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سرمقاله
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خودتحریمی در مناطق آزاد
طبق قانون مناطق آزاد و در فصل دوم آن که شامل فعالیت ها و عملیات مجاز 
گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن ذکر شده است، در ماده 2 این فصل به 
صراحت اعالم شده که ورود هر نوع کاال به هر یک از مناطق آزاد مجاز است به 
استثنای کاالهایی که به موجب شرع مقدس اسالم یا قوانین کشور )که در آنها نام 
مناطق آزاد تصریح شده باشد( ممنوع، یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز 
می شود و همچنین در تبصره همین ماده قانونی هم اعالم گردیده که ورود کاال با 
مبدا ساخت اسراییل به منطقه ممنوع است. این عین متن قانون مناطق آزاد است 
که در مجلس شورای اسالمی مورد تصویب قرار گرفته است و فصل دوم این قانون 

شامل فعالیت ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن است.
حال گمرک جمهوری اسالمی ایران بر پایه کدام تعریف از قانون مناطق آزاد و یا مفاد 
مربوط به حوزه های گمرکی، یک گروه کاالیی را از ورود به مناطق آزاد منع می کند، 

بدون توجه به تبعات بسیار عظیم این تصمیم بر جامعه بازار مناطق آزاد کشور؟!
بی تردید یکی از مهم ترین جاذبه های مناطق آزاد برای سفر، بحث گردشگری خرید 
در این مناطق از کشور است و بر پایه دستورالعمل قانونی گمرک مبنی بر مجاز 
بودن هر گردشگر به خرید 80دالر کاال که شامل مسافران ورودی به کشور از مبدا 
خارج از کشور هم می شود، در مناطق آزاد هم حاکم است. بر این مبنا قسمتی از 
تجارت و جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر پایه ایجاد مراکز خرید بنا شده است 
که حجم بسیار باالیی از اشتغال را به خود اختصاص داده و عمده کاالهای گروه 
چهار که گمرک جمهوری اسالمی آنها را ممنوع اعالم کرده است، شامل تامین نیاز 
فروشگاه ها و مراکز خرید مناطق آزاد است و ادامه این مسیر باعث تعطیلی و به تبع 

آن بیکاری خیل عظیمی از جمعیت شاغل در این مناطق خواهد گردید.
عمده مشکالت مناطق آزاد کشور با سازمان ها و ارگان های سرزمین اصلی بر پایه 
عدم درک و شناخت قانون اداره مناطق آزاد توسط این سازمان ها است و بعضا به 
کرات شاهد تعریف قوانین مناطق آزاد به نفع سازمان ها و ارگان های مربوطه در 
سرزمین اصلی هستیم که این نگاه باعث ایجاد عدم ثبات برای فعالین اقتصادی 
در این مناطق و همچنین حذف مزیت های رقابتی مناطق آزاد با سرزمین اصلی در 
حوزه جذب سرمایه گذاری گردیده است که ادامه این روند بی شک باعث از بین رفتن 
مناطق آزاد خواهد شد و به تعبیری ما در کشور دچار یک نوع خودتحریمی در این 
مناطق هستیم. مسلما با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور بر اهمیت نقش آفرینی 
مناطق آزاد در دوران تحریم، این دست تصمیمات و قوانین خودساخته حاصلی جز 

پررنگ تر شدن اثر تحریم ها بر کشور نخواهد داشت.
نکته مبهمی که در این ساختار پیچیده دولتی وجود دارد، این است که هم مناطق آزاد 
دولتی هستند و هم گمرک جمهوری اسالمی؛ با این نگاه و این تصور که مدیریت 
کالن این دو سازمان تاثیرگذار در دست دولت است، سوال اینجا به وجود می آید که 
چرا دولت در شرایط کنونی و با توجه به مشکالت اقتصادی که به تبع تحریم ها در 
کشور بوجود آمده است، در مقابل این قبیل موج های اقتصادی هیچ عکس العملی را 

از خود نشان نمی دهد و بر پایه قانون، جلوی تحریف قانون را نمی گیرد! 
تجربه نشان داده است که با حرف و شعار کاری از پیش نخواهد رفت و بهتر آن است 

که قبل از به وجود آمدن بحران، راهکاری برای آن جستجو کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

معاون تولید، صادرات و 
فناوری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد چابهار
 بیان داشت:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم
 تاکید کرد:

اختالف مناطق آزاد و گمرک 
بر سر ممنوعیت ورود کاالهای گروه چهار:

ادعا ی واهی قاچاق
هویت مناطق آزاد 
را زیر سوال 
خواهد برد

لزوم بازتعریف در صنایع 
سیستان و بلوچستان 
در جهت توسعه 
اقتصادی استان

تغییرات مکرر 
قوانین، مانعی جدی 
در مقابل فعالیت های 
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آزادی

ممنوع

نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
خصوص  در  ایران  گمرک  اخیر  بخشنامه  گفت: 
به  گروه٤  کاالهای  ورود  و  ترانزیت  ممنوعیت 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خالف 

قانون است.
ناصر شریفی با انتقاد از بخشنامه اخیر گمرک افزود: 
بخشنامه اخیر گمرک ایران به معنای تعطیلی کامل 
تعطیلی  و  کشور  آزاد  مناطق  در  مطلق  رکود  و 
نفر  از٥00هزار  بیش  بیکاری  و  تولیدی  واحدهای 

است.
آزاد  مناطق  به  نامادری  نگاه  از  انتقاد  با  وی 
اما  شده،  ایجاد  قانون  حکم  با  مناطق  این  گفت: 
با وضع بخشنامه  بار  متاسفانه طی این سال ها هر 
و دستورالعمل هایی روند توسعه و پیشرفت در این 
ملی  اقتصاد  در  موثری  نقش  می توانند  که  مناطق 
مواجه  رکود  و  با کندی  را  نمایند  ایفا  بین المللی  و 

ساخته اند.
پارسیان و جزیره  لنگه، بستک،  بندر  نماینده مردم 
کیش در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
تسریع  برای  دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها  معموال 
برخی  افزود:  است،  قانون  اجرای  در  تصریح  و 
دستگاه ها با وضع بخشنامه، قانون را دور می زنند و 
بخشنامه های فراقانونی صادر می کنند که به اقتصاد 

ملی آسیب می زند.
و  بخشنامه  این  کرد:  خاطرنشان  شریفی 
دستگاه ها  دیگر  که  دیگری  بخشنامه های 
اقتصادی  ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  درخصوص 
مناطق  در  مطلق  رکود  با  مساوی  می کنند،  وضع 
آزاد و بیکاری بیش از٥00هزار نفر که در واحدهای 

ممنوعیت ورود کاالهای گروه ٤ به مناطق آزاد و ویژه خالف قانون است
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  اقتصادی 
موثری  نقش  می توانند  دشمن  تحریمی  شرایط  در 
از  افزود:  نمایند،  ایفا  بین المللی  و  ملی  اقتصاد  در 
آزاد  مناطق  به  نسبت  یا ذهنیتی  کسانی که شبهه 
درددل  پای  شده  که  یکبار  می کنیم  دعوت  دارند 
مناطق  این  در  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعالین 
سرمایه گذاران  و  بازاریان  جامعه  تشکل های  و 
چنین  وضع  با  پس  این  از  تا  بنشینید  مناطق  این 
بخشنامه هایی بیش از این خون به دل کسانی که 
در شرایط بسیار سخت برای کمک به اقتصاد کشور 
و  تجاری  فعالیت  مناطق  این  در  قبل  2٣سال  در 

اقتصادی شروع نموده، نکنند.

تولیدی این مناطق مشغول کار هستند.
براساس  آزاد  مناطق  که  موضوع  این  طرح  با  وی 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
قانون  در  که  می شوند  اداره   ٧/٦/١٣٧2 مصوب 
تکالیف  نیز  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
این مناطق و نحوه اداره آنها مشخص شده است، 
بخشنامه های  وضع  با  بار  هر  متاسفانه  گفت: 
فعالیت  روند  شدن  کند  باعث  فراقانونی  متناقض 
اقتصادی و رکود در بخش های تجاری-صنعتی این 
مناطق می شود که به نوعی خود تحریمی و کمک 

به فشارهای دشمن تلقی می شود.
ویژه  و  آزاد تجاری  مناطق  فراکسیون  رئیس  نایب 

 آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:
حذف کاالی گروه 4 تاثیری بر سیاست ارزی کشور ندارد

 بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی:
نباید در مناطق آزاد محدودیت ایجاد کرد

 حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی و معاون سازمان بنادر و دریانوردی:
تولید در مناطق آزاد با الزاماتی همراه است

 واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
سازمان های زیرمجموعه دولت برای دولت تعیین تکلیف می کنند

 میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:
دخالت در امور مناطق آزاد ممنوع!

 طالبی، کارشناس امور گمرکی:
بخشنامه گمرک به خاطر عملکرد بد مناطق آزاد است
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گزارش:
حسین مرادی

لزوم رویکرد حمایتی با نگاه مسئولیت اجتماعی در حوزه صنایع دستی و تقویت جوامع محلی در مناطق آزاد:

توسعه صنایع دستی در مناطق آزاد با نگاه صنعتی

فرهنگ  ترویج  و  تبلیغ  رویکرد  بهترین  امروز  دنیای  در 
آن  دستی  صنایع  حوزه  مختلف، در  کشورهای  مردمان 
خالصه  و  تعریف  جهان  سراسر  به  مناطق  و  کشورها 
می شود؛ امروزه عمده مناطق آزاد جهان المان هایی معروف 
از هنر مردان و زنان خود در قالب صنایع دستی دارند که به 
خودی خود این هنرها جزئی از برندینگ منطقه و عاملی 
مهم در حوزه معرفی و شناخت بیشتر آن منطقه محسوب 

می شود.
حک  هنگام  به  هنری اش  کار  با  همواره  ایرانی  هنرمند 
نقش های  ترسیم  یا  و  فلزی  یا  سنگ  بر  نقشی  کردن 
هندسی و نمادین بر بافت ها و یا تراشیدن پیکرها به هر 
حال مقصودی را بیان و رمز و رازی را آشکار ساخته است. 
آثار  پرداختن  و  در ساختن  این سرزمین  هنرمندان  تسلط 
شگفت انگیز است. همواره تکنیک و روش های پیچیده در 
قرار  احساس  و  تکنیک  بین  نقش ها  معنای  بیان  خدمت 
است.  شده  برقرار  توازن  عاطفه  و  شکل  میان  و  گرفته 
طرح های ایرانی که در طی قرون و اعصار تجدید یافته اند، 
مهم ترین رکن هنرهای تزئینی ایران را تشکیل می دهند. 
این طرح ها با کمی تفاوت در غالب هنرهای ایرانی مانند 
گچ بری،  حجاری،  سفالگری،  و  کاشی سازی  فلزکاری، 
تذهیب، مینیاتور، قالیبافی و دیگر شاخه های صنایع دستی 
و  شده اند  تکرار  تفصیل  به  گاه  و  سادگی  به  گاه  ایران 
سطح های مزین به طرح های انتزاعی و یا طرح های مجرد 

نباتات و گل ها با زیبایی هرچه تمام تر عرضه شده اند.
وسواس  و  بردباری  هنری،  ذوق  ایران،  دستی  صنایع  در 
در  نیز  و  هنری  فنون  ریزه کاری  در  ایرانی  هنرمندان 
انتخاب مواد اولیه، آزمودن روش های گوناگون را به همراه 

نقش های متنوع سبب شده است.
خط های حیرت آور اسلیمی و ختائی، اشکال قوی هندسی، 
بی مانندی نقش شده اند  با مهارت  و  پرنده  و  و برگ  گل 
زیبایی  و  نو  سبکی  زمانی  هر  در  که  این  عجیب تر  و 
و  شیوه ها  چند  هر  یافته اند.  شاعرانه ای  و  شگفت انگیز 
روش های قراردادی این فنون، که برای انجام آنها مدت 
به  قدیم  بسیار  زمان های  از  می شود،  وقت صرف  زیادی 
یادگار مانده است، ولی زیبایی و ظرافت آنها بیشتر بستگی 
به چگونگی الهام گیری هنرمندان هر دوره دارد؛ اما آن چه 
به این دقت و ریزبینی عظمت بخشیده، خصایص روحی 
و معنوی است که خالقیت های هنری این ملت را چنین 
شکوفا کرده است، این نیروی اخالقی شگرف و پایدار در 
کرده،  تربیت  را  ایرانی  هنرمندان  متمادی  قرن های  طی 
الهام بخشیده و این تمدن عظیم بشری را راهبری کرده 
است. دگرگونی های تاریخی هر قدر سخت و جانکاه است، 
اما رشته سنت ها را در این سرزمین کهنه نگسسته است، 
هر چند وقفه هایی را به وجود آورده ولی روح کلی فرهنگ 
ایرانی در این مجموعه همواره پایدار مانده و بارزترین نمود 
آن در هنرهای دستی تجلی یافته است؛ در صنایع دستی 
ایران به نحوی اسرارآمیز تصویر یک زندگی نهفته است. 
یک زندگی با شکل های بسیار توأم با شوق و زیبایی، هنر 
ایرانی بیش از هر چیز در اشیای مصرفی کاربرد دارد، از 
سفال، شیشه و فلز تا کتاب های مصور و ابزارهای علمی، 
همه به صورت اشیایی آشنا با زندگی عادی در می آیند و 
این یکی از درس های عمقیق است که هنرمندان ایرانی 
به جهانیان آموخته اند، ویژگی بارز فرهنگ ایرانی استقالل 

فکری آن بوده است.
سنت های هر ملت مجموعه ای از آداب و رسوم و جنبه های 
معنوی است که مبانی زندگی اجتماعی بر آنها استوار است 
و از مجموع این سنت هاست که فرهنگ ساخته می شود 
می شوند.  متمایز  یکدیگر  از  ملت ها  فرهنگ  واسطه  به  و 
هجوم  با  مقابله  و  فرهنگی  استقالل  پایه های  از  یکی 
ملی  هنرهای  معرفی  و  احیا  حفظ،  بیگانه،  فرهنگ های 
بر  اندازه که  به همان  است که  میان مردم هر کشور  در 
به  می شود،  افزوده  جامعه  یک  هنری  مستقل  شخصیت 
همان اندازه اتحاد و همبستگی ملی در زمینه های فرهنگی 

استوارتر می گردد. 
پل  مانند  حقیقت  در  هنری  آثار  عرضه  نمایشگاه های 
به صورت  و  می کنند  حال عمل  و  گذشته  میان  ارتباطی 
همواره  طرح ها،  تکامل  و  بهبود  جهت  غنی  بسیار  منبع 
برای  عاملی  عنوان  به  نیز  و  بومی  اصالت های  حفظ  با 
جلوگیری از انحراف و انحطاط طرح ها و اشکال محسوب 
تاثیری  معاصر  دوران  زندگی  در  جدید  تمدن  می شوند. 
عمیق بر جای نهاده و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
را دگرگون کرده است. شکی نیست که این تحول موجب 
آثار  آن  تبع  به  و  ما  هنرمندان  زندگی  در  دگرگونی هایی 
هنری آنان شده است؛ در این حال تقلید صرف از گذشته 
هنرمندانه  ایده های  و  افکار  ارزش ها،  بلکه  نیست،  هدف 

مورد توجه است.
دوره های  با گذشت  هنرها  که  بپذیریم  باید  کلی  به طور 
تاریخی دارای فراز و نشیب هستند و از دوره ای به دوره 
دیگر دگرگون مي شوند از زوال برخی از این دستاوردهای 
می توان  همچنان  اما  می خوریم،  افسوس  دلپذیر  و  زنده 
و  پرندگان  گیاهان،  گوناگون  نقش های  و  اشکال  تداوم 
سفالینه های  و  بافته ها  فرش ها،  گلیم،  روی  را  جانوران 
دست  این  از  یک  هر  ورای  در  گرفت.  سراغ  امروزی 

قوه  با  و  درایت  با  ملتی  بزرگ  روح  دلنشین،  آفریده های 
پندار و ذوق شعر و بلندمنشی راستین فرمان می راند، این 
نسیمی است که از سمت گذشتگان ما وزیدن گرفته و در 

جان های ما پراکنده شده است.
بی تردید نقش جوامع محلی در خلق این هنرهای جاودانه 
بسیار  آزاد  مناطق  به خصوص  و  کشور  مختلف  نقاط  در 
مهم و حیاتی است؛ جوامع عمدتا محروم و آسیب پذیر در 
هستند  طالیی  شاهرگ هایی  همانند  که  مرزی  مناطقی 
گنجینه هایی  می توانند  حمایت ها  و  شناسایی  از  پس  که 
ارزشمند از هنر، فرهنگ و تمدن ایران زمین را در کالبد 

آثاری شگرف به جهانیان عرضه کنند.
با توجه به بافت مناطق آزاد کشور و وجود جوامع محلی 
با فرهنگ ها و سنن مختلف در این مناطق، صنایع دستی 
یکی از بزرگترین ظرفیت ها به حساب می آید که با توجه 
به قرارگیری صنایع دستی در حوزه صنایع خالق می توان 
نگاه اقتصادی کالنی به این عرصه از هنر مردان و زنان 

هنرمند مناطق آزاد داشت.

