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حسین مرادی
سردبیر

انسجام اجتماعی، شاه کلید توسعه اقتصادی
و  اقتصادی  توسعه  از همسویی  را  ما  آزاد،  مناطق  اغلب  در  پیشرفت  سرعت 
توسعه اجتماعی غافل کرده است و هیچ توازنی در مسیر ترقی اقتصادی در 
کنار بسط اجتماعی در این مناطق نمی بینیم و از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، 
انسجام  و  توسعه  آزاد کشور، عدم  مناطق  پررنگ ضعف  بسیار  نقاط  از  یکی 

اجتماعی است.
اجتماعی صحبت می کنیم،  در حوزه  انسجام  و  توسعه  از  که  زمانی  بی تردید 
نقش جوامع محلی در مسیر رشد همسو با توسعه اقتصادی بسیار مهم و کلیدی 
است؛ اگر در اهداف و برنامه های کالن پیشرفت در مناطق آزاد در دهه های 
گذشته اهمیت توسعه اجتماعی این مناطق را با محوریت جوامع محلی لحاظ 
کرده بودیم، امروز مسلما شرایط اقتصادی مناطق آزاد رویکرد دیگری داشت.

بسیار  وزنه  فرهنگی  و  اجتماعی  مبحث  رشد،  حال  در  کشورهای  در  امروزه 
برنامه های  تمامی  و  می باشد  دارا  اقتصادی  توسعه  راستای  در  را  سنگینی 
توسعه گرا، بر محور ساختار جمعیتی آن مناطق طراحی و برنامه ریزی می شود 
تا با ایجاد منافع مشترک بین جوامع محلی، سرمایه گذاران و گردشگران بتوان 
اهرمی خود ساخته از ظرفیت جوامع محلی با دیدگاه رشد اجتماعی در جهت 

پویایی آن مناطق به دست آورد.
بی شک بدون ایجاد انسجام اجتماعی در بدنه مناطق آزاد نمی توان به توسعه 
اقتصادی و منطقه ای رسید، شاید باید در این خصوص بازنگری جدید در این 
مناطق ایجاد گردد و با استفاده از ظرفیت های کارشناسان صاحب نام در این حوزه، 
سرعت دوچندان به این رشد و به تعبیری عقب افتادگی این بخش در بدنه مناطق 
آزاد داد. در حال حاضر قسمت بسیار بزرگی از ایجاد حس امنیت در حوزه های 
سرمایه گذاری، به نگاه و اقبال جوامع محلی نسبت حضور فعالین اقتصادی در 
مناطق آزاد بستگی دارد، باید بتوانیم زنجیره پیشرفت در مناطق آزاد را با انسجام 
اجتماعی گره بزنیم تا شاهد رشد توسعه گرای همه عرصه ها در این مناطق باشیم.

سطح زندگی در مناطق آزاد با مناطق پیرامونی خود یک معضل بسیار بزرگ 
در مدیریت اجتماعی و فرهنگی در این مناطق است که باید با تدبیر و برنامه 
بتوان این دست تفاوت اجتماعی را در مناطقی که چسبندگی با جوامع محلی 
خارج از محدوده مناطق دارند، رفع کرد؛ قطعا رویکرد افزایش وسعت در قالب 
تبعات  گرفتن  نظر  در  بدون  آزاد  مناطق  به  روستا ها  و  شهرها  شدن  اضافه 
سرمایه ای و نیز عدم تخصیص بودجه فرهنگی و اجتماعی می تواند پیامدهای 
بسیار سنگینی در آینده برای این مناطق داشته باشد؛ شاید یکی از بزرگترین 
دنیا،  کشورهای  سایر  آزاد  مناطق  با  مقایسه  در  ایران  آزاد  مناطق  مشکالت 
کشور  آزاد  مناطق  محدود های  در  روستاها  و  شهرها  وجود  موضوع  همین 
است  که به تبع آن می تواند در کنار ایجاد ظرفیت های بسیار بزرگ انسانی، 
مخاطرات زیادی هم با توجه به عدم تعریف بودجه دولتی برای توسعه شهری 
در این مناطق در دراز مدت و شرایط سخت اقتصادی و تحریمی داشته باشد.

امید است که اهمیت انسجام اجتماعی را بیش از پیش درک نموده و در مسیر 
رسیدن به این اجماع از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
با  مطابق  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تولید  تقویت  تحریم ها،  زمان  در  کشور  سیاست های 

صادرات محور در دستورکار مناطق آزاد قرار دارد.
محمدرضا عبدالرحیمی با اشاره به اینکه مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی می توانند در دو فضای جنگ اقتصادی 
گام های  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  و  همسو 
اصالحی  ماده ۱۳  موجب  به  افزود:  بردارند،  موثری 
و  کارها  و  کسب   آزاد،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در 
این مناطق به مدت ۲۰سال معاف از مالیات هستند 
مالی  حمایت های  و  مشوق ها  مهم ترین  از  یکی  که 
اقتصادی  فعالیت های  رونق  به  کمک  برای  دولت 
مناطق آزاد محسوب شده و در جذب سرمایه گذاران 
از  برخوردارند.  موثری  نقش  از  نیز  خارجی  و  داخلی 
محدودیت  بر  غلبه  کشور،  کنونی  شرایط  در  این رو 
سرمایه گذاری  بستر  فراهم سازی  دولت،  مالی  منابع 
بخش غیرخصوصی به عنوان یک راهکار موثر مطرح 
است و اقدامات مناطق آزاد در سال گذشته حول این 
به  کاال  واردات  ترکیب  و  روند  به  اگر  و  بوده  محور 
مناطق آزاد توجه کنید، اقدامات در این زمینه نمایان 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه واردات مناطق آزاد در سال ۹۷ یک 
میلیارد و ۲۸۸میلیون دالر بوده است، گفت: مطابق با 
سیاست های کشور در زمان تحریم ها، این محصوالت 
اولیه، تجهیزات و ماشین آالت واحدهای  مواد  شامل 
کاالهای مصرفی  و همچنین  آزاد  مناطق  در  مستقر 
آزاد بوده  بازدیدکنندگان در مناطق  برای مسافران و 
که نسبت به سال قبل تر آن حدود ۳6.4درصد کاهش 
داشته و از آنجایی که میزان واردات کشور ۲۱.۷درصد 
نسبت به سال ۹6 کاهش داشته است، عملکرد مناطق 

تقویت تولید صادرات محور در دستورکار مناطق آزاد
سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

در آینده در تقاضا و واردات مواد اولیه و تجهیزات و 
ماشین آالت تولید موثر بوده است.

به  دولت  گذشته  سال  یک  در  گزارش،  این  به  بنا 
قلم  هزار  چند  واردات  ارز،  از خروج  جلوگیری  دنبال 
مقررات  دیگر  طرف  از  کرده؛  اعالم  ممنوع  را  کاال 
ثبت سفارش کاال نیز برای مناطق آزاد کشور اعمال 
شده است. همچنین به گفته رئیس جمهوری مناطق 
خارجی،  بانک های  حضور  تقویت  مسیر  در  باید  آزاد 
باال  برای  صادرات  توسعه  و  گردشگر  جذب  افزایش 
در  البته  بردارند.  گام  کشور  ارزی  درآمدهای  بردن 
دیگری  موانع  تحریم ها،  بر  عالوه  کنونی  شرایط 
برای توسعه همکاری با بانک های خارجی وجود دارد، 
چراکه بانک های خارجی برای فعالیت در مناطق آزاد 
طبق مصوبه بانک مرکزی باید سرمایه ای ۱۰۰میلیون 
وجود  با  کنونی  شرایط  در  که  باشند  داشته  یورویی 
باید  نمی کنند،  ورود  بزرگ  بانک های  که  تحریم ها 
زمینه همکاری تسهیل شود. در واقع همان  طوری که 
مقررات سرمایه گذاری برای فعالیت »اف شور بانک« 
۱۰میلیون دالر سرمایه تعیین شده است، برای فعالیت 
سرمایه گذاری  کف  میزان  نیز  خارجی  بانک های 
مرکزی  بانک  با  مذاکراتی  که  یابد  کاهش  می تواند 
نیز انجام شده است؛ حال باید دید دولت چه اقدامات 
تسهیل گری در مسیر سه ماموریت مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی انجام خواهد داد.
گفتنی است، در حال حاضر مهم ترین چالش دولت، 
تامین سرمایه و مبادالت مالی است که با بهره گیری 
می توان  کوچک  ولو  دوسویه  ارتباطی  کانال های  از 
این رو  از  برگرداند.  رونق  به  را  کشور  اقتصاد  چرخ 
دروازه های  عنوان  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
کشور به سوی بازارهای منطقه ای و جهانی می توانند 

در تقویت روابط بین المللی موثر باشند.

آزاد بهتر از سرزمین اصلی بوده است.
کاالهای  واردات  جزئیات  تشریح  با  عبدالرحیمی 
واردات  میزان  این  از  افزود:  آزاد،  مناطق  به  اساسی 
در سال ۹۷، سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت 
از  ۵۲درصد  مجموع  در  که  بوده  دالر  6۷۵میلیون 
شود  می  شامل  را  آزاد  مناطق  واردات  کل  ارزش 
و  دالر  ۳۲۵میلیون  مسافر  کاالی  واردات  سهم  و 
نیز  آزاد  مناطق  به  مصرفی  کاالهای  واردات  میزان 
۲۳۵میلیون دالر بوده است که کاهش قابل توجهی 
سال ۹6  در  کاالها  همین  واردات  آمار  به  نسبت 

داشته اند.
شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
مناطق آزاد با تاکید بر اینکه ارزش واردات مواد اولیه، 
به  نسبت  گذشته  سال  در  ماشین آالت  و  تجهیزات 
سال ۹6 حدود پنج درصد افزایش داشته، تصریح کرد: 
هر چند دستورالعمل ها و مقررات در زمینه واردات و 
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در 
این کاهش واردات موثر بوده، اما برنامه مناطق آزاد در 
جهت تقویت تولید این مناطق برای افزایش صادرات 

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد
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صفحه 4 را بخوانید

نگاه نو به رونق تولید 
با بهره مندی از ظرفیت های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:



اخبار منطقه آزاد اروند

اجرای برنامه های 
فرهنگی بلندمدت در 

منطقه آزاد اروند 

عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  دیدار  در 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  با  خوزستان 
بر  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
اجرای فعالیت های فرهنگی بلندمدت تاکید 

شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان با 
عمومی  کتابخانه های  وضعیت  از  گزارشی 
کتابخوانی  جشنواره  نهمین  به  استان 
جشنواره  گفت:  و  کرد  اشاره  رضوی 
ائمه  سبک  و  سیره  رضوی  کتابخوانی 
معصومین به ویژه امام رضا )ع( را در جامعه 

بسترسازی می کند.
طول  در  افزود:  کوهی رستمی  منصور 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  اخیر  سال های 
جشنواره  کتابخوانی  بخش  متولی  کشور 
سال  در  خوشبختانه  که  است  رضوی 
این  در  مردم  مشارکت  و  استقبال  گذشته 

بخش قابل توجه بود.
رستمی گفت: توجه مردم به سبک زندگی 
اسالمی در نهمین جشنواره رضوی نیازمند 
مشارکت فعال دستگاه های فرهنگی است 
می تواند سهم  اروند  آزاد  منطقه  مطمئنا  و 
داشته  ناب  الگوی  این  ترویج  در  بسزایی 

باشد.
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  افزود:  وی 
مرتبط  کتاب های  مطالعه  و  کتاب خوانی 
با سیره  پاک ائمه  معصومین علیهم السالم 
حضرت  رضا)ع( ،  امام  حضرت  به ویژه 
معصومه)س( ، حضرت احمدبن موسی)ع( و 
سیره حضرت ابن الرضا امام جواد)ع( زمینه 
رشد فکری و فرهنگی و کاهش آسیب های 

اجتماعی جامعه را در پی خواهد داشت.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند با ابراز امیدواری 
به  عمومی،  کتابخانه های  فعالیت های  از 
نقش مهم آن در توسعه فکری و اجتماعی 
عمومی  کتابخانه های  گفت:  و  کرد  اشاره 
به عنوان بال های پیشرفت جامعه به شمار 
می رود و هر جامعه ای که به حوزه مطالعه 
و دانستن بیشتر توجه کند، قطعا در مسیر 

توسعه قرار می گیرد.
مسئولیت  و  نقش  به  طمیمیان  قدرت اهلل 
و  کرد  اشاره  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
اجتماعی  مسئولیت های  به  توجه  با  افزود: 
فرهنگی،  برنامه های  در  اروند  آزاد  منطقه 
آمادگی همکاری با همه سازمان ها به ویژه 
کتابخانه های عمومی وجود دارد و می طلبد 
برای  بلند مدتی  و  جدی  برنامه ریزی 

فعالیت های کتاب محور صورت پذیرد.
جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  طمیمیان 
رفتار های  ترویج  گفت:  استان  در  رضوی 
خوب و معرفی الگوهای مناسب به ویژه در 
جامعه  باعث سالمت  نوجوانان  و  کودکان 
همه جانبه  توسعه های  به  سرعت بخشی  و 
در  اروند  آزاد  منطقه  رو  این  از  و  می شود 
این زمینه با کتابخانه های عمومی به مانند 

دوره های قبل همکاری خواهد کرد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
به  اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مابین  فی  گرفته  شکل  همکاری های 
منطقه آزاد و ادارات کتابخانه های عمومی 
افزود:  خرمشهر  و  آبادان  های  شهرستان 
مبلغ 1میلیارد و 400هزار ریال برای تعمیر 
سال  در  عمومی  کتابخانه های  تجهیز  و 
برای ساخت  گذشته اختصاص داده شد و 
و بهره برداری از کتابخانه مینوشهر نیز در 
این  ساخت  فرآیند  تا  هستیم  اقدام  حال 
کتابخانه در سال جاری نیز صورت بپذیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
به  اهمیت  و  فرهنگ  محوریت  گفت:  اروند  آزاد 
اروند،  آزاد  منطقه  در  تربیت  و  تعلیم  و  آموزش 

سنگ بنای توسعه پایدار محسوب می شود.
اسماعیل زمانی در مراسم بزرگداشت مقام معلم 
با تاکید بر امر آموزش اظهار داشت: نگاه سازمان 
تعلیم و تربیت و آموزش و  به  اروند  آزاد  منطقه 
پرورش، یک زیرساخت اساسی برای توسعه است 
که از ابتدای ورود به این سازمان همواره هدف 
اصلی این بود که زیرساخت ها را تعیین و تکلیف 
نرم  و  زیرساخت سخت  دو  نهایت  در  که  کرده 

مشخص شدند.
جاده ها،  راه ها،  را  سخت  زیرساخت های  وی 
فرودگاه و... دانست و زیرساخت های نرم را عمدتا 

فرهنگی که زیربناهای اساسی توسعه هستند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بدون  توسعه  تحقق  کرد:  خاطرنشان  اروند 
چراکه  است،  محال  انسانی  زیرساخت های 
اساسی ترین محور توسعه تمدنی، توسعه انسانی 
است که محور آن نیز توسعه فرهنگی، آموزش و 

تعلیم و تربیت است.
زمانی ضمن اشاره به این مطلب که همه جوامع 
توسعه  توانسته اند  زمانی  تاریخ  طول  در  بشری 
آموزش  فرهنگ،  حوزه  در  بتوانند  که  کنند  پیدا 
تربیت موفق عمل کنند، عنوان کرد:  تعلیم و  و 
تمدن با توسعه انسانی تحقق پیدا می کند؛ سنگ 
تربیت  و  تعلیم  و  آموزش  نیز  توسعه  این  بنای 
است والغیر؛ به همین دلیل هم است که نقش 

معلم، نقش بسیار تعیین کننده ای است.
و  تعلیم  برای  برنامه ریزی  حوزه  در  افزود:  وی 
تربیت به عنوان اصلی ترین زیرساخت و شاخص 
برنامه ریزی های  با  بشر  همواره  تمدن؛  توسعه 
چه  هر  می خواسته  چراکه  بوده،  طرف  ایده آلی 
زودتر به توسعه دسترسی پیدا کند؛ از همین روی 
در این حوزه آرمانی فکر کرده است که به نوبه خود 
موضوع بدی نیست؛ اما در عمل باید توان این را 
داشته باشیم که این آرمان ها را تحقق بخشیم و در 
آنها متوقف نشویم؛ به همین خاطر است که در امر 
برنامه ریزی برای توسعه منطقه آزاد اروند، در هیات 
بنیادهای  باید  نتیجه رسیده ایم که  این  به  مدیره 
توسعه را در حوزه آموزش و بهداشت که ساخت 
می گیرد  آنها شکل  پایه  بر  همواره  تمدن  ساز  و 
و نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه تامین 

می کند، سرمایه گذاری اساسی کنیم.
همین  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  زمانی  اسماعیل 
این  به  و  کرده  مذاکره  مربوطه  مدیران  با  راستا 
نتیجه رسیدیم طبق ظرفیتی که در قانون مناطق 
آموزشی  برنامه ریزی  شورایعالی  دارد،  وجود  آزاد 

منطقه آزاد اروند را سامان دهیم و در این راه، از 
صاحب نظران و مدیران دعوت به عمل آوردیم و 
برای این شورا، دبیرخانه ای نیز تعریف کردیم که 
مشتمل بر فرمانداران و روسای آموزش پرورش، 
کارشناسان و... بودند که سرانجام تبدیل به یک 

نهاد سازماندهی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از هزینه هایی 
پروژه  اجرای  در  و  این سازمان  توان  که در حد 
مذکور تقبل کرده اند خبر داد و گفت: متاسفانه در 
سال گذشته اندکی با مشکل مالی مواجه شدیم 
عمومی  مشکالت  پاره ای  از  ناشی  هم  آن  که 
ما  که  بود،  آمده  وجود  به  کشور  اقتصاد  در  که 
از  تبع آن یکسری  به  از آن هستیم و  نیز متاثر 
امکانات مالی مان کم شده که قطعا باید از منابع 

دیگری آن را تامین نماییم.
زمانی اضافه کرد: هر چقدر هم که درآمدمان کم 
نمود  عمرانی  حوزه های  در  بیشتر  آثارش  شود، 
دو  که  است  این  بر  ما  تالش  زیرا  خواهد؛  پیدا 
به  را  آسیب  کم ترین  بهداشت  و  آموزش  حوزه 
لحاظ مشکالت مالی پیش آمده، متحمل شوند و 

بتوانند راه بنیادین خود را ادامه دهند.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  آموزش  اهمیت  و  فرهنگ  محوریت  موضوع 
تعلیم و تربیت در منطقه آزاد اروند را به عنوان 
سنگ بنای توسعه پایدار دانست که به هیچ وجه 

نباید نسبت به آن کوتاه بیاییم.
وی تاکید کرد: این سنگ بنای اساسی یک محور 
انسانی اصلی به نام معلم نیز دارد که اجراکننده 
نهایی است، که تجسم اجرای برنامه ها و تحقق 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

فرهنگ و تعلیم و تربیت نسلی است که به آن 
سپرده شده است.

