  که  است  بدیهی  می باشد. 
محور بالندگی و ارتقاء شاخص های بنیادین استوار 
است و جهت تحقق اهداف، برنامه ها و عبور از 

آسیب های اجتماعی، چالش های اخالقی، تعامل 
نیز  و  مردمی  ارتباطات  و  اجتماعی  عرصه  با 
مشارکت  و  پایدار  توسعه  به  رسیدن  منظور  به 
سرمایه های اجتماعی، برنامه های متنوعی تدوین 
پیش  از  چشم اندازی  در  که  گردید  تصویب  و 

تعیین شده طی سال های اخیر اجرا شده اند.
در ذیل به شاخص عملکرد معاونت فرهنگی و 

اجتماعی در این بخش اشاره می گردد.

شاخص کلی اقدامات عبارتند :
جهت  سازمان  کمک های  ساماندهی   
اولویت  با  همجوار  بخش  در  محرومیت زدایی 

کنترل بزهکاری اجتماعی
 توجه به مناطق همجوار و کمک در جهت 

محرومیت زدایی آنها و پرهیز از حاشیه نشینی 
 توسعه خدمات اجتماعی و فرهنگی

جهت  ادارات  نهادها،  ارگان ها،  از  حمایت   
کمک به اقشار آسیب پذیر

 حمایت از برنامه ها، فعالیت ها و اقدامات علمی 
موسسات مردم نهاد، جوامع محلی و سایر نهاد ها 
درخصوص کنترل و کاهش معضالت و آسیب های 
اجرای  راستای  در  اعتیاد  با  مقابله  و  اجتماعی 
تفاهم نامه منعقده دبیرخانه شورایعالی مناطق با ستاد 

مبارزه با مواد مخدر و سازمان منطقه آزاد
 حمایت و مشارکت در برگزاری همایش ها، 
با  بزرگداشت ها و کارگاه های مرتبط  سمینارها، 
حوزه اجتماعی با مشارکت دانشگاه ها، موسسات 

مردم نهاد و فعالین مربوطه
 آموزش، حمایت، توانمندسازی و اشتغال زایی 
زنان خودسرپرست حاشیه نشین شهرستان چابهار 

با مشارکت سایر نهادها
 حمایت از فعالیت شرکت های دانش بنیان

 حمایت از طرح های اشتغال زا
 حمایت از مراکز سر پناه شبانه کارتن خواب ها

 حمایت از کمپ های ترک اعتیاد
حمایت از مراکز بیماری های خاص

 حمایت از برنامه سمن ها و نهادهای خیریه 
با رویکرد توانمندسازی

 باال بردن سطح کمی و کیفی اعطاء خدمات 
اجتماعی

جهت  در  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت   
اولویت  با  همجوار  بخش  محرومیت زدایی 
و  آسیب ها  کاهش  حاشیه نشینی،  پروژه های 

معضالت اجتماعی و توانمندسازی 
پیشگیری و کنترل آسیب ها و  برنامه های   

معضالت اجتماعی با محوریت اعتیاد
از  حمایت  و  فقر  کاهش  جهت  کمک   
عدالت  تحقق  راستای  در  آسیب پذیر  گروه های 

اجتماعی

شرح فعالیت در سال 1395
توسط  مه بان  خیریه  بنیاد  از  رونمایی   
منطقه آزاد چابهار با رویکرد حمایت از خانواده، 
و  سیستان  جنوب  در  آموزش  و  توانمندسازی 

بلوچستان 
حاشیه نشین  نیازمندان  و  ایتام  از  حمایت   
شهرستان های چابهار، کنارک و نواحی همجوار 
با اهداء سبد غذایی و کاال به مناسبت ایام خاص

 مشارکت در برگزاری طرح زنجیره انسانی 
در دو قالب مردان و زنان با شعار اعتیاد نه، ورزش 

آری
 جشنواره نشاط اجتماعی و اجتماعی کردن 

امر مبارزه با مواد مخدر
 مشارکت در طرح مبارزه با دخانیات

مسابقه  و  فستیوال  برگزاری  در  مشارکت   
موسیقی استعدادیابی جوانان بلوچ

با  دانش آموزی  اجتماعی  مشارکت  طرح   
از  پیشگیری  و  اجتماعی  سرمایه  ارتقاء  هدف 

آسیب های اجتماعی در مدارس
تحکیم  و  آسان  ازدواج  همایش  برگزاری   
بنیان خانواده با تعداد 20زوج از اقشار کم بضاعت 

حاشیه شهر
 برگزاری همایش و کارگاه های پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی
از  تقدیر  همایش  برگزاری  در  مشارکت   
مخدر  مواد  با  مبارزه  سفیران  و  جوان  نخبگان 

سواحل مکران
 برگزاری جشن باشکوه گلریزان و جمع آوری 
زندانیان  آزادسازی  جهت  مردمی  کمک های 

جرائم غیرعمد زندان چابهار
فرهنگی- ورزشی  جشنواره  برگزاری   

بازی های بومی و محلی
 ارائه خدمات ورزشی رایگان به شهروندان 
و ساکنین محالت محروم و حاشیه نشین شهر، 
نواحی همجوار سرمایه گذاران، کارکنان، تجار )در 

اختیار قرار دادن اماکن ورزشی و آموزش(
دبیران  ویژه  توانمندسازی  کارگاه های   
سمن ها و کارشناسان فرهنگی ادارات بهزیستی 

کل استان
با  زندگی  مهارت  آموزش  کارگاه  برگزاری   

مشارکت اداره بهزیستی
شناسایی،  زمینه  در  آموزشی  کارگاه های   
پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در حاشیه شهر 

و روستاهای همجوار
آسیب های  آموزشی  کارگاه  برگزاری   

اجتماعی در فضاهای آموزشی روستای تیس
آسیب های  آموزشی  کارگاه  برگزاری   

اجتماعی در فضاهای آموزشی شهر نگور
آسیب های  آموزشی  کارگاه  برگزاری   

اجتماعی در فضاهای آموزشی روستای کمب
آسیب های  آموزشی  کارگاه  برگزاری   

اجتماعی در فضاهای آموزشی شهر چابهار

شرح فعالیت در سال 1396
موضوعیت  با  )کارگاه(  ورکشاپ  برگزاری   
جهت  انسان دوستانه  برنامه های  در  نیازسنجی 
و  مردم نهاد  دبیران محترم، سازمانهای  آموزش 

خیریه های فعال شهرستان چابهار
 اجرای طرح شناسایی مزیت های پایدار برای 
توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی در 
شهر چابهار با مشارکت شهرداری چابهار و بنیاد 

توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
مدیران  توانمندسازی  کارگاه  برگزاری   
منتخب سازمان های مردم نهاد استان سیستان و 
بلوچستان و استان های همجوار با مشارکت ستاد 