طاهره شهرکی، مدیر گردشگری 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

تسهیل گیری در توسعه اقتصادی صنایع دستی 
با منظر مسئولیت اجتماعی

به  اشاره  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
در  نقش  ایفای  و  و جوامع محلی  مردمی  جلب مشارکت 
بهبود شرایط اقتصادی شهرها و روستاهای همجوار مناطق 
جلب  داشت:  بیان  اجتماعی  مسئولیت های  اجرای  و  آزاد 
ایفای نقش در بهبود  مشارکت مردمی و جوامع محلی و 
شرایط اقتصادی شهرها و روستاهای همجوار مناطق آزاد 
سازمان ها  همه  وظیفه  اجتماعی،  مسئولیت های  اجرای  و 
دولتی است؛ در همین راستا سازمان منطقه آزاد چابهار در 
طول دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در این خصوص 

انجام داده است.
طاهره شهرکی اضافه کرد: یکی از این اقدامات، حمایت 
از صنعتگران خانگی و احیا و توسعه و ترویج صنایع دستی 

استان سیستان و بلوچستان بوده است.
وی خاطرنشان ساخت: استان سیستان و بلوچستان با توجه 
مختلف  عرصه های  در  کهن  تمدن  و  تاریخی  پیشینه  به 
بوده  تاکنون سرآمد  از گذشته  ازجمله هنرهای دست ساز، 
هنرها  از  بسیاری  که  هستیم  شاهد  تاریخی  اسناد  در  و 
است،  مطرح  دنیا  در  حاضر  حال  در  که  دستی  صنایع  و 
ریشه در ایران و استان سیستان و بلوچستان به دلیل تاریخ 
ازجمله هنر معرق کاری  این سرزمین دارد؛  و  تمدن کهن 
معرق  استادان  توسط  صفویه  زمان  در  می شد  تصور  که 
کار چینی به ایرانیان آموزش داده شده و سپس در ایران 
ترویج پیدا کرده است که این تصور با کشف قدیمی ترین 
معرق کاری جهان که بر روی شانه های چوبی در قبور یکی 
بود،  پیش  به 4800سال  مربوط  که  زنان شهر سوخته  از 
هنرهای  از  بسیاری  مانند  هم  هنر  این  که  شد  مشخص 

دیگر جهان در نزد ایرانیان بوده است و بس. 
سوزن دوزی،  محلی،  البسه  پارچه بافی،  و  نساجی  هنر 
سفالگری، حصیربافی و مابقی هنرهایی که امروزه شاهد 
هستیم، نسل به نسل و سینه به سینه از مادران و پدران به 
دختران و پسران این مرز و بوم رسیده که خود به تنهایی 
یک ظرفیت بسیار بزرگ برای کشور و استان سیستان و 
بلوچستان است و عاملی برای جذب گردشگران خصوصا 
هنر  و  دستی  صنایع  به  که  می باشد  خارجی  گردشگران 

اصیل ایرانی عالقه مند هستند. 

شهرکی درخصوص طرح حمایت از صنعتگران خانگی در 
در طول یک  سال و  ما  داشت:  اظهار  آزاد چابهار  منطقه 
نیم گذشته، طرحی به عنوان حمایت از صنعتگران خانگی 
در منطقه پیاده کردیم؛ در این طرح تا هفتصد کیلومتری 
و محدوده مرکز استان تمامی روستاها را با توجه به عقبه 
هنری که داشتند مورد بررسی قرار دادیم و کلیه هنرمندان 
حدود  که  را  استان  در  غیرفعال  و  فعال  دستی  صنایع 
از  استعدادیابی  فرآیند  و  نموده  را شناسایی  بودند  ۹۱۶نفر 
دغدغه ها،  و  مشکالت  و  پذیرفت  صورت  هنرمندان  این 
و  احصا  داشتند  هنرمندان  این  که  کمبودهای  و  نواقص 
با اخذ مشاوره از صاحبان فن و... در صدد رفع این موانع 
از  پس  برآمدیم.  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  محوریت  با 
در  کاملی  طرح  و  راه  نقشه  یک  جوانب،  تمامی  بررسی 
حوزه  تولید و فروش به دست آوردیم و با هدفگذاری در 
بخش توسعه و ترویج و صادرات صنایع دستی استان کار 

را آغاز نمودیم. 
وی گفت: سازمان منطقه آزاد چابهار پس از شناسایی صنعتگران 
و  بازآموزی  برای  را  ورک شاپ هایی  و  کالس ها  خانگی، 
به آموزی رشته هایی که این هنرمندان در آن فعال بودند و 
همچنین ارائه طرح های به روز بازار صنایع دستی و چگونگی 
فنون کسب و کار زیرنظر اساتید مجرب صنایع دستی که به 
این دوره ها دعوت کرده بودیم، تدوین نمودیم و در مرحله بعد 
و با کمک سازمان، کارگاه های آن دسته از صنعتگرانی که 
توانایی مالی مکفی را نداشته، تجهیز و یا راه اندازی کرده و 
بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدشان را تامین نمودیم و با 
ایجاد کانون های کار و زندگی و شبکه سازی این صنعتگران 
هنرمند که سرمایه های فرهنگی کشور محسوب می شوند، 

وارد چرخه تولید صنایع دستی شدند.
نحوه  درباره  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
بسته بندی صنایع دستی جهت عرضه در بازارهای رقابتی 
دستی  صنایع  بسته بندی  پروسه  داد:  توضیح  بین المللی 
که  توجهی ست  قابل  و  مهم  بخش  استان  هنرمندان 
پرداخته شده است؛ سازمان منطقه  آن  به  متاسفانه کمتر 
مورد  را  حوزه  این  خصوصی  بخش  کمک  با  چابهار  آزاد 
تاثیرگذاری  بسیار  نقش  که  مهم  این  تا  داد  قرار  حمایت 
و  سیستان  و  ایران  دستی  صنایع  موثر  حضور  برای 
بلوچستان در بازارهای جهانی دارد را تکمیل نماید. پس از 
آن در حوزه عرضه و فروش محصوالت تولیدی صنعتگران 
در  دستی  عرضه صنایع  تا  تولید  فرآیند  اصلی  معظل  که 
بخش  که  نکته  این  گرفتن   نظر  در  با  می باشد،  کشور 
عظیمی از این صنعتگران به دلیل عدم توانایی مالی و یا 
مشکالت و محدودیت های عرفی و خانوادگی امکان اجاره 
خود  تولیدی  محصوالت  عرضه  برای  محلی  خرید  یا  و 
و  احداث  به  اقدام  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  نداشتند،  را 
راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه حمایتی صنایع دستی برای 
هنرمندان،  تولیدی  محصوالت  عرضه  و  نمایش  معرفی، 
صنعتگران و تعاونی هایی فعال این حوزه، در منطقه نمود.

نمایشگاه،  این  برگزاری  طول  در  می افزاید:  ادامه  در  او 
صنعتگران صنایع دستی بیش از 30هزار اثر را در ۲0رشته و 
زیرشاخه صنایع دستی استان، تولید که بالغ بر  500میلیون 
اثر  در حال حاضر حدود ۱0هزار  داشتند  و  فروش  تومان 
و فروشگاه های صنایع  نمایشگاه ها  در  آماده عرضه  دیگر 

دستی داخلی و خارجی است.
صنایع  حوزه  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  درخصوص  شهرکی 
کرد:  بیان  چابهار  آزاد  منطقه  محلی  جوامع  برای  دستی 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  برای  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
این حوزه، بخشی از فعالین گردشگری و صنایع دستی را 
به مدت یک سال بیمه تامین اجتماعی کرده، که در واقع 
این اقدام کمک شایانی به ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت 
و  کار برای این هنرمندان بوده است؛ در نمایشگاه دائمی 
به  ۱۷0نفر  و  و شرکت  ۱۹تعاونی  سازمان،  دستی  صنایع 
خود  محصوالت  ۹50نفر  بر  بالغ  جمعا  و  مستقل  صورت 
را عرضه می کنند؛ در همین راستا 4فروشگاه و نمایندگی 
تا  است  راه اندازی شده  چابهار  و  تهران  در  دستی  صنایع 
قیمت های  همان  با  صنعتگران  این  تولیدی  محصوالت 
از سوی تولیدکننده، عرضه و در نهایت مبلغ  تعیین شده 

فروخته شده به حساب تولیدکننده واریز می گردد..

درمورد  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
محصوالت  عرضه  حوزه  در  سازمان  تسهیل گری  نقش 
مختلف  سازمان های  به  استان  صنعتگران  دستی  صنایع 
کارهای  نمونه   ما  تسهیل گیری،  مسیر  در  داشت:  اظهار 
ادارات  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  به  را  صنعتگران  تولیدی 
و  توضیحات  با  همراه  کشور  در  بزرگ  شرکت های  و 
شناسنامه آثار ارائه می کنیم و از این مجموعه ها می خواهیم 
که به این توسعه صنعت هم در بحث اقتصاد مقاومتی و 
و  محلی  جوامع  به  نیز کمک  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
در اصل رعایت مسئولیت اجتماعی کمک نمایند . در این 
مسیر یک اتفاق بسیار خوبی که توسط خود جوامع محلی 
و صنعتگران و هنرمندان در حال رخ دادن است اینکه این 
افراد وارد کارهای عامه المنفعه شده اند و کمک می کنند که 
زنان و جوانان بیشتری جذب این عرصه شده و کمک هایی 
هم به قشر آسیب پذیر انجام می دهند؛ ما شاهد بودیم که 
پس از زلزله کرمانشاه همین صنعتگران در حدود ۶00قلم 
زلزله زدگان  به  برای کمک  را  تولیدی خود  صنایع دستی 
کرمانشاه اختصاص دادند و از این مسیر به آسیب دیدگان 

زلزله خصوصا کودکان کمک کردند.
وی افزود: راه نجات هر کشوری در بحران های اقتصادی، 
با  است،  کشور  آن  انسانی  ظرفیت های  به  ویژه  نگاه 
و  منطقه ای  و  ملی  مزیت های  و  پتانسیل ها  شناسایی 
دیگر  از  می توان  تاریخی  متفاوت  و  جذاب  داشته های 
و  انعطاف پذیری  و  نگاه  تغییر  با  و  کشورها سبقت گرفت 
در  را  خود  نقش  قبلی،  قوانین  و  فرآیندها  در  بازمهندسی 
بازار جهانی پررنگ و مشکل بیکاری شهروندان بخصوص 

زنان، جوانان و روستاییان را حل نمود.
مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان گفت: یکی 
دیگر از اقدامات سازمان جهت باال بردن تجربه و آشناسازی 
صنعتگران با بازارهای مصرف و دیگر هنرمندان، اعزام آنان به 
نمایشگاه ها داخلی و خارجی، معرفی آنان در روزنامه ها و جراید 

و نیز حضور در برنامه های تلویزیونی و رادیویی می باشد.

  علیرضا هاشمی کارشناس حوزه صنایع دستی:
ایجاد خودباوری در جوامع محلی، رمز توسعه 

اقتصاد صنایع دستی

علیرضا هاشمی کارشناس حوزه صنایع دستی درخصوص 
جهت  در  آزاد  مناطق  در  محلی  جوامع  به  توجه  اهمیت 
ایجاد چرخه  آن  تبع  به  و  دستی  اقتصادی صنایع  توسعه 
مهم ترین  از  یکی  داشت:  بیان  افراد  این  برای  اقتصادی 
محورهای تولید صنایع دستی در کل دنیا، منشا در جوامع 
محلی و عمدتا کمتر برخوردار دارد، بی تردید توجه دولت ها 
و سازمان ها به این ظرفیت ها در این جوامع می توان کلید 

توسعه صنایع دستی در این مناطق باشد.
وی افزود: با توجه به تاریخ کهن ایران و نیز تنوع اقوام در 
کشور و به تبع آن وجود فرهنگ ها و اقوام مختلف، خود بستر 
بسیار مناسبی را در جهت خلق آثار هنری مختلفی در کشور 
برای ما ایجاد کرده است که با توجه به نیاز به برنامه ریزی در 
این خصوص می توان چرخه بسیار مطلوبی از منظر اقتصادی 
با محوریت صنایع دستی که  هم برای توسعه گردشگری 
مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است ایجاد کرد و 
کمتر  محلی  جوامع  اقتصاد  به  شایانی  می توان کمک  هم 

برخوردار و عمدتا ساکن مناطق محروم کرد.
خال های  به  اشاره  با  دستی  صنایع  حوزه  کارشناس  این 
و  مهم ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  کشور  در  صنعت  این 
شامل  کشور،  در  صنعت  این  در  ما  مشکالت  بزرگترین 
کشورمان  دستی  صنایع  آثار  بین المللی  حد  در  ارائه  عدم 
بازاریابی  بسته بندی،  که  است  برون مرزی  بازارهای  در 
مناسب، حضور در نمایشگاه های بین المللی صنایع دستی 
و گردشگری دنیا، تبلیغ آثار هنری صنایع دستی، ایجاد و 
در  آموزش  و  مراکز عرضه صنایع دستی  از  ویژه  حمایت 
این حوزه را جز مهم ترین مشکالت ما در این عرصه به 
شمار می آید که باید با تغییر نگرش در حوزه صنایع دستی 
در  صنعت  این  برجسته  اساتید  ظرفیت های  از  استفاده  و 
کشور، در پویایی هرچه بیشتر این حوزه و بدل کردن آن 

به صنعتی نوین و خالق در کشور گام برداریم.
هاشمی، صنایع دستی ایران را یکی از مهم ترین جاذبه های 
صنایع  گفت:  و  برشمرد  خارجی  گردشگران  برای  کشور 
دستی، جزء آثار هنری و ارزشمند در دنیا محسوب می شود؛ 
دستی  صنایع  شهر  جهانی  ثبت  را  اصفهان  ایران  در  ما 
ایران  غنی  فرهنگ  از  نشان  خود  این  و  داریم  یونسکو 
گردشگران  عالقه  شاهد  دفعات  به  و  است  حوزه  این  در 
به  سفرهایشان  در  کشورمان  دستی  صنایع  به  خارجی 
شهرهای مختلف ایران و نیز نمایشگاه های گردشگری در 
در  را  عالقه  این  می توانیم  ما  بی تردید  و  بوده ایم  جهان 
کنار توسعه گردشگری در کشور به توسعه اقتصادی صنایع 
دستی در ایران و ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی در 

اقصاء نقاط کشور بدل کنیم.



اخبار منطقه آزاد انزلی

آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و  غذا  مدیریت 
خوراکی،  کاالی  ۴تن  امحاء  از  انزلی 
تاریخ  بهداشتی  و  آرایشی  آشامیدنی، 
تابستان  که  غیرمجاز  و  گذشته  مصرف 
و پاییز سال جاری جمع آوری شده بودند، 

خبر داد.
کاالهای  اینکه  بیان  با  کوچکی  مهدی 
امحاء شده طی بازرسی های این سازمان 
سال  پاییز  پایان  تا  تابستان  ابتدای  از 
با  داشت:  اظهار  شدند،  کشف  جاری 
عمل  به  مستمر  بازرسی های  به  توجه 
غرفه های  و  تجاری  مجتمع های  از  آمده 
خوراکی،  محصوالت  عرضه کننده 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فعال واقع 
گردشگری،  و  تجارت  فاز  محدوده  در 
گذشته  مصرف  تاریخ  محصول  ۴تن 
انجام  از  پس  و  جمع آوری  غیرمجاز  و 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  مراحل، 
دادستان  هماهنگی  با  الزم  مجوزهای 
انزلی  بندر  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
ذیربط  بخش های  نمایندگان  حضور  با 

امحاء گردید.
سازمان  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کلیه  بررسی  و  پایش  انزلی،  آزاد  منطقه 
فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی 
و بهداشتی در دو سطح پیش از ترخیص 
است،  عرضه(  )سطح  ترخیص  از  پس  و 
افزود: در این راستا ضمن بررسی و آنالیز 
وارداتی،  محصوالت  کلیه  آزمایشگاهی 
غیرمجاز  انسانی،  مصرف  غیرقابل  اقالم 
عرضه  سطح  از  گذشته  مصرف  تاریخ  و 
مجوزهای  اخذ  از  پس  و  جمع آوری  نیز 

الزم امحاء می گردد.
آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و  غذا  مدیر 
کارگاه  و  دوره  چندین  برگزاری  از  انزلی 
بروشور  توزیع  و  طراحی  آموزشی، 
منظور  به  اطالع رسانی  بسته های  و 
افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری وارد و 
سالمت محور  محصوالت  عرضه کنندگان 
کاالی  مصرف  عوارض  درخصوص 
غیرقابل مصرف  و  گذشته  تاریخ مصرف 
انسانی، خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه 
فعالین  سازنده  تعامالت  شاهد  امروز 
اقتصادی، واردکنندگان و عرضه کنندگان 
کاالی سالمت محور درخصوص حذف و 
جمع آوری کاالهای تاریخ مصرف گذشته 
می باشیم؛ به گونه ای که ظرف یک سال 
گذشته ۸تن کاالی تاریخ مصرف گذشته 
چرخه  از  کاال  صاحبین  توسط  تحویلی 

مصرف خارج و امحاء شده است.
قانون  ماده ۱۴  براساس  افزود:  وی 
و  آرایشی  آشامیدنی،  خوراکی،  مواد 
تاریخ  محصوالت  کلیه  عرضه  بهداشتی، 
و  شده  محسوب  تخلف  گذشته  مصرف 
فروشندگان می بایست از عرضه و فروش 
آن  جمع آوری  به  نسبت  و  خودداری  آن 

اقدام نمایند.
دارو  و  غذا  مدیریت  است،  ذکر  شایان 
تیرماه  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مجوز  صدور  جهت  در  سال ۱۳۹۶ 
محور  سالمت  محصوالت  ترخیص 
)خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی( 
و نظارت بر کلیه محصوالت عرضه شده 
در محدوده منطقه شروع به کار نموده و 
به  مربوط  هماهنگی های  این،  بر  عالوه 
تولید  زمینه  در  بهداشتی  مجوزهای  اخذ 
مواد غذایی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  بهداشتی  و 
این  وظایف  از  کشور  پزشکی  آموزش 

مدیریت می باشد.

امحاء ۴تن کاالی 
خوراکی، آشامیدنی، 
آرایشی و بهداشتی 

تاریخ مصرف گذشته 
و غیرمجاز
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دبیرخانه  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
محموله  نخستین  پهلوگیری  درخصوص 
نینگبو چین به مجتمع  بندر  از  ترانزیت شده 
بندری کاسپین، مزیت ها و ظرفیت های متعدد 
محوریت  با  که  جدیدی  کریدور  شدن  فعال 
را  چین  و  ایران  میان  انزلی  آزاد  منطقه 
خزر  دریای  از  بهینه  استفاده  و  کرد  تشریح 
را  کشور  منطقه ای  اقتصادی  معادالت  در 
چین- قزاقستان- کریدور  دستاورد  مهم ترین 

 ایران دانست.
تحلیل  و  تجزیه  به  گروسی  حسین  دکتر 
تالش های سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور 
که  چین-قزاقستان-ایران  کریدور  فعالسازی 
در قالب تفاهم نامه ها و مذاکرات متعدد انجام 
ترانزیت  دستاورد  نخستین  و  پرداخت  شده، 
تحریم ها  مدیریت  را  مسیر  این  در  کاال 
دیگر  سوی  از  داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی 
اتصال بندر نینگبو در شرقی ترین نقطه کشور 
چین به بندر کاسپین برای منطقه آزاد انزلی 
نیز حائز اهمیت می باشد، چراکه بیانگر نقش 
در  تحریم  دوران  در  آزاد  مناطق  مهم  بسیار 
اقتصاد ملی، به منظور تامین کاالهای اساسی 
و مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور است.