زمانی به این نکته اشاره کرد که برای رسیدن به 
هدف اصلی، شخص معلم باید فرهیخته باشد و 

به لحاظ اقتصادی تامین شود.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در همین راستا تصریح کرد: به لحاظ آمار کمی 
اصلی ترین  از  یکی  است؛  زیاد  بسیار  معلمین 
پرورش  و  آموزش  بودجه  کشور  بودجه های 
می باشد که در دولت نیز سعی می شود بیشترین 
این  تامین کنند؛ در  را  این قشر  نیازمندی های 
قانونگذار  امیدواریم مجلس، دستگاه های  میان 
مالی  منابع  و  بودجه  تامین  که  دستگاه هایی  و 
در  تعهدات شان  به  بتوانند  است،  آنها  برعهده 
در  نیز  ما  کنند؛  پرورش عمل  و  آموزش  حوزه 
منطقه آزاد اروند از آن جهت که به آموزش به 
در  می کنیم،  نگاه  توسعه  بنای  سنگ  عنوان 
معلمان  که  توسعه  این  محور  برای  توان  حد 
در  که  گذاشت؛  مایه خواهیم  اساتید هستند،  و 
دانشگاه های  مابین  فی  قراردادی  گام  اولین 
خرمشهر،  دریایی  فنون  و  علوم  چمران،  شهید 
پرورش  آموش  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
در  که  معلم های  تا  شده  تنظیم  منطقه  های 
مقطع کارشناسی هستند، با هزینه این سازمان 
که  تعهد  این  با  کنند،  را طی  ارشد  کارشناسی 

بمانند. منطقه  در 
زمانی پایه اصلی آموزش و پرورش کشور را امر 
آموزش دانست که آمار و خروجی ها نشان از این 
دارد که متاسفانه شهرهای آبادان و خرمشهر در 

سطح  بردن  باال  با  که  بوده  ضعیف  بخش  این 
به  آنها  انتقال  و  معلمان  آموزشی  و  علمی 

دانش آموزان، سعی در رفع این معضل نموده اند.
شورایعالی  اهداف  از  یکی  همچنین  وی 
آموزش  توسعه  سمت  به  رفتن  را،  برنامه ریزی 
در جهت آموزش های مورد نیاز بازار عنوان کرد.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
امیدواری  ابراز  پایان ضمن  در  اروند  آزاد  منطقه 
بتوانند  دانش آموزان  ۵0درصد  از  بیش  اینکه  از 
صنعتی  توسعه  برای  کار  بازار  نیازمندی های  به 
تاکید  کنند،  پیدا  سوق  منطقه  در  تجاری  و 
و  ایده آل  منطقه  یک  عنوان  به  ما  منطقه  کرد: 
گرفته  نظر  در  آینده  ۲0سال  برای  توسعه یافته 
آموزش  توسعه  با  توسعه،  عوامل  این  که  شده، 
و تعلیم و تربیت میسر نخواهد شد مگر به همت 

معلمان عزیز و به پشتیبانی از معلمان.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

دستیابی به اهداف سند تحول آموزش 
در منطقه آزاد اروند

فرهنگی،  معاون  مراسم،  این  در  همچنین 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند 
گفت : سازمان منطقه آزاد اروند برنامه های کمی 
سند  اهداف  به  دستیابی  برای  متعددی  کیفی  و 
تحول آموزش در دستورکار خود قرار داده است.

قدرت اهلل طمیمیان ضمن تبریک و گرامی داشت 
مقام شامخ معلمان از زحمات و کوشش خالصانه 
آینده  نسل های  ارشاد  و  راستای هدایت  در  آنها 
کشور تقدیر و تشکر کرده و اظهار داشت: با توجه 
به اهمیت سه عنصر دانش آموز، معلم و مدرسه 
که در سند تحول آموزش به صورت ویژه مورد 
تاکید قرار گرفته است، سازمان منطقه آزاد اروند 
برنامه های کمی و کیفی متعددی برای دستیابی 
به اهداف و چشم انداز این سند مهم در دستورکار 

خود قرار داده و اجرا نموده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه 
مبلغی  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  راستا  همین 
بالغ بر ۶0میلیارد تومان را در این حوزه با افتخار 

هزینه کرده است.
بنا به این گزارش، مراسم بزرگداشت مقام معلم 
با حضور جمع کثیری از مسئولین محلی، معاونین 
و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در محل اتاق 
نمونه،  ۸۶معلم  از  و  برگزار  خرمشهر  بازرگانی 
از عوامل اجرایی مدارس و 1۷۹فرهنگی  ۶۷نفر 
بازنشسته به پاس سال های خدماتشان تقدیر به 

عمل آمد.

آموزش و پرورش، زیرساختی اساسی در جهت توسعه منطقه آزاد اروند
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با  که  هستند  افرادی  ما  بین  در  همیشه 
برای  را  شرایطی  می توانند  خود  تصمیمات 
احیای موضوعاتی مهیا کنند که علی رغم نیاز 

جامعه اما به آن کمتر پرداخته شده است.
در شهر آبادان فردی در حرکتی مبتکارنه اقدام 
به احداث یک کلبه گردشگری با شاخصه های 

بین المللی کرده است.
»مالک شجیرات« هنرمند ساکن منطقه آزاد اروند 
توانسته با تکیه بر استعداد خود و بدون هیچگونه 
صنعت  توسعه  راستای  در  مادی،  چشمداشت 
گردشگری و همچنین کمک به جامعه فرهنگی 

این منطقه، اقدامات قابل توجهی را انجام دهد.
را  خود  سکونت  محل  بااستعداد،  هنرمند  این 
که در شهر آبادان قرار دارد تبدیل به یک کلبه 
زیبای گردشگری با معیارهای بین المللی کرده 
است. از باغچه درب ورودی تا اتاق های اصلی، 
آثارهای خاص و شگفت انگیز  از دریای  مملو 
است. مجسمه هایی با مفاهیم هنری بر روی 
دیواره ها نقش بسته که این هنرمند برای هر 
با  تا  است  گذاشته  وقت  ماه ها  آثار  از  کدام 
انگشتان ُپر از استعداد خود، اقدامی برای رونق 

صنعت گردشگری داشته باشد.
رعایت  دلیل  به  زیبا  و  خاص  بنای  این  قطعا 
صنعت  در  مهمی  نقش  بین المللی  معیارهای 
گردشگری خواهد داشت و یک اِلمان به اِلمان های 
گردشگری آبادان افزوده است. به همین منظور 
با آقای شجیرات به گفت و گو نشستیم تا با این 
هنرمند و اهداف او از این کلبه گردشگری بیستر 

آشنا شویم که در ادامه می خوانید.

ساخت مجسمه از دوران کودکی
سال1344.  متولد  هستم  شجیرات  مالک  من 
عمده توضیحی که بخواهم در خصوص بیشترین 
فعالیت هایم بگویم دو مورد است؛ 41ماه در جبهه 
رزمنده بودم و ۲1سال نیز تعمیرکار جرثقیل بودم. 
از سن ۷سالگی، نزد پدربزرگم کار مجسمه سازی 

احداث کلبه گردشگری بین المللی در منطقه آزاد اروند

شروع  گلی  مجسمه های  ساخت  با  ابتدا  در  را 
کردم و تاکنون در شهرهای اهواز، شیراز و آبادان 
فعالیت مجسمه سازی داشته ام. یک باز نیز توسط 
سازمان ملل متحد به علت ساخت مجسمه دختر 
معلول از بنده تجلیل به عمل آمد، ۲0سال پیش 
بود در شهر اهواز این اتفاق رخ داد و پیام سازمان 
ملل این بود که از حضورم در همایش معلول 
تشکر و قدردانی کردند و حتی گفتند فیلم مستند 

نیز می سازند.

سفر به دور دنیا
 ایده ساز کلبه گردشگری

با سفر به کشورها و شهرهای دیگر و همچنین 
استعدادی که خداوند در وجودم ودیعه گذاشته 
در  گردشگری  کلبه  ساخت  به  تصمیم  بود، 
جمعا  کلبه  این  مساحت  گرفتم.  آبادان  شهر 
در  است؛  باغچه  100متر  و  زیربنا  130متر 
نیز  دیگر  اتاق  سه  و  دارد  ۵اتاق  حاضر  حال 
به صورت توسعه ای در حال اضافه شدن است.

استفاده از سبک واقعیتگرا 
در ساخت مجسمه ها

تعداد 30عدد تابلو مجسمه در این کلبه وجود 

الهام  و  برگرفته  مجسمه ها  ساخت  که  دارد 
گرفته از موارد گوناگون است؛ ازجمله تابلویی 
از فیل »نماد شکست اصحاب فیل«؛ تابلویی 
از شتر »به یاد قوم صالح که نام آن در قرآن 
آمده است«؛ تابلویی از خروس »نماد بیداری و 
سحرخیزی است«؛ تابلویی از مونالیزا؛ تابلویی 
پیامبر  عنوان  به  مسیح،  عیسی  حضرت  از 
آرامش و مهربانی؛  مجسمه ای از دختری که 
در حال کتابخوانی است »به عنوان نماد مطالعه 
دعوت  عنوان  »به  فکر  مجسمه  و  آگاهی«  و 
کردن به فکر اندیشه سازنده«. من برای ساخت 
مجسمه هایم از سبک واقعیتگرا استفاده می کنم.

ساخت کلبه برای مردم 
و صرف امور عام المنفعه

داشته  مخاطب  روزی  کلبه  این  می خواهم 
مستمند  مردم  نفع  به  درآمدی  و کسب  باشد 
و مستضعف کند و همچنین هنرمندان عزیز 
منطقه و هنرمندانی که فاقد مکان هنری برای 
فعالیت هایشان هستند از این مکان به صورت 
رایگان استفاده کنند و در جلسات شاعران و 
قاریان قرآن مورد استفاده قرار بگیرد. الزم به 
هیچ  کلبه  این  احداث  برای  که  است  تاکید 

کسی به من کمکی نکرده است و فقط لطف 
خداوند و عالقه شخصی من برای احداث این 
کلبه بود. قطعا این کلبه یک اِلمان گردشگری 
من  نیت  واقع  در  اما  بود  خواهد  آبادان  برای 
خیر است و از هر کاری که خیر باشد استقبال 

می کنم و چشمداشت مادی ندارم.

ظرفیت های گردشگری 
منطقه آزاد اروند

با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند بُعد مسافت 
راه  طریق  از  همسایه  کشورهای  تا  کوتاهی 
زمینی و آبی دارد، به همین دلیل ظرفیت باالیی 
برای حضور گردشگران دارد و با توجه به اینکه 
آبادان دارای مردمی خونگرم و مهمان نواز است، 

انرژی الزم برای جذب گردشگر وجود دارد.
که  کشورهایی  از  اول  باید  من  عقیده  به 
می باشند،  پیشرو  گردشگری  صنعت  در 
شباهت  که  آنهایی  البته  کرد،  الگوبرداری 
قوت  نقاط  سپس  دارند؛  آبادان  به  اقلیمی 
همه  از  و  کرده  تقویت  را  آبادان  گردشگری 

استعدادهای منطقه استفاده شود.

عشق به هنر و گردشگری 
تا پایان عمر

بنده ۷سال است که به آبادان آمده ام و دست 
خوشبختانه  بازنشستگی،  حقوق  با  و  تنها 
ساختمان را بهسازی کردم و مدت یک سال 
است که به ظواهر و ساخت مجسمه ها اقدام 
تا آخر عمر این عشق و  نمودم. فکر می کنم 
به  موضوع  این  البته  کند.  پیدا  ادامه  عالقه 
بستگی  اجتماعی  تامین  و  بیمه  اضافه حقوق 
دارد که اگر زیاد شود، زودتر به اتمام می رسد.

دعوت از مسئولین مناطق آزاد
خوشحال می شوم مدیران و دست اندرکاران منطقه 
شورایعالی  دبیر  بانک  دکتر  جناب  آزاد خصوصا 
مناطق آزاد به این کلبه تشریف بیاورند، چراکه 
بی شک این اتفاق باعث افتخار است. در پایان 
ضمن خداقوت به مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد اروند و معاونین ایشان ، از همین 
رسانه از این عزیزان دعوت می کنم تا بازدیدی از 

کلبه گردشگری آبادان داشته باشند.

گزارش:
محمود نواصر



اخبار منطقه آزاد انزلی

آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  مدیر 
برگزاری  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
در  دستباف«  فرش  آموزش  »دوره 
در  محلی  جوامع  توانمندسازی  راستای 

این منطقه خبر داد. تاالر فرهنگی 
دوره  این  در  افزود:  کاظمیان  مهدی 
از  ۷۰نفر  تعداد  که  روزه  ده  آموزشی 
روستاهای  بانوان  و  جوان  دختران 
با  عالقه مندان  داشتند،  حضور  منطقه 
توسط  قالیبافی  فنون  و  اصول  مبانی، 
دوره  پایان  در  و  شدند  آشنا  مدرسین 
فرش  تخته  یک  نوآموزان  از  یک  هر 

بافتند. کوچک بر دار قالی 
به  تنوع بخشی  و  تقویت  کاظمیان گفت: 
خانه دار  بانوان  میان  در  خانگی  مشاغل 
ارتقاء  منظور  به  منطقه  روستاهای 
اصیل ترین  با  آشنایی  و  درآمدها  سطح 
دستی  صنایع  هنر  گرانقیمت ترین  و 
دوره  برگزاری  هدف  مهم ترین  ایران، 
اداره  همکاری  با  که  قالیبافی  آموزشی 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل 
برگزار شد،  انزلی  آزاد  منطقه  در  گیالن 

را تشکیل می داد.
مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه 
را،  دوره  این  اهداف  دیگر  از  انزلی  آزاد 
جویای  هنرمندان  توانایی  شناخت 
به  عالقه مندان  آموزش  منطقه،  کار 
هدایت  و  روستایی  مناطق  در  بافت قالی 
آنها به سوی تولید فرش های دستباف با 
توجه به مزیت های تولید فرش دستباف، 
انسانی  نیروی  تامین  زنجیره  تکمیل 
دستباف  فرش  تولید  برای  نیاز  مورد 
متناسب با نیاز و سالیق بازار در منطقه 
تولیدی  واحدهای  از  انزلی، حمایت  آزاد 
و  روستایی  تولیدی  مشاغل  پشتیان 
پرورش  طریق  از  تعانی  شرکت های 
تولید  با  متناسب  و  ماهر  انسانی  نیروی 

فرش دستبافت اعالم کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  است؛  گفتنی 
سیاست های  اجرای  راستای  در  انزلی 
تقویت  و  حمایت  که  مقاومتی  اقتصاد 
در  را  داخلی  تولیدات  شاخص های 
آموزشی  دوره های  برگزاری  برمی گیرد، 
برای  خانگی  مشاغل  و  دستی  صنایع 
ظرف  را  منطقه  ۲۸روستای  ساکنین 
سال های اخیر در دستورکار قرار داده و 
در این میان با اجرای بسته های حمایتی 
از طریق برگزاری نمایشگاه های فروش 
محصوالت  بازاریابی  به  دستی  صنایع 
تولیدی کمک کرده و با ارائه تسهیالت 
سازمان  تفاهم نامه  محل  از  مالی 
کشور،  امید  کارآفرینی  صندوق  با 
کسب  راه اندازی  جهت  الزم  سرمایه 
سطح  در  خانگی  مشاغل  فعالین  کار  و 
و  نموده  تامین  نیز  را  منطقه  روستاهای 
مرحله  چندین  در  گذشته  سال  دو  طی 
کشورهای  به  منطقه  دستی  صنایع 

حاشیه خزر صادر شده است.

برگزاری دوره آموزشی 
فرش دستباف با 

شرکت ۷۰هنرجو در 
منطقه آزاد انزلی

با توجه به اهداف مندرج در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می توان شاخص هایی به شرح جداول ذیل عنوان نمود:

گزارش اقدامات و فعالیت های سازمان منطقه آزاد انزلی 
در حوزه های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
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در راستای توانمندسازی جوامع محلی 
انجام شد:

انزلی

پارک  همکاری  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
»نخستین  تهران،  دانشگاه  فناوری  و  علم 
آزاد  مناطق  چالش های  تخصصی  نشست 
اساتید  با حضور  را  کشور«  اقتصادی  ویژه  و 
در  استانی  و  کشوری  مسئولین  و  دانشگاه 
منطقه  نمایشگاهی  و  همایش های  مرکز 

برگزار می کند.
روز،  دو  مدت  به  مزبور  تخصصی  نشست 
جاری  سال  ۲۴خردادماه  و   ۲۳ روزهای  در 
بخش  سه  در  رویداد  این  و  می شود  برگزار 
ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  چالش های  پنل 
و  فناورانه  محصوالت  نمایشگاه  اقتصادی، 
ایده های برتر  Reverse Pitch و معرفی 

برگزار می گردد.
چالش های  و  مشکالت  تخصصی  پنل  در 
به  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان 
مشکالت صنعت صادرات، راهکارهای تعامل 
همکاری  نحوه  یکدیگر،  با  مناطق  موثرتر 
با  بازرگانی  اتاق  و  فناوری  و  پارک های علم 
سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سایر 
موضوعات مرتبط پرداخته خواهد شد. هدف 
اصلی این پنل، ارائه راهکارهایی جهت ایجاد 
در  مرتبط  میان سازمان های  پایدار  همکاری 
از  بهینه  استفاده  واردات،  و  صادرات  حوزه 
پتانسیل های موجود در کشور جهت غلبه بر 
چالش ها و مشکالت سازمان های مناطق آزاد 

مناطق  کاالی  بورس  تاالر  اولین  افتتاح   -1
آزاد ایران در منطقه آزاد انزلی

فعاالن  کلیه  مالیاتی  معافیت  اجرای   -۲
اقتصادی در محدوده منطقه و ایجاد مدیریت 
یکپارچه در منطقه براساس تفاهم نامه صورت 

گرفته با سازمان امور اقتصادی و دارایی
۳- اخذ مصوبه ورود کاالی همراه مسافر و 
واردات خودرو از هیات محترم دولت وقت و 

عملیاتی شدن این مصوبات در منطقه
تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  راه اندازی   -۴
 ۲ و  شماره 1  صنعتی  شهرک های  در  جدید 

منطقه

برگزاری نخستین نشست تخصصی چالش های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

و ارتقاء و توسعه هرچه بیشتر در این عرصه 
می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.