مبارزه با مواد مخدر
سالمت  پایگاه  راه اندازی  در  مشارکت   
موسسه  مشارکت  با  کمب  روستای  اجتماعی 
مردم نهاد گوهر صدف جهت پیشگیری و کنترل 
توانمندسازی  و  آموزش  و  اجتماعی  آسیب های 

بانوان
و  مطالعات  آموزشی  کارگاه  برگزاری   
آسیب های اجتماعی با مشارکت مجتمع مدارس 
کشتیرانی جهت معلمین و اولیای دانش آموزان 
اول، روستای تیس و شهرستان  دوره متوسطه 

چابهار
آسیب های  کنگره  دومین  برگزاری   
علوم  دانشگاه  مشارکت  با  اجتماعی- روانی 
مخدر  مواد  هماهنگی  ستاد  و  زاهدان  پزشکی 

استان سیستان و بلوچستان
در  کارتن خواب ها  شبانه  از سرپناه   حمایت 
بخش زنانه و مردانه با اهداء لوازم و تجهیزات 

سازمان  موجود  اموال  از  سرمایشی  و  اداری 
)اجرای طرح جمع آوری معتادین کارتن خواب (

سوء مصرف  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   
خودزنی  از  پیشگیری  آموزش  کارگاه  و  الکل 
به  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مشارکت  با 

مناسبت هفته سالمت و روان
آموزشی  کارگاه  برگزاری  در  مشارکت   
آموزش  جهت  مخدر  مواد  انواع  سوء مصرف 

کارگران مجتمع های تولیدی در سطح منطقه
زمینه  در  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   
با مواد مخدر در  مبارزه  و  پیشگیری  شناسایی، 
مشارکت  با  همجوار  روستاهای  و  شهر  حاشیه 

موسسه مردم نهاد نبی اکرم )ص(
 برگزاری کارگاه توانمندسازی سازمان های 
پنج  و  بلوچستان  و  سیستان  استان  مردم نهاد 
با مواد  مبارزه  با مشارکت ستاد  استان همجوار 

مخدر
محل(  )در  تحویل  و  ارسال  جمع آوری،   
کمک های مردمی منطقه آزاد چابهار به مناطق 

زلزله زده غرب کشور
و  کودکان  ویژه  یلدا  جشن شب  برگزاری   
همجوار  روستاهای  و  محالت  در  نوجوانان 
سالمت  پایگاه  مشارکت  با  چابهار  شهرستان 
اجتماعی روستای کمب و خیرین تهرانی و اهداء 

جوایز به کودکان و نوجوانان
 برگزاری جشن گلریزان  با مشارکت تجار، 
و  کوچک  صنایع  سرمایه گذاران،  معتمدین، 
600میلیون  6میلیارد  مبلغ  جمع آوری  و  بزرگ 
غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادسازی  جهت  ریال 

شهرستان چابهار
بومی  بی بضاعت  دانشجویان  از  حمایت   

جهت جلوگیری از بازماند از تحصیل
فارغ التحصیالن  پایان نامه  از طرح   حمایت 

بومی
 اجرای طرح اتاق کار آفرینی مدارس روستای 

تیس
حاشیه نشین  نیازمندان  و  ایتام  از  حمایت   
شهرستان های چابهار، کنارک و نواحی همجوار 
با تهیه و  اهداء سبد غذایی و کاال به مناسبت ایام 

ماه مبارک رمضان و عید غدیرخم

شرح فعالیت در نیمه اول سال 1397
بیمارستان  به  آمبوالنس  دستگاه  دو  اهداء   
یازده میلیارد ریال )یک  ارزش  به  امام علی )ع( 

دستگاه آن مجهز به سیستم ای سی یو ( 
لیتری  تانکر آب 12هزار  اهداء دو دستگاه   
شهرستان  حاشیه  روستاهای  آبرسانی  جهت 

چابهار و نواحی همجوار
 اهداء یک دستگاه کانکس سیار دندانپزشکی 
چابهار  شهرستان  درمان  و  بهداشت  مرکز  به 
جهت ارائه خدمات رایگان به روستاهای همجوار
 تدوین نقشه  راه و برنامه عملیاتی استقرار 
استراتژی مسئولت اجتماعی شرکتی در سازمان 
منطقه آزاد چابهار با مشارکت موسسه مطالعات 
اجتماعی دانشگاه تهران )در مرحله پیش نویس 

سند مسئولیت اجتماعی(
 اجرای طرح شناسایی مزیت های پایدار برای 
کارآفرینی  و  کوچک  کارهای  و  کسب  توسعه 
محالت شهر چابهار با مشارکت شهرداری بندر 

چابهار و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
شامل  آموزشی،  5500بسته  اهداء   
لوازم التحریر، کتاب های درسی، آموزشی، قصه، 
دانش آموزان  به  کیف  و  ورزشی  البسه  زبان، 
مدارس روستاهای نواحی همجوار شهرستان و 
منطقه  و  نیکشهر  کنارک،  چابهار،  روستاهای  
فرهنگی-آموزشی  موسسه  مشارکت  با  الشار 

راه رشد 
منظور  به  باکریمان  جشن  برگزاری   
و جمع آوری  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادسازی 
حضور  )با  ریال  300میلیون  و  7میلیارد  مبلغ 
جامعه محلی، معتمدین، علماء، سرمایه گذاران و 

ستاد دیه استان(
 اجرای طرح جمع آوری نخاله ها و بازگشایی 
محل  پاکسازی  جهت  کمب  روستای  معابر 

زندگی حاشیه نشینان
 مشارکت جهت برگزاری گارکاه آموزشی و 
روش های عادی کسب و کار نوین با مشارکت 
منظور  به  نبی اکرم)ص(  مردم نهاد  موسسه 

توانمندسازی دهیاران شهرستان چابهار
 برگزاری جشن روز جهانی کارگر و تجلیل 
تعاون  اداره کار،  با مشارکت  نمونه،  از کارگران 
سالن  در  چابهار،  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و 
مدیرعامل  حضور  با  بین المللی  همایش های 
و  رؤسا  از  جمعی  و  فرماندار  سازمان،  محترم 

مسئولین ادارات داخل و خارج از سازمان
راه اندازی غرفه فروش محصوالت صنایع   
دستی بانوان خودسرپرست خانوار روستای کمب 

در نمایشگاه توانمندی های روستایی به مناسبت 
شناسایی  طرح  اجرای  راستای  در  دولت  هفته 
کارآفرینی  بنیاد  مشارکت  با  پایدار  مزیت های 

زنان و جوانان
 برگزاری مراسم روز جهانی تاالسمی )حضور 
شهرستان  سراسر  از  تاالسمی  به  مبتال  افراد 
و  بهداشت  اداره  با مشارکت  مراسم(  در  چابهار 

درمان شهرستان چابهار 
گفتمان سازی  و  همایش صیانت  برگزاری   
مشارکت  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  اجتماعی 

سازمان های مردم نهاد
بانوان  ویژه  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   
مناطق حاشیه نشین شهرستان چابهار در راستای 
طرح شناسایی مزیت های پایدار به منظور توسعه 
صندوق های  تشکیل  و  خرد  کارهای  و  کسب 