در راستای تجلیل از اصحاب قلم و شاعران 
با  همراه  شعر  عصر  مراسم  زمین،  گیالن 
شعر  انجمن  همت  به  شاعران  نکوداشت 
انزلی  آزاد  منطقه  فرهنگی  تاالر  در  ادب  و 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  سوی  از 

گردشگری این سازمان برگزار شد.
سازمان  وآموزشی  هنری  فرهنگی،  مدیر 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  انزلی  آزاد  منطقه 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
جایگاه  و  مقام  به  نهادن  ارج  و  گرامیداشت 
شعر و ادب فارسی به عنوان مهم ترین عامل 
ظرفیت های  دارای  که  ایرانی  هویت بخش 
فرهنگی  اشتراکات  گسترش  برای  متنوعی 
با کشورهای منطقه می باشد، ظرف سال های 
نکوداشت  برای  متعددی  برنامه های  گذشته 
در  که  کرده  برگزار  زمین  گیالن  شاعران 
این میان ظرف یک سال اخیر شب های شعر 
با  بیشتر  انس  برای  محفلی  به  منطقه،  این 
اهالی  حضور  با  فرهنگی  و  ادبی  آرایه های 

فرهنگ و ادب گیالن تبدیل شده است.
مهدی کاظمیان با بیان اینکه جلسات منظم 
شعر و ادب از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی 
گردشگری سازمان در قالب رونمایی از کتاب 
و نکوداشت شعرای گیالن زمین برگزار شده، 

استفاده بهینه از دریای خزر در معادالت اقتصادی منطقه ای کشور
 مهم ترین دستاورد کریدور چین- قزاقستان- ایران

برگزاری محافل شعر و ادب و نکوداشت شاعران گیالن زمین 

دبیرخانه  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
به  اقتصادی  ویژع  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
نقد این باور غلط که مناطق آزاد صرفا دارای 
و  پرداخت  و گردشگری هستند  مراکز خرید 
ما  آزاد  مناطق  فعالیت  محور  کرد:  تصریح 
بار  در  می توان  را  واقعیت  این  و  است  تولید 
کشتی ترانزیت و پهلو گرفته در بندر کاسپین 
و  توسعه  دیگر  سوی  از  و  کرد  مشاهد  نیز 
اقدامات  مهم ترین  از  زیرساخت ها  تکمیل 

اظهار کرد: در این محافل، جمعی از شاعران 
و اهالی فرهنگ و ادب به نقد و بررسی آثار 
شاعران می پردازند و تاکنون در این مراسم، 
رونمایی و نقد کتاب شعر زهرا سیاوش آبکنار، 
صفرنژاد،  فریده  خانم  هالونه  گیلکی  کتاب 
عصر شعر و رونمایی از کتاب وقتی ناله شعر 
می شود طاهره شارمی، رونمایی از کتاب شعر 
از  تجلیل  اخوان،  امیر  ندارد  ربطی  کسی  به 
یاد  زنده  نکوداشت  فارسی،  محمد  استاد 

انزلی

ستاد  ابالغی  سیاست های  به  عنایت  با 
راستای  در  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی 
جذب گردشگر خارجی و معرفی ظرفیت ها 
و زیرساخت های گردشگری منطقه، فعاالن 
حوزه گردشگری و تورگردانان کشور عراق از 
زیرساخت های گردشگری منطقه آزاد انزلی 
در شمال کشور  آزاد  منطقه  تنها  عنوان  به 
و نزدیکترین منطقه آزاد به پایتخت بازدید 
مشترکی  تخصصی  نشست های  و  کرده 
خارجی  گردشگر  افزایش جذب  راستای  در 
و  فرهنگی  معاونت  با  مذهبی  گردشگر  و 

گردشگری سازمان برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در جریان بازدید فعاالن 
منطقه  از  عراق  کشور  گردشگری  حوزه 
طرح های  و  شده  انجام  اقدامات  انزلی  آزاد 
در  اخیر  سال های  در  سازمان  توسعه ای 
و  مشارکت  افزایش  و  گردشگری  حوزه 
و  داخلی  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
تشریح  منطقه  توریسم  حوزه  در  خارجی 
جریان  در  نزدیک  از  بازدیدکنندگان  و  شد 
برنامه های توسعه ای سازمان در این عرصه 

قرار گرفتند.
در  تسهیل  منظور  به  است،  ذکر  به  الزم 
گردشگران  حضور  افزایش  و  خدمات  ارائه 

الزم  خدمات  شد  مقرر  مسلمان  و  خارجی 
به  مسافرتی  خدمات  دفاتر  طریق  از 
به کشور  که  مذهبی  و  خارجی  گردشگران 
ایران سفر می کنند ارائه شود تا از نزدیک از 
زیرساخت های و امکانات گردشگری ایجاد 

شده در این منطقه بازدید کنند.
بنا بر این گزارش، در ۱۰ماه نخست سال 

در راستای افزایش جذب گردشگر خارجی صورت گرفت:

معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

به همت سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

وارد  خارجی  گردشگر  ۲۶۴۷نفر  جاری 
ظرفیت های  از  و  شده  انزلی  آزاد  منطقه 
ایجاد  اقتصادی  و  تجاری  گردشگری، 
در  آمار  این  که  شده اند  بهره مند  شده 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر 
گردشگران  جذب  ۲۳درصدی  افزایش 

است.  خارجی 

جهت  به  انزلی  آزاد  منطقه  است،  گفتنی 
رشت  انزلی،  بندر  شهرهای  با  همجواری 
استان  در  گرفتن  قرار  و  اشرفیه  آستانه  و 
کشور،  گردشگری  قطب  عنوان  به  گیالن 
مذهبی  تاریخی،  گردشگری،  جاذبه های  از 
در  و  است  برخوردار  بسیاری  طبیعی  و 
ایجاد  موجود،  طبیعی  ظرفیت های  کنار 
همچون  گردشگری  متنوع  زیرساخت های 
خزندگان  باغ  آکواریوم  مجموعه  بزرگترین 
شمال  مارینای  بزرگترین  احداث  کشور، 
کشور به منظور توسعه گردشگری دریایی، 
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  ساخت 
ورزشی  رویدادهای  از  میزبانی  بین المللی، 
تفریحات  مرکز  ایجاد  بین المللی،  و  ملی 
ساحلی  ورزش های  مجموعه  دریایی، 
مجموعه  ساحلی،  استخر  قایقران،  سیروس 
و  جنگلی  پارک های  پرندگان،  بهشت 
بوم گردی،  طرح های  ایجاد  خانوادگی، 
اجرای  تفریحی ،  و  اقامتی  مراکز  احداث 
همراه  به  سنتی  و  آیینی  جشنواره های 
فعالیت  و  فرهنگی  شاد  برنامه های 
جذب  موجب  خرید  و  تجاری  مجتمع های 
در  زیادی  خارجی  و  داخلی  گردشگران 

سال های اخیر در این منطقه شده است.

از  که  است  بوده  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
احداث  به  می توان  زیرساخت ها  مهم ترین 
بندر کاسپین اشاره کرد که با آبخور باال توان 
خدمات دهی به کشتی های ظرفیت باال را نیز 
دارا می باشد در فعالسازی مسیر تجاری جدید 
میان چین و ایران که می تواند مسیر جایگزین 
از  کشور  دو  میان  کاال  ترانزیت  برای  خوبی 

جنوب باشد، نقش مهمی ایفا نماید .
دکتر حسین گروسی در ادامه، تبیین اهمیت 

فرامرز  استاد  نکوداشت  زیباکناری،  سیدعلی 
از  رونمایی  علیزاده،  بهرام  دکتر  و  شکوری 
کتاب شعر بی مقدمه فریده توکلی و رونمایی 
تنهایی  شعر۶۴۱۰روز  مجموعه  کتاب  از 
شاعران  از  تعدادی  سوی  از  نکویی  پونه 
با  منطقه،  محدوده  شاعران  و  کشوری  برتر 
همکاری معاونت و مدیریت فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد انزلی در تاالر فرهنگی این منطقه 

برگزار شده است.

چین-قزاقستان- جدید  کریدور  شدن  فعال 
ایران با محوریت منطقه آزاد انزلی در توسعه 
نقش کشورمان در ترانزیت و مبادالت تجاری 
امنیتی آن  بعد  پرداخت و درخصوص  منطقه 
برای کشور اظهار داشت: با توجه به مباحث 
و  حمل  مسیر  در  که  صورتی  در  بین المللی، 
نقل کاال در جنوب کشور دچار مشکل شویم، 

این مسیر می تواند جایگزین خوبی باشد.
وی کاهش هزینه های حمل و نقل به دلیل 
و  دریایی  و  ریلی  نقل  و  از حمل  بهره گیری 
مسافت کمتر طول این مسیر تجاری را دیگر 
اعالم  چین-قزاقستان-ایران  کریدور  مزیت 
از  افزود: پهلوگیری نخستین محموله  کرد و 
مبدا یکی بزرگترین بنادر دنیا در مجتمع بندری 
کاسپین را باید به فال نیک گرفت، چراکه تا 
ما  بهره وری  و  انتظار  بیشترین  این  از  پیش 
تجاری  مبادالت  به  محدود  خزر،  دریای  از 
گردشگری  و  دریا  این  حاشیه  کشورهای  با 
آزاد  منطقه  اقدام  این  با  که  حالی  در  بود، 
انزلی، انتظار ما از ظرفیت های دریای خزر به 
رونق  و  ترانزیتی  تجاری،  فعالیت  حوزه های 
اقتصادی نیز ارتقاء پیدا می کند؛ موضوعی که 
این دریا در معادالت  از  بهینه  باعث استفاده 

اقتصادی منطقه ای ایران می شود.

سازمان  وآموزشی  هنری  فرهنگی،  مدیر 
اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه 
سلسله نشست های تجلیل از اصحاب قلم و 
استمرار خواهد داشت،  شاعران گیالن زمین 
خاطرنشان کرد: همزمان با چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی، محافل ادبی با موضوع شعر 
حضور  با  منطقه  فرهنگی  تاالر  در  انقالب 
هنر  و  فرهنگ  اصحاب  و  مطرح  شاعران 

برگزار می شود.

مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد 
انزلی خبر داد: بازدید فعاالن حوزه گردشگری و تورگردانان کشور عراق 

از زیرساخت های گردشگری منطقه آزاد انزلی
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

منطقه آزاد محدوده ای است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع 
خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی 
سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زائد ارزی و اداری و همچنین 
سهولت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های 
خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید. باید 
به  را می تواند  ویژه ای  امتیازات  آزاد،  منطقه  ایجاد یک  تاکید داشت که 
همراه داشته باشد؛ ازجمله فرصت های اشتغال و جذب سرمایه های خارجی 
و گسترش  جهانی  بازارهای  به  ورود  برای  به کشور  و همچنین کمک 
صادرات. به همین جهت، امکانات و تسهیالت قانونی، شرایط مساعدی 
فعاالن  حضور  برای  زیربنایی  و  اقتصادی  سرمایه گذاری های  جهت  را 

اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است. 
در این راستا یکی از موضوعات مهم برای اهالی و سرمایه گذاران مناطق 
ورود  ازجمله  گمرکی  معافیت های  پاگیر،  و  قوانین دست  از  رهایی  آزاد، 
این مناطق است؛ موضوعی  کاالهای گروه 4 و ثبت سفارش کاالها در 
گمرک  اخیرا  اما  می بخشد .  رونق  را  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  که 
جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعالم 
کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کاالهای گروه4 به مناطق 
نظر  مورد  شرایط  فراهم شدن  تا  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد 

خودداری کنند.  
گمرک در بخشنامه ای به مدیران گمرکات اجرایی مستقل و مستقر در 
مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه 
اقتصادی تاکید کرده که با توجه به آنکه استقرار کامل گمرک در مبادی 
ورودی این مناطق به طور کامل محقق نشده، از صدور هرگونه مجوز 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه  به مناطق  ترانزیت و ورود کاالهای گروه 4 
اقتصادی اکیدا خودداری شود. در این بخشنامه مورخه ۲۷دی ماه ۹۷، آمده 
است: نظر بر اینکه در راستای رسیدگی به مسائل و مشکالت فی مابین 
اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر  آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  مناطق 
همچنین  و  موجود  رویه های  درخصوص  تصمیم  اتخاذ  مناطق؛  این  در 
مشکالت عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه های 
مرکزی  بانک  تام االختیار:  نمایندگان  حضور  با  مشترکی  جلسه  مرتبط، 
جمهوری اسالمی ایران؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی 
جمهوری  مرکزی  بانک  محل  در  سال 13۹۷  ۲۷دی ماه  تاریخ  در  ایران 

اسالمی ایران تشکیل و وفق مفاد بند 5 صورتجلسه مذکور: 
»مقرر گردید صرفا پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، موضوع مصوبه 118416 مورخ 8/۹/۹4 هیات وزیران 
مصوبه 81840  اصالح  همچنین  و  می رسد(  ایران  گمرک  تائید  به  )که 
مورخ ۲1/6/۹۷ هیات وزیران )آخرین مصوبه مربوط به امکان ثبت سفارش 
بدون انتقال ارز(، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کاالهای 
گروه 4 به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت تشریفات 

گمرکی اقدام نماید.« 
مبادی  در  ایران  اسالمی  کامل گمرک جمهوری  )استقرار  مهم  این  که 
ورودی مناطق آزاد  تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی( به اذعان گمرکات 
اجرایی مستقر در این مناطق )اعالم نظر گمرکات مستقر، متعاقب بررسی 
مفاد بخشنامه های 1۲۷0۹53/۹۷ مورخ  16/10/۹۷، 1۲846۲1/۹۷ مورخ 
1۹/10/۹۷ و 1۲۹۹308/۹۷ مورخ ۲3/10/۹۷ گمرک جمهوری اسالمی 
ایران(، به صورت کامل محقق نگردیده است؛ به موجب این بخشنامه، 
مجوز  هرگونه  صدور  از  کشور  اجرایی  گمرکات  می گردد،  تاکید  موکدا 
ویژه  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  به  گروه 4  کاالهای  ورود  و  ترانزیت 

اقتصادی، اکیدا خودداری نمایند. 
براساس مفاد بند 6 صورتجلسه مذکور نیز »مقرر شد با توجه به ممنوعیت 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  به مناطق  ترانزیت و ورود کاالهای گروه 4 
این صورتجلسه، وزارت صمت  بند 5  اقتصادی و سرزمین اصلی مطابق 
سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کاالهای گروه 4 در این مناطق 

تعیین نماید.« 
البته  گمرک در بخشنا مه هایی که تاکنون راجع به این موضوع صادر کرده، 
آورده است از آنجایی که شرط ورود کاالی گروه 4 منوط به استقرار کامل 
گمرک در »مبادی ورودی« مناطق آزاد است، شرط الزمه دارای ابهام بوده 
و همچنین مشکالت ارزی و ثبت سفارش نیز باید بر آن افزود. این موضوع 
در حالی به کمرگ های سراسر کشور ابالغ می شود که پیشتر مسئوالن 
در  گمرک  که  می کردند  عنوان  مربوطه  مدیران  و  گمرک  آزاد،  مناطق 
زمینه  این  در  و  استقرار کامل است  یا در حال  آزاد مستقر شده  مناطق 

مشکلی نیست.
آزاد  مناطق  به  ترانزیت و ورود گروه 4 کاالیی  لغو  اشاره داشت که  باید 
در  اقتصاد  وزیر  سوی  از  مسئله  این  که  شده  موجب  گمرک  سوی  از 
این  نتیجه حل  هنوز  اما  اتخاذ شود،  تصمیماتی  و  وزیران مطرح  هیات 
اختالف مشخص نیست. در این رابطه با کارشناسان مناطق آزاد، گمرک 
و نمایندگان مجلس به گفتگو نشستیم و نظرشان را راجع به بخشنامه های 

گمرک و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مناطق آزاد جویا شدیم.

آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

حذف کاالی گروه 4 تاثیری بر سیاست ارزی کشور ندارد

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی درخصوص بخشنامه گمرک و حذف ورود کاالهای گروه 4 
به مناطق آزاد اظهار داشت: درست است که این مصوبه مشمول مناطق 
ابالغیه  این  که  کرد  تاکید  باید  اما  است،  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  آزاد 
مناطق آزاد را بیشتر تحت فشار قرار می دهد، به دلیل اینکه کاالی همراه 
با مسافر در این مناطق وجود دارد و کاالی مصرفی مناطق مسکونی را 

نیز در آنجا داریم. 
جعفر آهنگران ادامه داد: مهم ترین بحثی که در کل می توانم بگویم این 

است که مناطق آزاد نباید مدام مشمول تغییر رویه های حاکم بر این مناطق 
شوند؛ این بخشنامه ها و مصوبه ها می تواند تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در 

مناطق داشته باشد. 
وی افزود: یکی از الزامات موفقیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دنیا این 

است که ثبات رویه و مدیریت در این مناطق وجود دارد. 
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
تاکید کرد: نبایستی مدام تغییر رویه در مناطق آزاد داشته باشیم، چراکه 

تغییر قانون حتما در روند سرمایه گذاری اثر منفی خواهد داشت. 
آهنگران ادامه داد: مناطق آزاد را در دنیا درست می کنند که از مقررات 
سرزمین اصلی، آنها را مستثنی کنند، اگر مدام مناطق آزاد مشمول تغییرات 
سیاست ها در سرزمین اصلی شوند، کارکردهای اصلی شان را نمی توانند به 

منصه ظهور برسانند و این کار به نظر بنده به صالح نیست. 
وی تصریح کرد: از طرفی کشور در شرایط خاص بین المللی است و ما 
مشمول تحریم تحمیلی اقتصادی هستیم، لذا دولت باید سیاست هایی که 
تدوین می کند در چهارچوب مشخص و متناسب با این محدودیت ها باشد، 
اینکه شرایط خاص و دچار محدودیت های  ولو  آزاد  اما در مورد مناطق 
بین المللی هستیم علی رغم همه مشکالت اقتصادی و تحریم باسیتی دست 
به عصاتر حرکت کنیم . این مناطق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد . اینگونه 

بخشنامه ها و مصوبات می تواند آینده مناطق آزاد را به مخاطره بیندازد. 
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
این  ابالغ  از  که هدف گمرک  این سوال  به  پاسخ  در  اقتصادی  ویژه  و 
بخشنامه چیست، گفت: گمرک بحث ارز را مطرح می کند و اینکه بازار ارز 
تحت فشار قرار می گیرد و تنظیم بازار دچار اختالل می شود؛ از این رو این 

بخشنامه را به مناطق آزاد ابالغ می کند. 
آهنگران تاکید کرد: به اعتقاد گمرک، کاالی گروه 4 روی نرخ ارز و تنظیم 
بازار تاثیر می گذارد اما به نظر بنده حجم موضوع گروه 4 به حدی نیست که 

بخواهد سیاست های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی:
نباید در مناطق آزاد محدودیت ایجاد کرد

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی درخصوص بخشنامه 
گمرک و حذف ورود کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد گفت: از این جهت 
که کاالهای گروه 4 جنبه مصرفی و لوکس بودن دارند، حذفشان از واردات 
به نظر منطقی و درست می آید؛ اما این در رابطه با کاالهایی است که ما 
در داخل داریم و نیازی به وارداتش نداریم؛ اما در مورد کاالهایی که تولید 
داخل نداریم اما جنبه لوکس بودن دارند، باید بگویم که سیاست حذفشان 
اشتباه است. ما نباید محدودیت ایجاد کنیم و حق سرمایه گذاری را از افراد 

بگیریم. 
محسن بیگلری افزود: ما تولید برخی از کاالهای لوکس را نداریم، در عین 
حال  نباید این حق را از افراد بگیریم؛ قطعا کسی که توانایی مالی دارد این 
جنس را از خارج تهیه می کند؛ وقتی قرار است سوددهی داشته باشد چرا 

امکان آن را برای کشور خود فراهم نکنیم. 
این  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  بانه  و  سقز  مردم  نماینده 
سوال که آیا این بخشنامه گمرک خالف مقررات مناطق آزاد است، گفت: 
نمی توانم بگویم خالف مصوبات مجلس و دولت است،  اما می توانم بگویم 

که حجم این کاالها به قدری نیست که بر نوسانات ارزی دامن بزند.

بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
مناطق آزاد تعیین کننده نرخ ارز نبودند

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بخشنامه گمرک و 
حذف ورود کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد گفت: چند واقعیت در اقتصاد 
ایران وجود دارد، اول اینکه ما تحریم هستیم و باید درآمد ارزی پاسخگوی 
نیازهای اساسی باشد؛ از طرفی کاالیی که صادر می شود چیزی است که 
از داخل می رود و این می تواند کمبودی ایجاد کند؛ اما در مقابل ارزی را 
بدست می آورد که ارزشمند است، پس این ارز را باید برگردانیم؛ ضمن 
اینکه بنیه تولیدی کشور ما نیاز به تامین قطعات و مواد اولیه خود دارد که 
آن هم نیاز به ارز دارد؛ وقتی اینها را کنار هم می گذاریم می بینیم که این 
ارز صادراتی باید برگردد، به اضافه اینکه ارزی هم که هست نباید غیربهینه 

تخصیص داده شود. 
بغزیان ادامه داد: اما این وسط می ماند منطقه آزاد که اسمش رویش است، 
ندارند و می خواهند جذب سرمایه گذاری  یعنی محدودیت خروج و ورود 

کنند، لذا از موارد سرزمین اصلی و قوانین آن مبری می باشند. 
مثل  آزاد  مناطق  با  باشد  قرار  ما  اگر  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
مناطق اصلی برخورد کنیم دیگر نمی توانیم اسم آزاد را روی این مناطق 
بگذاریم، آن وقت باید بگوییم که مناطق آزاد نداریم و یا مثال شهر داریم. 

بغزیان گفت: قبل از بیستم فرودین ماه، بانک مرکزی ارز را پلیسی کرد 
وارد  کاال  آن  از  قبل  آزاد  مناطق  این  مگر  که  اینجاست  سوال  حال  و 
نمی کردند؟ مگر ارز جابه جا نمی کردند؟ آیا آنها تعیین کننده نرخ ارز بودند؟ 
و آیا آنها هیجان در بازار ایجاد می کردند و نرخ ارز را مشخص می کردند؟ 

قطعا خیر ! 
این کارشناس اظهار داشت: حاال که گمرک می گوید که اجازه نمی دهد 
کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد بیاید به خاطر آن که مناطق آزاد در ایجاد 
تنش در بازار ارز نقش دارند، باید این را هم در نظر بگیرد که وقتی جلوی 
باریکه نیاز ارزی مناطق آزاد را که حجم قابل توجهی از نیاز ارزی کشور هم 
نبود را ببندیم، آن وقت پشت این سد جمع می شود؛ به عنوان مثال وقتی 
یک هفته آن را برداریم تمام نیازی که یکسال پیش سرمایه گذار داشته، 
وارد می کند؛ به اضافه اینکه نگرانی این را دارد که ممکن است هفته بعد 
دوباره این درب بسته شود؛ از این رو نیاز دوسال دیگر را هم وارد می کند. 
لذا نیاز سه برابری در یک هفته تامین می شود، به همین خاطر گمرک 
این هم درست  اجازه نمی دهم کاالهای گروه 4 وارد شود،  می گوید من 
است؛ اما وقتی بانک مرکزی این تصمیم را می گرفت باید فکر االن نیز 
می بود. ریاست وقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید 

اعتراض می کردند و از وقوع این اتفاق خبر می دادند. 
وی افزود: دیگر بازار را تشنه تر نکنیم تا در طی یک هفته کلی کاال وارد 

شود. 
بغزیان ادامه داد: نباید این اتفاق می افتاد، اما االن که این شرایط پیش 
مانند  این مناطق  با  بگوید من  دارد که  از یک طرف کمرگ حق  آمده 
سرزمین اصلی برخورد می کنم یعنی مانع خروج ارز می شوم، از طرف دیگر 
سرمایه گذاران در مناطق آزاد حق دارند؛ چراکه دیگر بعد از این مناطق 

آزادی نخواهیم داشت. 
این کارشناس تصریح کرد: با این تصمیم باید اسم آزاد را از این مناطق 
برداریم. اگر این موضوع را بپذیریم، تنها چیزی که می شود روی مناطق 
آزاد حساب کرد، تامین نیاز داخلی است در حدی که منطقه آزاد تجاری 
حساب نشود؛ البته بعضی از مناطق را باید استثنا کنیم مثل منطقه آزاد 
کیش که مانند سایر مناطق نیست که به سرزمین اصلی وصل باشد و 

نیازهایشان را برطرف کنند. 
بغزیان گفت: البته این را نیز می توانند تصمیم بگیرند که در حد توریست 
یا ساکنین از منطقه بتوانند استفاده کنند، لذا می توانند در محدوده خاص، 
استثناهایی را در نظر بگیرند یا اینکه اجازه بدهند کاال بیاید ولی کمرگ 

ایران به سمت سرزمین اصلی خیلی سفت و سخت بگیرد. 
این کارشناس تاکید کرد: شاید گمرک به خاطر اینکه توانایی کنترل کاال 
از مناطق آزاد به سمت سرزمین اصلی ندارد، می ترسد که این را رها کند؛ 
تنش  ایجاد  و  ارز  کمبود  بحث  دلیل  به  دارد،  حق  هم  گمرک  بنابراین 
ارزی که بعد از چندین ماه مانع ایجاد کردن می خواهیم حاال آزاد کنیم 
مسلما سیلی راه می افتد، ضمن اینکه از طرفی ماهیت خود مناطق آزاد 

بهم می خورد.

حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی 
و معاون سازمان بنادر و دریانوردی:

تولید در مناطق آزاد با الزاماتی همراه است

و  بنادر  سازمان  معاون  و  اقتصادی  کارشناس  حق شناس،  هادی 
دریانوردی درخصوص بخشنامه گمرک و حذف ورود کاالهای گروه 4 
دولت  در  که  آن  مبنای  که  آزاد  مناطق  فلسفه  گفت:  آزاد  مناطق  به 
سازندگی ایجاد شد، این بود که این مناطق نسبت به سرزمین اصلی 
ارزان قیمت، شرایط راحت تری  انسانی  نیروی  انرژی و  انتقال  از منظر 
داشته و از طرف دیگر این مناطق آزاد، خارج از قوانین سرزمین اصلی 
به لحاظ تولیدی و بازرگانی قوانین سهل گیرانه تری دارند تا خط تولید 
با  و تکنولوژی به سرزمین وارد شود. این تکنولوژی جدید از خارج و 
استفاده از منابع سرزمین اصلی تبدیل به تولید کاال و خدمات با قیمت 

مطلوب و مناسب تر می شود. 
آزاد  مناطق  بود  قرار  داد:  ادامه  آزاد  مناطق  و  اقتصادی  کارشناس  این 

بنگاه های تولیدی باشد که هم از مزیت خارج استفاده کنیم و هم مزیت 
داخل کشور. این فلسفه مناطق آزاد بود و پایلوتی بود برای تمرین این نکته 

که سرزمین اصلی نیز گام هایی را برای توسعه بردارد. 
وی افزود: آنچه که در فاصله دو دهه از مناطق آزاد می گذرد، باتوجه به 
کاربری های مختلفی که مطرح است، مثال کیش بحث گردشگری و یا 
قشم صنعتی بودنش و یا در انزلی ترانزیت کاال مطرح است، در بعضی 
زمینه ها برخی مناطق موفق بودند، اما در دیگر زمینه ها تا فلسفه اصلی شان 

فاصله زیادی دارند . 
حق شناس اظهار کرد: نکته این است که مناطق آزاد قرار است پایلوت 
دخالت  و  کوتاه تر  بروکراسی  ساده تر ،  قوانین  واقع  در  یعنی  باشند، 
کمتر نسبت به سرزمین اصلی وجود داشته باشد؛ اما مسائل امنیتی و 
حاکمیت نظام سیاسی در هر حالت در مناطق آزاد حاکم است؛ البته این 
را کنار می گذاریم و نگاه صرفا اقتصادی به موضوع را مطرح می کنم. 
پایلوت  این  باشند،  پایلوتی  مناطق  این  است  قرار  اگر  اقتصاد  نظر  از 
باید با همه امکانات و لوازمش باشد؛ اگر قرار است در مناطق آزاد خط 
اجتناب ناپذیر  امور  برخی  رعایت  کنیم،  راه اندازی  را  دنیا  به روز  تولید 
است، اینکه برای مهندسین این مناطق این حق را الزم نشویم که از 
استانداردهای روز دنیا استفاده کنند، بی عدالتی است. مضاف بر اینکه 
ما نسبت ارزش اقتصادی تولیدات و حتی مصرف منطقه آزاد را نسبت 
به سرزمین اصلی بسیار ناچیز می دانیم، نقش اینها چه از منظر مصرف 
تولید  و  مصرف  به  نسبت  می توان  که  است  ناچیز  قدری  به  تولید  و 

داخل کشور نادیده گرفت. 
از  بخشی  بازار  وضع  این  در  می رسد  نظر  به  کرد:  تاکید  حق شناس 
محدودیت هایی که ما مجبوریم برای سرزمین اصلی لحاظ کنیم در مناطق 
آزاد به لحاظ اقتصادی و از نظر تولید کاال و لوازم  لحاظ نکنیم، شاید ما را  

به هدف اصلی که توسعه کشور است نزدیک تر نکنند.

مژده ای ، معاون اسبق گمرک جمهوری اسالمی ایران:
گمرک سرخود تصمیم نمی گیرد

نامه  بخش  درخصوص  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  اسبق  معاون 
اینگونه  گفت:  آزاد  مناطق  به  گروه 4  کاالهای  ورود  حذف  و  گمرک 
سیاست ها مقطعی است و با توجه به مشکالتی که بوجود می آید، اتخاذ 

چنین سیاست های مقطعی دور از انتظار نیست . 
در  سرمایه گذاری  در  تاثیری  بخشنامه  این  افزود:  مژده ای   عبدالجلیل 
از حجم کار را در  آزاد نمی گذارد؛ مگر کاالی گروه 4 چقدر  کل مناطق 
برمی گیرد؟ کل موضوع مناطق آزاد واردات به خاطر صادرات بود با هدف 
اینکه کاالها تکمیل شود و ارزش افزوده پیدا کند و در نهایت خارج شود . 

این هدف اولیه منطقه آزاد بود. 
وی تاکید کرد: سیاست دیگر مناطق آزاد این بود که ما نتوانیم کاالیی را 
به صورت دولتی وارد کنیم، اما از طریق مناطق آزاد این کاالها را به بازار 

تزریق کنیم.
مژده ای  در پاسخ به این سوال که به اعتقاد کارشناسان مناطق آزاد، ثبات 
رویه و مدیریت در این مناطق باید حفظ شود، آیا این سیاست مقطعی 
تاثیری در مدیریت مناطق و سرمایه گذاری در آن نمی گذارد، گفت: این 
را  یکسری مسائل  باید  زمانی  موقعیت  نظر  از  اما  است  صحبت درست 
سنجید. ما االن در شرایط تحریم، کمبود ارز و وضعیت غیرثابت اقتصادی 
هستیم؛ ضمن اینکه درآمد ارزی ما مشخص نیست، لذا دولت می تواند 
چنین سیاست های مقطعی را تعیین کند تا وضعیت واردات و ارز را متوازن 

کند. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه در ناقض با مصوبه مجلس 
نیست، گفت: خیر، االن ورود کاال ممنوع شده و با کلیت قوانین مربوط به 

مناطق آزاد کاری ندارد.
معاون اسبق گمرک جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به این سوال که آیا 
تصمیم گمرک دخالت در مناطق آزاد محسوب نمی شود، گفت: گمرک 
خود  به  خود  و  می کند  صادر  بخشنامه  وزیران  هات  تصمیم  براساس 
بخشنامه نمی دهد، تصمیمات از باال گرفته شده و گمرک مجری آن است. 

میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:
دخالت در امور مناطق آزاد ممنوع!

اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
مناطق  به  گروه 4  کاالهای  ورود  و حذف  بخشنامه گمرک  درخصوص 
آزاد گفت: این سیاست های یک بام و دو هوا ما را دچار مشکل می کند. 
اکنون  پاگیری که  این مقررات دست و  از  تا  آزاد تشکیل شده  مناطق 
هست و بروکراسی طوالنی اداری، رهایی یابد. قوانین دست وپاگیر باعث 
می شوند که کاالهایی مورد نیازی در کشور ما هست مستقیم به دست 
مصرف کننده نرسد، اما آن کسانی که سرمایه گذار هستند چه در داخل و 
چه خارج از کشور می خواهند براساس نیازهای کشور صادرات و واردات 
داشته باشند و قطعا این گونه بخشنامه ها فرآیند کار را طوالنی می کند، 
ضمن اینکه  محدودیت ایجاد می کند و مهم تر اینکه در راستای اهداف 

اولیه مناطق آزاد نیستند.
سیدحمایت میرزاده ادامه داد: باالخره یا باید منطقه آزاد را بپذیریم  و یا 
نپذیریم، حاال که مناطق آزاد را پذیرفتیم  و اختیارات کامل را به منطقه و 
رئیس منطقه آزاد داده ایم، باید اجازه دهیم که در آنجا فعالیت اقتصادی 
انجام بگیرد و سرمایه گذاران در هر جای دنیا که هستند به این مناطق 

بیایند. 
این نماینده مجلس افزود: هر مانعی در این مسیر ایجاد شود قطعا در 
کالن به نفع نظام نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد گمرک ایران باید 
بپذیرد که براساس قوانین مصوبی مناطق آزاد تشکیل شده و این مناطق 
آزاد اگر آزادی عمل داشته باشند و در چهارچوب اهداف و قوانینی که 
اما  شد؛  خواهند  کشور  توسعه  باعث  کنند؛  حرکت  داشته،  مناطق  این 
اگر هر روز بخواهیم  قانون را دور بزنیم و با یک دستورالعمل و دستور 
به  کار  روند  بدهیم؛  بخشنامه  باشد،  قانون  از  باالتر  نمی تواند  که  وزیر 
خوبی طی نمی شود. ضمن اینکه قانون باالتر از همه دستورالعمل ها و 
بخشنامه هایی است که از طریق وزارتخانه ها و سازمان ها ابالغ می شود . 
وی ادامه داد: قانون به مناطق آزاد اجازه داده که فضا و اشتیاق را فراهم 
و ایجاد کند تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این مناطق فعالیتشان 

را انجام دهند. 
و  پیچیده  را  کار  فرآیند  قطعا  بخشنامه ها  نوع  این  کرد:  تاکید  میرزاده 
مشکالتی ایجاد می کند که این موضوع به نفع کشور و نظام  نخواهد بود.

از دستور هیات  این بخشنامه خارج  آیا  این سوال که  به  وی در پاسخ 
وزیران و دولت ابالغ شده است، گفت: من نمی دانم  ورود این موضوع 
با اجازه دولت بوده یا نه؛ اما چه هیات وزیران و چه هر سازمان دیگر 
باید بدانند که مناطق آزاد تابع قوانینی است که مجلس مصوب کرده؛ 
لذا ذیل همان قوانین فعالیت می کنند و ما باید اجازه دهیم  تا فعالیتشان 

را داشته باشد. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: نباید مناطق آزاد تحت تاثیر سلیقه های 
بفرستیم،  قطعا  مدام  بخشنامه  بخواهیم  اگر  گیرد،  قرار  مختلف 

سرمایه گذاران را دلسرد می کنیم. 
میرزاده در پاسخ به این  سوال که گفته می شود این  روند مقطعی است، 
قانون  گفت:  می شود،  کم   مناطق  در  سرمایه گذاری  وجود  این  با  آیا 
سلیقه  با  و  قانون  از  باالتر  نمی تواند  رئیسی  هیچ  است،  فصل الخطاب 
شخصی و تصمیمات مقطعی یا بلندمدت فرآیند کار را زیر سوال ببرد. 
باالخره فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند، مقطعی سرمایه گذاری 
نمی کند. سرمایه گذار آمده ، برنامه ریزی کرده و می خواهد کارش را پیش 
ببرد؛ اما هرکسی با هر سلیقه ای بخشنامه ای می دهد که این ماه یا این  
سرمایه گذار  این   بنابراین  شود.  انجام  باید  شما  کار  در  روند  این  سال 
عدم  خاطر  به  سرمایه گذار  مطمئن  باشید  و  می رود  بین   از  اعتمادش 
اعتمادی که به آینده کاریشان دارد، سرمایه خود را برمی دارند و می برند. 
تصمیم شان  از  دارند،  سرمایه گذاری  قصد  که  هم  کسانی  طرفی  از 
و  می خوابند  شب  مسئولین   این  می گویند  خود  به  و  می شوند   پشیمان 

صبح بخشنامه ای صادر می کنند. 
وی تصریح کرد: بنابراین در فرآیند کار قانونی بیش از این تداخل ایجاد 

اختالف مناطق آزاد و گمرک بر سر ممنوعیت ورود کاالی گروه  چهار:

آزادی مناطق آزاد، ممنوع!
باید اجازه دهیم  این مناطق باشد و  نباید چند نوع مدیریتی در  نکنیم، 

رئیس منطقه آزاد طبق قانون ، کارش را انجام دهد. 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: مسئولین  ابتدا جاهای دیگر را درست کنند، بعد در پی تغییر قوانین 

منطقه آزاد باشند.