 Reverse از سوی دیگر در بخش تخصصی
Pitch ده ایده برتر ارائه شده، پس از داوری 
و  آزاد  مناطق  منتخب  داوران  هیات  توسط 
ویژه اقتصادی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت 
و در صورت لزوم، مورد حمایت مناطق مذکور 

واقع خواهند شد.

مرکز  مدیریت صادرات،  تاسیس شرکت   -5
راستای  در  ارگانیک  محصوالت  تجارت 
کشاورزي  محصوالت  صادرات  پایگاه  ایجاد 
و  تجار  با  تخصصی  جلسات  برگزاری  و 

صادرکنندگان با حضور مدیران استانی
6- تدوین و طراحی برنامه ها و ریزپروژه های 
اقتصاد مقاومتی با قابلیت پیگیری و رهگیری 

نتایج جهت تحقق اهداف ابالغ شده
ستاد  شده  تعیین  اهداف  کامل  تحقق   -۷
و  سال 1۳95  در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
کسب رتبه ممتاز اقتصاد مقاومتی در این سال 

در بین مناطق آزاد کشور

با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران صورت می گیرد:

ویژه  و  آزاد  مناطق  تخصصی  نشست 
 EXOPRTECH عنوان  تحت  اقتصادی 
نخستین تالش علمی جهت بررسی چالش ها 
ایفای  مسیر  در  آزاد  مناطق  فرصت های  و 
کشور  صادرات  افزایش  در  موثرتر  نقش 
حوزه های  در  موجود  توانمندی های  براساس 
که  است  استارتاپ ها  و  دانش بنیان  فناور، 
ظرفیت های  تخصصی،  نشست  این  در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ایجاد 
قوانین  بررسی  منطقه،  هر  توسعه  و  اشتغال 
و  اصالح  جهت  در  صادرات  محدودکننده 
افزایش معامالت  راهکارهای  اجرا،  در  بهبود 
تهاتری )صادرات در قبال واردات(، شناسایی 
در  واردات  و  صادرات  حوزه  استارتاپ های 
ایده پردازان  با  تعامل  ایجاد  و  مناطق  این 
تجار  با  همکاری ها  افزایش  صادرات،  حوزه 
صادرات  رشد  منظور  به  داخلی  بازرگانان  و 
سیستماتیک  فرآیندهای  با  آشنایی  کشور، 
بازار صادرات و آشنایی شرکت های  به  ورود 
دانش بنیان با نیازهای فناورانه حوزه صادرات 
راهکارهای  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
این  با  فناوری  و  علم  پارک های  همکاری 
قرار  کارشناسان  تبادل  و  بحث  مورد  مناطق 

می گیرد.
تفاهم نامه  این  از  پیش  است،  گفتنی 
همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک 

۸- تحقق اهداف تعیین شده ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی برای پروژه صادرات حاصل 
از تولید  و صادرات مجدد و همچنین استقرار 

صنایع دانش بنیان
راه اندازی 1۴مجموعه  و  ، جذب  استقرار   -9
در  اخیر  سال  پنج  طی  در  فن آور  صنعتی 
برای  شده  تعیین  هدف  تحقق  راستای 
پروژه ارتقاء و انتقال فن آوری از طریق ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
۳۲۰۰هکتار  از  منطقه  محدوده  اصالح   -1۰
و  ساحلی  نوار  افزایش  و  ۸6۰9هکتار  به  
در  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  شدن  واقع 

سال  در  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم 
رئیس  مسرور  رضا  دکتر  امضاء  به  گذشته 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
هنزکی  زارعی  عباس  دکتر  و  انزلی  ازاد 
دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
استفاده  آن،  براساس  که  رسید  تهران 
کارگاهی،  آزمایشگاهی،  ظرفیت های  از 
کسب  و  تخصصی  مشاوران  و  تجهیزات 
و  ایده  صاحبان  به  کمک  منظور  به  کار  و 
اجرای  فناور،  شرکت های  توسعه  و  رشد 
فناوری  و  کارآفرینی  رویدادهای  و  برنامه ها 
به صورت مشترک، حمایت از صاحبان ایده 
صورت  به  جدید  کارهای  و  کسب  ایجاد  و 
مشترک، اولویت داشتن پارک و شرکت های 
مستقر آن برای انجام طرح های پژوهشی و 
مشاوره ای سازمان، انتخاب ایده های مناسب 
زمینه های  کردن  فراهم  و  سرمایه گذاری 
از  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  برای  الزم 

مفاد این تفاهم نامه می باشد.
نشست  این  در  حضور  جهت  عالقه مندان 
لینک  طریق  از  می توانند  تخصصی 
 http://stp.ut.ac.ir/exportech
»نخستین  جزئیات  با  بیشتر  آشنایی  ضمن 
آزاد  مناطق  چالش های  تخصصی  نشست 
ثبت نام  فرآیند  کشور«،  اقتصادی  ویژه  و 

انجام دهند. نیز  در آن را 

مزیت ها  مهم ترین  عنوان  به  جدید  محدوده 
و ظرفیت های جدید محدوده

11- افتتاح مرکز شکوفایی شرکت های نوآور، 
۸۷شرکت  جذب  و  دانش بنیان  و  کارآفرین 
فناور، نورآور و دانش بنیان و راه اندازی شورای 

حمایت از ایده های نو منطقه
چین،  تجاری  جدید  کریدور  ایجاد   -1۲
قزاقستان، ایران با محوریت منطقه آزاد انزلی 
و فعالسازی کریدور شمال-جنوب )نستراک(

پروژه های  از  بهره برداری  و  تکمیل   -1۳
بندری  مجتمع  ویژه  به  منطقه،  زیرساختی 

کاسپین



یادداشت 

غالمحسین شافعی
 رئیس اتاق ایران

وضعیت  باید  نخست  تولید،  رونق  مسیر  در 
باید  دوم  شناخت،  را  کشور  اقتصاد  کنونی 
نظرات بخش خصوصی را پیش از قانونگذاری 
شنید و سوم باید تمام تالش دولت به معنای 
اگر  تولید متمرکز شود؛  بر رفع موانع  عام آن 
فعاالن  را  بعدی  گام های  شود،  چنین  این 

اقتصادی بر خواهند داشت.
از  تولید  رونق  نام  به  سال ۱۳۹۸  نامگذاری 
بر  محکمی  نشانه  رهبری  معظم  مقام  سوی 
عزم حاکمیت در مسیر توسعه اقتصادی است.

بیش یک دهه است که به صورت پی در پی 
انتخاب  سال ها  برای  اقتصادی  عنوان های 
می شود. عالی ترین مقام کشور بیشترین توجه 
و تمرکز مسئوالن را به سوی مسائل اقتصادی 
معطوف ساخته اند. عناوین سال ها قرار است به 
عنوان قطب نما، مسیر حرکت مردم و مسئوالن 
را نشان دهد تا هدف روشن و ملموسی برای 
فعالیت ها ترسیم شده باشد. این برای سومین 
سال پیاپی است که موضوع تولید ملی در شعار 
با  گذشت  که  سالی  دارد.  ثابتی  جایگاه  سال 
به  عمال  ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  عنوان 
نیز  آن  از  قبل  سال  و  بود  مرتبط  ملی  تولید 
به عنوان »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« 
مزین شده بود. تکرار موضوع تولید به عنوان 
هدف اصلی نظام در سال های اخیر، هم نشانه 
اهمیت این موضوع در مسیر توسعه اقتصادی 
این  در  تالش ها  بودن  ناکافی  از  هم  و  است 

بخش حکایت دارد.
به  سال ۱۳۹۸  نامگذاری  ایران  اقتصادگردانان 
عنوان »رونق تولید« را به فال نیک می گیرند 
و همچنان چشم انتظار رفع موانع تولید هستند. 
که  شرایطی  در  ملی  تولید  به  توجه  و  تمرکز 
بیش  افکنده،  سایه  ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها 
مقام  که  همانگونه  است.  ضروری  گذشته  از 
معظم رهبری در پیام نوروزی و سخنرانی حرم 
رضوی مورد تاکید قرار دادند، با توسعه تولید 
ملی می توان بسیاری از دشواری های موجود را 
هموار ساخت و به تعبیر ایشان راه نهایی حل 
مسائل اقتصاد ایران، رونق تولید داخلی است.

این  هدف  جامعه  عنوان  به  اقتصادی  فعاالن 
اقتصادی  فضای  پایشگران  بهترین  پیام، 
سایر  و  سه گانه  قوای  دارند  انتظار  و  هستند 
در  اقتصادی،  فعالیت های  بر  تاثیرگذار  ارکان 
بودن شرایط  به خطیر  با توجه  سال پیش رو 
رونق  راه  در  از گذشته  بیش  ایران،  اقتصادی 

تولید اهتمام داشته باشند.
ابتدا  که  است  این  مسیر  این  در  نخست  گام 
باید از وضعیت موجود شناخت کافی و تصویر 
واقعی داشت. باید نیازها و کاستی ها را درک 
چراکه  برداشت،  قدم  آن  مبنای  بر  و  کرد 
وجود  خطا  و  آزمون  برای  چندانی  فرصت 
تولید  که  می دهد  نشان  واقعی  تصویر  ندارد. 
تهدید  با  در سال ۱۳۹۷  ایران  داخلی  ناخالص 
سال  دو  از  پس  اقتصادی  رشد  و  شد  مواجه 
از همین رو در سالی  به زیر صفر تنزل کرد. 
مواجه  ملی  تولید  در  عقب گرد  با  گذشت،  که 
نمایان شده  حالی  در  رکود  نشانه های  بودیم. 
است که تورم نیز در مسیر رشد گام برمی دارد 
بنابراین باید مراقب بیماری هلندی در اقتصاد 
بود. آمارها و گزارش های رسمی نشان می دهد 
که اوضاع تولید و به طور کلی اقتصاد، عادی 
بهبود شرایط  برای  اولین قدم  بنابراین  نیست 
سیاست گذاران  و  تصمیم گیران  که  است  این 
باشند  داشته  اذعان  شرایط  نبودن  عادی  به 
تدوین  واقعی  براساس شرایط  را  و سیاست ها 

کنند.
قانون بهبود  با  این است که مطابق  گام دوم 
مستمر محیط کسب وکار، پیش از هر تصمیمی 
اقتصاد، نظرات بخش خصوصی را  در فضای 

بشنوند و سپس به سیاست گذاری بپردازند.
و  توصیه ها  طبق  که  است  این  سوم  گام 
سخنرانی  در  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
حرم رضوی، تمام تالش دولت و سایر قوا بر 
از  موانع  برداشتن  و  تولید  مسیر  هموارسازی 

پیش پای فعاالن اقتصادی استوار شود.
اگر این چنین شود، گام های بعدی را فعاالن 
معنای  به  دولت  داشت.  خواهند  بر  اقتصادی 
نهادهای  از همه دستگاه ها و  )اعم  عام کلمه 
فعلی  سنگالخ  مسیر  مجری(  و  سیاست گذار 
فعاالن  و  سازد  هموار  تولید،  موانع  رفع  با  را 
مسیر  این  در  حرکت  به  را  خصوصی  بخش 
ملی  تولید  رونق  این صورت  در  کند.  ترغیب 
به عنوان نتیجه همکاری و همراهی دولت و 
بخش خصوصی، نمایان خواهد شد تا بتوان در 
کنار آن به هدف های دیگر نظیر ایجاد اشتغال 

و کاهش نرخ تورم نیز رسید.

سه گام بزرگ
 پیش نیاز رونق تولید
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گزارش:
حسین مرادی

که  می شوند  محسوب  کشور  اقتصاد  استراتژیک  ظرفیت های  آزاد،  مناطق 
می توانند نقش بسیار مهمی را در دوران تحریم و شرایط سخت اقتصادی 
ایفا کنند؛ مناطقی که با ایجاد بسترهای زیرساختی کالن در دل خود و نیز 
تعامل نسبی با کشورهای همجوار می توانند به مانند یک موتور محرک در 
مسیر کاهش تاثیر تحریم ها بر بدنه اقتصاد کشور، نقشی سازنده داشته باشند. 
از  یکی  تولید صادرات محور،  نگاه  توسعه  آن  تبع  به  و  تولید  رونق  بی شک 
مهم ترین پیشران های توسعه مناطق آزاد است که نیاز به توجه و عظم ملی 

در رسیدن به این هدف دارد.
سال ۹۸، سال فرصت ها، امکانات و گشایش های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از طریق تبدیل پتانسیل های درون زای اقتصادی به ظرفیت سازی ها 

و اخذ نوآوری های فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهای پیرامونی است. 
لیسانس  تحت  محصوالت  تولید  طریق  از  مشارکت  و  تجاری  مبادله های 
خارجی و جلب برندها و کمپین های خارجی برای تولید و سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بازنگری در فعالیت های گذشته این مناطق، 

مستلزم نگاهی نو در رونق تولید است. 
از سوی دیگر، همانگونه که رئیس جمهوری نیز در سخنان نوروزی خود بر 
متعادل کردن قیمت ارز به همراه مهار تورم و دوستی بیشتر با همه همسایگان 
تاکید کرد، سیاست های انقباضی دولت برای کنترل افزایش بهای ارز در بازار 

امسال نیز ادامه خواهد داشت. 
به نظر می رسد مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدی خود را از طریق تعریف 
ساز و کارهای جدید با کشورهای پیرامونی پیگیری کرده و تمهیدات الزم 
حسب  ایران  همجوار  کشورهای  آزاد  مناطق  روسای  با  گفت و گو  برای  را 

محدوده های مساحتی خود دنبال کنند. 
ضمن آنکه با پایان دوره سه ماهه اجازه ورود ۱40میلیون دالر برای واردات 
نباید بر درآمدهای سنتی  کاالهای مصرفی، سازمان های مناطق آزاد دیگر 
عوارض حاصل از واردات کاالهای مسافری همانند گذشته حساب باز کنند، 
کشورهای  در  مرزها  بیرون  در  را  جدیدی  درآمدی  منابع  است  بهتر  بلکه 

همسایه به منزله بازار هدف خود جست و جو نمایند. 
 

پیشنهاد تشکیل کمیته فرامنطقه ای بهبود فضای کسب و کار
امکانات  از  استفاده  است،  توجه  قابل  پیش  از  بیش  آنچه  این خصوص  در 
بالقوه برای هدایت فعاالن اقتصادی کشورهای پیرامونی برای سرمایه گذاری 
مستقیم یا از طریق مشارکت با سرمایه گذاران داخلی در شرایط تحریم است. 
این همکاری می تواند حتی شامل تولید اقالم گروه چهارکاالیی به مناطق 

آزاد هم باشد. 
اتفاقات، مجوزهای واردات و اخذ عوارض  به عبارت دیگر، اگر قبل از این 
کاال عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار می رفت، اکنون واردات 
به مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، از اعتبار 

مناطق آزاد خواهد کاست. 
اکنون تولید کاالی ساخته شده وارداتی برای مجتمع های تجاری در مناطق 
آزاد را باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده با تولید در مناطق آزاد صورت 
گیرد. این از برنامه های کلیدی است که در سال۹۸ باید در مناطق آزاد دنبال 
شود تا هم با رونق تولید کاالی خارجی در مناطق آزاد، نیاز واحدهای تجاری 
از 20هزار واحد است،  اداری که گفته می شود بیش  مجتمع های تجاری و 
تامین شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگری در مناطق آزاد برای جلب 
به  نیز  صادرات  تولید،  رونق  با  آنکه  ضمن  شود؛  جبران  مسافران  رضایت 

کشورهای همسایه گسترش پیدا می کند.
همچنین استفاده بهینه اقتصادی از فرصت رفع تحریم بندر چابهار، می تواند 
یکی از راهکارهای مقابله با نابکاری تحریم آمریکایی باشد. ظرفیت سازی 
برای جذب سرمایه خارجی به ویژه کشورهایی که با حفظ روابط دوستانه در 
پیرامون ایران قرار دارند، از آن جمله است. عملیاتی کردن این برنامه، البته 

نگاه ویژه دولت را می طلبد.
تدوین بسته های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن به 
تولید، مستلزم کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه 
نو در سال جدید به شمار می رود. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه ای 

بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.

بسترسازی برای تولید برندهای ایرانی 
با استفاده از مزایای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه

همسایه  کشورهای  اقتصادی  شرایط  از  استفاده  دیگر،  اهمیت  حائز  نکته 
موارد  این  ازجمله  است.  صادرات  افزایش  و  تولید  رونق  هدف  با  پیرامونی 
اتحادیه  و  ایران  میان  تجاری  آزاد  منطقه  یک  ایجاد  اهمیت  به  می توان 
اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که الیحه موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسیده است و می تواند فقدان سرمایه گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران 

جبران کند.
در مجمع اقتصادی اوراسیا پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بالروس 
و ارمنستان عضویت دارند و مهم ترین هدف آنها، آزادسازی و تسهیل تجارت 

کاال بین کشورهای عضو و حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای است. 
همکاری های مالی، اقتصادی، گردشگری، انرژی و آموزشی از فعالیت های 
غالب در مجمع اوراسیاست که با ساز و کارهای مناسب می تواند به اهداف 

توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری متقابل مناطق کمک شایانی کند.

