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درصد افزایش در بازگش��ت ارز برآورد میشود .مدیرکل دفتر توسعه
خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد :این ۲هزار و
 ۳۲۲صادرکننده شامل  ۱۶۵۸واحد تولیدی و  ۶۶۴واحد غیرتولیدی
بوده و میزان بازگشت ارز این دو دسته به ترتیب  ۱۳.۹میلیارد یورو
و یک میلیارد یورو اس��ت .مدیر کل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی
سازمان توسعه تجارت ایران گفت :از این گروه میتوان به پیلهوران و
مرزنشینان اشاره کرد ،همچنین بخشی از این صادرکنندگان ،نسبت

به صادرات از محل ورود موقت اقدام کردهاند و الزم اس��ت در زمینه
چگونگی رفع تعهدات ارزی آنان در اسرع وقت تصمیمگیری شود.
قمری در پایان تالش کمیتههای اقدام ارزی در س��ازمان توس��عه
تج��ارت ای��ران و س��ازمانهای صنعت ،مع��دن و تجارت اس��تانها
و همچنی��ن کارگروه پایش رفتار تجاری را در راس��تای اس��تفاده از
ابزارهای پیش رو در جهت تس��ریع و تس��هیل بازگشت ارز حاصل از
صادرات دانست.

آیا تحریم مافیای واردات را به زانو درآورد؟

چادر مشکی و روزهای سپید تولید
پیمان صفردوست

صنعت نس��اجی کش��ور در س��الهای اخیر تحوالت بس��یاری را ش��اهد بوده و در یک سال گذشته
بهدلیل افزایش نرخ ارز و دش��واریهای مربوط به واردات ،این صنعت ،بیش از گذش��ته در کانون توجه
دس��تاندرکاران کش��ور برای خودکفایی قرار گرفته اس��ت .اما یکی از مواردی که در تمام این س��الها
بهانهای برای صحبت درباره تولید پارچه در کش��ور بوده ،موضوع تولید یا واردات «چادر مش��کی» بوده
که محل گفتوگو و بحث بس��یاری از فعاالن این حوزه اس��ت .عدهای بر این اعتقادند که متولی واردات
این پارچه پرمصرف در کشور در این سالها آنقدر پرقدرت بوده که اجازه تولید داخلی را به فعاالن این
صنعت نداده و در مقابل عدهای معتقدند دس��ت نیافتن ما به تولید ملی چادر مشکی ناشی از ضعف در
دانش فنی تولید این کاال بودهاس��ت .خبرهای این روزهای حوزه نس��اجی کشور حکایت از حرکتهای
خوبی در حوزه تولید چادر مشکی دارد .این موضوع بهانهای شد تا در گزارش این شماره روزنامه
حال و روز این کاالی تجاری را از زبان فعاالن حوزه نساجی جویا شویم؛ با ما همراه باشید.

editor@smtnews.ir

عکس :آیدا فریدی

میتوانیم خودکفا شویم
محمدحس��ن میری ،مدیرعامل کارخانه نس��اجی
حج��اب ش��هرکرد در گفتوگ��و ب��ا
درب��اره
وضعی��ت تولی��د و مص��رف چادر مش��کی در کش��ور
اظه��ار ک��رد :باتوجه به وضعیت فعلی ارز در کش��ور،
واردات در حوزه پارچه دش��وارتر از گذشته شده و در
عی��ن حال مردم نیز مانند گذش��ته توانایی خرید این
کاالی واردات��ی را ندارند؛ بنابراین بهدلیل اینکه صرفه
اقتص��ادی واردات این نوع پارچه گران از کش��ورهایی
مثل کره جنوبی از بین رفته ،واردکنندگان به واردات
پارچهه��ای بیکیفیت چینی و با قیمت پایینتر روی
آوردهاند .وی با اش��اره به این نکته که کش��ور ما یکی
از مصرفکنندگان عمده چادر مش��کی اس��ت ،افزود:
درباره میزان مصرف پارچه چادر مش��کی در کش��ور
اعداد و ارقام متعددی ارائه میشودکه دامنه آن از ۴۰
میلیون متر تا نزدیک  ۱۰۰میلیون متر است و شامل
همه خانواده چادر مش��کی میش��ود و بهدلیل اینکه
میزان فعلی تولید داخلی کمتر از نیاز جامعه است ،این
واردات همچن��ان ادامه دارد .میری درباره قابلیتهای
کشور در تولید چادر مشکی خاطرنشان کرد :ظرفیت
فعل��ی خ��ط تولید ما ب��رای چادر مش��کی حدود ۱۰
میلیون متر اس��ت اما با برآوردهای انجام ش��ده بهنظر
میرسد میتوان این تولید را به حدود  ۱۸میلیون متر

