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 مقدمه

نياز بخش  اي موردكاالهاي واسطهمناطق آزاد در دنيا با معافيت حقوق و عوارض گمركي مربوط به مواد اوليه و ساير 

كنند. اهدافي همچون رشد صادرات، انتقال تكنولوژي، هاي داخلي و خارجي را فراهم ميتوليد، زمينه جذب سرمايه

واسطه ايجاد اشتغال، ايجاد درآمدهاي ارزي و رشد اقتصادي همگي در ارتباط با مزايايي هستند كه مناطق آزاد به

ها در مناطق ها و تخصصحقوقي، جغرافيايي و غيره در اختيار داشته و از آنها براي جذب سرمايهامكانات اقتصادي، 

هاي بندري در مجاورت خود هستند برند. همچنين اكثر مناطق آزاد موفق دنيا داراي بنادر و زيرساختآزاد بهره مي

 رود.شمار ميكه يكي از امتيازات مهم اين مناطق به

تي چابهار به نوعي در صنع ـدر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري به محدوده منطقه آزاد تجاري اليحه الحاق بنا

ه موفق مناطق آزاد در دنيا تعريف شده است و در صورتي كه مديريت يكپارچه بين سازمان منطقه آزاد راستاي تجرب

هاي قه آزاد چابهار در توسعه فعاليتتواند به تحقق اهداف منطمي دشونوردي برقرار بنادر و دريا چابهار و سازمان

 .كنداقتصادي خود كمك 

 

 . موضوع اليحه1

گذاري، تحرك در توليد و صادرات كاال منظور جذب سرمايهبهدر مقدمه توجيهي اين اليحه قيد شده است كه: 

صنعتي و با توجه به اينكه اغلب مناطق آزاد براي  ـبه بازارهاي جهاني براساس اصول رقابتي در مناطق آزاد تجاري 

مندي متقابل منطقه تعامل با اقتصاد جهاني به نحوي متصل و وابسته به يك بندر در محدوده خود هستند و براي بهره

هاي كالن و بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري از مزايا و امكانات يكديگر و در راستاي تحقق سياست آزاد چابهار

اي از عنوان حلقهنقل دريايي در منطقه و جهان بهوبر ارتقاي جايگاه بنادر كشور و افزايش سهم حملدولت مبني

موجود بنادر تجاري با الزامات سازمان تجارت  هايالمللي و بسترسازي جهت كاهش شكافمين و توزيع بينزنجيره تأ

گذاري خارجي و داخلي براي مشاركت در طرح محور شرق، تسهيل و تسريع در جذب سرمايه منظور توسعهجهاني به

توسعه بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري، استفاده حداكثري از ظرفيت بنادر ياد شده در جذب خطوط كشتيراني 

توان رقابتي در درياي عمان و خليج فارس، ايجاد تسهيالت براي جذب كاالهاي ترانزيتي كشورهاي و ارتقاي نقش و 

زايي و افزايش سطح معيشت مردم منطقه شرق و كمك به اشتغال سازي داالن محورآسياي ميانه و افغانستان و فعال

 ين اليحه تنظيم شده است.اجتماعي توسعه منطقه ياد شده، ا ـقابل توجه اقتصادي  آثاربا توجه به 
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بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري به شرح نقشه پيوست به محدوده منطقه آزاد تجاري در ماده واحده اين اليحه قيد شده است كه: 

 شوند. صنعتي چابهار الحاق مي ـ

 

 بررسي كليات الحاق بنادر )شهيد بهشتي و شهيد كالنتري( به منطقه آزاد چابهار. 2

وجود آمده است كه دليل نداشتن بندر مستقل و اختصاصي بههحاضر مسائل و مشكالت بسياري براي منطقه آزاد چابهار، ب حالدر

خصوص واردات مواد اوليه صنايع متوسط و گيري منطقه آزاد بوده است. مشكالتي دريكي از عوامل عدم حصول اهداف مدنظر شكل

طور مثال در ها از محدوده منطقه آزاد ايجاد شده است. بهدليل خارج بودن بنادر و اسكلهبهسنگين مستقر در منطقه آزاد چابهار كه 

كشي استان سيستان و بلوچستان كه با استفاده از تسهيالت بخش عمومي ايجاد شده است ترين واحد توليدي روغنبزرگ 1394سال 

آن در اسكله شهيد كالنتري كه در همجواري منطقه آزاد چابهار علت ظرفيت باالي كشتي و عدم امكان پهلوگيري كه به شد مجبور

هاي الزم براي تخليه قرار دارد به دليل عدم تسري قوانين منطقه آزاد چابهار به بندر به مدت بيش از يك ماه منتظر انجام هماهنگي

اي نگاه شود . حال اگر به آيندهشد طقه آزادهاي روغني به محل كارخانه در محدوده مندر اسكله شهيد بهشتي و انتقال محموله دانه

تر ها تن محصوالت توليدي پتروشيمي، فوالد و ... به منطقه آزاد چابهار انتقال داده شود مشكل و چالشي بسيار بزرگكه با ميليون

تواند پاسخگوي هاي چابهار ميحقيقت ظرفيت موجود در اسكلهدرخواهد شد. آزاد چابهار و اين نقطه از كشور متوجه سازمان منطقه 

ميليون تن ناشي از  5/1ميليون تن محصول ناشي از اجراي فاز يك پتروشيمي و  8 براي مثالچابهار )نيازهاي صنعتي منطقه آزاد 

. است هاي صنعتي بسيار فراتر از اين دو طرح در منطقه آزاد چابهار در حال ايجاداجراي طرح فوالد مكران( باشد كه البته ظرفيت

عدم شموليت  به دليلعدم امكان تخليه و استقرار كاالهاي تجاري منطقه آزاد چابهار در بنادر شهيد بهشتي و كالنتري و پسكرانه آنها 