2۶نقطه ضعف تجارت ایران با جهان
2۶شاخصی که موجب شده ایران در حوزه رقابت پذیری عقب بماند، شناسایی 
شدند. عقب ماندگی در این 2۶شاخص موجب شده ایران در تجارت با جهان 
نیز ضعیف ظاهر شود. پرداختن به این ضعف ها که طیف متنوعی از مسائل 
نهادی و زیرساختی تا مالی، فناوری و نوآوری را در برمی گیرد، می تواند به 
کاهش چالش های کسب  و کار کمک کند. ایران در متغیرهای تعرفه های 
تجاری )براساس درصد از عوارض گمرکی(، مشارکت زنان در نیروی کار، 
به  تمایل  و  خارجی  مالکیت  رواج  داخلی،  ناخالص  تولید  به  واردات  نسبت 

تفویض اختیارات مدیریتی بدترین رتبه را کسب کرده است.
ایران در چه حوزه هایی در قعر جدول رقابت پذیری قرار دارد؟ بررسی داده های 
از سوی مجمع  آماری جدیدترین گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی که 
جهانی اقتصاد منتشر شده، حاکی از آن است که ایران در 2۶متغیر در میان 
۳0کشور آخر دنیا قرار گرفته است. عملکرد ضعیف ایران عمال عاملی مخل 
در رقابت پذیری کشور است که موجب ضعف در تجارت با جهان شده است. 
برخی از این متغیرها در زمینه های مالی، برخی در زمینه های سرمایه گذاری 

خارجی و برخی در زمینه های بنگاهداری اندازه گیری می شوند. 
براساس این گزارش، پرداختن به ضعف هایی که رتبه ایران را در رده های 
پایین قرار می دهد و طیف متنوعی از مسائل نهادی و زیرساختی تا مالی،  
فناوری و نوآوری را در برمی گیرند، می تواند به کاهش چالش های کسب  و 
کار در کشور کمک کند.  به هر حال شاخص رقابت پذیری جهانی، تصویری 
از میزان پیچیدگی رقابت پذیری کشور را در یکسری از ارکان ارائه می دهد که 

مطالعه دقیق وضعیت آنها می تواند به شناخت بهتر شرایط اقتصادی کشور در 
مقایسه با سایر کشورها کمک کند. به  نظر می رسد بررسی هایی از این دست 
می تواند به تصمیم سازان کشور کمک کند تا نقاط ضعف را بهتر بشناسند و آن 
را مورد ارزیابی قرار دهند و با برنامه ریزی بلندمدت از فرصت ها بهره مند شوند.

بدترین ها در رقابت
براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، کشور ما در دو متغیر 
»تعرفه های تجاری )براساس درصد از عوارض گمرکی(« و »مشارکت زنان 
در نیروی کار« )نسبت به مردان( از بین ۱۳۷کشور، با رتبه ۱۳۷ در قعر جدول 
قرار گرفته است. این در حالی است که در هر دو مورد تاکید دولت بر بهبود 
شرایط است. کوتاه کردن دیوار تعرفه ای یکی از اهدافی است که در سال های 
تا 4سال،  که  است  این  دوازدهم  دولت  تصمیم  اما  است؛  شده  دنبال  اخیر 
تعرفه ها را ثابت نگه دارد که این موضوع احتماال موجب می شود در این زمینه 

در ادوار بعد هم شاهد بهبود رتبه نباشیم.
متغیر دیگر، »نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی« )براساس درصد( است. 
در این متغیر هم ایران از بین ۱۳۷کشور، رتبه ۱۳4 را به خود اختصاص داده 
که به نظر می رسد نه تنها در مدیریت واردات باید گام های اساسی برداشته 
شود، بلکه افزایش تولید ناخالص داخلی نیز باید در دستورکار دولت قرار گیرد. 
در  و  ندارد  قبولی  قابل  رتبه  نیز  خارجی«  مالکیت  »رواج  متغیر  در  ایران 
جایگاه ۱۳۳ ایستاده است. در کشور ما براساس قانون، مالکیت صددرصد تنها 

در مناطق آزاد به خارجی ها داده می شود که آن هم با شروطی همراه است.
یکی از زیرمجموعه پیشرفته شدن بنگاه های تجاری و نوآوری »تمایل به 
تفویض اختیارات مدیریتی« است که گزارش پیش رو نیز حاکی از آن است که 
ایران در این متغیر در پله ۱2۸ قرار دارد؛ این در حالی است که کارشناسان بر 
این باورند که برای بهره وری بیشتر یک بنگاه در سایه واگذار کردن برخی از 

اختیارات توسط مدیر به افراد دیگر ایجاد می شود.  
ایران در متغیر »گستره و میزان بازاریابی بنگاه ها« و »حمایت از سرمایه گذاران« 
)صفر تا ۱0( نیز رتبه ۱2۷ را کسب کرده است؛ این رتبه در حالی در متغیر 
حمایت از سرمایه گذاران رقم خورده که ایران عزم خود را نسبت به جذب 
سرمایه های خارجی جزم کرده و متولیان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی 
از سرمایه گذاران را مهم ترین  اقتصادی بین المللی، حمایت  در تمام محافل 
خطابه خود قرار داده اند، اما به  نظر می رسد رسیدن به جایگاه مطلوب، نیازمند 
تالش های بیشتری از سوی آنها است. همچنین استفاده از بازاریابی نوین نیز 

باید در دستورکار بنگاه ها قرار بگیرد. 
»تنظیم بازار سهام« یکی دیگر از متغیرهایی است که ایران در آن نتوانسته 
میان  از  یاد شده،  متغیر  در  اساس،  این  بر  کند.  را کسب  قبولی  قابل  رتبه 

۱۳۷کشور جایگاه ایران ۱2۶ است.
همچنین ایران در متغیرهای »سهولت دسترسی به وام«، »تاثیر قوانین ناظر 
بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کسب وکارها«، »شدت رقابت داخلی« و 
»اثربخشی سهامداران و هیات  مدیره شرکت ها« در پله ۱2۵ از بین ۱۳۷کشور 
ایستاده است. شرایط دریافت وام برای برخی بنگاه ها بسیار سخت است. از 
به واسطه همین شرایط کاهش  از تسهیالت هم  استفاده  به  تمایل  سویی 
می یابد. تضامین سنگین و سودهای باالی تسهیالت ازجمله مواردی است که 

دسترسی به تسهیالت را سخت می کند.
جایگاه  که  می دهد  نشان  بانک ها«  مالی  »استحکام  متغیر  اندازه گیری 
خود  به  را  رتبه ۱22  به گونه ای که  است؛  نامطلوب  نیز  متغیر  این  در  ایران 
اختصاص داده است. مجمع جهانی اقتصاد متغیرهای دیگری را نیز با عنوان 
تغییر  )براساس درصد  و »تورم  نیروی کار-کارفرما«  روابط  در  »همکاری 
از سوی این  اندازه گیری می کند که آخرین گزارش منتشر شده  ساالنه(« 
نشان   ۱2۱ متغیر  دو  این  در  ۱۳۷کشور،  میان  از  را  ایران  جایگاه  مجمع، 

می دهد. 
ایران همچنین در دو متغیر »اتکا به مدیران حرفه ای )بدون دخالت روابط(« و 

»انعطاف پذیری در تعیین دستمزد« نیز در پله  ۱20 ایستاده است.
»جذب فناوری در سطح بنگاه ها«، »میزان مشتری مداری بنگاه ها« و »قوی 
نیز  مالی«  گزارش های  تهیه  و  حسابرسی  به  مربوط  استانداردهای  بودن 
این  در  ایران  می دهد  نشان  آنها  اندازه گیری  که  هستند  دیگر  متغیر  سه 
گشایش  با  که  است  این  بر  قرار  البته  دارد.  قرار  جایگاه ۱۱۸  در  متغیرها 
روابط بین المللی، جذب سرمایه های خارجی به شرط ورود فناوری های جدید 

صورت گیرد.
عالوه بر این، ایران در متغیر »در دسترس بودن خدمات مالی« هم رتبه ۱۱۵ 
را کسب کرده و در میان ۳0کشور، آخر در این رده بندی قرار گرفته است. 
اندازه گیری متغیر »حمایت از سهامداران اقلیت« نیز نشان می دهد که ایران 

در این حوزه در جایگاه ۱۱0 ایستاده است.
»کیفیت تامین کنندگان داخلی« حوزه دیگری است که توانسته رتبه ۱0۹ را 
به ایران اختصاص دهد و اندازه گیری متغیر »ظرفیت کشور در جذب افراد 
با استعداد« هم حاکی از تخصیص رتبه ۱0۸ به ایران است. همچنین رتبه 
ایران در دو متغیر »حقوق قانونی وام دهنده و وام گیرنده )بین صفر تا ۱0(« و 

»حمایت از مالکیت فکری« نیز ۱0۷ است.

اصلی ترین مشکل از نگاه بنگاه ها
از سویی، مجمع جهانی اقتصاد براساس نظرسنجی از مدیران ارشد بنگاه ها به  
طور ساالنه به احصای مشکالت اصلی کسب  و کارها پرداخته است که بر این 
اساس، اصلی ترین مشکل کسب  و کار در ایران، دسترسی به منابع مالی عنوان 
بودن  نامناسب  بی ثباتی سیاست ها،  ناکارآمد دولتی،  بوروکراسی  شده است. 
زیرساخت ها، تورم و فساد، مشکالت بعدی کسب  و کارها را تشکیل می دهند. 
در عین حال، سطح بهداشت عمومی، جرم و دزدی نیز کمترین مشکل را برای 

کسب  و کارها ایجاد کرده اند.

عوامل اثرگذار بر رونق تولید از نگاه وزیر اقتصاد
وزیر اموراقتصادی و دارایی بر نقش بیمه، بانک و گمرک برای »رونق تولید« 
و تحقق شعار امسال تاکید کرده و تمدید معافیت مالیاتی شرکت های بورسی 

را نیز در این زمینه موثر دانست.
فرهاد دژپسند گفت: انتظار می رود در سال ۹۸ با تقویت بنیان ها و بهبود فضای 
کسب و کار، تولید در داخل رونق بیشتری پیدا کند که افزایش عرضه را نیز به 

دنبال داشته باشد و زمینه ای برای افزایش اشتغال فراهم شود.
دژپسند اعتقاد دارد که، گمرک ها در تسهیل روند کسب و کار تاثیرگذارند؛ به 
عنوان مثال با ایجاد تسهیالت برای ورود قطعات یدکی و مواد اولیه و کاالهای 

سرمایه ای و صادرات غیرنفتی کمک شایانی به تولید می کنند.
وی نقش بیمه و بانک را در رونق تولید مهم ارزیابی می کند و اعتقاد دارد که 
این دو نهاد باید به شدت فضا را مناسب کنند تا یک فعال اقتصادی با سهولت 

ایجاد  و  بانکی  نظام  از  اخذ تسهیالت  از طریق  و  وارد عمل شود  بیشتری 
اطمینان نسبت به بیمه شدن در روند بهبود تولید گام بردارد.

دژپسند معتقد است که، اگر فعال اقتصادی احساس کند مودیان مالیاتی و 
خوش حساب از مزایایی برخوردار می شوند، کمک می کند تا این فعالیت ها 

افزایش یابد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی، سرمایه گذاری خارجی را از اولویت های کاری در 
سال جدید می داند و ابراز امیدواری می کند که امسال بتوانیم با برنامه های 
طراحی شده میزان سرمایه خارجی بیشتری جذب کنیم و به عنوان امری زیر 

بنایی و محتوایی بهبود فضای کسب و کار را در پیش داشته باشیم.

ساماندهی واردات و صادرات
است:  معتقد  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  
بخش  بر  تکیه  و  مردمی  مشارکت  افزایش  صادرات،  و  واردات  ساماندهی 

خصوصی موجب رونق تولید، اشتغال زایی و بهبود معیشت مردم می شود. 
سیدحسن حسینی شاهرودی در ادامه صحبت هایش افزود: کمبود درآمد دولت، 
کاهش فروش نفت و وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور چالش هایی را در زمینه 

اقتصادی ایجاد کرده که رفع آن به رونق تولید وابسته است.  
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  بدخواهان  و  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
اما  بر کشور تحمیل کردند،  را  تاریخ شدیدترین تحریم ها  همواره در طول 
ایران نشان داده هر وقت در تنگنا قرار گرفته، با تالش مضاعف و تکیه بر 
دانش داخلی، به توسعه، رونق، تولید علم و ثروت و اشتغال زایی برای جوانان 

دست یافته است. 
حسینی شاهرودی اظهار داشت: امسال با وجود کاهش فروش نفت و کاهش 
بودجه کشور، بخش قابل توجهی از بودجه کشور به منظور رفع مشکالت 

24استان سیل زده کشور در نظر گرفته شد.
براساس  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  میامی  و  مردم شاهرود  نماینده 
تجربه، تکیه بر داشته های بومی موجب پیشرفت کشور شده و هرگاه امید 
به بیرون از کشور دوخته شود، چالش های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بیشتر 
می شود؛ امید است در شرایط امسال کشور با تکیه بر ظرفیت مردمی و بخش 

اقتصادی کشور به شکوفایی برسد.  
نایب  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مسئوالن 
دستگاه های اجرایی با پرهیز از بخشی نگری و داشتن نگاه جامع، تسهیل کننده 

و بازوی بخش خصوصی به منظور رونق تولید باشند.

بیمه کردن کشور در برابر تحریم ها
یکی از فعاالن اقتصادی نیز معتقد است که برای مقابله با تحریم های دامنه دار 
امریکا علیه ایران، هیچ ابزار و سالحی به اندازه رونق تولید نمی تواند کشور 
را در برابر بحران ها بیمه کند و رونق تولید موتور محرک پیشرفت کشور و 

توسعه اقتصادی است.
وحید معظمی عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان 
تولید موتور محرک پیشرفت کشور و توسعه  تولید اظهار کرد: رونق  رونق 

اقتصادی است که استقالل سیاسی را نیز می تواند تحت تاثیر خود قرار دهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محدودیت های بین المللی تصریح کرد: 
تحریم های بین المللی، اقتصاد کشور را هدف گرفته است و برای جلوگیری از 

آثار منفی بر اقتصاد باید از تولید داخلی حمایت کرد.
سویی  از  می کند،  عمل  دولبه  تیغ  مانند  بین المللی  تحریم های  افزود:  وی 
می تواند شرایط را برای افزایش توان تولید داخلی مناسب کند و از طرفی در 
صورت عدم توجه به ظرفیت های داخلی، به استقالل سیاسی کشور خدشه 

وارد می شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: مقام معظم رهبری با آگاهی کامل از وضع 
موجود، رونق تولید را به عنوان شعار سال اعالم کردند؛ بنابراین مسئوالن و 
مدیران کشور باید اهتمام خاصی به این مسئله داشته باشند و در جهت رسیدن 

به رونق تولید تالش کنند.
رسیدن  در  اول  گام  کرد:  اظهار  داخلی کشور  پتانسیل  به  اشاره  با  معظمی 
باور پتانسیل و ظرفیت های داخلی است که می تواند منجر  به رونق تولید، 
به شکوفایی استعداد های داخلی شود، امری که تحقق آن کشور را در برابر 

محدودیت های خارجی بیمه می کند.
عضو اتاق بازرگانی ایرانی با اشاره به مزیت نسبی اقتصاد کشور بیان کرد: 
نیروی انسانی متخصص نقطه قوت اقتصاد کشور است که باید ضمن بها دادن 

به آن، زمینه فعالیت آنها در چرخه اقتصادی کشور فراهم شود.
معظمی با تاکید بر لزوم حذف کاال های وارداتی غیرضروری بیان کرد: واردات 
کاال های مشابه داخلی، تولیدکنندگان را  برای افزایش تولید و سرمایه گذاری 

دلسرد می کند. دولت باید با ممنوعیت واردات کاال هایی که در داخل تولید 
ضمن  تا  کند  فراهم  ایرانی  تولیدکنندگان  رقابت  برای  را  عرصه  می شود، 

جلوگیری از خروج ارز از کشور، تولید داخلی پا بگیرد.

تولید، شرط احیا و رشد اقتصاد کشور
از سوی دیگر هادی قوامی با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ توسط رهبر معظم 
انقالب به نام سال رونق تولید اظهار داشت: مهم ترین مسئله کنونی کشور، 
مسائل اقتصادی است و در بخش اقتصادی نیز مباحث تولید تمام نگاه ها را 

به خود جلب کرده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم با اشاره به اینکه کارآفرین ها لوکوموتیو 
توسعه اقتصادی در کشور به شمار می روند، تصریح کرد: برای اینکه کارآفرینان 
بتوانند در کشور تولید خود را در کمال آرامش ادامه دهند، باید شرایط اجتماعی 
ابتدا در محله، سپس در استان،  برای آنها میسر شود تا قدرت کارآفرین ها 

کشور، منطقه و بعد جهانی نمایان شود.
قوامی رونق تولید کارآفرینان را در گرو حمایت قوه قضاییه، دولت و مجلس از 
آنها عنوان کرد و بیان داشت: اگر بخواهیم تولید را رونق دهیم باید از سطح 
کشور خارج شده و وارد بازار های صادراتی شویم؛ همچنین اگر قوای سه گانه 
برای حمایت از کارآفرینان به  طور واقعی قیام کنند، تولید مدنظر مقام معظم 

رهبری رونق پیدا می کند و در کنار این اشتغال زایی هم ایجاد می شود.
شرایط  مناسب سازی  را  تولید  رونق  بر  موثر  عامل  مهم ترین  ادامه،  در  وی 
اجتماعی برای کارآفرینان عنوان کرد و اذعان داشت: زمانی که تولید افزایش 
پیدا کند، عرضه زیاد شده و قیمت ها کاهش می یابد؛ اما نکته مهم این است 
که تمام ابعاد حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان باید در عمل آشکار شود 
نه در شعار، چراکه در سال های گذشته با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر 

حمایت از تولیدکنندگان، بیشترین ضربه به تولیدکننده خورده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کارخانه های 
خصوصی و دولتی استان می تواند بسیاری از نیازهای کشور را تامین کند، 
400نوع  از  بیش  که  خراسان شمالی  فورج  آذین  شرکت  کرد:  خاطرنشان 
باشد،  کشور  نیازهای  از  بسیاری  پاسخگوی  می تواند  می کند،  تولید  قطعه 
که اگر یکپارچه سازی سیاست های نظیر ارائه تسهیالت، بیمه، مالیات، نرخ 
ارز صادرات و واردات در حمایت از تولید صورت بگیرد، قطعا گردش مالی 
این شرکت به یک میلیارد دالر هم قابل افزایش است که در این صورت 

اشتغال زایی و افزایش درآمد مالیاتی استان را در بر خواهد داشت.

مدیریت اصولی و غیرهیجانی، راهکار خروج از رکود اقتصادی
نایب  رئیس اتاق ایران اظهار داشت: برای خروج از رکود اقتصادی، مهم ترین 
راهکار این است که از رفتارهای غیرحرفه ای و ضعف هایی که در روش های 
مدیریتی ما در سطح کالن وجود دارد، فاصله بگیریم و به سمت مدیریت 
اصولی و غیرهیجانی برویم که نمونه بارز آن در مذاکره های برجام انجام شد.