طالبی، کارشناس امور گمرکی:
بخشنامه گمرک به خاطر عملکرد بد مناطق آزاد است

محمد طالبی، کارشناس امور گمرکی درخصوص بخش نامه گمرک و 
حذف ورود کاالهای گروه 4  به مناطق آزاد گفت: ما مناطق آزاد را درست 
کردیم تا تبدیل به خوشه صنعتی برایمان شوند، اما االن نسبت واردات 

به صادرات مناطق آزاد خیلی بیشتر است.
که  است  این  دارم  سال ۹۲  قبل  آمار  به  که  نگاهی  داد:  ادامه  وی 
یعنی  است،  یک  به  هفت  صادارتشان  به  نسبت  آزاد  مناطق  واردات 
دادند؛  انجام  واردات  عمال  می کردند،  تولید  بایستی  که  چیزی  ۷برابر 
این در حالی است که در مناطق آزاد قرار بود مواد اولیه، اجزا و قطعات 
از طرفی  آنجا فرآوری شود و بعد صادرات شکل بگیرد.  بیاورند و در 
یک بخشی از تولید نیز قرار بود وارد سرزمین اصلی شود که سهمیه 
ساالنه بود و حدود سه و نیم میلیون دالر لحاظ شده است. اما اکنون 
این اتفاق نیفتاد و این تصمیم گمرک به همین جهت است و هم بحث 
ارز را داشتند و هم اینکه آنجا تبدیل به بازار مصرفی برای کاالهای 

وادراتی شده است. 
جایی  عنوان  به  را  آزاد  منطقه  ما  مردم  عمال  االن  کرد:  اظهار  طالبی 
صورت  به  و  بخرند  ارزان  وارداتی  جنس  می توانند  که  می شناسند 
مسافرتی وارد کشور کنند، کسی مناطق آزاد را به عنوان قطب صنعتی 

به حساب نمی آورد. 
آزاد نمی شناسند،  از کارخانه های مناطق  تولید خاصی  افزود: مردم  وی 
ارزان دارد و بروند و کاال  اینگونه می شناسند که فالن جا جنس  بلکه 
این نگاه مردم منطقی  با توجه به شرایط ارزی کشور  البته  بیاورند که 

است. 
این کارشناس امور گمرکی ادامه داد: مناطق آزاد ما صرفا حالت محدوده 
بسته که کار صنعتی انجام دهند، نیستند. اگر منطقه آزاد ارس را کنار 
بگذاریم، باقی مناطق آزاد ما قسمت های مسکونی هستند که اینها هم 

مصرف دارند. 
طالبی گفت: کسانی که مخالفند که جلوی این موضوع گرفته می شود، 
این  داریم،  آزاد  منطقه  در  که  هدفی  نظر  از  اما  می گویند؛  درست 

دستورالعمل منطقی است .
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد مناطق آزاد نسبت به دوره های 
پیش تغییری محسوسی نداشته، گفت: بنده آمار شفافی از مناطق آزاد 
اما  کرده اند؛  تغییری  چه  فعلی  در شرایط  بگویم  نمی توانم  لذا  ندیده ام، 
با سایر  فکر می کنم عملکرد مناطق آزاد در این دولت تفاوت آنچنانی 

دولت ها نداشته است. 
طالبی ادامه داد: من البته از کسانی بودم که مخالف سرسخت افزایش 
مناطق آزاد بودند؛ چون نتیجه ای که می خواستیم را از مناطق آزاد قبلی 

بدست نیاورده ایم . 
که  دارد  وجود  ظرفیت  این  اما  گفت:  گمرکی  امور  کارشناس  این 
ایجاد  اشتغال زایی  تا هم  کنیم  تاسیس  مناطق  این  در  را  کارخانه هایی 
گردد و هم روی موضوع تولید ملی بیشتر کار شود؛ لذا مناطق آزاد این 
ظرفیت را دارند و می شود این اقدام را انجام داد، اما چه در این دولت و 

چه در دولت های قبل بنده این همت را ندیدم.

واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
سازمان های زیرمجموعه دولت 
برای دولت تعیین تکلیف می کنند

امیررضا واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بخشنامه 
گمرک و حذف ورود کاالهای گروه4 به مناطق آزاد گفت: با توجه به 
اینکه کاالی گروه 4 جنبه مصرفی دارد، این حق وجود دارد که ورودشان 

را ممنوع کنیم. 
جهت  در  مصرفی  کاالهای  ورود  از  شود  سعی  باید  کرد:  تاکید  وی 
حمایت از تولیدات داخلی جلوگیری و در مقابل بیشتر روی مواد اولیه، 

ماشین آالت و تکنولوژی در مناطق آزاد توجه شود.
وقت  آن  باشد،  مصرفی  کاالی  بحث  وقتی  داد:  ادامه  واعظی آشتیانی 
به مشکالتی که  توجه  با  بابتش  ما  دارد که  را  قابلیت  این  هر کاالیی 
درخصوص تامین ارز داریم، ارز بدهیم؛ این خود معضالتی برای صنعتگر 

و تولیدکننده ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: ما می توانیم ارزی که قرار است برای کاالهای مصرفی 

تامین شود، در جهت حمایت از تولیدات داخلی از آن استفاده کنیم . 
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اما در ارتباط با بخشنامه گمرک؛ 
باید بگویم که اگر این بخشنامه مغایرت با مصوبه مجلس داشته باشد، 
از موضوعات قابل تامل است که نشان می دهد سازمان های زیرمجموعه 
دولت برای دولت تعیین تکلیف می کنند. وقتی که دولت یا هیات وزیران 
آزاد  مناطق  تولیدکنندگان  برای  گمرکی  تشدیدات  که  می کند  تصویب 
برچیده شود، چرا  تولید داخل  به  در جهت تسریع در روند کار و توجه 

زیرمجموعه ها بخشنامه می دهند؟ 
وی تاکید کرد: لذا مسئولین امر نسبت به این امور توجه کنند و ببینید 

کمرگ با چه استداللی مصوبه دولت را وتو می کند. 
ندارد، وقتی  ارتباطی  به گمرگ  این موضوع  ادامه داد:  این کارشناس 

باالدستی تصمیم می گیرد، زیرمجموعه دولت نمی تواند آن تصمیم را 
وتو کند. البته قبل از ابالغ دولت و یا مطرح شدن در هیات وزیران و 
قبل از تصویب می توان نکاتی را متذکر شد و مشورتی داد؛ اما وقتی 
در  و  کند  مخالفت  نمی تواند  زیرمجموعه  می دهد،  انجام  کاری  دولت 
باشند. ضمن  پاسخگو  مافوق  مقامات  مقابل  در  باید  مخالفت  صروت 
چراکه  بخواهند؛  جواب  و  کنند  ورود  باید  هم  نظارتی  دستگاه  اینکه 
دالیل  به  را  مصوبه  آن  زیرمجموعه  اما  می گذارد  را  مصوبه ای  دولت 
مختلف وتو می کند. این موضوع ازجمله موضوعات نظارتی نمایندگان 
پیگیر  و  آن حساس  به  نسبت  می توانند  نیز  آنها  و  نیز هست  مجلس 

باشند. 
کننده  تسریع  روند  به خاطر  آزاد  مناطق  در  تاکید کرد:  واعظی آشتیانی 
درخواست،  مسیر  کردن  کوتاه  و  اداری  بروکراسی  گذاشتن  کنار  و 
تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه و ماشین آالت تالش می کنند. یکی 
بودن ساز و کار  از بحث ها و مقوله ها در روند سرمایه گذاری، طوالنی 
ادرای است و اگر دولت این تصمیم را گرفته که این روند را بردارد، به 
نفع مناطق است؛ چراکه شرایط سرمایه گذاری مهیا می شود و این به نفع 

توسعه کشور نیز هست. 
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد از مناطقی 
است که هم باید فضای توجیه اقتصادی را برای سرمایه گذار ایجاد کرد 
و هم ساز و کارهای تسریع در روند کارهای اداری فراهم شود. معافیت 
مالی و خیلی از معافیت های دیگر همه از مواردی است که در مناطق 
آزاد وجود دارد. لذا حذف بروکراسی اداری از موضوعاتی است که دولت 

به درستی به آن اشاره می کند.

محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
ممنوعیت واردات گروه  چهار به مناطق آزاد، اهرم فشار 

جهت اجرای قانون!

ابتدای سال  از  حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد می گوید: 
که نوسانات ارزی گریبان گیر اقتصاد کشور شد، قابل پیش بینی بود که 
قواعد و مقررات جدیدی برای کنترل جریان ارزی کشور اعمال خواهد 
شد. یکی از مهم ترین قواعد، عبارت بود از مصوبه 13۹۷/01/۲۲ هیات 
محترم وزیران که بر اساس آن »واردات کلیه کاالها به صورت تجاری 
به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بدون ثبت 

سفارش ممنوع گردید«.
مرداد ماه ۹۷  ابتدای  از  نهایتا  فنی،  و  حقوقی  کش وقوس های  علی رغم 
جامع  سامانه  در  ویژه  و  آزاد  مناطق  فعاالن  برای  ثبت سفارش  امکان 
تجارت فراهم شد؛ ثبت سفارشی مبتنی بر مقررات مناطق آزاد و ویژه 
ممنوعیت  عدم  معتبر،  نمایندگی  و  کاال  شناسه  ثبت  از  معافیت  نظیر 
دبیرخانه  توسط  صرفا  ارزی  و  فنی  مجوز  تایید  گروه 4،  اقالم  واردات 
شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عدم نیاز به کارت 

بازرگانی و غیره .
ویژه  آزاد و  نوظهور در مناطق  فرآیند  این  اجرای  اما مشکالتی که در 
اقتصادی رخ داد، منجر به تغییراتی در آن شد؛ تغیییراتی نظیر معافیت 
واردات حدود 3۲00تعرفه کاالیی شامل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 
واردات  و ممنوعیت  وزیران،  ثبت سفارش طبق مصوبه هیات  از  تولید 
گروه چهارم اولویت کاالیی به مناطق آزاد و ویژه طبق بخشنامه گمرک. 

این تغییرات را می توان ناشی از وجود دو معضل اساسی دانست:
به  تجارت  توسعه  سازمان  جدید  سیاست های  از  برخی  اعمال   -1
پرونده های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظیر تفکیک مجوزها به مجوز 
فنی و مجوز ارزی )اعمال کدهای 101 و 10۲( که منجر به توقف چند 

روزه ثبت سفارش مناطق شد.
۲- عدم استقرار گمرک جمهوری اسالمی ایران در مبادی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و عدم تعریف فرآیند رفع تعهد ارزی بعد از ورود کاال به 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
بررسی معضل اول مجالی دیگر می طلبد، اما مختصرا به بررسی معضل 

دوم می پردازیم.
شاید بتوان بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات گروه 4 را 
تالشی برای استقرار گمرک جمهوری اسالمی ایران در مبادی مناطق 
مرکزی،  بانک  روال  طبق  اوال  چراکه  دانست؛  کشور  از  خارج  با  آزاد 
ثانیا مطابق  بوده و  ایران ممکن  از اعالم گمرک  ارزی پس  تعهد  رفع 
مصوبه هیات وزیران در آذرماه ۹4، ساختار »گمرک مناطق آزاد« حذف 
با خارج از کشور  شده و اعمال مقررات مربوطه در مبادی مناطق آزاد 
گذشت  از  بعد  که  مصوبه ای  می گردد؛  اعمال  ایران«  »گمرک  توسط 
3سال و انعقاد حدود 10تفاهم نامه میان مسئوالن فعلی و سابق دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک ایران و پیمانکار مربوطه 
و علی رغم وعده های 6ماهه و استقرارهای پایلوت، هنوز اجرایی نشده 

است. 
بدیهی است با این شرایط، گمرک ادعا می نماید با توجه به عدم حضور 
در این مناطق، کنترلی بر ورود و ترانزیت اقالم گروه 4 ندارد، واردات آن 
 را ممنوع می کند و بانک مرکزی نیز به جهت مدیریت جریان ارزی، از 

چنین تصمیمی استقبال می نماید.
از سوی دیگر با توجه به ساختار مناطق آزاد ایران که متاسفانه تکیه آن 
بر واردات محصوالت مصرفی و گسترش فروشگاه های اجناس وارداتی 
است، طبیعتا چنین بخشنامه ای تاثیر مستقیم بر فعالیت های آن  دارد و 
اگر کاالی قاچاق جایگزین این اقالم ممنوعه نشود، با رکود جدی در 
-یا  ادعا  مجلسی  نماینده  اینکه  )کما  شد؛  خواهیم  مواجه  مناطق  این 
اعتراف- نمود با این بخشنامه، حدود 500هزار نفر در مناطق آزاد بیکار 

خواهند شد!(
نیازمند  آزاد  مناطق  فشارها،  کاهش  و  معضل  این  حل  برای  بنابراین 
تعامل سازنده جهت استقرار گمرک هستند، تعاملی که البته باید از سوی 
گمرک هم وجود داشته باشد و با توجه به حضور هر دو سازمان ذیل 

وزارت اقتصاد، بایستی زودتر از اینها صورت می گرفت. 
الزم به ذکر است بعد از استقرار گمرک و تعریف فرآیند رفع تعهد ارزی 
در این مناطق، مجددا امکان واردات اقالم گروه 4 مطابق مقررات فراهم 
خواهد شد و واردات کاالی گروه 4 تحت رویه مسافری به مناطق آزاد 
صرفا در قالب سهمیه اعالمی 6ماهه از سوی کارگروه مربوطه )موضوع 

مصوبه سال گذشته هیات وزیران( کنترل خواهد شد.



اخبار منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد چابهار، قهرمان 
مسابقات کریکت زیر ۱۶سال 

سیستان و بلوچستان

دوشنبه 8 بهمن ماه 1397 - 28 ژانویه 2019 - شماره  هجدهم۶

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار با تاکید بر نیاز صنعت سیستان و 
بلوچستان به طرح جامعی مبتنی بر مطالعات 
بازار گفت: بازار هدف صنعت این استان باید 

کشورهای افغانستان و پاکستان باشد.
عبدالرحیم کردی بر نیازمندی استان سیستان 
و بلوچستان به طرح جامع مبتنی بر مطالعات 
از  یکی  گفت:  و  کرد  تاکید  منطقه  بازار 
این  صنعت  توسعه نیافتگی  دالیل  اصلی ترین 
پتانسیل هایی  و  ظرفیت ها  با  متناسب  استان 
که دارد، این است که صنایع استان براساس 
یک طرح جامع مبتنی بر مطالعات بازار تعریف 

نشده اند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار 
ادامه به تشریح موضوع پیش بینی شرایط  در 
فروش و تامین بازار پیش از تولید محصوالت 
و  ناکامی  دالیل  از  یکی  گفت:  و  پرداخت 
شکست صنایع استان سیستان و بلوچستان در 
بازار، ناتوانی در رقابت با تولیدکنندگان همتراز 

و مشابه خودشان است. 
وی افزود: وقتی ما در سیستان و بلوچستان با 
جمعیتی محدود نزدیک به دو میلیون نفر، از 
کانون اصلی جمعیتی کشور که مصرف کننده 
فاصله  هستند  اساسی  کاالهای  از  بسیاری 
قیمت  بر  نقل  و  هزینه حمل  و  داریم  زیادی 
نهایی محصوالت این استان می افزاید، به طور 
طبیعی از دور رقابت با تولیدکنندگان مشابه در 

استان های دیگر خارج می شویم.
تمرکز  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بر کاالهایی که مزیت رقابتی و پتانسیل های 
برتری برای تولید آنها در استان و منطقه وجود 
دارد را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: 
تولید  می خواهیم  بازار  کدام  برای  بدانیم  باید 
کنیم؛ به عنوان مثال اگر برای بازار سیستان و 
بلوچستان با جمعیت حدود دو میلیون نفر تولید 
می کنیم، در مقایسه با تولید کننده ای که برای 
نمی توان  تولید می کند  نفر  حداقل 20میلیون 

قیمت رقابتی برای محصول نهایی ارائه داد.
وی با توضیح این مطالب، بر نیاز صنعت استان 
سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد چابهار به 
تمرکز بر بازار کشورهای افغانستان و پاکستان 

با جمعیت حدود 200میلیونی تاکید کرد.
کردی معتقد است یکی از مزیت های رقابتی 

لزوم بازتعریف در صنایع سیستان و بلوچستان 
در جهت توسعه اقتصادی استان

صنایع سیستان و بلوچستان نسبت به صنایع 
پاکستان و دیگر کشورهای آن منطقه، وجود 
نفت و گاز و دارا بودن انرژی های ارزان است 

که در کشورهای دیگر وجود ندارد.
که  ارزشمندی  تالش های  یادآوری  با  وی 
تاکنون توسط صنعتگران، مدیران و مسئوالن 
انجام  استان  این  تجارت  و  معدن  صنعت، 
داده اند، ابراز امیدواری کرد که اگر بازتعریفی 
متناسب  بلوچستان  استان سیستان  در صنایع 
شود،  انجام  منطقه ای  بازارهای  مطالعات  با 

اقتصاد این استان توسعه خوبی خواهد یافت.
استان  صنعت  ذات  در  خالئی  وی  اعتقاد  به 
خال  این  و  دارد  وجود  بلوچستان  و  سیستان 
به  نه  استان مربوط است و  به صنعتگران  نه 
به  بلکه  حوزه،  این  اجرایی  دستگاه  مدیران 
ضعف ساختاری و نظام صنعت استان مربوط 