محله ای بانوان
 مشارکت در راه اندازی بیمارستان صحرایی 
از  بخشی  تامین  و  دشتیاری  منطقه  )در 

نیازمندی ها( 
زمین  قطعه  یک  تحویل  جهت  همکاری   
بانوان  توانمندسازی  مرکز  راه اندازی  جهت 

روستای تیس
 مشارکت در برنامه های هفته سالمت و شعار 
روز سوم از هفته سالمت: مقابله با آسیب های 
اجتماعی، تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای موثر 

نمایشگاه هفته سالمت
آموزشی  کارگاه  برگزاری  در  مشارکت   
نابینایان با مشارکت انجمن نابینایان شهرستان 
حرفه ای  و  فنی  و  شهرستان  بهزیستی  چابهار 
به مدت یک هفته )با محوریت کارگاه آموزش 
کامپیوتر خط بریل، جهت یابی و طرز استفاده از 
موبایل مختص نابینایان( با حضور تعداد 40نفر از 

نابینایان شهرستان چابهار و همجوار
تجربیات جهانی  آموزشی  کارگاه  برگزاری   
مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح کارشناسان، 
رؤسا، مدیران، معاونین به منظور انتقال تجارب 
شرکت های کشورهای موفق در انجام مسئولیت 

اجتماعی شرکتی
شهروندی- حقوق  کارگاه های  برگزاری   

 مطالبه گری اجتماعی ویژه جوانان
شهرستان  تاالسمی  بیماران  از  حمایت   

چابهار، با پرداخت بخشی از هزینه های درمان
کودکان  نگهداری  مرکز  از  حمایت   
و  بهزیستی  اداره  پوشش  تحت  بی سرپرست 
اردوی  به  اعزام  نیازمندی ها،  از  بخشی  تامین 
سیستم  تامین  مقدس،  مشهد  زیارتی-تفریحی 

سرمایشی آن مرکز و ارائه خدمات ورزشی
افراد  به  درمانی  هزینه  کمک  پرداخت   

مستمند و نیازمند شهرستان چابهار
 تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز مسجد 

جامع روستای تیس )سیستم سرمایشی و...(
 تهیه و توزیع سبد غذایی و کاال با مشارکت 
خانواده های  جهت  چابهار  آزاد  منطقه  صنایع 

نیازمند
 حمایت از خانواده های بی بضاعت روستای 

تیس که دچار حریق شده اند
توانمندسازی  کارگاه های  برگزاری   
آموزش،  موضوعیت  با  مردم نهاد  سازمان های 

اعتیاد و طرح نویسی
 پرداخت هزینه بیماران بستری در کمپ های 
)خانواده های  تیس  روستای  اعتیاد  ترک 

بی بضاعت بومی(
 پرداخت هزینه های طرح پاکسازی محیط 

شهری شهرستان چابهار

موانع، تهدیدها و تنگناهای پیش روی 
سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص 

کنترل آسیب های اجتماعی
منشاء  با  پاکستان  کشور  با  بودن   همجوار 
سرقت،  اعتیاد،  )بزهکاری،  اجتماعی  مشکالت 

قاچاق و...(
به  مناسب  دولتی  بودجه  تخصیص  عدم   
مناطق مجاور که دستگاه های دولتی شهرستان 
متناسب با توسعه منطقه برنامه های خود را ارتقاء 

دهند
نسبت  به  شهرستان  جوان  جمعیت   

فرصت های شغلی موجود
 فقدان زیرساخت های مطلوب در حوزه های 
اجتماعی و عدم وجود برنامه ای جامع در راستای 
آسیب های  )زنان،  اجتماعی  فعالیت های  توسعه 

اجتماعی، اعتیاد، اشتغال و... در سرزمین اصلی(
 مجاورت منطقه با بخش محروم در سرزمین 

اصلی و ناهمگن بودن شهر با منطقه
 عدم محاسبه فنی و مالی خسارت ناشی از 
آسیب های اجتماعی و لحاظ آن در برنامه های 

کالن توسعه منطقه



آفریقا: گرایش به تسهیل سیاست پولی در کشورهای بیشتر
کاهش فشارهای تورمی و بهبود شرایط ارزی، باعث شد چندین بانک مرکزی 
قاره آفریقا به تغییر سیاست پولی خود و تسهیل آن روی آورند تا به این ترتیب 
رشد اعتبار بخش خصوصی را ارتقا دهند. در ماه اکتبر، سه بانک مرکزی در آفریقا، 
سیاست پولی خود ا تسهیل کردند. بانک مرکزی بوتسوآنا و بانک موزامبیک هر 
دو نرخ بهره سیاستی کلیدی خود را با 50صدم واحد کاهش به ترتیب به 5 و 
22درصد رساندند. در عین حال، بانک اوگاندا نیز نرخ وام دهی کلیدی خود را 
با 50صدم واحد کاهش به9.5 رساند. از ابتدای سال 2017 میالدی تاکنون، 
بانک های مرکزی گامبیا، غنا، ماالوی، جزیره موریس، نامیبیا، روآندا، آفریقای 
جنوبی، جمهوری متحد تانزانیا و زامبیا نیز علی رغم افزایش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو آمریکا، با تغییر سیاست پولی خود به سوی تسهیل سیاست پولی 
رفته اند. اکثر کشورهای آفریقا، به دلیل محدودیت های ارزی هنوز قادر نیستند 
سیاست پولی همسازتری اتخاذ کنند. اخیرا، بانک ملی اتیوپی نرخ بهره سیاستی 
بهره خود را از 5درصد به 7درصد افزایش داد. بانک های مرکزی جمهوری 
دموکراتیک کنگو، مصر، تونس و بانک های آفریقای مرکزی که به اعضای 

جامعه پولی و اقتصادی آفریقای مرکزی خدمات می دهد.

شرق آسیا: رشد اقتصادی قدرتمند در چند کشور در فصل سوم سال
ارقام رشد تولید ناخالص داخلی تعداد اندکی از کشورهای مهم منطقه آسیا در 
فصل سوم سال، بیانگر تداوم رشد قدرتمند فعالیت اقتصادی در این منطقه است. 
رشد اقتصادی چین به واسطه تقاضای داخلی مطلوب و اقدامات مالی همساز، 
همچنان مطلوب است. با این حال، از آنجا که کاهش مداوم فعالیت های ساخت 
و ساز و صنعتی بیش از رشد قدرتمند بخش خدمات بوده است، روند رشد 
اقتصادی این کشور به 6،8درصد تعدیل شده است. با نگاهی به آینده، پیش بینی 