نیز رس��اند .این فعال عرصه نس��اجی کشور
درباره امکان خودکفایی کشور در تولید این
کاال عنوان کرد :اگر کمینه میزان نیاز اعالم
ش��ده یعنی همان رقم  ۴۰میلیون متر را در
نظ��ر بگیریم ،میتوان با برنامهریزی در این
زمینه تولید داخلی را به این میزان رس��اند؛
در واق��ع ما برنام��های داریم که میتوانیم با
اجرای آن میزان تولید را به  ۴۰میلیون متر نیز افزایش
دهی��م .وی ب��ا تاکید بر اینکه ای��ن امر با بهرهگیری از
توان کارخانههای خوابیده کش��ور امکانپذیر اس��ت،
ل حاضر کارخانهه��ای زیادی در
یادآور ش��د :در ح��ا 
کشور ما در شاخههای ریسندگی ،بافندگی یا تکمیل
وج��ود دارند ک��ه بهدالیل مختلف فعالی��ت ندارند یا
فعالیت آنها به ش��کل مطلوب نیس��ت .ما میتوانیم با
برنامهریزی درس��ت این ش��رکتها را فعال کرده و از
طریق برونس��پاری ،ظرفیت تولید را افزایش دهیم .با
این کار هم ش��رکتهای تولی��دی داخلی ما در حوزه
نساجی فعال میشوند و هم از ارزبری ملی جلوگیری
میشود .میری در پاسخ به این پرسش که چرا تا امروز
کش��ور ما به خودکفایی در تولید چادر مش��کی دست
نیافت��ه ،عنوان کرد :دالیل متع��ددی در این موضوع
دخیل هستند اما دلیل اصلی ناکامی ما در این حوزه،

باید به بهرهوری بیندیشیم
احم��د کیمیایی اس��دی ،از فع��االن حوزه
نس��اجی و عض��و ات��اق بازرگان��ی ته��ران در
گفتوگ��و ب��ا
درب��اره وضعی��ت چادر
مش��کی در حوزه نساجی کش��ور عنوان کرد:
وضعی��ت چادر مش��کی در صنعت نس��اجی
تفاوته��ای خاص��ی با س��ایر پارچهها دارد و
باید جدا از س��ایر پارچهها به بررسی وضعیت
آن پرداخ��ت .وی در ای��ن باره اف��زود :باتوجه به مصرف
بس��یار باالی چادر مش��کی در کش��ور ما و ناتوانی تولید
داخل��ی ،عمده مصرف ما از طریق واردات از کش��ورهای
جنوب ش��رق آسیا تامین میش��د اما در چند سال اخیر
حرکتهای��ی ب��رای تولید داخلی ای��ن کاال مورد توجه
فعاالن این حوزه قرار گرفته است .کیمیایی اسدی گفت:
بعد از اینکه مشکالت ارزی برای کشور ایجاد شد ،فعاالن
بخش خصوصی و دس��تاندرکاران وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت به این نتیجه رس��یدند ک��ه برای جلوگیری از
خروج ارز بهواسطه واردات این کاال ،میتوانند روی تولید
داخلی آن سرمایهگذاری کنند .در این راستا ماشینآالت
مورد نیاز تولید این کاال به کش��ور وارد شده که برخی از
آنها نصب ش��ده و برخی نیز مش��غول فعالیت هستند اما
بهنظر میرس��د ما همچنان در موضوع کیفیت تکمیل با
مشکالتی مواجه باشیم .وی در توضیح این مطلب گفت:
ما از نظر ریس��ندگی و بافندگی مش��کلی نداریم اما در
زمینه رنگرزی در موضوعاتی مانند ثبات و پایداری رنگ
همچنان جای کار بس��یار وجود دارد تا ایرادات برطرف
ش��ود .کیمیایی اسدی درباره لزوم حرکت کشور بهسوی
تولید هرچه بیش��تر و باکیفیتتر چادر مشکی در داخل
کش��ور خاطرنش��ان کرد :تولید این کاال عالوه بر اینکه از
خروج ارز از کش��ور جلوگیری میکند ،میتواند از طریق
صادرات به کشورهایی مثل عراق که از مصرفکنندگان
عمده این کاال بهشمار میرود ،به ارزآوری کشور نیز کمک
کند .این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره مافیای واردات
چادر مشکی به کشور نیز گفت :همواره بحثهایی در این
زمینه مطرح بوده که واردات چادر مش��کی مافیایی دارد