می شود.
بر  مبنی  سوال  این  به  پاسخ  در  کردی 
منطقه  صنعتی  واحدهای  وضعیت  چگونگی 
آزاد چابهار اظهار داشت: مبتنی بر تعریفی که 
مطالعات  مبنای  بر  صنعت  )تعریف  شد  ارائه 
چابهار  آزاد  منطقه  کارشناسان سازمان  بازار(، 
رشته  در  بازتعریفی  گذشته  سال های  در 
با  و  دادند  انجام  سازمان  این  فعالیت های 
صنعتی  پروژه های  حوزه،  چند  هدفگذاری 
در  که  کردند  تعریف  منطقه  در  را  بسیاری 
پایان  گذاری  سرمایه  فرصت های  همایش 

دی ماه امسال نیز به سرمایه گذاران ارائه شد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  فوالد  بزرگ  مجتمع های  راه اندازی  چابهار 
جزء  را  آنها  که  را  منطقه  این  در  پتروشیمی 
با  و  چابهار  آزاد  منطقه  ملی  ماموریت های 
از  نمونه ای  کرد،  عنوان  صادرات  رویکرد 
مطالعات  براساس  که  نمود  ذکر  طرح هایی 
منطقه ای شکل گرفته اند و در آینده ای نزدیک 
تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  تامین  عالوه بر 
پایین دستی خود مانند لوله و پروفیل در منطقه 
بازارهای  به  را  باالیی  استان، صادرات  آزاد و 
و  افقانستان  کشورهای  ازجمله  منطقه ای 

پاکستان خواهند داشت.
وی تکمیل زنجیره تولید را یک اصل اساسی 
محصوالت  در  تمام شده  قیمت  کاهش  برای 
صنعتی استان دانست و یادآور شد: مجتمع های 
فوالد و پتروشیمی منطقه آزاد با رسیدن به تولید 
مواد  تامین  عالوه بر  خود،  محصوالت  نهایی 
اولیه مورد نیاز برای تولیدکنندگان محصوالت 
100درصدی  ضمانت  استان،  در  پایین دستی 

صادرات محصوالتشان نیز وجود دارد.
مصرف  برای  ما  وقتی  داشت:  اظهار  کردی 
تولیدات نگران هستیم، یعنی ابتدا فکری برای 
که  صورتی  در  نکرده ایم،  محصوالتمان  بازار 
به  را  باید محصوالت  ابتدا  تولید  برای  اساسا 

فروش برسانید و بعد به سراغ تولید بروید.
خیلی  مالی  مشکالت  که  این  بیان  با  وی 
دلیل ضعف  به  استان  این  تولیدی  واحدهای 
در مبانی اولیه شروع به کارشان است، تصریح 

چابهار

یادداشت

سازنده،  گفت وگوهای  و  مشارکت ها  جهان  جدید،  جهان 
این مشارکت  است.  آگاهانه  و  و کاربردی  مسئوالنه، موثر 
می تواند در حوزه دولت ها یا در حوزه جامعه مدنی یا در میان 
مشارکت های  همین  وجود  باشد.  مدنی  جامعه  و  دولت ها 
برای  جلو  روبه   گامی  می تواند  که  است  ملی  و  بین المللی 
صلح، ثبات و توسعه پایدار ملی و جهانی باشد؛ اما در این 
یا  »ان جی اُ«  قالب  در  داوطلبانه  مشارکت های  نقش   میان 
زیست  حیاتی  چرخه  تکمیل کننده  اجتماعی،  تشکل های 
را  بخش  این  می تواند  آنچه  و  است  پایدار  و  مسئوالنه 
نهادهای  حمایت های  ببرد،  پیش  به  پویاتر  و  امیدوارانه تر 
عمومی و شرکت ها و سازمان هایی با اقدامات داوطلبانه است 
که مجذور این همکاری و اشتیاق، زمینه ساز تالش و حرکت 
و اقدام و مداخله در بسیاری از مشکالت اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و چالش ها و معضالت در این حوزه ها است. 
و سازمان ها  نقش شرکت ها  ایفای  دارند که  باور  همگان 
در حوزه مسئولیت اجتماعی در دنیای مدرن، امری حیاتی 
در  اقدام  این  است.  قانونی  تکلیف  و یک  اجتناب ناپذیر  و 
با  ارتباط  تحکیم  و  تعامل  ضامن  می تواند  محلی  جوامع 
و  شرکت  شکوفایی  و  رشد  و  پویایی  زمینه ساز  و  مردم 

سازمان باشد. 
سازمان ها به عنوان الیه های میانی و حلقه های واسط بین 
را  سازمان ها  به  طوری  که  می شوند؛  تلقی  جامعه  و  فرد 
یکی از اجزای مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی 
می دانند. بدیهی است سازمان ها متناسب با خواست و نیاز 
به یک  در رسیدن  اجتماعی  پیکره  این  تکامل  در  بشری 
پیکره متعادل و متناسب جهانی نقش ها و وظایفی چندسویه 
خواهند داشت. آنها ضمن آنکه به سود، رشد، حفظ و بقای 
به  خودمدارانه  نگاه  از  فراتر  بتوانند  باید  می اندیشند،  خود 
علیت  و  زیست  محیط   و  محلی  جوامع  منافع  و  سالمت 
و اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی 
بر  اقدام خویش  آثار  و  پیامدها  به  و  کنند  توجه  آنهاست، 
و  زیرساخت ها  از  که  عین  حال  در  بپردازند.  نیز  جامعه 
سرمایه های زیستی، اجتماعی و علمی جهان و شبکه های 
مسئولیت پذیری  تعهد،  می کنند؛ حس  تغذیه  امروز  پویای 
قالب  در  را  جامعه  خواسته های  و  نیازها  به  پاسخگویی  و 

سیاوش شهریورایفای نقش برای مسئولیت اجتماعی

فرهنگی  استراتژیک  و  جامع  برنامه ریزی  و  مدیریت 
داشته باشند؛ چراکه بی توجهی و مسئولیت گریزی بنگاه ها 
موجب خسارت و زیان به مردم و محیط  زیست و حرکت 
لجام گسیخته جهان و فرهنگ بشری به سوی انحطاط و 
و  مواجه  چالش هایی  با  را  سازمان ها  و  خواهد شد  انهدام 

بقای سازمانی را متزلزل خواهد کرد. 
محلی،  حوزه های  در  شرکت ها  و  سازمان ها  امروزه 
منطقه ای، ملی و فراملی بر مردم و محیط  زیست و توسعه 

در همه ابعاد اثرگذارند. 
 )CSR( سازمان  اجتماعی  مسئولیت  تشریح  دلیل  این  به 
از  ناشی  مزایای  و  اهمیت  لحاظ  به  آن  ایجاد  و ضرورت 
آن نوعی کمک به حفظ و پایداری سازمان ها تلقی شده 
نقش  و  اجتناب ناپذیری  به  توجه  با  تا  است  شده  و سعی 
برای  راهنمایی  و  الزام  اجتماعی،  پررنگ مسئولیت پذیری 
در  آن  تاثیر  و  سازمان ها  مشکالت  و  چالش ها  با  مقابله 
جامعه باشد که همانا هدف غایی برای رسیدن به توسعه 

پایدار نیز محسوب می شود. 
هم  با  دوسویه  رابطه ای  سازمان  و  محلی، شرکت  جامعه 
دارند، یعنی هرچه شرکت به منافع مردم و محیط  زیست 
بیشتر توجه کند، سود و منفعت بیشتری می برد. هر زمان 
جامعه  از  حمایت  و  کمک  برای  اقتصادی  بنگاه های  که 
برای کسب  نیز شرایط الزم  نقش آفرینی کرده اند، جامعه 
را  اقتصادی  بنگاه  بیشتر  توسعه  و  شرکت  سوی  از  بازده 

فراهم کرده است. 
اخالق،  اقتصادی،  بنگاه های  تا  دارد  انتظار  اجتماع 
سالمت  زیست،  محیط   حفظ  اشتغال زایی،  فقرزدایی، 
جامعه، صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی را در 
فعالیت های خود لحاظ کنند و مردم هم ترجیح می دهند 
در  اجتماعی  مسئولیت  به  نسبت  که  شرکت هایی  از  تا 
را  آنها  محصوالت  می کنند،  وظیفه  احساس  جامعه  قبال 
خریداری کنند یا خدماتشان را دریافت کنند؛ به  این  دلیل 

که از آنان تصویری مثبت در ذهن دارند. 
است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  این  میان  در  آنچه  اما 
از  صیانت  و  حمایت  حوزه  در  سازمان ها  که  است  نقشی 

نهاد مقدس خانواده برعهده دارند. 

با توجه به ماده ٩ از سیاست های کلی نظام اداری ابالغی 
و  خانواده  استحکام  بر  تاکید  با  و  رهبری  معظم  مقام 
اداری،  نظام  در  افراد  زندگی  و  کار  بین  تعادل  ایجاد 
به   )CFR( خانواده  به  نسبت  سازمان ها  مسئولیت پذیری 
هسته ای  نتیجه  در  و  ضروری  و  درونی  بعد  یک  عنوان 
از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها )CSR(  محسوب 
می شود و جزء جدایی ناپذیر مسئولیت های سازمان در قبال 
برای  اجتماعی  ارتقای سالمت  به  منجر  که  است  جامعه 

تحکیم بنیان خانواده می شود. 
امروزه تالش برای ایجاد تعادل بین خانه و محیط کار حتی 
برای تصمیم سازمان در جایگاه های حساس کشوری نیز 
بهبود  برای  به  این  دلیل  و  یک چالش محسوب می شود 
انسانی، همیشه  نیروی  منابع  از  کارآمد  و  موثر  استفاده  و 
این  در  اجرایی  و  علمی  راهکارهای  به دنبال  سازمان ها 

زمینه بوده است. 
باید  نیز  در جامعه  و حضور سازمان ها  اطالع رسانی  نحوه 
سازمان ها  برای  اندکی  سهم  بتوان  تا  باشد  خانواده محور 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای ارتقای کیفیت 

زندگی جامعه تعیین کرد. 
عملیاتی  بعد  سه  دارای  سازمان ها  در   CFR مدل  اجرای 

است که به شرح زیر می باشد: 
1- تعیین سیاست های رسمی درون سازمانی که منجر به 
یکپارچگی کار، خانواده و زندگی شخصی کارکنان می شود.

2- حمایت و نظارت بر تسهیل ارتباط بین زندگی شخصی، 
انگیزه  ارتقای  برای  حرفه ای  زندگی  و  خانوادگی  زندگی 

کارکنان سازمان.
به  نسبت  سازمان ها  مسئولیت پذیری  و  فرهنگ پذیری   -3
خانواده با توجه به احترام به ظرفیت کاری کارکنان در سازمان.

خانواده ایرانی در سخت ترین روزگار خود از لحاظ حفظ و 
صیانت و استمرار قرار دارد. رشد میزان طالق و اعتیاد و 
چالش های  باروری، سخت ترین  و  ازدواج  کاهش  و  غیره 
این  به  توجه  با  اکنون  ماست.  خانواده های  فراروی 
سازمان ها  و  شرکت ها  همه  می رسد  نظر  به  موضوعات 
موظف به داشتن منشور CSR و CFR هستند تا بتوانند در 

کشور به بهترین شکل کار کنند.

کرد: تولیدکنندگانی که بدون مطالعات دقیق 
بازار و با تسهیالتی کارشان را شروع کرده اند 
برخورده اند،  مالی  مشکالت  به  اکنون  و 
تسویه  برای  بیشتر  مهلت  با  بخواهیم  اگر 
فقط  کنیم،  کمک  آنها  به  دوباره  تخفیف  یا 
بدهی های آنها را افزایش داده ایم و بایستی 
با بازبینی نظام و ساختار مدیریتی، بازاریابی و 
فروش محصول به آنها کمک کنیم که در این 
به رفع مشکالت  قادر  صورت قطعا خودشان 

مالی و بانکی خواهند شد.
آزاد  منطقه  تولیدکنندگان  از  حمایت  وی 
و  آنها  تولیدی  محصوالت  قیمت  تنظیم  با 
را  آزاد  منطقه  به  واراداتی  مشابه  محصوالت 
آزاد  منطقه  سازمان  حمایت های  از  نمونه ای 
چابهار از صنعتگران این منطقه برای توانمند 
ادامه  در  و  کرد  عنوان  رقابت  حوزه  در  شدن 
چابهار  آزاد  منطقه  صنعتی  تولیدات  افزود: 
بود  ریال  520میلیارد  ارزش  به  سال ٩2  در 
و  10هزار  به  سال ٩6  پایان  در  میزان  این  و 
560میلیارد ریال افزایش یافت که رشد بیش 

از 20برابری را نشان می دهد.
موضوع  آن  در  موجود  ظرفیت های  و  دریا 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  که  بود  دیگری 
این  پتانسیل های  از آن به عنوان  آزاد چابهار 
منطقه برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان 
نام برد و با اشاره به اینکه 34درصد آبزیان و 
70درصد تن ماهی کشور از چابهار تامین می 
شود، اظهار داشت: این صنعت تقریبا در تولید 
محصوالت خود به تکامل رسیده و به عنوان 
بر  مبنتی  منطقه  این  در  قدیمی  صنعت  یک 
مزیت های رقابتی خودش در حال انجام است 
رفع  برای  اما  ندارد،  به حمایت خاصی  نیاز  و 
نقصی که در زنجیره این صنعت نیز در استان 
در  توربافی  تولیدی  واحد  یک  داشت،  وجود 
به  نیازی  که  کرده ایم  راه اندازی  آزاد  منطقه 
واردات این محصول برای صنعتگران نداشته 

باشیم.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست  وی 
صنایع  به  ورود  بیشتر  را  شیالت  حوزه  در 
و  دریایی  محصوالت  فرآوری  های تک، 
خوراک ماهی و میگو اعالم کرد و دلیل این 
بودن بخش عمده ای  وارداتی  را هم  موضوع 

از نیاز این محصوالت در استان عنوان نمود.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
تیم  گفت:  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان 
کریکت زیر 16سال منطقه آزاد چابهار در 
این دور از مسابقات با گذر از سد حریفان 
و  سیستان  استان  قهرمانی  مقام  به  خود 

بلوچستان رسید.
از  دور  این  افزود:  چاکرزهی  اکبر  محمد 
آزاد  منطقه  سازمان  میزبانی  به  مسابقات 
چابهار با شرکت 5تیم از شهرهای مختلف 
زمین  در  بلوچستان  و  سیستان  استان 

کریکت منطقه برگزار گردید.
16سال  زیر  کریکت  تیم  کرد:  اضافه  وی 
نیکشهر،  کنارک،  سراوان،  شهرهای 
ایرانشهر و منطقه آزاد چابهار به مدت سه 
روز به صورت مجتمعی با یکدیگر به رقابت 
به  و سراوان  نیکشهر  تیم های  و  پرداختند 
کسب  را  سوم  و  دوم  مقام های  ترتیب 

نمودند.
زیر  کریکت  تیم  داشت:  اظهار  چاکرزهی 
16سال منطقه آزاد چابهار به  عنوان نماینده 
استان سیستان و بلوچستان جهت شرکت 

در مسابقات کشوری راه یافت.

اداری  تحول  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
برگزاری  از  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
تخصصی  و  آموزشی  سمینار  نخستین 
تیمی  کار  و  تیم سازی  نوین  روش های 
در این منطقه خبر داد و افزود: این دوره 
در   score تفکیک   اهداف  با  یک روزه 
سازمان  موفقیت  ابزار  تیمی،  کار  موفقیت 
دایره  منسجم  تیمی  کار  انجام  جهت 
و  کارتان  کسب  و  شما  فروش  طالیی 
حضور  با  بازآفرینی،  به  نیاز  اهدافتان 
بخش  شرکت های  و  سازمان  پرسنل 
ادارات  و  چابهار  آزاد  منطقه  خصوصی 
در  رایگان  به  صورت  چابهار  شهرستان 
برگزار  سازمان  رسالت  اجتماعات  سالن 

گردید.
برگزاری  کرد:  اضافه  بخش رامین  رحیم 
تخصصی  و  آموزشی  سمینار  نخستین 
روش های نوین تیم سازی و کار تیمی در 
کیمیایی  نیما  زیرنظر  چابهار  آزاد  منطقه 
کشور  نوین  کسب وکار  مجرب  اساتید  از 
و  مذاکرات  برنده  برگ  دو کتاب  و مؤلف 
میانبرهای مذاکرات راز الماس آبی و کوه 

نامریی برگزار شد.
این  برگزاری  اهداف  دیگر  از  افزود:  وی 
دوره، ترویج فرهنگ کار تیمی در منطقه 
ادارات و  و شهر چابهار برای شرکت ها و 
شرکت های خصوصی بود، که رضایتمندی 
به  شرکت کنندگان  برای  هم  را  خوبی 

همراه داشت.
با  آموزشی  دوره  این  است،  ذکر  شایان  
آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  و  همکاری 
دانا،  بیمه  چابهار،  بندر  شهرداری  چابهار، 
مسلم  بندری  و  دریایی  خدمات  شرکت 
مشاوره ای  و  آموزشی  شرکت  و  چابهار 

ایمن سازان مکران برگزار شد.