می گردد اقتصاد چین همچنان روند متعادل رشد تدریجی خود ادامه دهد.
در عین حال، رشد اقتصادی کره جنوبی، سنگاپور و تایوان در فصل سوم سال 
به بیشترین میزان خود در چند سال گذشته رسیده است. بهبود رشد اقتصادی 
این کشور به میزان زیادی به دلیل تقاضای جهانی شدید برای محصوالت 
الکترونیکی بوده است احتماال تا فصل آخر سال 2017 میالدی ادامه خواهد 
داشت. علی رغم باال رفتن تنش های ژئوپولتیکی در شبه جزیره کره، رشد 
اقتصادی کره جنوبی به باالترین میزان خود در هفت سال گذشته یعنی 
3،6درصد رسید. یکی دیگر از دالیل رشد اقتصادی این کشور افزایش مخارج 
مالی در این فصل بود، چراکه دولت متمم بودجه را اعالم نمود. در عین حال، 
رشد اقتصادی قدرتمند 4،6درصدی سنگاپور به دلیل رشد دو رقمی تولید 
محصوالت کارخانه ای به خصوص محصوالت زیست پزشکی ، دارویی و بخش 
تکنولوژی پزشکی بود. در تایوان، رشد تولید ناخالصی داخلی 3،1درصد افزایش 
یافت، زیرا ارائه محصوالت الکترونیکی جدید باعث رشد صادرات این کشور شد.

جنوب آسیا: اعالم برنامه تغییر ساختار سرمایه بانک دولتی 
توسط دولت هند

در ماه اکتبر، دولت هند یک برنامه تغییر ساختار سرمایه 32میلیارد دالری برای 
بانک های دولتی اعالم نمود که حدود دو سوم دارایی های بانکی را تشکیل 
می دهد تا با آسیب پذیری مالی شامل افزایش نسبتا باالی وام های سر رسید 
گذشته خود مقابله نماید. داده های رسمی بیانگر آن هستند که وام های 
سر رسید گذشته بانک های دولتی از 5،4درصد در سال 2015 میالدی به 
14درصد در سال 2017 میالدی افزایش پیدا کرده اند. عالوه بر این، تقاضای 
ضعیف سرمایه گذاری نه تنها به دلیل تاثیرات کوتاه مدت آن بر رشد، بلکه تاثیر 
میان مدت آن بر بهره وری و توسعه پایدار به یک دغدغه مهم اقتصاد کالن در 
اقتصاد هند تبدیل شده است. تشکیل ثبات ناخالص به عنوان سهمی از تولید 
ناخالص داخلی از حدود 40درصد در سال 2010 میالدی به کمتر از 30درصد 

در سال 2017 میالدی کاهش یافته است.

غرب آسیا: افزایش ارزش پوند سوریه با وجود تداوم احتیاط 
بانک مرکزی این کشور

بانک مرکزی سوریه از اواسط ماه اکتبر تاکنون ارزش پوند این کشور را به تدریج 
افزایش داده است. پس از آن که ارزش پوند سوریه در نیمه اول سال 2016 
میالدی کاهش قابل توجهی یافت، نرخ رسمی آن در 15ماه گذشته در حدود 
517،43پوند به ازای هر دالر آمریکا ثابت مانده است. به دنبال ارزش گذاری 

مجدد، ارزش پوند سوریه به 498پوند به ازای هر دالر آمریکا رسیده است.
این اقدام بانک مرکزی سوریه با مجموعه ای از دستورالعمل ها برای محدود 
نمودن میزان مجاز تبدیل وجوه ارز ارسالی کارگران به پوند در هر ماه همراه 
بود. بر اساس دستورالعمل 28اکتبر سال 2017 میالدی، اساسا هر فرد مجاز 
است در هر ماه معادل 500دالر آمریکا، پوند سوریه خریداری نمیاد. از زمانی 
که این محدودیت به اجرا درآمده است، ارزش پوند سوریه در بازار سیاه به 
480پوند به ازای هر دالر آمریکا رسیده که بیش از نرخ آن است. این اقدام 
محتاطانه بانک مرکزی بیانگر نگرانی افزایش سریع ارزش پوند است تا 
کاهش ارزش آن، زیرا این امر می تواند مدیریت نقدینگی داخلی را مختل 
نماید. انتظار می رود تورم قیمت مصرف کننده سوریه در سال های پیش رو در 

واکنش به تثبیت نرخ ارز به شدت کاهش یابد.

آمریکای التین و کشورهای حوزه دریای کارائیب: تداوم 
چرخه تسهیل پولی و کاهش تورم در آمریکای جنوبی

اقتصاد آمریکای جنوبی به تدریج در حال بهبود یافتن است؛ با این وجود، شدت 
گرفتن تقاضای داخلی هنوز فشارهای قیمتی الزم را ایجاد نکرده است. در 
بسیاری از کشورهای این منطقه، تورم قیمت مصرف کننده به کمترین میزان 
خود در چند سال گذشته رسیده که دلیل آن کاهش قیمت مواد غذایی و تداوم 
رکود اقتصادی بوده است. تورم برزیل در ماه سپتامبر پس از برداشت خوب 
محصول و رشد اندک دستمزد و همچنین نرخ بیکاری دو رقمی به 2،5درصد 
رسید که کمترین میزان تورم این کشور در 18سال گذشته بود. تورم شیلی 
نیز در ماه سپتامبر به 1،5درصد رسید که کمترین میزان تورم این کشور از 
سال 2013 میالدی بود. در هر دو کشور، میزان کنونی تورم کامال پایین از 
سطح مورد نظر بانک مرکزی است که در برزیل بین 3 تا 6درصد، شیلی 
بین 2 تا 4درصد است. تورم قیمت مصرف کننده در کلمبیا، پرو و اکوادور نیز 
کاهش چشمگیری داشته و به ترتیب به حدود4، 3 و صفر درصد رسیده است. 
تداوم کاهش تورم همراه با تثبیت نرخ ارز، به بانک های مرکزی این کشورها 
اجازه داده است تا سیاست پولی را بیشتر تسهیل کنند. در برزیل، بانک مرکزی 
تالشی برای حمایت از بهبود اقتصاد شکننده این کشور، نرخ های بهره را 
به شدت کاهش داد. در ماه سپتامبر و اکتبر، نرخ بهره سیاستی این کشور 
مجموعا 175صدم واحد کاهش یافت و به 7،5درصد رسید، درحالی که در ماه 
اکتبر سال 2016 میالدی 14،25درصد بود، بانک های مرکزی کلمبیا و پرو نیز 

نرخ بهره سیاستی خود را در ماه های اخیر کاهش داده اند.