بر كاالهاي توليدي در هاي ياد شده از مشكالت اين ناحيه است. عالوهو تسري قوانين و مقررات مناطق آزاد بر محدوده بنادر و اسكله

نيازهاي وارداتي كشور از طريق منطقه آزاد چابهار به كشور و يا كشورهاي ثالث  تأمينمحدوده منطقه، كاالهاي تجاري به منظور 

 . است سازي جهت انتقاليابد كه نيازمند تسهيل تخليه و بارگيري در محدوده بنادر و آمادهانتقال مي

 2/4متر و با ظرفيت اسمي  1580پست اسكله به طول  10مجموع با دربهشتي و شهيد كالنتري(  بندر چابهار )بنادر شهيد

متر در بندر شهيد بهشتي، اسكله نفتي و يك پست اسكله به  150فعاليت دارد. در اين بندر يك پست اسكله به طول  ميليون تن،

 متر در بندر شهيد بهشتي در اختيار درياباني است.  120طول 

آورد وجود ميبهبرداري از اين بندر، منابع درآمدي براي سازمان بنادر و دريانوردي هاي انجام شده در بندر چابهار، بهرهگذاريسرمايه با

كه با الحاق بندر مذكور سازمان بنادر و دريانوردي از اين منبع درآمدي محروم خواهد شد. شايان ذكر است كه سازمان بنادر و دريانوردي 

اعتبار مورد نياز خود اعتباري ندارد. همچنين در صورت الحاق بنادر  تأمينشود و در بودجه كشور براي اي اداره ميهزينه -صورت درآمدبه 

هاي دوگانه بين مديريت سازمان بنادر اين مناطق و شهيد بهشتي و كالنتري به محدوده منطقه آزاد چابهار ممكن است بحث مديريت

 د چابهار و كاهش درآمدهاي بندري ايجاد شود كه نيازمند اتخاذ راهكارهايي جهت رفع اين مشكل است. سازمان منطقه آزا
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 . نكات اليحه3

 توجه قرار گيرد:ص اين اليحه چند نكته بايد مورد خصودر

ايجاد  7/6/1372( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1ماده )« 3»تبصره  موجببه الف(

زيرا اين مناطق داراي قواعدي ازجمله ؛ مجلس شوراي اسالمي است تصويبمناطق آزاد جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و 

هاي خارجي ها و بيمهماليات بر درآمد و يا قوانين خاص در زمينه ورود و خروج اتباع خارجي و فعاليت بانكمعافيت حقوق ورودي و معافيت 

توان مسئوليت تعيين محدوده را به غيرقانونگذار واگذار كرد. اين امر از حيث مطابقت اعطاي اين صالحيت، با قانون اساسي است و نمي

ه اينكه اين با توجه ب اعطاي صالحيت تقنيني توسط مجلس شوراي اسالمي( حائز اهميت است. ويژه اصل هشتادوپنجم آن )ممنوعيتبه

 هيئت دولت است از اين حيث ايرادي متوجه اليحه نيست و نقشه به پيوست در اليحه درج شده است.اليحه ممهور به مهر 

ان ايجاد مديريت دوگانه و بروز تضادهاي محلي در ب( با الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري به منطقه آزاد چابهار امك

كه اين امر نيازمند ارائه يك چارچوب مشخص براي نحوه تعيين رياست بندر و چگونگي اداره بنادر شهيد بهشتي  ديابميمنطقه افزايش 

 كرد درآمدهاي بندري است.و كالنتري توسط سازمان منطقه آزاد چابهار و سازمان بنادر و تدوين چارچوبي براي دريافت و هزينه

هاي دولتي براي آن اي است و اعتباري از محل بودجههزينه -ج( با توجه به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي يك سازمان درآمد

بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري موجب كاهش درآمدهاي سازمان بنادر و دريانوردي خواهد شد كه نيازمند  الحاقشود ديده نمي

 كميل و توسعه بنادر چابهار است.اتخاذ راهكاري جهت صرف درآمدهاي حاصل از بنادر ياد شده براي ت

 

 . پيشنهادها4

بايست اين مديريت در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي باشد. از طرف با توجه به اينكه امور بندري امري فني و تخصصي است، مي .1

اي عمل گونهتوان بهبر مديريت يكپارچه در مناطق آزاد ميمبني 1395( قانون احكام دائمي مصوب سال 65ماده )به ديگر با توجه 

 . دشو صادررعامل سازمان منطقه آزاد چابهار توسط مدي اوكرد كه مدير بندر توسط سازمان بنادر و دريانوردي پيشنهاد و حكم 

درآمدهاي حاصل از بنادر صرف تكميل و  رو الزم استايناز توسعه بنادر جهت افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري امري ضروري است، .2

قرار گيرد. با توجه به موارد بيان شده  كه اين موضوع نيز به نوعي بايد مورد توجه شود هاي بنادر شهيد بهشتي و چابهارتوسعه زيرساخت

 :دشو متن اليحه به شكل زير اصالح شودمي خصوص در نقاط بندري پيشنهادهمنظور استفاده از امتيازات مناطق آزاد بو به

 

 شوند.صنعتي چابهار الحاق مي ـشرح نقشه پيوست به محدوده منطقه آزاد تجاري بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري به

هاي بنادر مندرج در اين درآمدهاي حاصل از بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري صرف تكميل و توسعه زيرساخت ـ« 1»تبصره 

 گردد.اليحه مي

 اوعامل سازمان بنادر و دريانوردي كشور پيشنهاد و حكم توسط مدير شهيد بهشتي و شهيد كالنتريمدير بنادر  ـ« 2»تبصره 

 شود. سازمان منطقه آزاد چابهار صادر ميعامل توسط مدير

 

 