که از ش��کلگیری تولید در کش��ور جلوگیری
میکن��د و اجازه نمیدهد تولی��د این کاال در
کش��ور رونق بگیرد اما در حالحاضر نکتهای
که درباره چادر مش��کی وجود دارد این اس��ت
که دیگر ارزی برای واردات این کاال در کش��ور
وجود ندارد و باتوجه به آمارهای منتش��ر شده
ازس��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهنظر
میرسد از ابتدای سال برای ورود چادر مشکی به کشور
ارز اختصاص داده نش��ده و این کاال در حالحاضر جزو
اولویتهای وارداتی کش��ور نیس��ت .کیمیایی اسدی در
توضیح این موضوع گفت :البته در گذشته بهدلیل وجود
دالرهای نفتی و امکان واردات این کاال و صرفه اقتصادی
سرش��ار آن برای واردکننده ،احتمال وجود یک سازکار
بازدارن��ده تولید قابل بررس��ی بود ،ام��ا االن با دالری که
قیمت آن به  ۳۰هزار تومان رس��یده و تخصیص آن نیز
ب��ا ام��ا و اگرهای ف��راوان همراه اس��ت ،نمیتوان چنین
احتمال��ی را مطرح دانس��ت .این فعال صنعت نس��اجی
عنوان کرد :در هر حال ما در کنار کشوری قرار داریم که
یکی از بزرگان صنعت نس��اجی در منطقه و جهان است
و در باالترین رتبه صادرات پوش��اک ب��ه اروپا قرار دارد.
م��ا برای اینک��ه بتوانیم در چنین صنعت��ی ،حرفی برای
گفتن داشته باشیم ،باید با علم و فناوری روز این صنعت
حرک��ت کنیم .اینکه ما فقط به موضوع نیروی کار ارزان
در کشور تکیه کنیم ،به هیچ وجه نمیتواند متضمن بقا
و توسعه تولید در کشور باشد .وی در پایان گفت :حقیقت
این اس��ت که صنعت نساجی کشور ما در بیشتر موارد با
فناوریهای  2تا  3دهه گذش��ته مش��غول فعالیت است؛
یعنی اگر کشور ترکیه با میزان سرمایهگذاری مشخص و
بهرهگی��ری از فناوری روز مثال  ۱۰۰واحد تولید میکند
ما با همان میزان س��رمایهگذاری تنها موفق به تولید ۱۰
واحد میش��ویم که این موضوع منطقی نیس��ت و ما را از
عرص��ه رقابت کنار میگذارد .پس عالوه بر تولید ما باید
روی بهرهوری صنعت نس��اجی کشور نیز سرمایهگذاری
کنیم تا بتوانیم در عرصه رقابت باقی بمانیم.