اقتصاد آزاد

امیر سلکی
کارشناس امور اقتصادی و مناطق آزاد

اقتصادهای در حال توسعه
)بخش دوم(
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نشست کریدور اقتصادی چین و پاکستان در دانشگاه 
با حضورعبدالرحیم کردی، رئیس هیات  جیانگسوچین 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

کردی در سخنانی خطاب به حاضران در این نشست با 
اشاره به اینکه چابهار بستری مناسب برای حضور تمام 
اهمیت همکاری چابهار- داشت:  اظهار  کشورهاست، 

گوادر بر کسی پوشیده نیست، تا جایی که کارشناسان 
منطقه  دیپلماسی  در  تازه ای  فصل  را  همکاری  این 

برای تقویت امنیت و توسعه منطقه ای می دانند.
وی با اشاره به اینکه گوادر و چابهار مکمل هم هستند، 
لجستیکی  زیرساخت های  داشتن  با  چابهار  گفت: 
مناسب، بستری برای حضور همه کشورهای عالقه مند 

به سرمایه گذاری و تجارت در بازارهای اطراف است.
همچنین  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  همکاری  با  گوادر  توسعه  پروژه های  تقویت  از 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

مدیر پروژه پنجره واحد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

چابهار بستری مناسب برای حضور تمام کشورهاست

معرفی ظرفیت های گردشگری منطقه آزاد 
اروند در پایانه مرزی شلمچه به گردشگران مناطق آزاد پیشگام در اجرای پنجره واحد الکترونیک

رابطه  داشت:  بیان  و  داد  خبر  چابهار  مشارکت 
و  تاریخی  روابط  کنار  در  چین،  و  ایران  استراتژیک 

براساس توافق دوجانبه میان 
گردشگری  توسعه  مدیریت 
سازمان  فرهنگی  میراث  و 
مدیریت  با  اروند  آزاد  منطقه 
ظرفیت های  مرزی،  پایانه 
فرهنگی و گردشگری منطقه 
مرزی  پایانه  در  اروند  آزاد 
معرفی  زودی  به  شلمچه 

خواهند شد.
در  شده  حاصل  توافق  با 
نشست مشترکی که میان مسئول مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد اروند و مدیر پایانه مرزی شلمچه با همراهی و حضور مدیر اداره میراث فرهنگی 
و گردشگری خرمشهر برگزار شد، به زودی امکانات ضروری برای معرفی ظرفیت ها، خدمات 

و مراکز فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد اروند در پایانه مرزی شلمچه مستقر خواهد شد.
مدیر پایانه مرزی شلمچه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه گفت: متاسفانه تا 
به امروز در زمینه فرهنگی کم تر فعالیت داشته ایم، اما با جلسه مطلوبی که برگزار شد؛ 
طی توافق به عمل آمده با مدیریت توسعه  گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و اداره 
میراث خرمشهر، قرار بر این شد تا به منظور شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت های فرهنگی و 
گردشگری منطقه به مسافرین خارجی که از مرز شلمچه وارد خاک کشور می شوند، با ایجاد 

یک محل در این پایانه مرزی، اولین گام های موثر در این راستا را برداریم.
احمد ناصر افزود: این فعالیت ها بیشتر در قالب بروشور و کتابچه های راهنمای فرهنگی 
و گردشگری منطقه و پاسخ به پرسش های گردشگران خواهد بود که در ارائه خدمات به 

مسافران و معرفی قابلیت ها و پتانسیل های موجود برنامه ریزی شده است.
ناصر از اجرایی شدن این طرح در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تمام تالشمان را خواهیم 
کرد تا به زودی و هم زمان با ایام اربعین حسینی و تا نهایی شدن طرح اصلی، فاز نخست که 
توزیع بروشور میان زوار است را اجرایی کنیم؛ این نوید را هم خواهیم داد که استقرار مکان 

اصلی در پایانه، تا یک ماه آینده محقق شود.
سیدمحمد سیدی؛ مسئول مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد 
اروند نیز با تشکر از همکاری مدیر پایانه مرزی شلمچه، از تفاهم شکل گرفته به عنوان 

یک حرکت مثبت فرهنگی نام برد که به زودی در این پایانه شاهد تحقق آن خواهیم بود.

ضرورت  تایید کننده  پاکستان  و  ایران  بین  فرهنگی 
همکاری چابهار-گوادر است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
با  مشترک  نشست  در  ماکو  آزاد  منطقه 
اتاق بازرگانی، خانه صنعت، اتحادیه های 
شرکت  صادراتی،  و  بسته بندی  تولید، 
اقتصادی  فعالین  صنعتی،  شهرک های 
استان  تولیدی  واحدهای  صاحبان  و 
توسعه  همکاری ها،  گسترش  به  قزوین 
با تولیدکنندگان  تجارت و تولید مشترک 
کشورهای اروپایی، ترکیه و آذربایجان در 

منطقه آزاد ماکو تاکید کرد.
پتانسیل ها،  معرفی  با  جلیلی  ابراهیم 
آزاد  منطقه  فرصت های  و  مزیت ها 
لجستیکی  ظرفیت های  از  استفاده  ماکو، 
منطقه  این  ژئواستراتژیک،  موقعیت  و 
کلی  هزینه های  کاهش  برای  راهی  را 
صادرات و ورود به بازار تشنه کشورهای 

غربی ایران دانست.
شرایط  در  را  ماکو  آزاد  منطقه  وی 
جهت  نقطه  ایده آل ترین  کنونی 
خدمات  مدیریت  شرکت های  فعالیت 
محصوالت  صادرات  و  سرمایه گذاری 
افزود:  و  دانست  قزوین  استان  تولید شده 
تولید  زنجیره  تکمیل  صنعت،  بخش  در 
و  تعامل  محور  می تواند  صادرات  و 
اتاق  و  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  تفاهم 
صنعتی  شهرک های  شرکت  و  بازرگانی 
سازمان  همچنین  باشد.  قزوین  استان 

ماکو،ایدهآلتریننقطهجهتفعالیتشرکتهایخدماتسرمایهگذاری

به  تخفیف  ارائه  آماده  ماکو  آزاد  منطقه 
صادرات  جهت  داخلی  تولیدکنندگان 
این  محصوالت خود بوده و ظرفیت های 
لجستیک  خدمات  ارائه  جهت  در  منطقه 
به تجار و صاحبان صنایع کم نظیر است.

ظرفیت های  به  اشاره  با  جلیلی 
تعامل  داشت:  اظهار  منطقه  گردشگری 
رونق  می تواند  گردشگری  تبادل  در 
آورد.  وجود  به  منطقه  دو  هر  برای  را 
تعریف  جهت  خصوصی  بخش  تحریک 
است.  الزامات  از  گردشگری  تورهای 
با  صنایع  کلینیک  شد  مقرر  همچنین 

خدمات کسب  و  نوآوری  مرکز  همکاری 
ماکو  آزاد  منطقه  در  قزوین  استان  کار  و 

راه  اندازی شود.
اتاق  رئیس  قاسمی  کشاورز،  علیرضا 
کشاورزی  و  معادن   ، صنایع  بازرگانی، 
ضمن  نشست  این  در  نیز  قزوین 
از  گرم  استقبال  و  خوش آمدگویی 
پتانسیل ها و  معرفی  با  ماکویی،  مهمانان 
ظرفیت های استان قزوین در زمینه تولید، 
مابین  فی  تعامل  کشاورزی،  و  صنعت 
سازمان منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی 
بهتر  خدمات  ارائه  برای  راهی  را  قزوین 