پدرام سلطانی افزود: همه کشورها در مقاطعی با چالش های اساسی مواجه 
بوده اند و زمانی که به مدیریت تعاملی و با رویکرد مثبت نسبت به جهان روی 
آوردند، وضعیت خود را بهبود بخشیدند. ایران نیز با جایگزینی شایسته ساالری 
به جای دوست ساالری و فامیل ساالری، افزایش شفافیت، توجه به فساد اداری 
به  عنوان یک مخاطره جدی، حذف یا به حداقل رساندن قوانین و مقررات 
مخل و توجه به اینکه منافع کشورها به یکدیگر گره  خورده است، قادر خواهد 

شد این اقتصاد پرپتانسیل را به مسیرهای بهتر و بالنده تری برساند.
است  پرظرفیت  اقتصادی  دارای  ایران  کرد:  تاکید  ایران  اتاق  نایب  رئیس 
که در کنار برخی چالش ها، فرصت های زیادی برای بالندگی دارد. پیش نیاز 
سرمایه گذاری، محیط مساعد کسب  و کار است؛ اهمیت محیط کسب  و کار 
حتی از منابع طبیعی که ذکر آن رفت، بیشتر است. کشورهایی وجود دارند 
که از بسیاری از ویژگی های یاد شده محروم هستند، اما دارای محیط کسب  
و کار فوق العاده خوب، سالم، چابک، کم هزینه و عاری از فساد هستند و به  
سرعت در حال توسعه سرمایه گذاری هستند. این در حالی است که ما با وجود 
منابع و امکانات فراوان، در زمینه جذب ۱0درصد از میزان سرمایه گذاری در 
این کشورها عاجز هستیم. سرمایه گذاری خارجی به ارتباطات صلح آمیز، عاری 
از تنش و مثبت با جهان نیاز دارد؛ این در حالی است که از کشور ما مرتبا 

پیام هایی مبنی بر جدال، اختالف نظر و تهدید صادر می شود.

مهم ترین نیاز اقتصادی کشور، رشد کیفی تولید
رئیس کمیسیون تسهیل کسب  و کار اتاق تهران بیان کرد: نامگذاری چندین 
سال متوالی به نام های اقتصادی، نشان از این موضوع مهم دارد که دولت و 
مسئوالن برای راضی نگه  داشتن مردم و برگرداندن آرامش به جامعه یک  راه 

بیشتر ندارند و آن حل گرفتاری های مالی مردم است. 
محمدرضا نجفی منش افزود: یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد کشور در حال 
حاضر، رشد کیفی تولید است. به همین دلیل هم بود که به طور هوشمندانه ای 
امسال سال تولید نام گرفت. جمعیت متقاضی شغل در کشور رو به فزونی است 
و بر کسی وضعیت اسفناک تولید که به دنبال آن تعداد زیادی از کارخانه های 
تولیدی معتبر ورشکست شدند، پوشیده نیست؛ اما مسئله ای که بارها از جانب 
بخش خصوصی مطرح  شده و دولت هم البته بسیار از آن سخن گفته است، 
حذف قوانین زائد و دست و پاگیر برای تولید است. دولت باوجود تالش وافری 
که برای حل دغدغه های بخش خصوصی در این رابطه انجام داده، اما هنوز 

برای برداشتن آنها اقدام جدی ای صورت نداده است.
وی ادامه داد: از طرفی یکسری موانع فرادولتی، دست دولت را برای برداشتن 
این موانع محدودتر کرده است. به همین دلیل است که می بینیم دولت با 
وجود نزدیک شدن به بخش خصوصی و شنیدن و بررسی نظرات آنها، در 
تحقق خواسته های آنان به تنهایی نمی تواند عمل کند. به  ویژه اینکه یکسری 
موانع خارج از حوزه تصمیم گیری دولت است و اما بخش خصوصی هم به 

نظر می رسد. 
رئیس کمیسیون تسهیل کسب  و کار اتاق تهران تاکید کرد: دولت و بخش 
خصوصی چند اقدام اساسی پیش رو دارند؛ اول باید موانعی را که برای تولید 
دارند، بردارند و به تشویق تولید دست بزنند. حل دغدغه های همیشگی بخش 
بانکی، مشکالت تامین اجتماعی و قوانین  با نرخ سود  خصوصی در رابطه 
برای  می رسد  نظر  به  باشد.  برخوردار  بیشتری  اجرایی  پشتوانه  از  باید  زائد 
تحقق این شعار آرمانی، چند راهکار مهم پیش رو داریم؛ اول اینکه عوامل 
بازدارنده برای تحقق چنین آرمان هایی را به  صورت قانونی ریشه یابی کنیم 
و حداقل به مردم معرفی کنیم و دوم اینکه عوامل رانتی و فساد پشت پرده 
برخی از سیاست گذاری های اقتصادی را از میان  برداریم و در نهایت اینکه با 
سودجویانی که به  نوعی مانع عبور از این شرایط سخت اقتصادی هستیم، 
بجنگیم. بخش خصوصی باید راهکارهای عینی تری پیش روی دولت بگذارد 

و بابت آن پیگیر باشد.

افزایش تولید باکیفیت با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی سمنان اظهار کرد: محقق شدن شعار سال۹۸ تنها به 
دولت بستگی ندارد و برای تحقق آن به یک عزم ملی در تمام بخش های 
حاکمیتی نیاز است. در ابتدا باید اقتصاد در مسیر درست خود که واگذاری به 
بخش خصوصی است، قرار بگیرد و سپس دیگر مقوله های جانبی در کنار آن 

رشد پیدا خواهند کرد. 
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و افزایش 
تولید داخلی باکیفیت و مزیت دار، اقتصاد رشد پیدا می کند، بازار داخلی تقویت 
می شود، در پی آن اشتغال افزایش می یابد و بازار داخلی با بازار خارجی می تواند 
رقابت کند. بحث اقتصاد تنها متعلق به امسال نیست و چندین سال است 
که رهبر معظم انقالب به مباحث اقتصادی توجه ویژه دارند، زیرا توجه به 
اقتصاد و تقویت آن، اصلی ترین راهکار برون رفت از مشکالت کشور است. 
باید به تقویت و ورود بیشتر بخش خصوصی در حوزه های مختلف، همت 
ورود  نیستند،  داخلی  سرمایه گذاران  تنها  بخش خصوصی  از  منظور  گمارد؛ 
سرمایه گذاران خارجی نیز می تواند باعث رونق اقتصادی شود. بازارهای داخلی 
باید تولیدات خود را مزیت دار و باکیفیت تولید کنند تا بتوانند با بازار خارجی 

رقابت کنند.

بهبود شرایط تولید، با افزایش کیفیت تولیدات
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: امروز اقتصاد ایران به  شدت نیازمند 
حمایت کار و تولید مزیت دار ایرانی است. رونق کسب  و کار می تواند، زمینه ساز 
اینکه  به خصوص  جوانان کشور شود؛  برای  اشتغال  ایجاد  و  رکود  از  خروج 

بحران بیکاری به اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور بدل شده است. 
سیدحامد واحدی افزود: در حال حاضر، برخی از صنایع ایران پا به پای نمونه های 
خارجی رقابت می کنند؛ اما برخی از صنایع نیز از نظر کیفیت و قیمت، برای 
جذب مردم امتیاز زیادی ندارند. در این میان، باید به یک سؤال مهم پاسخ 
داد، کاالی داخلی چطور برای مردم مطلوب می شود؟ افزایش کیفیت، پس از 
بهبود شرایط تولید رخ می دهد، راهی که حتما اقتصاد کشور را می تواند از فراز 
و نشیب هایی که هم اکنون درگیر آنها هستیم، رها سازد و به سرمنزل مقصود 
برساند؛ به اجرا رساندن صحیح اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی پویا، توسعه گر، 

خصوصی و غیردولتی، با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی است. 
وی تاکید کرد: رهبر انقالب نیز در سخنرانی اخیرشان بر این چالش ها تاکید 
داشتند و فرمودند اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی که کشور اکنون دچار 

نگاه نو به رونق تولید با بهره مندی از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

رونق تولید، بایدها و نبایدها
آن است، این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن دید که 
اینجا می توان فشار آورد و فشار را زیاد کردند. حاال در سال جدید باید کارهای 
عملی برای به نتیجه رساندن اقتصاد مقاومتی انجام شود و مهم ترین گام در 
این زمینه، بهبود فضای کسب  و کار در کشور است، موضوعی که خود مثنوی 
بهبود مستمر محیط  )قانون  ویژه  قانونی  با وجود تصویب  است که  ۷0من 

کسب وکار( چند سالی است به سرانجام نرسیده است. 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اگرچه اقتصاد ایران در سال گذشته 
براساس آمارهای رسمی مرکز آمار با رشد بیش از ۷.2درصدی مواجه شده، 
ولی نکته مهم این است که این رشد وابسته به نفت بوده و همچنان شاهد 
رکود در صنایع کوچک و متوسط هستیم؛ صنایعی که تا چرخ آنها نچرخد، 
اقتصاد ایران رونق حقیقی و خروج از رکود را تجربه نخواهد کرد. چرخیدن 
این چرخ ها نیز تنها از رهگذر بهبود شرایط کسب  و کار و حمایت از تولید 
داخلی می گذرد. به اعتقاد من سال جاری می تواند »سالی نو« برای اقتصاد 
ایران باشد، اگر با همگرایی و عزم ملی دولت، بخش خصوصی و مردم، برای 

رسیدن به خواسته هایمان قدم برداریم.

ضرورت رفع سوء مدیریت در طرح های سرمایه گذاری
علی دینی ترکمانی اقتصاددان اظهار داشت: اقتصاد ایران، طی سال های بلند 
گذشته درگیر مشکل ساختاری به نام رکود تورمی بوده است. رکود دو وجه 
مرتبط به هم را داشته است. اول اینکه، میزان تولید کمتر از آن چیزی بوده 
که می توانست باشد. حجم تولید کنونی کشور همسایه ترکیه حد امکان پذیر 
میزان تولید ما را نشان می دهد که بیش از ۱000میلیارد دالر است. تولید ما 
چیزی در حدود نصف این رقم است. اگر ترکیه با جمعیت یکسان و بدون 
نفت توانسته این حجم تولید را داشته باشد، پس برای اقتصاد ایران بهره مند 
از نفت و گاز، نیل به چنین هدفی به  مراتب بیشتر امکان پذیر بوده است. اما، 
به مدت هشت سال،  ادامه جنگ  و  بلندمدتی چون تجاوز عراق  به دالیل 
بین المللی، تحریم ها و سوء مدیریت طرح های  تنش های سیاسی در عرصه 
سرمایه گذاری امکان ناپذیر بوده است. درنتیجه، اقتصاد درگیر شکاف بلندمدت 
تمدنی و تاریخی شده است. این شکاف به  صورت ناتوانی ساختاری طرف 
عرضه یا تولید اقتصاد، در تامین شغل با دستمزد مناسب، برای جمعیت فعال 

جویای کار، بازتاب پیداکرده است. 
به  دانشگاهی  افزایش ظرفیت  راهکار  از  وی گفت: طی سال های گذشته 
 عنوان راهکاری برای کاهش بار فشار تقاضا در بازار کار استفاده شد. اما، 
با گذشت زمان و با ورود فارغ التحصیالن دانشگاهی، بازار کار این بخش 
از جمعیت دچار عدم تعادل جدی شده است. دوم اینکه، بر بستر این عدم 
نیز  اخیر  تحریم های  به  مانند  موقعیت هایی  تاریخی،  ساختاری  تعادل های 
پیش  آمده است که مشکل رکود ساختاری را عمیق تر کرده است. همچنین، 
موجب  اگر  تورم،  هدف گذاری  سیاست  سوی  به   رفتن  شرایطی  چنین  در 
کاهش تورم شده باشد، در آن  سو، رکود را به سهم خود تشدید کرده است 

و بر ابعاد بیکاری دامن زده است.
دینی ترکمانی اذعان داشت: چه باید کرد؟ واقعیت امر این است که به علت 
ساختاری شدن مشکل رکود، راهکار باید ساختاری و اساسی باشد. از سویی 
باید مجموعه عوامل مرتبط با سیاست خارجی که موجب شکل گیری این 
وضع  شده اند، در جهت عکس اصالح شوند؛ یعنی باید مناسبات بین المللی 
در جهت تنش زدایی و بهبود دیپلماسی تجاری حرکت کند. در این صورت، 
برای  جهانی  معاصر  تاریخ  تمدنی  ظرفیت های  از  استفاده  امکان  ضمن 
ارتقای حجم تولید و تامین فرصت های شغلی، می توان بخشی از جمعیت 
فعال جویای کار تحصیل کرده را به کشورهای دیگر اعزام کرد و بازار کار 
را از این طریق متعادل کرد. اگر چنین امری میسر شود، در این صورت، 
نیز رفع  با بهره وری ضعیف سرمایه  انباشت  مشکل ساختاری دیگر، یعنی 
این مشکل، ریشه در سوء مدیریت طرح های سرمایه گذاری دارد.  می شود. 
بازدهی  با  طرح های  به  منابع  تخصیص  و  طرح ها  نادرست  اولویت بندی 
از  بیش   تعریف  تعریف شده،  طرح های  بسیار ضعیف  اجرای  کم،  اجتماعی 
رعایت  عدم  و  مقیاس  به  نسبت  بردن صرفه های  بین  از  و  اندازه طرح ها 
پیشبرد  مهم  موانع  ازجمله  طرح ها،  مکان یابی  در  سرزمین  آمایش  اصول 
و  تولید  مشکالت  قفل  اصلی  کلید  به مثابه  سرمایه،  انباشت  فرآیند  موفق 

اشتغال کنونی، است.

تولید با هدف صادرات و حضور در بازار جهانی
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار اظهار داشت: تولید نیازمند سرمایه است و 
باید سرمایه های خارجی را به اشکال مختلف وارد کشور کنیم که این سرمایه 
با خود تکنولوژی و مدیریت را نیز وارد می کند. کشور ما نسبت به سایر کشورها 
نیازمند  اما  برخوردار است،  برای جذب سرمایه  بالقوه خوبی  از ظرفیت های 
استراتژی در ثبات سیاسی، بین المللی، تعامل با جهان مسائلی از این  دست تا 

جذابیت های الزم برای ورود سرمایه های خارجی را ایجاد کند. 
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری در تولید باید با هدف توسعه صادرات باشد و 
افزایش داد و ستد با دنیا می تواند ظرفیت های قابل توجهی ازجمله سرمایه گذاری 
بلندمدت با هدف استفاده از بازارهای جهانی برای رشد اقتصادی ایجاد کند. 
آنچه باید در استراتژی توسعه سرمایه گذاری اتفاق بیفتد حوزه رقابت جهانی 
است و این  که ما با هدف تولید صادراتی و پیروزی در بازارهای جهانی تولید 
اشتغال ریسک سرمایه گذاری در کشور مهم است. ریسک  کنیم. در بحث 
باالی سرمایه گذاری موجب می شود که افراد تمایلی به سرمایه گذاری نداشته 
باشند، که این بیماری شدید اقتصادی است که در هیچ کجای دنیا این طور 

نیست که سود سپرده از میانگین سرمایه گذاری در کشور باالتر باشد.

وصول مطالبات بانک ها، کلیدی برای باز شدن 
قفل تولید و اشتغال

محمدرضا جمشیدی بیان داشت: مهم ترین مشکل امروزه بانک ها در کشور، 
وصول مطالبات معوق است، زیرا می تواند وصول مطالبات بانک ها را کلیدی 
برای باز شدن قفل تولید و اشتغال در کشور عنوان کرد. در صورتی که مطالبات 
بانک ها توسط دولت و مشتریان سیستم بانکی وصول شود، بانک ها می توانند 
با اعطای تسهیالت و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور، نقش 

بسزایی در رونق تولید و اشتغال در کشور داشته باشند. 
وی افزود: هنگامی که واحد تولیدی از سرمایه کافی برخوردار باشد و بتواند 
در شرایط ضروری از تسهیالت بانکی استفاده کند، به  طور حتم با افزایش 
تکنولوژی و تولید به روز محصوالت خود، زمینه گسترش فعالیت و به کارگیری 
البته باید به این نکته  نیروی انسانی بیشتر و اشتغال زایی را خواهد داشت. 
هم توجه داشت که تنها بانک ها در وصول مطالبات دخیل نیستند، بلکه خود 
تولیدکنندگان هم در یک سمت این مشکالت هستند، زیرا آنها می توانند با 
باز شدن قفل  برای  بانک ها، کمکی  از  بازگرداندن تسهیالت دریافتی خود 

دارایی های بانک ها باشند. 
قبال  بانکی، در  از بدهکاران سیستم  از طرفی برخی  تاکید کرد:  جمشیدی 
پرداخت تسهیالت دریافتی خود از سیستم بانکی، امالک و دارایی هایی به 
بانک ها داده اند و متاسفانه نه  تنها این امالک رشد و سودآوری برای بانک ها 
از  بانک ها  بر بخش ساختمان در کشور،  با رکود حاکم  بلکه  نداشته است، 
در  آگهی  درج  با  بانک ها  شده اند.  هم  زیان  متحمل  دارایی ها  و  اموال  این 
روزنامه های کثیراالنتشار و برخی اقدامات دیگر به دنبال به فروش رساندن 
این دارایی ها هستند. نام گذاری سال۹۸ به نام رونق تولید، می تواند نویدبخش 
و  دستگاه ها  همه  صورتی که  در  البته  باشد،  سال  این  در  خوبی  اتفاق های 

سازمان های ذی ربط همکاری الزم را داشته باشند.



امروزه توجه به صنعت گردشگری در بسیاری 
یک  عنوان  به  توسعه  حال  در  کشورهای  از 
و  اقتصادی  توسعه  جهت  در  موثر  عامل 
به  توجه  با  اما  می شود،  محسوب  اجتماعی 
مناطق  توسعه  در  صنعت  این  مهم  نقش 
شهری و روستایی، همواره موانعی وجود دارد 
که مانع از توسعه این صنعت می شود. درک 
چگونگي  همچنین  و  گردشگري  شناخت  و 
گسترش  در  تنها  نه  آن،  پایداري  و  توسعه 
نیازمندي هاي  درک  براي  گردشگري  دانش 
در  موفقیت  زمینه هاي  آموزش  در  بلکه  آن، 
همچنین  و  گردشگري  تجارت  پیرامون 
گردشگري  امر  به  جامعه  هر  نیازمندي هاي 
نهفته است که این خود یک نگرش و رویکرد 
انساني را به گردشگري ضروري مي سازد. به 
توسعه  و  پایداري  شکل گیري،  دیگر،  بیان 
گردشگري در هر جامعه نیازمند امر آموزشي 

مي باشد. 
و  پرشتاب  تغییرات  با  همگانی  ضرورت 
وا  آن  بر  را  کشور  شمول،  جهان  فزآینده 
می دارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی، 
اقدامات منطقی و متناسب، ازجمله  دست به 
صنعت  خصوصا  صنعت،  استراتژی  تدوین 
گردشگری بزند تا در عرصه تحوالت جهانی 
از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب 
را  توانگر  جامعه ای  شالوده  فراگیر ،  توسعه  و 

پایه ریزی کند. 
است،  روشن  همگان  بر  که  طور  همان 
بیشمار  ظرفیت های  دارای  کشوری  ایران 
و  طبیعی  از  اعم  گردشگری  حوزه های  در 
گردشگرپذیر  مناطق  میان  در  است؛  تاریخی 
با  مهم  بسیار  نقاطی  آزاد  مناطق  کشورمان، 
می باشند  بخش  این  در  عدیده  پتانسیل های 
که مسئولیت شناساندن و استفاده هر چه بهتر 
سازمان های  عهده  بر  به  ظرفیت ها  این  از 
به  چابهار  میان،  این  در  است.  آزاد  مناطق 
مناطق  زیباترین  و  بکرترین  از  یکی  عنوان 
طی  که  می شود  محسوب  کشور  گردشگری 
چند سال گذشته مدیریت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد چابهار برنامه  ریزی های مطلوبی را 
برای توسعه بیش از پیش این حوزه در دست 
اقدام داشته است. در این شماره از نشریه، به 
بخش اول اقدامات صورت گرفته در سال97 
که توسط مدیریت گردشگری سازمان انجام 
آتی  شماره های  در  و  می پردازیم  است،  شده 

ادامه این گزارش منتشر خواهد شد.