ع��دم دس��تیابی به دانش فن��ی مربوط به
تولید این نوع پارچه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ما در  ۳سال اخیر به
این دانش دس��ت پیدا کردهایم ،در این باره
افزود :تولید چادر مش��کی نیازمند فناوری
خاصی نس��بت به پارچههای دیگر اس��ت،
بههمی��ن دلی��ل نیز باوج��ود اینکه تاکنون
چن��د بار پروژه چادر مش��کی در کش��ور کلید خورد،
موفقیتآمی��ز نبود .ما در این راس��تا غی��ر از واردات
ماشینآالت خط تولید ،به دانش فنی تولید این پارچه
هم احتیاج داش��تیم .این فعال صنعت نساجی درباره
دالیل دیگر موفق نبودن در خودکفایی در زمینه چادر
مش��کی بیان ک��رد :البته نمیت��وان در این موضوع از
نف��ع واردکنن��دگان از واردات و نپرداخت��ن جدی به
بحث تولید داخلی غافل بود .در هر حال س��ود سرشار
حاصل از واردات چادر مشکی به کشور تا پیش از این
نصیب واردکنندگان میشد و طبیعی بود که در چنین
ش��رایطی آنها از تولید این پارچه در کش��ور استقبال
نکنند .وی ضمن اشاره به این نکته که در حالحاضر
بیشترین واردات چادر مشکی کشور از چین است که
نس��بت به پارچههای کرهای کیفیت پایینتری دارند،
تصریح کرد :پارچههایی که در حالحاضر در کش��ور

تولید میش��ود ،دارای فن��اوری و کیفیت نوع کرهای
اس��ت و ما در واق��ع با تولید این پارچه ش��رکتهای
ک��رهای را دچ��ار چالش مضاعف کردهای��م زیرا هم از
نظر کیفیت و قیمت و هم از نظر دسترسی خریداران،
شرایط مطلوبتری را در کشور ایجاد کردهایم و قیمت
را در این حوزه حدود  ۵۰درصد کاهش دادهایم .میری
همچنین از مشکالت مالی بهعنوان دلیل دیگر ناکامی
در دس��تیابی به خودکفایی در تولید چادر مشکی نام
ب��رد .وی در ای��ن باره گفت :در ح��الحاضر وام ارزی
اخذ ش��ده ما از بانک صنع��ت و معدن ،از نظر ارزی ۳
برابر شده اما به لحاظ ریالی حدود  ۱۰برابر شده است؛
یعن��ی وام م��ا که در آن زمان  ۶۶میلیارد تومان بود به
حدود  ۹۰۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اس��ت .با
این ش��رایط اگر وامها را با نرخ زمان گش��ایش تسویه
کنند ،ما میتوانیم با افزایش تولید ،اقتصاد کش��ور در
این حوزه را رونق دهیم و س��ود آن با ورود پارچههای
تولید داخل نصیب همه مردم میش��ود .وی در پایان
درباره جایگاه صنعت نس��اجی ایران در منطقه گفت:
باتوجه به اینکه صنعت نس��اجی ما در منطقه باوجود
کش��ور ترکیه که قدرت برتر نس��اجی است ،نمیتواند
در ش��رایط فعلی به رتبه اول برس��د ،میتوانیم جزو 3
قدرت برتر منطقه باشیم.

مافیا ساخته ذهن ماست
علیرضا حائ��ری ،عضو هیاتمدیره جامعه
متخصصین صنعت نساجی در این زمینه در
گفتوگو با
عن��وان کرد :بحث چادر
مش��کی یکی از موضوع��ات قدیمی صنعت
نس��اجی کشور اس��ت که در سالهای اخیر
بیش��تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت .در این
حوزه ما با دو شاخه مجزای صنعت و تجارت
روبهرو هستیم .وی در این باره افزود :حقیقت این است
که در طول این سالها فعاالن ما در حوزه تجارت بازار
را بهخوبی تش��خیص داده ،نیازهای جامعه را شناسایی
و آنچه را که بازار به آن نیاز داش��ته وارد کرده و س��ود
خود را نیز از این بازار بردهاند و ما نمیتوانیم به بازرگانان
خ��رده بگیریم ک��ه چرا نیاز بازار را شناس��ایی و در آن
بخش س��رمایهگذاری کردهان��د .در مقابل ما در حوزه
صنعت چادر مش��کی دچار مشکل بودهایم و این بخش
بهدنبال شناسایی و تامین نیازهای این حوزه نبوده که
ای��ن موضوع یا ناش��ی از عدم شناس��ایی یا کمکاری و
بیس��لیقگی آنه��ا در راهاندازی خط تولید بوده اس��ت.
حائ��ری با تایید عملکرد حوزه واردات در این س��الها
در زمینه چادر مشکی تاکید کرد :در واقع دلیلی ندارد
که ما در مقابل بخش��ی که در طول این سالها فعالیت
مطلوبی داشته جبههگیری کنیم و بر این عقیده باشیم
که کار این بخش دلیل کمکاری بخش دیگر بوده است.
در بازار امروز فعالیت منطقی در راستای رسیدن به سود
اس��ت و نبود تولید داخلی بازرگانان ما را بر آن داش��ته
تا این خأل را با واردات جبران کنند و ضمن تامین نیاز
داخلی به س��ود خود نیز برس��ند .این عضو هیاتمدیره