خواستار  و  دانست  اقتصادی  فعالین  به 
آزاد  منطقه  موجود  ظرفیت های  اعالم 
و  تولیدکنندگان  بهره مندی  جهت  ماکو 

صادرکنندگان استان قزوین شد.
صنعتی  شهرک های  شرکت  معاون 
با اشاره به سابقه کهن در  استان قزوین 
تولید، 19شهرک صنعتی فعال،  صنایع و 
35هزار هکتار تاکستان در استان قزوین، 
برای  عظیم  پل  را  ماکو  آزاد  منطقه 
به  استان  این  تولیدی  محصوالت  ورود 

بازارهای اروپایی ارزیابی نمود.
واحدهای  برخی  از  ادامه،  در  همچنین 
مرکز  کاسپین،  صنعتی  شهرک  در  فعال 
دائمی  محل  و  کار  و  کسب  خدمات 
قزوین  استان  صنعتی  نمایشگاه های 

بازدید به عمل آمد.
مرکز صادرات  ایجاد  گزارش،  این  به  بنا 
کاالهای  ارائه  )IRAN STORE( جهت 
صادرات  منظور  به  داخل  تولید  و  ایرانی 
خارجی،  گردشگران  به  چمدانی 
و  گردشگری  مراکز  در  سرمایه گذاری 
احداث  ماکو،  خمینی )ره(  امام  پارک 
سرمایه گذاری  با  تولیدی  واحدهای 
هدف  با  خارجی  کشورهای  مشترک 
واحدهای  اولیه  مواد  تامین  و  صادرات 
دیگر  از  قزوین  استان  در  واقع  تولیدی 

دستاوردهای این سفر بود.

پنجره  اجرای  مهیای  کشور  آزاد  مناطق 
همت  به  می شوند.  الکترونیک  واحد 
هدف  با  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
از  الکترونیک  واحد  پنجره  اجرای  آغاز 
دبیر  از  متشکل  تیمی  کشور  آزاد  مناطق 
کمیته راهبردی فناوری اطالعات و مدیر 
شورایعالی  دبیرخانه  واحد  پنجره  پروژه 
مناطق آزاد کشور، مشاوران و متخصصان 
اجرایی با برگزاری نشست ها و جلسات با 
در  اصناف  و  جوامع  نمایندگان  و  مدیران 
هر یک از مناطق آزاد در حال پیگیری و 

اجرای این طرح هستند.
شناخت  فاز  اله داد،  محمد امین  گفته  به 
پروژه پنجره واحد در آذرماه سال جاری به 
از  پروژه  عملیاتی  مرحله  و  می رسد  پایان 

روزهای ابتدایی زمستان 97 آغاز می شود.
و  اطالعات  فناوری  راهبردی  کمیته  دبیر 
مدیر پروژه پنجره واحد دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد کشور در پایان جلسه ای که با 
مدیران و اصناف جزیره کیش برگزار شد، 
جلسات  و  نشست ها  برگزاری  در  گفت: 
مدیران  بر  عالوه  کشور  آزاد  مناطق  در 
سازمان ها با بخش خصوصی نیز گفت و گو 
تبادل اطالعات شد تا به مکانیزمی برای 

ارائه بهترین نوع خدمات دست یابیم.
اله داد افزود: در جزیره کیش نیز همانند دیگر 
مناطق آزاد ضمن بازدید از منطقه، نسبت 
مدیران  با  تعاملی  کارگاه  های  برگزاری  به 

نیز در زمینه  اقدام شد و جلساتی  سازمان 
تحوالت  تکنولوژی،  و  اطالعات  فناوری 
سازمانی و شناخت موانع درون سازمانی و 
مقرراتی   و  قانونی  موانع  بررسی  همچنین 

کسب و کار و سرمایه گذاری برگزار شد.
به گفته مدیر پروژه پنجره واحد دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد کشور، هدف نهایی از 
بررسی فاز شناخت پنجره واحد، رسیدن به 
طرح جامعی است که در یک فاصله زمانی 
یک ساله، فرآیندهای عمده سرمایه گذاری 
و کسب و کار در مناطق آزاد کشور را به 
و  سرمایه گذاران  به  الکترونیکی  صورت 

فعاالن اقتصادی ارائه کنیم.
واحد  پنجره  پروژه  فاز مشاوره  افزود:  وی 
و  شده  شروع  امسال  اردیبهشت ماه  از 
پیش بینی می شود تا پیش از پایان آذرماه 
تا ظرف یک سال  برسد  پایان  به  امسال 
و تسهیالت  مراحل خدمات  بتوانیم  آینده 
ویژه را با پیاده سازی نرم افزاری و زیرساختی 
و همچنین آموزش به سرمایه گذاران ارائه 

کنیم.
الکترونیک  واحد  پنجره  است  گفتنی 
با  فرآیندها،  اجرای  در  تسریع  ضمن 
اداری  بروکراسی های  و  واسطه ها  حذف 
باعث شفاف سازی امور می شود تا فعاالن 
به  عالقمندان  و  شهروندان  اقتصادی، 
سرمایه گذاری از مسیری شفاف و به آسانی 

خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.



اخبار منطقه آزاد قشم

توسعه قشم به همسویی نیروی انتظامی نیاز دارد
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم بر اهمیت همسویی نیروی انتظامی در 

راستای توسعه همه جانبه این  جزیره تاکید کرد.
سرهنگ  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
حسین الهی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 
قشم اعالم کرد: امنیت پایدار، موجب جذب 
بیشتر سرمایه گذاران در این جزیره می شود و 
نیروی انتظامی با چشم اندازی مطمئن می تواند 

به موفقیت هر چه بیشتر قشم کمک  کند.
وی افزود: همه باید در یک فرآیند مدیریت 
قشم  بیشتر  هرچه  توفیقات  به  علمی  شده 
هرچه  تقویت  با  امیدواریم  و  کنیم  کمک 
بیشتر نیروی انتظامی همچنان از نمره برتر 

در حوزه امنیت برخوردار باشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اعالم 
توسعه  و  سرمایه گذاران  جذب  با  اینکه 
حوزه  در  ویژه  به  کار  و  کسب  فعالیت های 
صنعتی، نرخ بیکاری قشم به 6درصد رسیده، 
فعالیت های  نزدیک  آینده  در  کرد:  اظهار 
جدید صنعتی با مشارکت کشورهای خارجی 
نرخ  که  شد  خواهد  ایجاد  این  منطقه  در 

بیکاری را باز هم کاهش خواهد داد.
مومنی همچنین از برنامه های توسعه راه ها و 
آسفالت در کل جزیره به عنوان اقدامی برای 

آزاد  منطقه  سازمان  شرکت های  ثبت  مدیر 
قشم از رفع مشکل اعطای وام و تسهیالت 
به  رسمی  اسناد  قالب  در  اعتباری  و  مالی 
دارندگان اسناد واگذاری شده سازمان منطقه 