برگزاری نخستین سمینار 
آموزشی و تخصصی روش های 
نوین تیم سازی و کار تیمی در 

منطقه آزاد چابهار



یک فنجون حقوق

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 
به تصویب رسید و شخصیت مستقل حقوقی هر 
سازمان منطقه آزاد و شرکت های وابسته به این 
سازمان ها با استناد به ماده 5 این قانون از شمول 
قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و 

سایر مقررات عمومی دولت مستثنی شدند . 
اقتصادی  فعال  یک  که  زمانی  حال  هر  به  اما 
آزاد  منطقه  سازمان  با  قرارداد  انعقاد  صدد  در 
باشد، باید در یک چارچوب حقوقی اقدام نموده 
و قراردادش را منعقد نماید. به ویژه درخصوص 
این  می باشد،  مالی  بار  دارای  که  قراردادهایی 

موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است . 
مناقصات  برگزاری  قانون  شمول  که  چند  هر 
اختالف نظر  مورد  آزاد  مناطق  سازمان های  بر 
بود، اما پس از تصویب بند الف ماده 112 قانون 
قانون  ماده 65  متعاقبا  و  توسعه  پنجم  برنامه 
توسعه کشور، هرگونه  برنامه های  دائمی  احکام 
شبهه ای در این خصوص برطرف گردید و این 
از  نگهبان،  شورای  نظر  به  توجه  با  سازمان ها 
مناقصات خارج شدند و  برگزاری  قانون  شمول 
تابع آیین نامه مالی و معامالتی گردیدند که در 
شورایعالی  عضو  وزاری  تصویب  به  سال 1391 
مناطق آزاد رسیده بود. با توجه به سیر حقوقی 
بررسی  برای  که  شد  مشخص  گفته،  پیش 
با  معامالتی  و  مالی  حقوقی،  چارچوب های 
مالی  آیین نامه  به  باید  آزاد  مناطق  سازمان های 

و معامالتی آنها توجه نمود .
در این آیین نامه، موارد و تکالیف مختلفی ازجمله 
برگزاری مزایده، مناقصه، ترک تشریفات و حتی 
معافیت از برگزاری مناقصه و نحوه رسیدگی به 

شکایات در این حوزه اشاره شده است. 
با  قرارداد  انعقاد  و  معامله  قصد  که  اشخاصی 
با  که  در صورتی  دارند،  را  آزاد  منطقه  سازمان 
شرایط یک قرارداد صحیح آگاه و واقف باشند ، 
سازمان  و  خودشان  تعهدات  می توانند  بهتر 
منطقه آزاد را ارزیابی نمایند و سپس نسبت به 

انعقاد قرارداد اقدام نمایند . 
درصدد  یادداشت،  این  در  نگارنده  که  موردی 

پرداختن به آن می باشد این سوال است که:
 چه قراردادی را با خود سازمان منطقه 
مناقصه  فرآیند  برگزاری  بدون  و  آزاد 

می توان منعقد نمود ؟ 
امور  انجام  جهت  آزاد  منطقه  سازمان  هرگاه 
حاکمیتی خود نیازمند به خرید اموال غیرمنقول 
از قبیل زمین یا ملک باشد و یا قصد اجاره به 
شرط تملیک یا اجاره اموال غیرمنقول را داشته 
باشد، این امکان وجود دارد که سازمان منطقه 
به  اقدام  مناقصه،  فراخوان  برگزاری  بدون  آزاد 
انعقاد قراداد نماید. در واقع در این مورد، سازمان 
می تواند هر چند که الزامی ندارد مناقصه را ترک 

نماید. 
این  می باشد،  اهمیت  حائز  که  موضوعی  اما 
تعیین  چگونه  قرارداد  مدل  این  مبلغ  که  است 

می گردد؟
با کسب  باید  قرارداد  مورد  بهای  مورد،  این  در 
از هیات کارشناسان خبره مربوط که الزم  نظر 
است سه نفر باشند، تعیین می گردد؛ یعنی هم 
عنوان کارشناس را داشته باشند و هم اینکه سه 

نفر باشند.
وجود  زمینه  این  در  که  دیگری  مهم  نکته  دو 

دارد، عبارتند از: 
حتما  که  نیست  نیازی  کارشناسان  این  یک( 
آیین نامه  متن  در  زیرا  باشند،  رسمی  کارشناس 
کلمه خبره برای کارشناسان ذکر شده است نه 

کلمه رسمی. 
باید توسط  این که کارشناسان مزبور حتما  دو( 

هیات مدیره سازمان منطقه آزاد، تایید شوند. 
گونه  این  انعقاد  در  حقوقی  موازین  رعایت 
معامالت که فراخوان مناقصه را طی نمی کنند، 
آزاد  منطقه  سازمان  یعنی  قرارداد  طرفین  برای 
اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد و  و فعال 
در  حقوقی  مشکالت  بروز  از  پیشگیری  موجب 

آینده برای طرفین می گردد . 
معامالتی  و  مالی  آیین نامه  ماده  44  صدر  در 
که  است  شده  اشاره  آزاد  مناطق  سازمان های 
سازمان منطقه آزاد می تواند بدون انجام مناقصه ، 
این نوع معامله را انجام دهد؛ با عنایت به ذکر 
اذعان  می توان  ماده،  این  در  )می تواند(  کلمه 
داشت که این موضوع الزامی نیست و سازمان 
از  را  قرارداد  این  آزاد همچنین می تواند  منطقه 
طریق فراخوان مناقصه نیز اطالع رسانی نماید و 

متقاضیان از طریق فراخوان انتخاب شوند .  
آزاد  مناطق  سازمان های  دست  ترتیب  هر  به 
اموال  اجاره  و  تملیک  شرط  به  اجاره  خرید،  در 
فراخوان  برگزاری  چارچوب  از  خارج  غیرمنقول، 
مناقصه و البته با حفظ شرایط قانونی پیش گفته و 
در چارچوب بودجه ابالغی باز گذاشته شده است . 
داده های  و  چارچوب  که  باشید  داشته  توجه 
می تواند خط  سالیانه ،  ابالغی  بودجه  در  موجود 

قرمز این قبیل قرارداد ها باشد.

ترک مناقصه غیرمنقول

دبیرخانه  میراث فرهنگی  و  مدیر گردشگری 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان 
اینکه امکان پرداخت هزینه های مراکز اقامتی، 
حمل و نقل، مراکز پذیرایی،  مراکز تفریحی و 
سفر  تسهیالت  کارت  با  خرید  مراکز  حتی 
احتمال  به  گفت:  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  به 
تسهیالت  کارت  این  از  استفاده  امکان  قوی 
و  می شود  فراهم  نوروز 9۸  سفرهای  برای 
عالقه مندان می توانند سفرهای نوروزی خود 
را به مناطق آزاد با استفاده از این تسهیالت 

انجام دهند.
ارائه  جزئیات  درباره  رضوی  سیدجواد 
به  سفر  برای  عالقه مندان  به  تسهیالت 
تفاهمی که  داشت: طبق  اظهار  آزاد،  مناطق 
بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و دبیرخانه 
این  بر  قرار  است،  گرفته  انجام  آزاد  مناطق 
4درصد  سود  با  تومان  2۰میلیون  که  شده 
آزاد  مناطق  به  سفر  عالقه مندان  اختیار  در 

گذاشته شود.
گفت:  طرح  این  مخاطبان  درباره  رضوی 
و  مردم  تمام  می تواند  طرح  این  مخاطب 
عالقه مندان باشد اما در مرحله اول کارکنان 
دستگاه های دولتی از این تسهیالت می توانند 

استفاده کنند.

گفت:  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
3.5میلیون نفر می توانند از فرودگاه پیام استفاده 
کنند و فرودگاه مسافربری پیام گسترش و توسعه 
خواهد یافت، چراکه امکانات خوبی برای پذیرش 

پرواز در این مجموعه وجود دارد.
ویژه  منطقه  از  بازدید  حاشیه  در  عابدزاده  علی 
اقتصادی فرودگاه پیام که با هدف بررسی علت 
شد،  انجام  بوئینگ 7۰7  هواپیما  سقوط  حادثه 
اظهار داشت: حمل و نقل هوایی، موتور توسعه 

هوایی کشور به  شمار می آید.
از چهار  را بیش  پیام  عابدزاده مساحت فرودگاه 
این  باند  طول  افزود:  و  برشمرد  هکتار  هزار 
عبارتی  به  و  است  کیلومتر  چهار  مجموعه 
این  در  می توانند  دنیا  هواپیماهای  بزرگترین 

فرودگاه فرود بیایند.

سفرهای نوروز۹۸ به مناطق آزاد با کارت تسهیالت سفر ۲۰میلیون تومانی

فرودگاه مسافربری پیام توسعه می یابد

در  تسهیالت  کارت  اینکه  بیان  با  وی 
به  بانکی  تضامین  و  مقررات  چارچوب 
پرداخت  امکان  گفت:  می شود،  ارائه  افراد 
هزینه های مراکز اقامتی، حمل و نقل، مراکز 
پذیرایی،  مراکز تفریحی و حتی مراکز خرید با 

این کارت وجود دارد.
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  مدیر 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اجرایی  فرآیند  اینکه  بیان  با  اقتصادی 
آزاد  مناطق  به  سفر  تسهیالت  کارت 

عالی  را  فرودگاه  این  شرایط  ادامه  در  وی 
در  مجموعه  این  در  ما  امکانات  گفت:  و  خواند 
باری  پروازهای  همچنین  است؛  بین المللی  حد 
بیانگر  که  است  آمده  فرود  اینجا  نیز  بین المللی 
این  در  معضل  و  مشکل  هرگونه  وجود  عدم 

معتقدند  پوشاک  صنعت  صاحبان  از  برخی 
به  قاچاق  کاالهای  ورود  راه  آزاد  مناطق 
را  این  آمارها  اما  است،  کرده  باز  را  کشور 
از  3درصد  تنها  آمارها  برابر  نمی کند.  تایید 
مرزهای کشور در اختیار مناطق آزاد است و 
همین 3درصد هم توسط مبادی گمرک به 

شدت کنترل می شود.
این روز ها صنعت پوشاک روز های متفاوتی 
را از سر می گذراند و مشکالتی نظیر واردات 
پوشاک قاچاق از چین و ترکیه توان بسیاری 
از تولیدکنندگان داخلی را از بین برده است. 
در  ضعف  نقدینگی،  کمبود  آن  از  گذشته 
و  ماشین آالت  بودن  قدیمی  و  برندسازی 
تکنولوژی هم مزید بر علت شده تا مشکالت 
بیشتر  صنعت  این  فعاالن  و  تولید کنندگان 
حائز  میان  این  در  آنچه  اما  شود؛  نمایان 
این  فعاالن  از  برخی  اینکه  است  اهمیت 
و  می بینند  آزاد  مناطق  از  را  صنعت مشکل 
معتقدند رویکرد ایجاد مناطق آزاد کمک به 
صادرات بوده، اما متاسفانه این رویکرد بعد از 
مدتی تغییر کرد و این مناطق به درگاه واردات 

قاچاق به کشور تبدیل شده است. 

ادعای یک جانبه پوشاکی ها
محتوای  انتشار  با  فارس  خبرگزاری 
میزگردی با حضور برخی از فعاالن صنعت 
صنف  این  مشکالت  بررسی  به  پوشاک، 
آزاد تجاری  براساس آن مناطق  پرداخت و 
قاچاق  اصلی  مبادی  را  اقتصادی  ویژه  و 
پوشاک به کشور معرفی کرد، اما این مسئله 

تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ 

تنها ۳درصد از مرز های کشور 
دست مناطق آزاد است

دبیرخانه  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
همین ارتباط گفت: تنها 3درصد از مرز های 
کشور در اختیار مناطق آزاد است که همین 
و  گمرک  توسط  شدت  به  هم  کم  مقدار 
سازمان منطقه آزاد حراست و کنترل دقیق 

می شود. همچنین برخی از مرز های قدیمی 
دیرباز  از  بازرگان  و  شملچه  مانند  کشور 
اینگونه  و  کرده اند  حفظ  را  خود  کارکرد 
تعریف  جدیدی  فضای  بگوییم  که  نیست 

شده است تا واردات قاچاق افزایش یابد. 

هویت مناطق آزاد 
را زیر سوال نبرید

اکبر افتخاری افزود: در 3ماهه گذشته بررسی های 
مختلفی از سوی نهاد های مختلف در مناطق 
آزاد صورت گرفت که همگی کذب بودن چنین 
ادعا هایی را صحه گذاشتند. همچنین مناطق آزاد 
در مسیر توسعه سرمایه گذاری در حال حرکت 
هستند و چنین ادعا هایی تنها هویت این مناطق 

را زیر سوال خواهد برد.
برخی ها  متاسفانه  کرد:  بیان  افتخاری 
نادیده  را  مناطق  این  مثبت  کارکرد های 
می گیرند و تنها به موردی آن هم ناچیز که 
اینگونه  و  می کنند  اکتفا  نیست،  طرح  قابل 
برای  می کنند؛  خدشه دار  را  آزاد  مناطق  روح 
مثال از زمان تاسیس این مناطق بسیاری از 

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مدیر گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:

مناطق محروم توسعه یافته شده و یا بسیاری از 
فعالیت های بازرگانی و تولیدی رونق یافته که 
اثر خود را در میزان اشتغال زایی مناطق نشان 
داده است؛ اینها مواردی است که نادیده گرفته 
می شود، اما کافی است یک مورد کوچک رخ 
تعمیم  مناطق  کلیه  به  را  آن  وقت  آن  دهد، 

می دهند و نسخه پیچی می کنند.
مقامات  و  رئیس جمهور  نگاه  گفت:  وی 
می توان  که  است  این  بر  کشوری  بلندپایه 
از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی 
کشور بهره برد، بنابراین بهتر است به جای 
دادن آدرس غلط و به حاشیه بردن مسائل، 
و  تمرکز  مناطق،  این  روی ظرفیت های  بر 
چگونه  مناطق  این  مدیریت  که  کرد  دقت 
به  را  توسعه یافته  کمتر  مناطق  توانسته اند 

رشد برسانند. 

فقط ۴درصد از ثبت سفارش ها 
مربوط به حوزه پوشاک و کاال های 

تجاری است
دبیرخانه  فناوری  و  تولید، صادرات  معاون 

اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
آزاد  مناطق  قانون  آنکه  با  است:  معتقد 
قابل  و  است  متفاوت  اصلی  سرزمین  از 
ثبت  انجام  زمان  از  اما  نیست،  تسری 
سفارش ما نیز در راستای هم داستان شدن 
اقتصادی  فعاالن  دولت،  سیاست های  با 
به  کردیم،  سفارش  ثبت  به  مجاب  را 
برای  اقتصادی  فعاالن  که  معنی  این 
کمتر  تنها  خود  تجاری  کاال های  ورود 
موضوع  به  را  سفارش ها  ثبت  4درصد  از 
دادند  اختصاص  تجاری  کاال های  و  البسه 
و مابقی اختصاص به مواد اولیه و قطعات 

بود.  تولیدی 

فعاالن اقتصادی اگر به دنبال 
قاچاق بودند ثبت سفارش 

نمی کردند
مدعی  که  کسانی  داد:  ادامه  افتخاری 
این  به  می شوند  آزاد  مناطق  در  قاچاق 
سوال پاسخ دهند که اگر فعاالن اقتصادی 
ثبت  دیگر  که  بودند  قاچاق  دنبال  به 
سفارش انجام نمی دادند و یا اگر هم ثبت 
4درصد  از  کمتر  دهند  انجام  هم  سفارش 
به گروه کاالیی 4 اختصاص پیدا نمی کرد؛ 
به  که  عدد هایی  حجم  دیگر  عبارت  به 
گروه 4 کاالیی اختصاص یافته، نزدیک به 
3۰میلیون دالر در 4ماه نخست بوده است 
که در یک سال رقمی معادل 12۰میلیون 
کوچک  آنقدر  رقم  این  که  می شود  دالر 
کالن  اقتصاد  در  تاثیرگذاری  که  است 

ندارد.
کاالی  گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان  وی 
دالر  6۰۰میلیون  به  نزدیک  مسافر  همراه 
اظهار  گمرک  سوی  از  مقدار  این  که  بوده 
شده و در مغازه های مناطق آزاد قابل عرضه 
هم  مناطق  اشتغال زایی  به  اتفاقا  که  بود 
کمک خوبی بود، چراکه به جای خروج ارز 
از کشور و خرید مردم از کشور های همسایه، 
آزاد  مناطق  از  می توانستند  را  کاال ها  این 

تهیه کنند.

داد:  ادامه  دارد،  قرار  پایانی  مراحل  در 
پذیرنده ها  جذب  برای  رایزنی   حال  در 
خدمات  دفاتر  چند  با  مذاکرات  هستیم. 
شقوق  سایر  هواپیمایی،  شرکت  مسافری، 
و  گردشگری  و  تفریحی  مراکز  حمل ونقل، 
انجام  طرح  این  به  پیوستن  برای  تجاری 
این  پذیرنده  مراکز  تدریج  به  و  است  شده 

کرد. خواهد  پیدا  افزایش  کارت 
رضوی افزود: مزیت این طرح، برای فعاالن 
این  در  مسافر  افزایش  گردشگری،  صنعت 

فرودگاه است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه سه 
و نیم میلیون نفر از مردم می توانند از این فرودگاه 
الزم  ارزیابی های  کرد:  تصریح  کنند،  استفاده 
نتیجه  این  به  انجام شده است و  رابطه  این  در 

رکود  به  توجه  با  و  بود  خواهد  عضو  مراکز 
اقتصادی که معموال در این شرایط از حجم 
سفر کاسته می شود، این طرح می تواند منجر 

به رونق این مراکز شود.
وی با تاکید بر اینکه این طرح مناسب گروهی 
است که برنامه سفر دارند، گفت: تا زمانی که 
اعتبار در این کارت باقی مانده باشد، امکان 
زمانی  لحاظ  به  و  دارد  وجود  آن  از  استفاده 

تاریخ انقضا نخواهد داشت.
دبیرخانه  میراث فرهنگی  و  مدیر گردشگری 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره 
از  داشت:  اظهار  تسهیالت  پرداخت  جزئیات 
اقساط  می شود  صادر  کارت  این  که  زمانی 
زمان  مدت  و  شود  پرداخت  باید  تسهیالت 
بود  خواهد  1۸ماهه  تا   12 هم  بازپرداخت ها 
که عالقه مندان می توانند دوره بازپرداخت را 

انتخاب کنند.
رضوی با تاکید بر اینکه اعتبارات این کارت 
احتمال  به  گفت:  ندارد،  نقدشوندگی  امکان 
تسهیالت  کارت  این  از  استفاده  امکان  قوی 
و  می شود  فراهم  نوروز 9۸  سفرهای  برای 
عالقه مندان می توانند سفرهای نوروزی خود 
را به مناطق آزاد با استفاده از این تسهیالت 

انجام دهند.

رسیده ایم که می توانیم آن را مسافربری کنیم.
عابدزاده گفت: فرودگاه مسافربری پیام گسترش 
و توسعه خواهد یافت؛ چراکه امکانات خوبی برای 

پذیرش پرواز در این مجموعه وجود دارد.
داشت:  اظهار  کشور  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
حفظ ایمنی و انجام پرواز رسالت ماست که طی 
چند سال اخیر هیچ معضلی در این رابطه وجود 

نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه وقوع حادثه و اتفاقات اخیر 
در ذات کاری ما وجود دارد، افزود: مسئولیت پرواز 
به عهده ارتش بوده است و بررسی این موضوع 

نیز در دستورکار قرار دارد.
فرودگاه  به  کمکی  پیام  فرودگاه  گفت:  عابدزاده 
مهرآباد خواهد بود؛ باید از سرمایه گذاری خود درست 
استفاده کنیم تا شعار اقتصاد مقاومتی نیز محقق شود.