جامعه متخصصین صنعت نساجی بیان کرد:
در حال حاضر نیز راحتترین کار برای بخش
صنع��ت در توجیه کمکاری این س��الها این
است که بگوید یک مافیای وارداتی در حوزه
چادر مش��کی وجود دارد که جلوی پا گرفتن
تولی��د این کاال در کش��ور را گرفته و به این
ش��کل خود را از بار این مس��ئولیت خالص
کند ،در حالی که ماجرا اصال به این شکل نیست .وی با
رد این موضوع عنوان کرد :در این سالها اگر اراده دولت
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر این بود که بسترهای
تولید پارچه چادر مشکی را در کشور مهیا کنند و دانش
فنی این کار را به کشور بیاورند ،کدام نیرو میخواست در
مقابل آن بایستد؟! یا مگر در حال حاضر که دانش فنی
تولید این کاال وارد کش��ور ش��ده و این کاال در شهرکرد
تولید میش��ود ،کسی برای فعالیت آنها مانع ایجاد کرده
اس��ت؟! م��ا در حال حاض��ر این کاال را در ش��هرکرد با
کیفیت و اس��تانداردهای قابل قبول تولید میکنیم و آن
طور که مس��ئوالن وعده دادهاند تا س��ال آینده نیز یک
خط تولید دیگر در قزوین به بهرهبرداری خواهد رسید.
این فعال حوزه نساجی گفت :قابلیت تولید چادر مشکی
در کش��ور وجود دارد و میتواند موجب شکوفایی تولید
در کشور شود و عالوه بر تامین نیاز داخلی ،با صادرات،
برای کش��ور ارزآوری نیز به همراه داشته باشد .حائری
در پای��ان تاکید کرد :آنچه تا امروز ما را به واردات چادر
مش��کی وابس��ته کرده ،دو دهه کمکاری بخش صنعت
ب��وده که با عملک��رد نامطلوب خود نتوانس��ته ما را به
خودکفایی در این بخش برساند.

سخن پایانی...

خوب یا بد ،امروز تحریمها ،کرونا و کمبود منابع ارزی مقدمات را برای تولید و عرضه چادر مش��کی در کش��ور
مهیا کرده و اگر ارادهای بر تولید این کاال وجود داشته باشد ،میتوان جمله معروف تبدیل کردن تهدید به فرصت
را در حوزه چادر مش��کی نیز به کار برد و به این صنعت که تا امروز در کش��ور مهجور مانده بود و امروز بهواس��طه
کمب��ود ارز ،مجال��ی ب��رای تنف��س پیدا کرده ،پر و بال داد .در هر حال مافیاهای ب��زرگ و کوچک در هر انحصار و
نگاه انحصاری ایجاد میشوند و اگر قرار است از سد آنها بگذریم ،باید فرصتهای اینچنینی را غنیمت بشماریم.