آزاد قشم خبر داد.
رویا زاهدنیا اعالم کرد: بانک ها و موسسات 
مالی قشم از سال 95 تاکنون از قبول اسناد 
در  تضمین  برای  سازمان  این  واگذاری 

پرداخت تسهیالت خودداری می کردند.
اسناد  دارندگان  و  مالکان  داد:  ادامه  وی 
توجه  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  واگذاری 
با  می توانند  آمده  عمل  به  پیگیری های  به 
و  مالی  موسسات  و  بانک ها  موافقت  اخذ 

و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  قائم مقام 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
جزیره  خیران  و  سازمان  این  مشارکت 
واحد  چهار  تجهیز  و  بازسازی  ساخت،  در 
رمکان خبر  و  ُهلر  روستای  دو  در  آموزشی 

داد.
در  موسوی اجاق  سیدمهدی  حجت االسالم 
حاشیه بازدید حمیدرضا مومنی، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در  آموزشی  واحدهای  از  همراه  هیات  و 
ساخت  برای  گفت:  شده،  یاد  روستاهای 
بهار  دخترانه  و  پسرانه  غیرانتفاعی  مدرسه 
دانش، توسط سازمان منطقه آزاد قشم بیش 
از یک هزار مترمربع زمین به صورت رایگان 

در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.
در 700مترمربع  این مدرسه  داد:  ادامه  وی 
در  هزینه  ریال  از 10میلیارد  بیش  با  زیربنا 
روستای ُهلر در بخش مرکزی جزیره قشم 

ساخته شده است.
به گفته موسوی اجاق، به دستور مدیرعامل 

مدیر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و خیران جزیره انجام شد:

رفع مشکل اعطای وام به دارندگان اسناد واگذاری سازمان منطقه آزاد قشم

ساخت و بازسازی چهار واحد آموزشی در روستاهای هلر و رمکان جزیره قشم

گمرک در منطقه آزاد قشم مستقر شد

مدیرعامل  گسترده  اقدامات  از  تجلیل 
بخش های  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
نیروی  گفت:  توسعه ای،  مختلف 
برای  همکاری  همه گونه  آماده  انتظامی 
جزیره  این  در  بیشتر  هرچه  موفقیت 

است.
کمک  با  کرد:  اعالم  حسین الهی  سرهنگ 
فرزندان ملت در این نیرو و دیگر نیروهای 

ثبت  اداره  استقرار  از  پیش  و  سال 71  در 
نسبت  قشم،  شهرستان  در  امالک  و  اسناد 
به صدور اسناد واگذاری موضوع مبایعه نامه 
و قراردادهای واگذاری اقدام و به تبع آن با 
صدور سند نسبت به ترهین اسناد واگذاری 
در قالب مشارکت مدنی، مشارکت در ساخت 

و غیره اقدام کرده است.
آزاد  منطقه  سازمان  شرکت های  ثبت  مدیر 
اقتصادی  فعاالن  تمامی  کرد:  اظهار  قشم 
مستقر در مجتمع تجاری ستاره و همچنین 
سیستان،  مسکونی  شهرک های  ساکنان 
با  می توانند  توال  و شهرک صنعتی  نریمان 
ارائه اسناد واگذاری سازمان منطقه آزاد قشم 
به بانک ها نسبت به دریافت تسهیالت اقدام 

و  فنی  هنرستان  کلنگ  وی،  گفته  به 
زمین  متر  که 2هزار  ُهلر  روستای  حرفه ای 
اختیار  در  مومنی  حمیدرضا  دستور  به  آن 
این  در  نیز  گرفته  قرار  مدرسه ساز  خیران 

بازدیدها به زمین زده شد.
تجهیزات  همچنین  افزود:  موسوی اجاق 
کامل مدرسه پسرانه و دخترانه شش کالسه 

تامین کننده امنیت، استان هرمزگان در زمره 
امنیت کشور قرار  برتر در حوزه  پنج استان 
جزء  فرآیند  این  در  قشم  شهرستان  و  دارد 

موفق ترین ها است.
هرچه  ارتباط  ما،  سیاست  داد:  ادامه  وی 
قوی تر با مردم به ویژه جوامع  محلی است و 
این رویکرد ما را در انجام  وظایفمان بیش از 

پیش موفق کرده است.
در این دیدار همچنین حسین رفیعی مشاور 
امنیتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
انتظامی  نیروی  فعالیت  از  تقدیر  با  هم 
امنیت  تامین  زمینه  در  قشم  شهرستان 
همکاری  خواستار  قشم،  در  همه جانبه 
به رفع تصرفات  نیرو در کمک  این  بیشتر 
ارتقای  همچنین  و  دولتی  و  ملی  اراضی 
درون  و  جاده ای  در مسیرهای  تردد  سطح 

شهری شد.
مومنی،  حمیدرضا  گزارش،  این  به  بنا 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
رفیعی  حسین  همراه  به  قشم  آزاد  منطقه 
مدیرکل  امانی  تورج  و  امنیتی  مشاور 
دفتر  در  حضور  با  سازمان  این  تشریفات 
سرهنگ  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 

الهی دیدار کردند. حسین 

نمایند.
تسهیالت  اعطای  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
در  تولیدی  فعالیت های  تقویت  برای  بانکی 
بانک ها  موافقت  کرد:  اظهار  قشم،  جزیره 
قبول  برای  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
تولید  از  حمایت  سال  در  اسناد  این  ترهین 
صنف  از  حمایت  در  مهمی  نقش  داخلی، 
شرکت های  مالکان  ویژه  به  تولیدکنندگان 
سازمان  واگذاری  اسناد  دارنده  تولیدی 

منطقه آزاد قشم دارد.
با  موفقیت  این  داشت:  بیان  زاهدنیا 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حمایت 
و  اقتصادی  معاونت  پیگیری های  و  قشم 
سرمایه گذاری این سازمان محقق شده است.

شهید حقانی روستای رمکان با اعتباری بالغ 
بر 700میلیون ریال از سوی سازمان منطقه 

آزاد قشم تامین شده است.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  قائم مقام 
یادآور  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
از  تعدادی  توسط  مدرسه  این  ساخت  شد: 
بانوان خیر روستای رمکان و تجهیز کامل آن 
توسط سازمان منطقه آزاد قشم، زمینه فعالیت 
در  تحصیل  برای  را  دانش آموزان  حضور  و 

نخستین روز مهرماه 97 را فراهم کرد.
بنا به این گزارش، حمیدرضا مومنی رئیس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
آزاد قشم به همراه علیرضا نصری فرماندار 
شهرستان، بهرام پور اشرف مدیر آموزش و 
پرورش قشم و حجت االسالم سید مهدی 
فرهنگی،  معاونت  مقام  قائم  اجاق  موسوی 
آزاد  مطنقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
قشم و جمعی از مسئولین جزیره از واحدهای 
و  ُهلر  روستاهای  در  شده  ساخته  آموزشی 

رمکان بازدید کردند.