ستاد دائمی خدمات سفر
منطقه  سازمان  سفر  خدمات  دائمی  ستاد 
دبیرخانه و کمیته های  تاسیس  با  آزاد چابهار 
تخصصی، فعالیت خود را در سال 96 آغاز نمود 
از مهم ترین اهداف آن، برنامه ریزی جهت  و 
ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی به 
بیادماندنی،  و  دلپذیر  خاطرات  ثبت  منظور 
معرفی  و  سالم  فراغت  اوقات  پرکردن 
جاذبه های گردشگری و توانمندی های منطقه 

آزاد را می توان برشمرد. 
فعالیت های  چکیده  و  تمام نما  آینه  نوروز 97 
مختلف  حوزه های  در  چابهار  آزاد  منطقه 
می رود.  شمار  به  گردشگری  حوزه  خصوصا 
دستاوردهای ستاد دائمی خدمات سفر منطقه 
آزاد چابهار به عنوان متولی امر سفر در منطقه 
سازمان  عزم  از  نشان  مستقل  دبیرخانه  با 
جهت توسعه صنعت گردشگری در منطقه را 
برنامه های گسترده ای  دارد، در همین راستا 
در این ایام برگزار گردید که نشاط اجتماعی 
هموطنان مهمان را به همراه داشت، که این 
عملیات خود نشان از رشد غالب شاخص های 
مدنظر ستاد مرکزی کشور و نیز پیشرفت های 
کمی و کیفی در مقام قیاس با نوروز 96 است. 
بی تردید در این مسیرگام هایی اساسی برداشته 
شده که در نهایت به رضایتمندی گردشگران 
منطقه  نوروزی  ستاد  غایی  هدف  عنوان  به 

منتج شده است. 
حاصل  توفیق،  این  به  دستیابی  شک  بدون 
تعلق  منابع،  مدیریت  جمعی،  خرد  تالش ، 
توجه و حمایت  نیز  و  خاطر سازمانی پرسنل 
توسعه  همچنین  و  خصوصی  بخش  از 

زیرساخت ها بوده است . 
قابلیت های  صحیح  معرفی  نوروز 97  در 
نیز  و  صنایع دستی  و  فرهنگی  گردشگری، 
برنامه و      جشنواره های شاد، در  برپایی 
کنار مناظر و جاذبه های گردشگری موفقیتی 

در عرصه صنعت گردشگری به عمل آورد.

تعداد جلسات :
 ستادی: 11جلسه

 تخصصی: ۳4جلسه
 تعداد کمیته ها: 12کمیته

 کارگروه های تخصصی: 28جلسه

شاخص اقدامات امور گردشگری:
 جشنواره غذاهای سنتی و محلی

و  مسافرین  به  سنتی  غذاهای  معرفی   
مهمان های نوروزی

 جلب مشارکت  جامعه محلی

جشنواره بهار در بهار
هنرمندان  حضور  با  چابهار  در  بهار  جشنواره 
بنام کشور به مدت  14شب و با حضور بیش از 
50هزار مهمانان نوروزی منطقه و شهروندان 
شهرستان های چابهار و کنارک برگزار گردید. 

برپایی نمایشگاه سراسری صنایع 
دستی و اقوام ایرانی )ایام نوروز(

و  و فروش صنایع دستی ، سوغات   عرضه 
هدایا

 حمایت از تولیدات داخلی
 جلب مشارکت محلی

کسب تجربه صنعتگران و هنرمندان بومی
نمایشگاه فوق با حضور صنعتگران از اقوام سراسر 
ایران از 14استان و عرضه محصوالت صنایع 
دستی و سوغات و هدایا توسط ۳00صنعتگر در 
هنرمندان جشنواره  با حضور  و  قالب 70غرفه 

عملکرد یکساله مدیریت امور گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار سال ۱۳۹۷ - )بخش اول( 

موسیقی محلی اقوام برپا گردید، که 25000نفر 
از این رویداد بازدید به عمل آوردند. 

فروش  از  حاصل  درآمد  است،  ذکر  به  الزم 
نمایشگاه در  این  محصوالت عرضه شده در 

حدود 400میلیون تومان برآورد گردید.

برپایی کارناوال شادی در 
مناسبت های مختلف:

برگزاری جشن های خیابانی به منظور:
 حمایت و معرفی خوانندگان جوان منطقه 

 ایجاد نشاط اجتماعی 

اجرای برنامه زنده صحنه ای ورنا و 
اجرای نمایش طنز:

و  هنرمندان  خوانندگان،  برنامه،  این  در 
اجرای  با هنرنمایی و  بنام کشور  طنزپردازان 
کنسرت، محیطی مفرح و شاد جهت سرگرمی 

گردشگران و مسافرین را موجب گردیدند.

اجرای برنامه تلویزیونی عیدانه 
ویژه نوروز )پخش زنده از تلویزیون 

استانی هامون(:
با توجه به اجرای برنامه های مختلف و مهیج 
در ایام نوروز، با پخش زنده برنامه ها به مدت 
21ساعت طی یک هفته متوالی مورد استقبال 

تماشاگران تلویزیون استانی قرار گرفت .

رویدادها:
راه اندازی مدرسه عالی هنر و صنایع 

خالق
هنر  عالی  مدرسه  راه اندازی  تفاهم نامه  انعقاد 
و صنایع خالق با همکاری وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی با هدف : 
  انتقال دانش و تکنولوژی

 ایفای نقش در اقتصاد ملی 
 تقویت اقتصاد منطقه ای 

و  فعالین  آکادمیک  دانش  تقویت   
سیستان  استان  و  ایران  هنر  به  عالقه مندان 

و بلوچستان
 جلب مشارکت و توانمند سازی جامعه محلی
 معرفی و مارکتینگ کردن هنرهای سنتی و 

صنایع دستی استان 
 برگزاری رویدادهای بین المللی در حوزه مد 

و لباس
  ثبت نشان ملی مهتاب

نمایشگاه سراسری صنایع دستی 
سوغات و هدایا:

سوغات  دستی ،  صنایع  نمایشگاه  برگزاری 
آزاد  منطقه  بین المللی  نمایشگاه  در  هدایا  و 

گردشگری، ظرفیتی بی همتا در منطقه آزاد چابهار
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چابهار با هدف :
و  و فروش صنایع دستی ، سوغات   عرضه 

هدایا
 حمایت از تولیدات داخلی

 جلب مشارکت محلی
 کسب تجربه صنعتگران و هنرمندان بومی

به منظور تحقق شعار سال حمایت از کاالی 
از   بیش  حضور  با  نمایشگاه  این  ایرانی، 
85غرفه  غالب  در  12استان  از  200صنعتگر 
بر   بالغ  مجموع  در  که  برگزار  8روز  مدت  به 
15000نفر از مسافران داخلی و خارجی از این 
نمایشگاه بازدید نمودند؛ که در این مدت  بالغ 

بر 2میلیارد ریال فروش داشتند.

جشنواره مونسون:

دستی  صنایع  نمایشگاه  برگزاری   
و  سیستان  عشایر  و  روستاییان 

بلوچستان:
پایدار ،  اشتغال  ایجاد  هدف  با  نکایشگاه  این 
کسب درآمد و بازاریابی و معرفی ظرفیت های 

صنایع خالق استان برگزار گردید:
 حضور تعداد 120صنعتگر به مدت 4روز

 راه اندازی ۳2غرفه  از 14شهرستان 
۳.296.070.000میلیون  از  بیش  فروش   

ریال محصوالت تولیدی
و  گردشگر  نفر  هزار  سه  از  بیش  بازدید   

مسئولین و شهروندان

و  موسیقی  جشنواره  برگزاری   
و  روستائیان  بومی- محلی  بازی های 

عشایر سیستان و بلوچستان:
های  جذابیت  معرفی  هدف  با  جشنواره  این 
اشتغال  ایجاد  به  کمک  و  استان   فرهنگی 

پایدار برپا گردید: 
 حضور 14گروه موسیقی و اجرای صحنه ای 

و میدانی
در  ورزشی  6رشته  در  ورزشکاران  حضور   

قالب 27تیم 
این  در  نفر  ۳هزار  بر  بالغ  مجموع  در  و   

مراسمات حضور داشتند.

اولین جشنواره ملی 
موسیقی حماسی کماالن:

ملی  جشنواره  اولین  برگزاری  حاشیه  در 
نمایشگاه  کماالن،  حماسی  موسیقی 
از  حمایت  و  معرفی  منظور  به  دستی  صنایع 
صنعتگران صنایع دستی ، ایجاد انگیزه و ایجاد 

اشتغال برپا شد.

برگزاری تورهای گردشگری:

حمایت از شرکت ها و تور لیدرهای 
گردشگری

در راستای حمایت از شرکت ها و تورلیدهای 
تعداد12  و  داخلی  تور  تعداد512  گردشگری، 

تور خارجی در منطقه برگزار شد.

اجرای تورهای گردشگری 
بازنشستگان در چابهار

آزاد  منطقه  سازمان  تعامل  و  توافق  پی  در 
سایر  و  مسافرتی  آژانس های  با  چابهار 
به  توریسم،  حوزه  در  اقتصادی  بنگاه های 
و  مناسب  زیرساخت های  وجود  عدم  دلیل 
و  تفریحی  مراکز  در  برای قشر جوان  جذاب 
سرگرمی، منطقه آزاد چابهار و سواحل مکران 
به کانون اصلی گردشگری در جنوب و ورود 
شده  تبدیل  کشور  در  بازنشستگان  تورهای 
نخست  ماهه  در هشت  که  طوری  به  است؛ 
افراد  صرفا  ۳000گردشکر  بر  بالغ  سال97 
گردشگری  جاذبه های  از  )بازنشسته(  سالمند 

منطقه بازدید داشتند.
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محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

سال 1398 توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ایران »سال رونق 
شود،  محقق  تولید  رونق  شعار  چنانچه  شد؛  نامگذاری  تولید« 
شاهد تحول در بخش های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، بهبود 
اوضاع معیشتی مردم، تغییر مثبت در نظام بانکی، افزایش ارزش 
بود. یکی  اتفاق های مثبت دیگر خواهیم  پول، کاهش تورم و 
از مهم ترین نتایج رونق تولید، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی 
است. رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخلی است و 
توجه به این امر سبب اشتغال زایی و توسعه ظرفیت های داخلی 
می شود. همه می دانیم که تحریم ها و محدودیت های بین المللی 
مشکالت فراوانی را برای تولید داخلی به وجود آورده و باید به 
نحوی از این شرایط عبور کرد. رشد اقتصادی کشور در صورت 
رونق تولید داخلی محقق می شود که نتیجه آن شتغال زایی و 
رشد پتانسیل های داخلی در حوزه های مختلف صنعتی می باشد.

برای بهتر به نتیجه رسیدن در این مسیر، باید تولیدکنندگان توسط 
و  کم بهره  وام های  اعطای  مثال  عنوان  به  شوند،  حمایت  دولت 
از  تولیدی می تواند  کارگاه های  توسط  پرداختی  مالیات  یا کاهش 
مشکالت این کارگاه ها تا حدی بکاهد. همچنین برای رونق دادن 
به تولید داخلی، الزم است نظام بانکی کشور سامان داده شود و به 
جای نگاه تجاری بر تسهیالت اعطایی، رویکرد حمایتی داشته باشیم. 
مهم ترین تهدید برای رونق فعالیت های اقتصادی، بحث قاچاق کاال به 
داخل کشور است که می تواند تولید داخلی را از پا درآورد. بنابراین الزم 

است اقدامات الزم برای مقابله با قاچاق کاال صورت گیرد.
تحول در بخش های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، بهبود اوضاع 
معیشتی مردم، بهبود اوضاع اقتصادی، تغییر مثبت در نظام بانکی، 
افزایش ارزش پول، کاهش تورم و... همگی می  کاهش تورم، 
توانند نتیجه رونق تولید باشند. به همین منظور به با محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
به گفت و گو نشستیم تا راهکارها و اقدامات مجلس را در جهت 
به ثمر رسیدن رونق تولیدات داخلی در شرایط سخت تحریمی 

این روزهای کشور از ایشان جویا شویم که در ادامه می خوانید.

بهبود مجموعه  شاخص های اقتصادی کشور 
با رونق تولید داخلی

در راستای توجه ویژه  رهبر انقالب اسالمی به مباحث اقتصادی 
در کشور که در طی سال های اخیر هر یک از سال ها را با یکی از 
عناوین و موضوعات مهم ناظر به مسئله  اول کشور یعنی اقتصاد 
نامگذاری کرده اند، به  نظر می رسد آن چیزی که می تواند منجر به 
بهبود مجموعه  شاخص های اقتصادی در حوزه های کالن اقتصادی 
کشور شود، موضوعی تحت عنوان تولید هست و اگر این ظرفیت 
پتانسیل ها و ظرفیت های  امکانات،  به  با توجه  اقتصاد کشور  در 
بخش های  در  چه  و  دولتی  بخش های  در  چه  سرمایه گذاری 
را  مثبتی  پیامدهایی  و  آثار  طبیعتا  شود،  گرفته  به کار  خصوصی 

می تواند در بخش های مختلف اقتصادی به  همراه داشته باشد.
ما در سال 9۷ با یک شوک ارزی در اقتصاد کشور مواجه شدیم 
مشکالتی  ایجاد  موجب  اشتباه  تدابیری  با  ارزی  آن شوک  که 
که  موضوعاتی  آن  از  یکی  شد.  اقتصادی  کالن  متغیرهای  در 
به شدت اثر منفی در معیشت مردم گذاشت، آثار تورمی ناشی 
و  بود  ملی  پول  ارزش  کاهش  به  دلیل  قدرت خرید  کاهش  از 
این کامال در جامعه ملموس و محسوس است. اما در کنار این 
وضعیت، ظرفیت صادراتی به  عنوان یک ظرفیت و یک پتانسیل 
بالقوه برای اقتصاد کشور ایجاد شد؛ یعنی در بعضی از کشورها 
برای اینکه بتوانند صادرات کشورشان را افزایش بدهند، خودشان 
اقدام به کاهش ارزش پولی ملی می کنند. اخیرا چینی ها در ارتباط 
با سیاست تجاری آمریکا که کاالهای چینی را به کشور آمریکا 
واردات کاالهای  آنها  نیز  متقابل  اقدامی  در  اعالم کرد،  ممنوع 
ملی شان  پول  ارزش  بلکه  نکردند،  اعالم  ممنوع  را  آمریکایی 
دادند.  کاهش  آمریکا  دالر  مثل  خارجی  ارزهای  مقابل  در  را 
مفهوم این جمله این است که صادرات کشور چین در مقایسه 
با وضعیت قبلی می تواند افزایش پیدا کند. دلیلش هم این است 
که مزیت های صادراتی ایجاد می شود و از طرف دیگر مزیت های 
وارداتی هم در کنارش ایجاد می گردد. یعنی قبال کاالهایی که از 
آمریکا وارد می شدند، با نرخ های ارزان تری بود، اما با تغییر ارزش 
پول ملی که چینی ها انجام دادند، اکنون کاالهای آمریکایی با 

قیمت های گرانتری به دست مردم چین می رسد.
یا  با کاهش ارزش پول ملی، چه به صورت خواسته  ارتباط  در 
ناخواسته، علی رغم همه  معایب و آثار منفی تورمی، یک مزیت 
ویژه در اقتصاد ایجاد می کند و آن مزیت این است که ما با توجه 
به  کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش قیمت های وارداتی و از 
طرفی ایجاد مزیت های صادراتی هستیم. مفهوم ساده  این جمله 
این است که مزیت های صادراتی باید از تولید ایجاد شود و تا 
تولیدی صورت نگیرد، صادراتی صورت نمی گیرد که ما از مزیتش 
برخوردار باشیم. از طرفی چون متوسط مصرف در بلندمدت از بین 
نمی رود و در شرایط جدید کاالی وارداتی گران تمام می شود، لذا 
کاالهای داخلی جایگزین واردات می شوند. اگر این را مبنا قرار 
دهیم، افزایش قیمت شدید کاالهای وارداتی باعث می شود که 
ما بتوانیم کاالهای داخلی را با قیمت های پایین تر تولید کنیم. 
محدودیت های ناشی از قیمت های رقابتی در واردات و همچنین 
مزیت های صادراتی در قیمت های صادراتی باعث می شود که ما 
از دو جهت به سمت تولید حرکت کنیم. یعنی رونق تولید شاید 
اقتصاد  فعلی  با شرایط  متناسب  اصلی ترین موضوعی است که 
ایران از این ظرفیتی که علی رغم شرایط سخت ارزی پیش آمده 
است، می تواند به نحو مطلوبی اقتصاد ایران را بهره مند کند و شاید 

اصلی ترین موضوع بوده باشد.