سود سرشار
حاصل از
واردات چادر
مشکی به
کشور تا پیش
از این نصیب
واردکنندگان
میشد و طبیعی
بود که در چنین
شرایطی آنها
از تولید این
پارچه در کشور
استقبال نکنند

آنچه تا امروز ما
را به واردات
چادر مشکی
وابسته
کرده ،دو دهه
کمکاری بخش
صنعت بوده
که با عملکرد
نامطلوب خود
نتوانسته ما را به
خودکفایی در این
بخش برساند

آیا هدف
مناطق آزاد،
توسعه
گردشگری است؟

7
یادداشت

رفع کامل
تعهدات ارزی
بیش از  ۲هزار
صادرکننده

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران
گفت :براساس آمارها  ۲هزار و  ۳۲۲صادرکننده تا  7مهر  ۹۹بهطور
کام��ل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند .به گزارش س��ازمان توس��عه
تجارت ایران احس��ان قمری گفت :براس��اس آماره��ا  ۲هزار و ۳۲۲
صادرکنن��ده با ص��ادرات  ۱۶.۶میلیارد یورو ،ت��ا  7مهر  ۹۹تعهدات
ارزی خود را بهصورت  ۱۰۰درصد ایفا کردهاند که نس��بت به گزارش
پیش��ین در تاریخ  ۳۱تیر امس��ال ۱۳ ،درصد افزایش در تعداد و ۱۷