آبزیان  خوراک  تولید  کارخانه  احداث  پروژه 
سرمایه گذاری  ریال  7میلیارد  با  )میگو( 
حضور  با  قشم،  شکیل  مروارید  شرکت 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مومنی  حمیدرضا 
آزاد قشم در روستای دوستکو در غرب جزیره 

کلنگ زنی شد.
منطقه  سازمان  شیالت  و  کشاورزی  مدیر 
آزاد قشم در حاشیه کلنگ زنی پروژه احداث 
گفت:  )میگو(،  آبزیان  خوراک  تولید  کارخانه 
ریال سرمایه گذاری  7میلیارد  با  کارخانه  این 
سازمان  حمایت  تحت  خصوصی  بخش 
خوراک  تولید  هدف  با  و  قشم  آزاد  منطقه 

آبزیان کلنگ زنی شد.
حامد عبدالهی اعالم کرد: کارخانه تولید غذای 
به مساحت 600مترمربع در  میگو در زمینی 
میگو  پرورش  150هکتاری  مزرعه  مجاورت 
شرکت مروارید شکیل قشم و با هدف تولید 
راه اندازی  میگو  غذای  ُتن  6هزار  ساالنه 

می شود.
وی ادامه داد: با بهره برداری از این کارخانه، 
شامل  شرکت  این  تولید  زنجیره  حقیقت  در 
و  غذا  تولید  پرورش،  میگو،  بچه  تولید 

بسته بندی و فرآوری آن تکمیل خواهد شد.
بنا به این گزارش، در این مجموعه 9نفر به 

صورت مستقیم مشغول به کار می شوند.
جزیره قشم در جنوب ایران با داشتن موقعیت 
مناسب در حوزه شیالت و سرمایه گذاری های 
خوب داخلی و خارجی به یکی از قطب های 

مهم شیالتی کشور تبدیل شده است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم از حضور ۳0همیار 
دانش آموزی ژئوپارک جهانی قشم در برنامه  
میزبانی  به   Global Junkjam  2018
صورت  به  انگلیس  کشور  ریورا  ژئوپارک 

ویدئوکنفرانس زنده خبر داد.
مطلب  این  اعالم  با  کاظمی  امری  علیرضا 
 Global Junkjam اظهار داشت: برنامه
فرهنگ سازی  و  آموزش   هدف  با   2018
برای  شناختی  زمین  میراث  حفظ  شیوه های 
شبکه  عضو  10کشور  حضور  با  کودکان، 

ژئوپارک های جهانی یونسکو برگزار شد.
و  دانش آموز  دریایی نژاد،  عطیه  افزود:  وی 
همیار ژئوپارک جهانی قشم  ساکن روستای 
دوالب، با بررسی مهم ترین چالش زندگی در 
بی آبی(،  و  آب  )کمبود  ایران  جنوبی  مناطق 
استفاده  با  آن  با  مقابله  راهکارهای  ارائه  به 
زبان  به  گذشتگان  تجربه  و  بومی  دانش  از 

انگلیسی پرداخت.
الزمه  قشم،  جهانی  ژئوپارک  مدیر  گفته  به 
میراث  از  حفاظت  راهکارهای  به  پرداختن 
موانع  و  مشکالت  شناخت  شناختی،  زمین 
برای  آموزشی مناسب  راه های  با   و آشنایی 

موضوعات زیست محیطی است.
این برنامه با مشارکت و همکاری موسسات 
شد  اجرا  کودکان  بخش  در  ژئوپارک  همیار 
 Echo chant مراسم، شعار  انتهای  در  و 
جویی  صرفه  آب  »مصرف  در  محتوای  با 
به  شرکت کننده  دانش آموزان  توسط  کنید« 

اجرا درآمد.
 Global Junkjam 2018 شایان ذکر است، برنامه
با مشارکت ژئوپارک های عضو شبکه ژئوپارک های 
پرتغال،  کشورهای  از  یونسکو  جهانی 
چین،  نیوزیلند،  رومانی،  انگلستان،  آلمان، 
ایران  و  منتخب(  ژئوپارک  )دو  کانادا  اسپانیا، 
زنده  پخش  صورت  به  26مهرماه  مورخ 

شد. برگزار  ویدئوکنفرانسی 

سرمایه گذاری 7میلیارد 
ریالی برای تولید غذای 

میگو در قشم

حضور 30 همیار دانش آموزی 
ژئوپارک جهانی قشم در 

Global Junkjam 2018 برنامه

توسعه قشم نام برد و از خدمات نیروی انتظامی 
در ارتقای سطح سالمت تردد جاده ای و کاهش 
جرائم و بزه کاری ها در این منطقه قدردانی کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم:
شهرستان قشم در فرآیند تامین 

امنیت جزء موفق ترین ها است
با  هم  قشم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

تسهیالت  و  وام  از  اعتباری همانند گذشته 
مراکز مالی این شهرستان استفاده کنند.

شرکت های  ثبت  اداره  زاهدنیا،  گفته  به 
سازمان منطقه آزاد قشم از ابتدای تاسیس 

سازمان منطقه آزاد قشم قرار شد تجهیزات 
شامل  ُهلر  روستای  1۳آبان  مدرسه  کامل 
و  آزمایشگاهی  سرمایشی،  سیستم های 
از  بیش  با  که  مدرسه  این  دفتری  بخش 
دو میلیارد ریال هزینه خیران به طور کامل 
بازسازی شده است هم توسط این سازمان 

تامین شود.

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

سردبیر: حسین مرادی
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قشم

در  گمرک  استقرار  طرح  اجرای  راستای  در  گمرک 
مبادی ورودی مناطق آزاد، در مبدا ورودی منطقه آزاد 
قشم مستقر شد و کاالهای وارداتی به قشم زیر چتر 
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 

گمرک قرار گرفت.
با توجه به برنامه های ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
ایران و همچنین دبیرخانه  دستور رئیس کل گمرک 
شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر استقرار هرچه سریع تر 
در  طرح  این  آزاد،  مناطق  ورودی  مبادی  در  گمرک 

منطقه آزاد جزیره قشم کلید خورد.
مراسم استقرار گمرک در مبدا ورودی منطقه آزاد قشم 
و قرار گرفتن کاالهای وارداتی به جزیره قشم زیر چتر 
فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  و  گمرکی  جامع  سامانه 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

گمرک با حضور علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و 
مناطق آزاد و ویژه، خیالی مدیرکل دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات گمرک، زارعی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
نظارت بر فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، سعیدی مدیرکل گمرک قشم و همچنین اعضای 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در جزیره قشم فعالیت 

گمرک در مبادی ورودی جزیره قشم آغاز شد.
بر همین اساس، از این پس کاالهای وارداتی به این 

جزیره از گمرک عبور خواهد کرد. 
مبادی  در  این  از  پیش  است، گمرک  ذکر  به  الزم 
خروجی  مناطق آزاد مستقر بود که با اجرای این طرح 
در مبادی ورودی حضور خواهد یافت و واردات کاال 

تحت نظارت گمرک وارد مناطق آزاد خواهد شد.
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