تاثیر رونق تولید بر متغیرهای 
اقتصادی و ارزش پول ملی

وقتی تولید در کشوری انجام می شود، اولین نکته ای که وجود 
دارد این است که اثر تولید در شاخصی تحت عنوان نرخ رشد 
نرخ  ما می خواهیم  را نشان می دهد و وقتی  اقتصادی خودش 
رشد اقتصادی را محاسبه کنیم، مجموع ارزش کاالها و خدمات 

ظرفیت سازی در مسیر رونق تولید با بهره از مزیت های داخلی

مقایسه  دیگر  سال  یک  با  را  مالی  سال  یک  در  شده  تولید 
می کنیم و بعد می گوییم چقدر رشد داشته است. از طرف دیگر 
تولید منجر به کاهش واردات می شود. کاهش واردات مفهومش 
این است که تراز بازرگانی مثبت می شود و به عنوان شاخص و 
از  یا تراز ارزی محسوب می شود.  بازرگانی و  مؤلفه  حوزه  تراز 
طرف دیگر صادرات را افزایش می دهد که این نیز تاثیر مثبت 
بر فرآیند تراز تجاری کشور دارد و هر دوی اینها کمک می کند 
ارزی  و مصارف  منابع  در  بهتری  بتوانیم وضعیت  ما  اینکه  به 

کشور داشته باشیم.
نرخ  اینکه  به  می کند  کمک  ارزی  مصارف  و  منابع  در  بهبود 
بگیرد و قدرت و چانه زنی  قرار  تعادل منطقی تری  ارز در یک 
بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز افزایش پیدا کند. این افزایش 
اینکه تغییر ارزش پول ملی شکل بگیرد، کمک می کند  برای 
و  ارزآوری  ایجاد  و  تولید  از ظرفیت  استفاده  با  می توانیم  ما  و 
را  ارز  بازار  که  برسیم  شرایطی  به  از کشور  ارز  خروج  کاهش 
به یک نرخ منطقی و متعادل برسانیم که ارزش پولی ملی را 
بتواند تقویت کند؛ بنابراین تولید ریشه  همه  اینهاست. همچنین 
موضوع بخش اشتغال یکی از شاخص های بسیار مهم ماست. 
مقیاسش،  با  متناسب  می افتد،  به جریان  که  تولیدی  واحد  هر 
متناسب  طبیعتا  ایجاد می کند،  با خودش  متناسب  اشتغال های 
حوزه   در  ما  را  وضعیت  این  از  ناشی  مثبت  اثر  شرایط  این  با 
اقتصاد کشور می توانیم شاهد باشیم. بنابراین مؤلفه هایی همانند 
اشتغال، کاهش میزان تورم در اقتصاد کشور، تقویت ارزش پول 
ملی، تقویت تراز بازرگانی کشور و تراز تجاری کشور به افزایش 
میزان تولید ناخالص داخلی و یا تولید ناخالص ملی کشور کمک 

می کنند.

ضرورت ایجاد اصالحات بنیادین 
جهت تقویت و رونق تولید

به  نظر من برای تقویت و رونق تولید، یک بخش سیاست های 
تشویقی است که باید اتخاذ شود و بخش دیگر سیاست هایی 
است که موانع را از سر راه تولید برمی دارد. االن اگر ما بررسی 
هستند،  کشور  اقتصاد  در  تولید  مانع  مواردی  چه  که  کنیم 

می توانیم به سه شاخص اصلی اشاره کنیم:
1- وضعیت نظام مالیاتی در کشور 
2- وضعیت نظام بیمه ای در کشور

3- وضعیت نظام بانکی کشور
انتظار این است که در این حوزه ها یعنی در بخش مالیات بر 
عملکرد، بخش مالیات بر ارزش افزوده و حوزه  بحث های بانکی 

اصالحات قانونی صورت بگیرد.
همچنین اصالح ساختار نظام بانکی و ساماندهی وضعیت خود 
نظام بانکی در ابعاد مختلف باید انجام شود تا بتواند از واحدهای 
تولیدی حمایت و پشتیبانی کند تا خودش دچار مشکل نشود. 
اساسی  چالش های  از  یکی  هم  بانکی  نظام  ناترازی  وضعیت 
ماست که باید هم زمان با کمک به بهبود شرایط تولید، به خود 

بانک ها هم کمک شود تا از این وضعیت خارج بشوند.
تامین  نظام  ساختار  اصالح  نیز  اجتماعی  تامین  حوزه   در 
اساسی  و  ضروری  کامال  امر  یک  حوزه  این  برای  اجتماعی 
که  است  این  بر  انتظار  تشویقی،  سیاست های  حوزه   در  است. 
بلندمدت  هدف های  بتواند  دارد  که  شرایطی  براساس  کشور 
کند.  پیگیری  توسعه  شاخص های  به  رسیدن  برای  را  خودش 
ما در بخش های مختلف در  این محدودیت هایی که  از  خیلی 
رویکرد  با  می تواند  می بریم،  نام  آن  از  سرمایه گذاری  حوزه  
سیاست های تشویقی دولت برای یک بازه  زمانی کوتاه مدت یا 
میان مدت به مزیت های سرمایه گذاری در اقتصاد کشور تبدیل 
پیشنهادی  بسته   که  است  این  دولت  از  انتظار  بنابراین  شود. 
خود را در حوزه  سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری، برای 
یا واحدهای موجودی  تازه تاسیس شده  رونق تولید واحدهای 
پس  کند.  ارائه  هستند،  خود  توسعه  گسترش  به  دنبال  که 
بسیار مهم است و در بخش های  سیاست های تشویقی دولت 
در  باید  کالن  سیاست گذاری  دو  لذا  اجراست.  قابلیت  مختلف 

سال 98 به صورت جدی توسط دولت پیگیری شود:
1- سیاست هایی که مانع تولید هستند و باید برداشته شوند

2- سیاست های تشویقی که برای تولید و صادرات باید در نظر 
گرفته شوند

تخلفاتی  دستگاه ها  از  بعضی  داریم،  که  گزارش هایی  مطابق 
در  نمی توانیم  چون  ما  و  دادند  انجام  قانون  از  عدول  کردند، 
تفحص  و  تحقیق  جای  به   باشیم،  ساکت  وضعیت  این  مقابل 
به دستگاه  آماده کردیم و مستقیم  را  پرونده  اقدامات دیگر،  و 
نهایی شده است  ارجاع دادیم. گزارش آن در سال 9۷  قضایی 
و جزء اولین پرونده هایی است که ان شااهلل ظرف یکی دو ماه 

آینده گزارش آن به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

تولید بیشتر، مالیات کمتر و مصرف بیشتر 
در دستورکار کمیسیون اقتصادی

ما در کمیسیون اقتصادی مجلس یک مجموعه ای از کارها را 

از سال های گذشته شروع کرده ایم که نزدیک به دو سال ونیم 
نکته ای  اولین  آماده شد.  پایان سال 9۷  در  نهایت  و  برد  زمان 
اصالح  بحث  می شود،  مطرح  موضوع  این  با  ارتباط  در  که 
اجرای  دلیل  به   افزوده  ارزش  بر  مالیات  است.  مالیاتی  قوانین 
به   بود،  قانون  محتویات  در  که  اشکاالتی  همچنین  و  ناقص 
اصابت  تولید  به  متاسفانه  کند،  اصابت  مصرف  به  اینکه  جای 
کرد و آثار زیان باری را بر اقتصاد کشور وارد کرد که مشکالت 
متعدد واحدهای تولیدی در بحث مالیات بر ارزش افزوده نمونه  
بارز آن است. ما در تالش حدود دو سال ونیم شبانه روزی خود 
بر ارزش  این موضوع، توانستیم اصالح قانون مالیات  بر روی 
از  بعد  برسانیم و  به تصویب  را  اقتصادی  افزوده در کمیسیون 
ده ها جلسه  کارشناسی و کار تخصصی، توانستیم تقریبا بخش 
عمده ای از مشکالت اجرایی و محتوایی قانون را در این باره 
برطرف کنیم. در حال حاضر گزارش آن چاپ شده است و در 
مهم  خیلی  اقدام  یک  که  است  گرفته  قرار  مجلس  دستورکار 
خواهد  عملیاتی  آن  رونق  و  تولید کشور  به  راستای کمک  در 
ایجاد  قانون  موضوع الیحه   ما  گذشته  سال  اینکه  شد. ضمن 
صندوق های مکانیزه  فروش را هم که تقریبا همراه با موضوع 
قانون مالیات برارزش افزوده است را در مجلس در کمیسیون 
اقتصادی به اتمام رساندیم که در صحن علنی تصویب شد و در 

فرآیند اصالح ایرادات شورای نگهبان قرار گرفت.
از طرف دیگر ما موضوع مالیات بر عملکرد را داریم که گزارش 
وزارت  و  دولت  با  مذاکراتی  کرده ایم.  تهیه  را  آن  کارشناسی 
اقتصاد داشتیم که خوشبختانه توافقات انجام شده حاکی از آن 
نرخ  سال 98،  در  تولید  به  کمک  برای  می توانیم  ما  که  است 
مالیات بر عملکرد را کاهش بدهیم. مفهوم این جمله این است 
که ما با کاهش نرخ مالیات بر عملکرد، موجبات شرایط بهبود 
رونق اقتصادی به  عنوان یک عامل بازدارنده را به شکلی تقلیل 
بر  مالیات  نرخ  ایران  در  االن  کنیم.  کمک  رونق  به  و  بدهیم 
عملکرد حدود 2۵درصد است که کشور ما جزء کشورهایی است 
که نرخ آن باالست. پیشنهاد ما در مرحله  اول این بوده است 
که آن را به بیست درصد و در فاز بعدی به پانزده درصد کاهش 
می کند،  پیدا  کاهش  مالیات  نرخ  اینکه  به  توجه  با  اما  دهیم. 
می کند،  پیدا  کاهش  هم  مالیات  حجم  می کنند  فکر  بعضی ها 
دلیلش  نخواهد شد.  کمتر  نشود  بیشتر  اگر  مالیات  میزان  ولی 
هم این است که میزان فرار مالیاتی را کاهش می دهد و برای 
اقتصاد ظرفیت سازی می کند. لذا ما در حوزه  مالیات در راستای 
آیت اهلل  ابالغیه  حضرت  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های حوزه  
خامنه ای، دو موضوع مهم را داریم: یکی تولید بیشتر در سال  
بیشتر.  مالیات  بیشتر،  مالیات کمتر و مصرف  جاری و دیگری 
این اساس حرکت ما در حوزه  سیاست های اقتصاد مقاومتی در 

سال جاری است.
با  مبارزه  قانون  اصالحیه   مهرماه  در  گذشته،  سال  همچنین 
بسیار مهمی  قانون  رساندیم که  اتمام  به  را  ارز  و  قاچاق کاال 
است و همیشه مورد تاکید رهبر انقالب بوده است که یکی از 
دالیل رکود در اقتصاد ما و ضعف تولید در داخل کشور، وجود 
حجم زیاد کاالی قاچاق در کشورمان است. امیدوارم تا پایان 
با قاچاق کاال و  بتوانیم اصالح قانون مبارزه  خردادماه امسال، 
ارز را که کار بسیار مهمی است و کمک زیادی به تولید کشور 
خواهد کرد را در مجلس نهایی کنیم. این هم یکی از اقدامات 

مهم کمیسیون اقتصادی است.
وقتی ما ظرفیت تولید در اقتصاد کشور را فعال می کنیم، یک 
کاالیی  اگر  می شود.  وارداتی   کاالهایی  جایگزین  آن  بخش 
ما  دارد. شرط  نگرانی جدی وجود  تولید شود، حتما  بی کیفیت 
وجود کاالیی است که از حداقل کیفیت برخوردار شود. اگر از 
حداقل برخوردار باشد با توجه به تمایالت کم در داخل کشور، 

می تواند جایگزین خوبی برای واردات باشد.
در بحث حوزه  نظام بازار پول کشور هم، ما سه اقدام را پیگیری 
مرکزی  بانک  قانون  اصالح  با  ارتباط  در  اول،  اقدام  کردیم: 
تصویب شده  قانون  این  که  است  پنجاه سال  که حدود  است 
بانک  قانون  مهم  اشکالت  از  یکی  است.  نداشته  تغییراتی  و 
مرکزی، عدم استقالل آن است و این عدم استقالل باعث ایجاد 
چالش برای سیاست های ارزی و پولی در داخل کشور شده است 
که نمونه هایش را چه در دولت فعلی و چه در دولت های قبلی 
شاهد بوده ایم. خوشبختانه تالش زیادی در کمیسیون اقتصادی 
قانون  اصالح  توانستیم  گذشته،  سال  تابستان  در  و  شد  انجام 
بانک مرکزی را نهایی کنیم. مهم ترین ویژگی این قانون جدید، 
استقالل بانک مرکزی از دولت خواهد بود که شرایط جدیدی را 
برای سیاست های حوزه  پولی و ارزی کشور ایجاد خواهد کرد که 
برای تولید بسیار مهم است و رونق تولید را می تواند تحت تاثیر 
قرار بدهد. همچنین موضوع تغییر ساختار جدید بانک مرکزی 
در قانون دیده شده است. مثال ایجاد سازمان نظارتی که بخش 
از چالش هایی که در حوزه  ایجاد موسسات غیرمجاز و  زیادی 
مجموعه  سیاست های نظارتی بانک مرکزی داشته ایم را کامال 
تغییر می دهد. این تغییرات منطبق بر آخرین دستاوردهای نظام 
بانک مرکزی در دنیا تعریف شده است و امیدواریم که هرچه 

سریع تر عملیاتی شود و به تصویب برسد.
اقدام دوم، ایجاد بانک جدید تحت عنوان بانک توسعه است که 
بتواند ظرفیت منابع عمومی کشور را برای ایجاد سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف توسط دولت فراهم کند. در این امر هم از 
تجربه  سایر کشورها استفاده شده و گزارش آن نهایی شده است 

و ان شا اهلل به زودی به صحن علنی مجلس می رود.
اقدام سوم، اصالح قانون بانکداری است که بعد از مدت ها تقریبا 
می توانم بگویم هفتاد درصد آن به اتمام رسیده است و امیدوارم 
تا خردادماه امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس این اصالح 
ربوی  قانون جدید هم شبهات  امیدواریم  برسانیم.  اتمام  به  را 
فعاالن  به  هم  و  کند  برطرف  را  تقلید  مراجع  دغدغه   و  بودن 
اقتصادی کمک کند و نظام بانکی را بهبود ببخشد و بتواند در 
با بهبود شرایط بین تامین مالی در حوزه   حوزه  مسائل مرتبط 
بانکی با واحدهای تولیدی موثر باشد. مجموع این اقدامات در 
نیمه  اول سال 98، ان شا اهلل برای تحقق فرمان رهبر انقالب در 

بحث رونق تولید در اقتصاد کشور خواهد بود.
اهمیت  به  دلیل  ما  ماست.  نظارتی  سیاست های  بعدی  نکته  
شروع  گذشته  سال  از  را  جدی ای  کار  نظارتی،  سیاست های 
مرکزی،  بانک  تخلفات  با  ارتباط  در  ما  گزارش  اولین  کردیم. 
اعمال ماده  23۶ است که در اصالحیه  جدید آئین نامه  مجلس 
به ماده  23۴ تغییر پیدا کرده است. ماده 23۶ یا همان ماده 23۴ 
این را می گوید که اگر دستگاهی ضوابط قانونی را رعایت نکرد، 
و  کند،  پیدا  ورود  می تواند  آن  تخصصی  کمیسیون  و  مجلس 
در  تصویب  و  در کمیسیون  تصویب  از  بعد  مستقیما  را  پرونده 
صحن علنی مجلس به دستگاه قضا بفرستد. این اولین بار در 
تاریخ جمهوری اسالمی است که گزارش پرونده  بانک مرکزی 
در کمیسیون مجلس تهیه شد که ان شا اهلل ناظر به این موضوع 
به  که  دارد  وجود  قضایی  دستگاه  اقدامات  از  خوبی  خبرهای 

زودی منتشر خواهد شد.
موضوع بعدی ما موضوع اعمال ماده 23۴ در ارتباط با گزارش 
عدم اجرای قانون بهبود کسب وکار در اقتصاد ایران است. این 
هم بسیار مهم است، چراکه این قانون، اساس حرکت اقتصاد 
کشور را مشخص می کرد. مطابق گزارش هایی که داریم، بعضی 
از دستگاه ها تخلفاتی کردند، عدول از قانون انجام دادند و ما 
چون نمی توانیم در مقابل این وضعیت ساکت باشیم، به  جای 
و  کردیم  آماده  را  پرونده  دیگر،  اقدامات  و  تفحص  و  تحقیق 
مستقیم به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. گزارش آن در سال 9۷ 
ان شااهلل  که  است  پرونده هایی  اولین  جزء  و  است  شده  نهایی 
مجلس  علنی  به صحن  آن  گزارش  آینده  ماه  دو  یکی  ظرف 
این  با  هم  مجلس  علنی  صحن  که  صورتی  در  آمد.  خواهد 
بهبود  قانون  که  تخلفات کسانی  پرونده  کند،  موافقت  گزارش 
فضای کسب وکار را رعایت نکردند، مستقیم به دستگاه قضایی 
ارسال خواهد شد که این امر در حوزه  نظارتی، گام دوم ماست.

ارز  پرداخت  در  مرکزی  بانک  عملکرد  از  تفحص  و  تحقیق 
گزارش  است.  دستورکار  در  اکنون  گذشته،  سال  در  ترجیحی 
و  سازی  خصوصی  سازمان  عملکرد  از  تفحص  و  تحقیق 
به  گزارش ها  بعضی  کردیم.  شروع  هم  را  آن  واگذاری های 
صحن علنی مجلس خواهد آمد و گزارش تحقیق و تفحص از 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نهایی شده است و تا 
پایان ماه جاری به صحن علنی مجلس می آید و پرونده  تخلفاتی 
ارسال  به دستگاه قضایی  بودیم  آن  قانون شاهد  در حوزه   که 
گزارش های  از  اعم  نظارتی  اقدامات  از  مجموعه ای  می شوند. 
بندهای  ماده 23۴، موضوع تحقیق و تفحص ها و سایر  اعمال 
موضوعات  مهم ترین  اینها  امثال  و  وزرا  از  مانند سؤال  قانونی 

نظارتی ما در سال 98 خواهد بود.