ادعا ی واهی قاچاق، هویت مناطق آزاد را زیر سوال خواهد برد
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اباذر آذربون
 کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

تغییرات مکرر قوانین، مانعی جدی در مقابل فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
سخت گیرانه،  اقدامات  از  قشم  آزاد  منطقه 
تغییرات پی در پی قوانین و مقررات و عدم 
مناطق  در  فعالیت  شرایط  با  دقیق  آشنایی 
آزاد کشور به عنوان مانع جدی و سدی در 
نام  مناطق  این  اقتصادی  فعالیت های  برابر 

برد.
مسئوالن  با  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
مالیاتی کشور در سالن مرکز بین المللی رشد 
جدید  مشکالت  از  یکی  کرد:  اعالم  قشم، 
ورود  از  جلوگیری  به  آزاد  مناطق  در  کار 
کاالهای گروه ۴ مربوط می شود که فعاالن 

اقتصادی درگیر آن شده اند.
قوانین  براساس  آزاد  مناطق  افزود:  وی 
برای  فرصتی  باید  شده  وضع  مقررات  و 
توسعه کشور باشند و با اقدامات سختگیرانه 
نمی توانیم به موفقیت فعالیت های اقتصادی 

در این مناطق امیدوار باشیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
قشم، در صورت نیاز به داشتن مناطق آزاد 
و  قوانین  آسان سازی  جز  راهی  کشور،  در 
مقررات و کمک به فعاالن اقتصادی نداریم 
تولید  توسعه  و  اشتغال  به  روش  این  با  و 
مناطق  این  در  صادرات محور  محصوالت 

کمک خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: هم اینک بیش از ۲۰۰واحد 

از خلیج فارس، تولید برق از انرژی خورشید 
در  همزمان  برق  و  آب  تولید  همچنین  و 
به  صادرات  هدف  با  جزیره  نیروگاه  چند 
عنوان  به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
بخشی از ارزش های این منطقه آزاد نام برد.
و  طبیعی  مهم  جاذبه های  به  اشاره  با  وی 
افزود:  قشم،  گردشگری  حوزه  در  تاریخی 
موهبت های  واسطه  به  را  آزاد  منطقه  این 
به  می توان  گردشگری  حوزه  در  خدادادی 
دولت  دوره  در  و  کرد  اداره  شایسته  نحو 
تدبیر و امید اقدامات بسیار مهمی در بخش 

گردشگری جزیره ایجاد شده است.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایجاد  با  دولت ها  دنیا  تمام  در  شد:  یادآور 
و  فعالیت  شرایط  توسعه ای،  زیرساخت های 
فراهم  را  آزاد  مناطق  در  جذب سرمایه گذار 
مناطق  سازمان های  ایران  در  اما  می کنند، 
آزاد مکلف به ایجاد زیرساخت ها برای جذب 
سرمایه گذار هستند و این اقدام مانع از رشد 

واقعی در این مناطق شده است.
وی بار دیگر بر حمایت همه جانبه و تسهیل 
راه  تنها  عنوان  به  مقررات  و  قوانین  در 
از تولید محصوالت صادرات محور  حمایت 
برد  نام  قشم  ازجمله  کشور  آزاد  مناطق  در 
اینگونه  و اظهار امیدواری کرد که خروجی 
نشست ها به راه حلی برای کمک به فعاالن 

اقتصادی در مناطق آزاد منجر شود.
همایش  نخستین  گزارش،  این  به  بنا 
مالیاتی مناطق آزاد کشور با حضور معاونان 
اقتصادی و مسئوالن مرتبط با حوزه مالیات 
در دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
سازمان های  اقتصادی  معاونان  اقتصادی، 
افزوده  ارزش  و  مالی  معاون  آزاد،  مناطق 
مدیرکل  هفت  و  کشور  مالیاتی  سازمان 
کشور به  آزاد  مناطق  دارای  استان های 
مدت دو روز در سالن مرکز بین المللی رشد 

قشم برگزار گردید.

دهه  ایام اهلل  به  شدن  نزدیک  با  همزمان 
پیروزی  سال  چهلمین  و  فجر  مبارک 
چهار  در  کتابخانه  چهار  اسالمی،  انقالب 

روستای جزیره قشم افتتاح شد.
عمومی  کتابخانه های  ویژه  اداره  رئیس 
شهرستان قشم در آئین افتتاح این مراکز 
کتابخانه  چهار  افتتاح  با  گفت:  فرهنگی، 
خالدین،  روستای  رسول اهلل )ص(  محمد 
فرزانگان روستای کوشه، ُمال مصبح الفت 
گوران،  روستای  در  رسالت  کتابخانه  و 
قشم  جزیره  روستایی  کتابخانه های  جمع 

به 9باب رسیده است.
کل  در  اینکه  به  اشاره  با  دریانورد  امینه 
شهرستان قشم تا پیش از افتتاح این چهار 
کتابخانه، هشت کتابخانه عمومی داشتیم، 
افزود: هم اینک جمع کتابخانه های تحت 
در  کشور  کتابخانه های  نهاد  پوشش 
شهرستان قشم از نظر آماری با 5۰درصد 

رشد به 1۲باب افزایش یافته است.
کتابخانه های  زیربنای  داد:  ادامه  وی 
3۰درصد  با  هم  قشم  شهرستان  عمومی 
دو  به  ۲33مترمربع  و  هزار  دو  از  افزایش 

هزار و 885متر رسیده است.
ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه  معاون 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  کتابخوانی 
کتابخوانی  عمومی سازی  از  هم  کشور 
مهم ترین  عنوان  به  روستاها  در  ویژه  به 

برنامه های این نهاد نام برد.
مردم  همیاری  داد:  ادامه  رمضانی  مهدی 
عنوان  به  کتابخانه ها  تجهیز  و  در ساخت 
که  فرهنگی  تعامالت  محل  اصلی ترین 
را  مراکز  این  مغز  حقیقت حکم  در  کتاب 
به  را  مراکز  این  توسعه  به  ما  نگاه  دارد، 

ویژه در روستاها افزایش می دهد.
نوجوانان  و  جوانان  و  کودکان  از  وی 
نهاد  مخاطبان  مهم ترین  عنوان  به 
و  برد  نام  کشور  عمومی  کتابخانه های 
جزیره  فرزندان  که  کرد  امیدواری  اظهار 
کتابخانه های  ایجاد  فرصت  از  قشم 
در  فکری  سطح  ارتقای  برای  عمومی 
بهره مند  خوبی  به  مختلف  حوزه های 

شوند.
فناوری  و  پژوهش  برنامه ریزی،  معاون 
اطالعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
کتابخانه های  گفت:  مراسم  این  در  هم 
مراکز  مهم ترین  کشور  سطح  در  عمومی 

توسعه فرهنگی هستند.
امین متولیان اظهار امیدواری کرد که مردم 
عالوه بر استفاده کتاب، در ساخت، تامین 
منابع و تجهیزات مورد نیاز کتابخانه ها هم 
فکری  سطح  ارتقای  به  کمک  هدف  با 

فرزندان خود کمک کنند.
به گفته وی، کتابخانه ها باید مرکزی برای 
و مسئوالن  باشند  اسالمی  معارف  توسعه 
اقتصادی  فعالیت های  کنار  در  می بایست 
و صنعتی نگاه ویژه ای به توسعه فرهنگ 

داشته باشند.
به  کتابخانه  از  همچنین  مراسم  این  در 
آن  مخاطب  که  جامعی  دانشگاه  عنوان 
اقشار مختلف مردم اند و کمک به ارتقای 
به  فرهنگ  تقویت  موجب  مراکز  این 
نام  می شود،  انقالب  ارزشی  نماد  عنوان 

برده شد.
رئیسان شوراهای اسالمی و دهیاران این 
چهار روستا هم از حمایت های مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه توسعه 
تجهیز  و  ایجاد  ازجمله  فرهنگی  امور 
مهم  اقدام  یک  عنوان  به  کتابخانه ها 
فرهنگی تقدیر کردند و حمیدرضا مومنی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فرهنگ  مدیرکل  از  آزاد قشم هم  منطقه 
و ارشاد اسالمی این منطقه خواست به هر 
یک از این چهار کتابخانه ۲۰۰جلد کتاب 

اهدا کند.

در آستانه چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی صورت گرفت:

افتتاح چهار کتابخانه در 
روستاهای جزیره قشم

فعالیت  مشغول  قشم  در  تولیدی  و  صنعتی 
حمایتی  کردن شرایط  فراهم  با  که  هستند 
با  و  داده  افزایش  را  آنان  شمار  می توانیم 
جذب سرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی، 
قشم را به قطب مهم فعالیت های اقتصادی 

کشور تبدیل کنیم.
شیالت،  حوزه  در  قشم  موقعیت  از  مومنی 
توجه  با  فوالد  صنعت  انرژی،  گاز،  نفت، 
بانکرینگ  راه اندازی  دریا،  آب  فراوانی  به 
سوخت و خدمات جانبی آن برای استفاده از 
اقتصاد عبور ساالنه بیش از 15هزار کشتی 

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

سردبیر: حسین مرادی

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  درنا  کسرایی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل 

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم و رئیس شورای آموزش و 
پرورش گفت: پیشرفته ترین مدرسه هوشمند 
در قشم ظرف مدت یک سال ساخته خواهد 

شد.
در سومین جلسه شورای  مومنی  حمیدرضا 
با حضور  آموزش و پرورش این منطقه که 
مدیرکل  پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون 
امامان  استان هرمزگان،  پرورش  و  آموزش 
دیگر  و  قشم  سنت  اهل  و  شیعه  جمعه 
اعضای این شورا برگزار شد، افزود: پس از 
توافق با وزارت آموزش و پرورش آماده ایم 

مدیرکل بنادر و حمل و نقل دریایی شرکت 
بنادر سازمان منطقه آزاد  توسعه و مدیریت 
قشم از برقراری خط جدید دریایی در مسیر 
حقانی  شهید  و  قشم  ذاکری  شهید  اسکله 
صورت  به  الرک  جزیره  به  بندرعباس 

آزمایشی برای مدت 1۰روز خبر داد.
از  با استقبال  اینکه  با اعالم  پژمان بهرامی 
این طرح خط دریایی، قشم و بندرعباس به 
الرک ادامه دار خواهد شد، افزود: با برقراری 
خط جدید دریایی به مقصد الرک، مسافران 
می توانند همه روزه از اسکله شهید ذاکری 

قشم به این جزیره سفر کنند.
بندرعباس  از  که  مسافرانی  وی،  گفته  به 
دارند،  الرک  جزیره  به  مستقیم  سفر  قصد 
و  )پنجشنبه  هفته  پایانی  روز  دو  در  تنها 
شهید  اسکله  طریق  از  می توانند  جمعه( 
حقانی و هر روز در دو نوبت به این جزیره 

سفر کنند.

آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 
قشم از احداث یک اسکله تفریحی با طراحی 

منحصربفرد در روستای طبل قشم خبر داد.
محرم بهاروند با اعالم این خبر اظهار داشت: 
به  زمینی  در  طبل  تفریحی  اسکله  پروژه 
مساحت دو هزار و 5۰۰مترمربع در فاز نخست، 
حس  کننده  القاء  و  دینامیک  طرحی  دارای 

تحرک و پویایی است.
و  نشاط  روحیه  افزایش  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
سالمت در بین شهروندان، ادامه داد: این پروژه 
و  حرکتی  سیکل  یک  خود،  خاص  طراحی  با 

حس ورزش را به مخاطب القا می کند.  
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: طول مسیر حرکتی پیاده راه در این پروژه، 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

مدیرکل بنادر و حمل و نقل دریایی شرکت توسعه و مدیریت بنادر سازمان منطقه آزاد قشم:

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

پیشرفته ترین مدرسه هوشمند در قشم ساخته خواهد شد

برقراری خط جدید دریایی قشم و بندرعباس به جزیره الرک

ساخت پروژه اسکله تفریحی طبل قشم با طرحی سیال و پویا

فعالیت های  توسعه  همپای  ناچاریم  و  دارد 
اقتصادی به حوزه فرهنگ توجه ویژه داشته 
در  کردن  هزینه  داریم  اطمینان  و  باشیم 
برای  سرمایه ای  پرورش،  و  آموزش  حوزه 

موفقیت همه بخش ها است.
رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد 
در  که  کتابخانه ای  چهار  به  اشاره  با  قشم 
چهار روستای جزیره قشم افتتاح شد، افزود: 
کتاب، جزء الینفک زندگی مردم این منطقه 
دارای  باید  جزیره  روستاهای  همه  و  است 

کتابخانه باشند.
بزرگ  صنایع  مشارکت  سیاست  از  مومنی 

باز  قشم  سمت  به  جزیره  این  از  هم  شده 
می گردد.

الرک  جزیره  مسافران  داد:  ادامه  وی 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته نیز 
الرک  مقصد  به  را  قشم  جزیره  ساعت 1۶ 
و  ساعت 1۶  شناور  این  و  می کنند  ترک  
3۰دقیقه روزهای یاد شده، از جزیره الرک 

به سمت قشم حرکت می کند.
هفته  پایانی  روز  دو  در  بهرامی،  گفته  به 
یکی  دو شناور  روز  و جمعه( هر  )پنجشنبه 
بعدازظهر  ساعت 1۶  یکی  و  صبح  ساعت 9 
مسافران را از قشم به الرک منتقل می کنند 
و ساعت بازگشت از الرک هم 9 و 3۰دقیقه 
همان  ظهر  از  بعد  3۰دقیقه  و   1۶ و  صبح 

روزها می باشد.
به گفته وی، در روزهای پنجشنبه و جمعه 
بعد   15 و  صبح   8 ساعت  راس  هفته  هر 
حقانی  شهید  اسکله  از  شناور  دو  ظهر  از 

181متر بوده و در وسعتی به اندازه  377مترمربع 
اجرا شده است.

بهاروند با اشاره به فضاهای دیگر در نظر گرفته 
فضای  داد:  ادامه  تفریحی  اسکله  این  شده 
در  مساحتی  و  وسعت ۲7۰مترمربع  به  سبزی 
حدود 8۰مترمربع به غرفه های صنایع دستی 

اختصاص یافته است.
به گفته وی، از ویژگی های دیگر پروژه اسکله 
کف سازی  نوعی  از  استفاده  طبل،  تفریحی 
یکپارچه است که عمال این پروژه را از مبلمان 
جنس  از  نیمکت ها  می کند.  بی نیاز  شهری 
به  نیازی  دیگر  و  هستند  فیزیکی  و  کفپوش 
سایر  از  شده  ساخته  نیمکت هایی  از  استفاده 

مواد، نخواهد بود.

بهداشت  پرورش،  و  آموزش  در حوزه  قشم 
اقدامات  از  یکی  عنوان  به  هم  ورزش  و 
مهم سازمان منطقه آزاد قشم برای توسعه 
در  ورزشی  و  بهداشتی  آموزشی،  فضاهای 

این جزیره نام برد.
وی استفاده از ظرفیت خیران برای کارهای 
فرهنگی را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست 
و  جمعه  امامان  که  کرد  امیدواری  اظهار  و 
افراد  معتمدان،  و  سفیدان  ریش  جماعات، 
خیر را برای مشارکت در حوزه های ارزشمند 
و  بهداشت  پرورش،  و  آموزش  همچون 

ورزش تشویق کنند.

بندرعباس مسافران را به جزیره الرک می 
برند و ساعت 9 و 3۰ دقیقه صبح و 1۶ و 
3۰ دقیقه همان روزها نیز الرک را به مقصد 

بندرعباس ترک می کنند.
دریایی  نقل  و  حمل  و  بنادر  مدیرکل 
سازمان  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت 
هرگونه  شد:  یادآور  قشم  آزاد  منطقه 
اختالل در وضعیت جوی شامل مواج شدن 
دریا، توفان و کاهش دید افقی برای تردد 
این  توقف  موجب  حتم  طور  به  شناورها 

سفرها خواهد شد.
خط  برقراری  با  گزارش،  این  به  بنا 
الرک،  جزیره  مقصد  به  دریایی  جدید 
از  بیشتری  شمار  شود  می  بینی  پیش 
در  قشم  جزیره  به  سفر  در  گردشگران 
کوتاه  مسیر  کردن  طی  با  ایران  جنوب 
نیز  الرک  جزیره  های  زیبایی  از  دریایی 

ببرند. لذت  و  بازدید 

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم 
از ساخت سازه چادری به مساحت 3۰۰مترمربع 
سازه،  این  افزود:  و  داد  خبر  پروژه  این  در 
فضای سایه دار مناسبی  برای مکث گروه های 
به  ورود  از  قبل  تا  می کند  فراهم  گردشگری 
قایق های مستقر در اسکله، از دیدن آیین های 
این  سنتی و موسیقی های بومی اجرا شده در 

محل، لذت ببرند.
سازمان  مدیرعامل  تدبیر  است،  گفتنی 
افزایش فضاهای  در جهت  آزاد قشم  منطقه 
گردشگران  متوازن  توزیع  به  منجر  تفریحی، 
در سطح جزیره و معرفی ظرفیت های عمده 
جغرافیایی، فرهنگی و مردمی در این منطقه 

شده است.

را  قشم  فرهنگ  هوشمند  و  نمونه  مدرسه 
در  مربع  متر  3هزار  مساحت  به  زمینی  در 
محدوده مجتمع گلدن سیتی شهر قشم بنا 

کنیم.
هنرستان  ساخت  اینکه  اعالم  با  مومنی 
سازمان  کار  دستور  در  قشم  در  گردشگری 
کرد:  اظهار  دارد،  قرار  قشم  آزاد  منطقه 
این  برای دانش آموزان  پایدار  اشتغال  ایجاد 
با  مرتبط  مختلف  رشته های  در  هنرستان 
صنعت گردشگری از اهداف مهم این طرح 

است.
وی گفت: این منطقه در مسیر توسعه قرار 

مدیرکل بنادر و حمل و نقل دریایی شرکت 
بنادر سازمان منطقه آزاد  توسعه و مدیریت 
قشم  دریایی  خط  شناور  کرد:  اعالم  قشم 
)شنبه،  هفته  نخست  روز  سه  در  الرک  به 
صبح  ساعت 8  راس  دوشنبه(  و  یکشنبه 
اسکله شهید ذاکری را به مقصد الرک ترک 
یاد  روزهای  3۰دقیقه  و  ساعت 9  و  می کند 
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