ایرانآگروفود
 ۲۷ساله شد

حسام محمدی

کارشناس مناطق آزاد

باتوج��ه ب��ه تمرک��ز مناط��ق آزاد ای��ران بر توس��عه
گردش��گری ،همواره این س��وال مطرح بوده است که آیا
هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی ،توس��عه تولید
و صادرات کاالس��ت یا جذب گردش��گر؟ برای بررس��ی
ای��ن موض��وع باید به اهداف مناط��ق آزاد مراجعه کنیم.
یونی��دو ( )UNIDOمناط��ق آزاد را وس��یلهای ب��رای
تشویق توس��عه صنعتی با هدف صدور کاالهای صنعتی
میداند .آنکتاد ( )UNCTADمعتقد اس��ت س��اختار
فعلی تجارت جهانی به زیان کش��ورهای توس��عهنیافته
اس��ت و مناطق آزاد ابزاری برای دگرگونی این س��اختار
به نفع کش��ورهای مذکور اس��ت .سازمان تجارت جهانی
( )WTOمناط��ق آزاد را ابزاری برای گس��ترش تجارت
بینالملل و یاریدهنده توسعه میداند.
در اقتصاده��ای پیش��رفته ،نق��ش مناط��ق اقتصادی
بهمعن��ای ع��ام آن ( )SEZعبارت اس��ت از ارائه تخفیف
در تعرفهه��ا و مهمتر از آن انبارداری و رویههای گمرکی
بهمنظور پشتیبانی از زنجیرههای تامین در نقاط مرزی؛
در مقاب��ل ،در اقتصادهای در حال توس��عه ،هدف اصلی
 SEZها بهطور کلی ساخت ،ایجاد تنوع و ارتقای صنایع
با جذب س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی است .در بند
 ۱۱سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی نیز به  ۴هدف اصلی
مناطق آزاد اشاره شده که عبارتند از انتقال فناوریهای
پیش��رفته ،گس��ترش و تس��هیل تولید ،ص��ادرات کاال و
خدم��ات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
در م��اده یک قانون چگونگ��ی اداره مناطق آزاد تجاری-
صنعتی جمهوری اسالمی ایران هدف از ایجاد این مناطق
موارد زیر ذکر شده است :تسریع در انجام امور زیربنایی،
عمران و آبادانی ،رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری
و افزای��ش درآمد عمومی ،ایجاد اش��تغال س��الم و مولد،
تنظیم بازار کار و کاال ،حضور فعال در بازارهای جهانی و
منطق��های ،تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و
ارائه خدمات عمومی .همانگونه که در تعاریف بینالمللی
و حتی مقررات داخلی مش��اهده میش��ود ،مناطق آزاد
معطوف به توسعه تولید و صادرات کاال یا ایجاد تسهیالت
بهمنظور خدمات تجاری نظیر خدمات گمرکی ،انبارداری
و ...اس��ت .طبیعتا با تحقق این اهداف سایر شاخصهای
موردنیاز نظیر گسترش اشتغال ،رشد و توسعه اقتصادی،
حضور در بازارهای جهانی و ...نیز حاصل خواهد شد ،اما
در عمل مناطق آزاد ایران با تاکید بر ظرفیت گردشگری
ایجاد ش��ده و فعالیت میکنند که مش��خص نیست این
موضوع براساس کدام منطق و سند باالدستی وارد اهداف
مناطق آزاد ش��ده است؟ بهگونهای که در طرح توجیهی
ایج��اد مناطق آزاد جدید بر ظرفیت گردش��گری تاکید
میشود ،مسئوالن س��ازمانهای مناطق آزاد در گزارش
عملکرد خود به آمار گردش��گران و طرحهای تابستانی و
زمستانی اشاره میکنند و در نظر عامه مردم نیز مناطق
آزاد محل��ی ب��رای تفریح و خرید کاالی خارجی با قیمت
مناسب است .با بررسی اهداف و عملکرد مناطق آزاد اولیه
نظیر هامبورگ آلمان و شانون ایرلند و همچنین مناطق
آزاد موفق حال حاضر دنیا نظیر جبلعلی امارات ،شنژن و
هاینان چین ،جذب سرمایه در حوزه تولید و تجارت کاال
مورد تاکید بوده و موضوع گردشگری به چشم نمیخورد.
البته مقوله گردش��گری یک��ی از ظرفیتهای قابلتوجه
کش��ور اس��ت که میتوان از طریق آن به افزایش درآمد
ارزی و کاه��ش خروج ارز کم��ک کرد که این کار باید از
طریق س��ازمانهای مربوطه از جمله وزارت گردشگری
دنبال ش��ود ،اما الزامات ،معافیتها و فلسفه مناطق آزاد
س��نخیتی با موضوع گردش��گری ندارن��د .مناطق نمونه
گردش��گری نیازمند س��اختار ،اختیارات ،زیرساختها و
معافیتهای تخصصی هس��تند که لزوما در قالب مناطق
آزاد تجاری صنعتی تعریف نمیش��ود .متاس��فانه برخی
مناطق آزاد تجاری-صنعتی که زیرساختهای الزم برای
جذب گردش��گر را ندارند ،با اس��تفاده از امتیاز معافیت
کاالی هم��راه مس��افر یعنی فروش اق�لام خارجی ارزان
(بهواسطه پرداخت نشدن حقوق گمرکی) اقدام به جذب
گردشگر میکنند که این امر به تولید کشور ضربه میزند
و مغایر اهداف اصلی مناطق آزاد اس��ت .ش��اید مبدا این
انح��راف را بتوان در ایجاد نخس��تین مناط��ق آزاد ایران
جس��توجو کرد؛ منطقه آزاد کی��ش که پیش از انقالب
زیرس��اختهایی بهمنظور تفریح و گردش��گری در آنجا
ایجاد ش��ده بود ،بهعنوان نخس��تین منطقه آزاد معرفی
شد .هرچند این منطقه گردشگران بسیاری را پذیراست،
ام��ا زیرس��اختهای تولید و تج��ارت کاال در این منطقه
وجود ندارد ،بهصورتی که در حالحاضر حدود  ۷۰درصد
تجارت این منطقه بهوسیله لنجهای سنتی و فرسوده و از
مبدا بنادر مناطق آزاد امارات صورت میپذیرد!
براس��اس آنچه گفته ش��د بهمنظور کاهش تنشها در
سیاس��تگذاری مناط��ق آزاد ،باید تکلیف مناطق آزاد با
مقوله گردش��گری روشن ش��ود و اگر بناست محدودهای
صرف��ا به فعالیتهای گردش��گری بپ��ردازد ،امتیازات و
انتظارات نس��بت آن منطقه نیز تعدیل شود تا بهرهوری
منطقه افزایش یابد و مناطق آزاد ایران نیز به اهداف اصلی
و تعاریف بینالمللی نزدیکتر شوند.