نقش موثر رونق تولید در مقابله با تحریم ها
که  نیست  تناقض  تحریم ها  با  تنها  نه  تولید  رونق  مبحث 
حتی در راستای حل مسائل تحریمی هم هست. وقتی که در 
نظامی تحریم شدیم، چه  با تجهیزات  ارتباط  در  دوران جنگ 
کار کردیم؟ ما اگر در دوران جنگ تحریم نمی شدیم خیلی از 
کاالهایی که خودمان به  سمت تولید آنها رفتیم و تا قبل از آن 
با واردات قضیه را حل می کردیم، امروز نداشتیم. امروز هم در 
حوزه  غیرنظامی، دوباره همین وضعیت وجود دارد. بنابراین آن 
چیزی که ما فکر می کنیم در تجربه ی دوران دفاع مقدس شکل 
گرفته است و می تواند االن در حوزه  جنگ اقتصادی هم شکل 
انجام  آمریکایی ها  که  تحریم هایی  با  که  است  همین  بگیرد، 
دادند و فشاری که کشورهای دیگر در عدم همکاری اقتصادی 
این  می آورند،  نیاز  مورد  کاالهای  و  اقالم  تامین  در  به  ویژه 
امکان را داریم که بخش های زیادی از این کاالها را در داخل 
کشور تولید کنیم و خود این یعنی ایجاد یک رونق در شرایط 
کنونی به  جای واردات به کشور؛ یعنی تحریم ها باعث می شوند 
که ما بتوانیم در انجام تولید ظرفیت سازی کنیم و همان طور 
که عرض کردم تجربه   دوران دفاع مقدس هم پیش روی چشم 
ماست. به  عنوان مثال در حوزه  واردات، ما ممنوعیت 139۰قلم 
کاال را در سال 9۷ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور 
انجام دادیم. مطابق گزارش هایی که از آن اطالع داریم، تولید 
بخش زیادی از آن 139۰قلم کاال در کشور شروع شده است. 
اتفاق بیفتد و  این فرآیند می تواند در سایر کاالهای دیگر هم 

حتما اثر مثبت خواهد داشت.

تولیدات داخلی، جایگزینی مناسب 
برای کاالهای وارداتی

وقتی ما ظرفیت تولید در اقتصاد کشور را فعال می کنیم، یک 
کاالیی  اگر  می شود.  وارداتی   کاالهایی  جایگزین  آن  بخش 
ما  دارد. شرط  نگرانی جدی وجود  تولید شود، حتما  بی کیفیت 
وجود کاالیی است که از حداقل کیفیت برخوردار شود. اگر از 
حداقل برخوردار باشد با توجه به تمایالت کم در داخل کشور، 
دیگر  طرف  از  باشد.  واردات  برای  خوبی  جایگزین  می تواند 
کاالهای  از  خیلی  االن  کند.  تقویت  می تواند  هم  را  صادرات 
اساسی ما به  دلیل پایین بودن قیمت آن در حال قاچاق است، 
برای  ترجیحی  ارز  نرخ  تعیین  سیاست های  در  دولت  اگر  و 
بیفتد،  اتفاق  این  باید حتما  بازنگری کند که  اساسی  کاالهای 
می تواند منجر به افزایش ظرفیت تولید در این کاالها و بهبود 

شرایط کشور شود.

گزارش:
فریبا شیخی



اخبار منطقه آزاد قشم

بازدید از اماکن گردشگری قشم با هدف توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز 
و  تاریخی  اماکن  میدانی  بازدیدهای  طرح 
استفاده  هدف  با  جزیره  گردشگری  مراکز 
مواریث  گردشگری،  ظرفیت های  از  بهینه 
توسعه  منظور  به  دستی  صنایع  و  فرهنگی 

و ارتقاء کیفیت این خدمات خبر داد.
طاهره شهرکی با اشاره به اهداف مورد نظر 
در این طرح بیان کرد: تاکنون چند مرحله 
گردشگری  صنعت  ظرفیت های  از  بازدید 
ژئوپارک  موزه  ازجمله  قشم،  جزیره  سطح 
کمپ  هتل ها،  نوپک،  پارک  قشم،  جهانی 
و  گردشگری  هدف  روستاهای  پارک های 
استفاده  هدف  با  الفت  اکوموزه  همچنین 
این  در  گردشگری  ظرفیت های  از  بهینه 

طرح به انجام رسیده است.
وی با تاکید بر حضور و همراهی کارشناسان 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
کارشناسان  حضور  گفت:  بازدیدها  این  در 
اهداف  از  یکی  مدیریت  این  سه گانه  حوزه 
تا مشکالت  است  برنامه  این  در  نظر  مورد 
نگاه  با  بخش  سه  این  در  تخصصی 

منسجم تری مورد بررسی قرار بگیرد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
یک  جزیره  گردشگری  صنعت  فعالین 

ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
داد: با انجام این بازدیدهای میدانی و حضور 
کارشناسان در محل فعالیت سرمایه گذاران، 
شناخته  را  موجود  نقایص  داریم  سعی 
مراکز  تا  کنیم  اقدام  آنها  رفع  جهت  در  و 
و  ملی  استانداردهای  به  جزیره  گردشگری 

بین المللی دست پیدا کند.
شهرکی در توضیح بیشتر اظهار کرد: صنعت 
گردشگری یک صنعت فراگیر و وابسته به 
صنایع مختلف بوده که برای جذب و رونق 
اقتصادی سرمایه گذاران این حوزه، همچنین 
رعایت  نیازمند  گردشگران،  رضایت  جلب 
نکات و توجه به مولفه های بیشماری است. 
مراکز  گردشگری،  تاسیسات  از  بازدید  وی 
و سایت هایی که جاذبه طبیعی  گردشگری 
به  هنوز  ولی  می شوند  محسوب  جزیره 
در  را  نشده اند  تبدیل  گردشگری  مقصد 
لیست بازدید این طرح میدانی معرفی کرد و 
گفت: شناسایی ظرفیت ها، احصاء مشکالت 
فعالین و رفع نقایص این صنعت، وظیفه ما 

و کارشناسان این بخش می باشد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
مدیریت  این  کارشناسان  تالش  تمام  کرد: 
گردشگران  و  سرمایه گذاران  رضایت  جلب 
در راستای معرفی بهتر و بیشتر ظرفیت های 

این جزیره زیبا و رونق اقتصادی آن است.

سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
منطقه آزاد قشم از ایجاد 12هزار و 500نفر 
شغل جدید در جزیره قشم طی سال گذشته 

خبر داد.
بیان  خبر  این  اعالم  با  رنجبری  سلیمان 
و  در حوزه های مختلف  این مشاغل  داشت: 
با همت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
معاونت های این سازمان و بخش خصوصی 
در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی 

منطقه ایجاد شده است.
و  مستقیم  اشتغال  تعداد  این  داد:  ادامه  وی 
این  آمادگی  بیانگر  جزیره  در  غیرمستقیم 
تحقق  برای  بزرگ  نقشی  ایفای  در  منطقه 
در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  بخشیدن 
سال جدید با شعار »رونق تولید« می باشد.    

به گفته رنجبری، تجلیل ازکارگران نمونه در 
روز جهانی کار و کارگر، از حوزه های مختلف 
17نیروی  صنعت،  بخش  در  34نیرو  ازجمله 
انتظامی  نیروی  و  خدمات شهری، 12کارگر 
فعال  6نیروی  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
صنایع  از  کارگر  سه  گردشگری،  حوزه  در 
یک  نشانی،  آتش  نیروی  یک  شیالتی، 
و  تاسیسات  و  برق  و  آب  بخش  از  پرسنل 
15کارگر برتر از شرکت های تعاونی فعال در 

جزیره در همین راستا صورت گرفته است.
سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
منطقه آزاد قشم تاکید کرد: سیاست  سازمان 
مانند سال های  امسال  آزاد قشم هم  منطقه 
اقتصادی و اشتغال برای  گذشته، رفع موانع 

جوانان جزیره است.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد قشم:

ایجاد 12هزار و 500 نفر شغل 
جدید در قشم در سال97

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

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم:

مدیر امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم از 
اجرای طرح ضیافت ویژه ایام مبارک رمضان 
در 11مرکز فروش شهر درگهان و روستای 

گیاهدان خبر داد.
کرد:  بیان  خبر  این  اعالم  با  سلکی  امیر 
ویژه  ضیافت  طرح  در  منتخب  11فروشگاه 
و  اساسی  کاالهای  رمضان،  مبارک  ماه 
ضروری را با ارائه تخفیفات 5 تا 30درصدی 

در اختیار شهروندان قرار می دهند.
وی با اشاره به هدف عمده این طرح افزود: 
تسهیل  و  بازار  تنظیم  هدف  با  طرح  این 
دسترسی به مایحتاج عمومی ازجمله تره بار، 
مواد غذایی، مرغ و گوشت گرم در حال انجام 

است.
دقیق تر  آگاهی  برای  سلکی،  گفته  به 
محصوالت  عرضه  مراکز  از  شهروندان 
شرکت کننده در طرح ضیافت، فروشگاه های 
هدف با نصب تابلویی بر سردرب خود اقدام 
به اطالع رسانی کرده و تا پایان این ماه الهی، 
با  شده  توافق  محصوالت  عرضه  به  نسبت 

قیمت های ویژه اقدام خواهند نمود.
مدیر امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم 
همچنین با اشاره به موقعیت گردشگرپذیری 
گفت:  سال  مختلف  ایام  در  درگهان  شهر 
تعداد 12رستوران، فست فود، صبحانه خوری 
و کبابی نیز با رعایت شئونات اسالمی مجاز 
به پذیرش مشتری در این ماه مبارک شده اند.

اجرای طرح ضیافت رمضان 
در مراکز فروش شهر درگهان 

و روستای گیاهدان

مدیر امور درگهان سازمان منطقه آزاد 
قشم خبر داد:

و  هستند  ما  برای  دانشی  بزرگ  ظرفیت 
ارتباط نزدیک بین کارشناسان این مدیریت 
احصاء  به  می تواند  سرمایه گذاران  این  با 
در  مناسب  راهکارهای  اخذ  و  مشکالت 
جهت دستیابی به اهداف توسعه ای سازمان 

منطقه آزاد قشم کمک کند. 
سراسر  از  بازدیدها  این  شهرکی،  گفته  به 
جزیره صورت گرفته و شناسایی ظرفیت های 
انسانی که می توانند نقش موثری در رونق 
داشته  اشتغال  ایجاد  و  گردشگری  صنعت 

باشند، از دیگر اهداف مورد نظر می باشد.
توجه  را  صنعتی  هر  پیشرفت  اساس  وی 
ویژه به فعالین آن صنعت دانست و عنوان 
کرد: در پنج سال اخیر به همت مدیرعامل 
زیادی  اتفاقات  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
صنعت  زیرساخت های  توسعه  زمینه  در 
در  اما  گرفته،  صورت  جزیره  گردشگری 
بخش ارائه خدمات و کیفیت، همچنان نیاز 

به پیگیری و توجه ویژه داریم.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 

و  اجتماعي  فرهنگي،  معاونت  قائم مقام 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري 
فرهنگی،  متنوع  برنامه های  ویژه  اجرای 
مبارک  ماه  در  قرآنی  و  هنری  اجتماعی، 

رمضان در مراکز و مساجد جزیره خبر داد.
موسوی اجاق  سیدمهدی  حجت االسالم 
اجرای  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  
مذهبی  و  اجتماعی  فرهنگی،  برنامه  ویژه 
در ماه مهمانی خدا با هدف تعمیق اُنس و 
جوانان  نوجوانان،  ویژه  به  شهروندان  الفت 
ایتام،  تکریم  قرآنی،  مفاهیم  با  خانواده ها  و 
جزیره  سطح  در  نیازمندان  و  محرومان 

برگزار می شود.
بین  در  معنوی  نشاط  ترویج  لزوم  بر  وی 
برگزاری محفل  افزود:  و  تاکید کرد  مردم  
برجسته  قاریان  از  دعوت  با  قرآن  با  انس 
مادران،  ویژه  قرآن  آموزش  بین المللی،  و 

شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه  فرودگاه  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه 
آزاد قشم از اعمال قانونی نرخ عوارض ورود 
در  قشم  جزیره  به  ملی  پالک  خودورهای 

سال 98 خبر داد.
هیات  تصویب  با  کرد:  اعالم  پاکنژاد  جعفر 
مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در راستای 
در  دولت  هیات  مصوبه  کردن  اجرایی 
از  قانونی  عوارض  دریافت  سال 1373، 
آغاز  جزیره  این  در  ملی  پالک  خودروهای 

شد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد قشم از هر وسیله نقلیه 
این  به  10روز  تا  ورود  برای  ملی  پالک 
تردد  یکبار  عوارض  ریال  200هزار  جزیره 

دریافت می شود.
به گفته مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت 
تعرفه  قشم،  آزاد  منطقه  فرودگاه  و  بنادر 
مبدا  در  ملی  خودروهای  پالک  به  مربوط 
ورودی از بندر پهل بندرعباس به بندر الفت 
این  با  ورودی  عوارض  با  قشم  جزیره  در 

قائم مقام معاونت فرهنگي، اجتماعي وگردشگري سازمان منطقه آزاد قشم:

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

اجرای ویژه برنامه های متنوع در ماه مبارک رمضان در جزیره قشم

اعمال قانونی نرخ عوارض ورود خودورهای پالک ملی به جزیره قشم در سال 98

جوایز نفیس ازجمله این برنامه ها می باشد.
و  اجتماعي  فرهنگي،  معاونت  مقام  قائم 
ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري 
داد:  به مناسبت ماه مبارک رمضان، کمک 
به برگزاری افطاری ساده در مساجد سطح 
بانوان  برای  سفره آرایی  آموزش  جزیره، 
جزیره قشم  و برگزاری نمایشگاه و اجرای 
تئاتر خیابانی با موضوع ماه مبارک رمضان 
و شب های قدر نیز در دستورکار این معاونت 

قرار دارد.
مساجد،  مشارکت  با  موسوی اجاق،  گفته  به 
کودکان،  نقاشی  موضوع  با  نمایشگاه هایی 
توزیع  همچنین  کتاب،  معرفی  خطاطی، 
شب های  موضوع  با  فرهنگی  محصوالت 
علی)ع(  شیعیان  اول  امام  زندگینامه  و  قدر 

در سطح جزیره برپا می شود.
ماه  فرهنگی  برنامه های  از  بخشی  وی 

احتساب  با  تریلی  انواع  شد:  یادآور  پاکنژاد 
عوارض پالک ملی، 183هزار و 460تومان، 
کامیون  875تومان،  و  188هزار  اتوبوس 
مینی بوس  40تومان،  و  138هزار  چرخ  ده 
127هزار تومان،  کامیونت و شش چرخ و 
خاور هم 109هزار و 220تومان در بدو ورود 

به جزیره قشم پرداخت می نمایند.
به گفته وی، براساس مصوبه هیات مدیره 
حاضر  حال  در  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 

بزرگداشت  راستای  در  را  رمضان  مبارک 
شب های  علی)ع(،  امام  شهادت  شب های 
کرد  معرفی  فطر  عید  و  قدس  روز  احیاء، 
برنامه های  برگزاری  در  مشارکت  گفت:  و 
شهادت  مراسم  اجرای  ویژه  به  مساجد 
قدر،   شب های  امیرالمومنین)ع(،  حضرت 
نماز  و  قدس  روز  باشکوه  مراسم  برگزاری 
این  از  دیگری  بخش های  فطر،  سعید  عید 

ویژه برنامه ها است.
و  اجتماعي  فرهنگي،  معاونت  قائم مقام 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري 
پایان بیان کرد: با اجرای طرح های فرهنگی، 
هنری و اجتماعی در این ایام مبارک، تالش 
ایجاد فضایی معنوی  برای  را  گسترده خود 
برای شهروندان مومن و خدادوست جزیره 
نعمات  و  برکات  از  تا همه  می بریم  کار  به 

این ماه بزرگ بهره مند شوند.

متولدین  قشموندان،  شاهد،  معظم  خانواده 
قشم و افراد دارای کارت شهروندی جزیره 
از پرداخت عوارض یکبار تردد معاف هستند.
خودرو  مواصالتی  عوارض  حاضر  حال  در 
ماخوذه توسط سازمان منطقه آزاد قشم نیز 
برای متولدین قشم و افرادی که کدملی آنها 
با 345 آغاز می شود، پس از کاهش چشمگیر 
در سنوات گذشته تنها 3750تومان می باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه منطقه آزاد قشم گفت: مبالغ دقیق 
مرتبط با ورود خودروها به جزیره قشم همانند 
گذشته در پرتال سازمانی سایت منطقه آزاد 
قشم به آدرس Portal.Qeshm.ir و در 

بخش شفاف سازی درج شده است. 
بنا به این گزارش، گردشگران جزیره قشم 
در جنوب ایران از سه مسیر هوایی )فرودگاه 
اسکله  )مسیر  دریایی  قشم(،  بین المللی 
شهید حقانی در بندرعباس( و زمینی )مسیر 
بندرعباس(  پهل  )اسکله  از  خودرویی  ورود 
عنوان  به  آزاد  منطقه  این  وارد  می توانند 

بزرگترین جزیره خلیج فارس شوند.

بیت)ع(  اهل  کریم  بزرگ  جشن  برگزاری 
و اجرای برنامه های فرهنگی اعم از اجرای 
توسط  تالوت  و  تفسیر  اجرای  تواشیح، 
اهداء  با  قرآنی  مسابقات  و  ممتاز  قاریان 

جزیره جمع و اعمال می شود.
وی با اعالم اینکه عوارض ورود خودرو به 
شورای  بیمه،  دهیاری،  سهم  شامل  قشم 
سازمان  و  الفت  اسالمی  شورای  پهل، 
اضافه شدن  با  افزود:  می باشد،  آزاد  منطقه 
هر  پس  این  از  تردد،  یکبار  عوارض  مبلغ 
در  قشم  به  ورودی  مبدا  در  سواری  خودرو 
بندر پهل می بایست 112هزار و 400تومان 

پرداخت نماید.

تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز مرحله 
روش  به  دام  علوفه  پرورش  آزمایشی 
هیدروپونیک در این جزیره و به صورت 

آزمایشی خبر داد.
محمد مهدی برنجی اعالم کرد: شرکت 
یکی  عنوان  به  قشم  پالیز  گستر  بهین 
از فعاالن صنعتی تحت حمایت سازمان 
ریال  میلیارد  دو  با  قشم  آزاد  منطقه 

پرورش آزمایشی علوفه با روش 
هیدروپونیک در قشم

با  علوفه  تولید  به  موفق  سرمایه گذاری 
روش علمی هیدروپونیک شده است.

هیدرو پونیک  پرورش  داد:  ادامه  وی 
پرواربندی  در  استفاده  هدف  با  علوفه 
روستای  در  آزمایشی  به صورت  و  دام 
شده  راه اندازی  قشم  جزیره  دفاری 

است.
و  معدن  صنعت،  مدیرکل  گفته  به 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  تجارت 

ظرفیت دستگاه پرورش علوفه به روش 
اصفهان  استان  ساخت  هیدروپونیک 
100کیلوگرم در روز می باشد که علوفه 
تولیدی آن برای خوراک 40راس بز یا 

گوسفند مورد استفاده خواهد بود.
بنا به این گزارش، حمایت از طرح های 
از  نوین  به روش  دامداری  کشاورزی و 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست های 

می باشد.
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