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سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

درد صادرکنندگان را متوجه می شویم ؟!
دهه  سه  به  نزدیک  در  آزاد  مناطق  اهداف شکل گیری  مهم ترین  از  یکی 
که  نکته ای  است،  بوده  کشور  صادرات  افزایش  به  کمک  ایران،  در  پیش 
در طول این سه دهه هم به کرات درخصوص دستیابی و یا عدم دستیابی 
بعضا  و  نقدها  آزاد دستخوش  مناطق  موافقین  و  مخالفین  جانب  از  آن  به 

گروکشی هایی گردیده است.
مثال حوزه صادارت در مناطق آزاد همانند بچه ای است بیمار که هیچ کسی 
از خود بچه دلیل و عوارض بیماری را سوال نمی کند و بیشتر پدر و مادر 
بچه از زبان او برای پزشک موضوع بیماری را بیان می کنند؛ بی شمار در 
رسانه ها اخباری را می بینیم مبنی بر جلساتی با فعالین اقتصادی در فالن 
منطقه با حضور فالن مسئول یا مدیر، اما دریغ از ذره ای گره گشایی از کار 

فعالین اقتصادی و تولیدکنندگانی که نگاه صادراتی دارند.
در شرایط سخت کنونی و به تعبیری بحران اقتصادی کشور، اهمیت صادرات 
محصوالت تولید داخل به کشورهای همسایه با توجه به نیاز آنها، بسیار مهم 
و برای فعالین و تولیدکنندگان در مناطق آزاد کار بسیار سختی است، شاید 
اگر کمی به این نکته دقت کنیم که با توجه به محدودیت های مالی، بانکی 
آزاد و کل کشور وجود  بیمه ای که برای فعالین حوزه صادرات در مناطق  و 
دارد و پیدا کردن مشتری در گوشه گوشه این جهان با چه مخاطراتی همراه 
است، کمی به مشکالت و تنگناهای مسیرهای پیش روی بازاریابی برای فعالین 
تجاری در مناطق آزاد پی خواهیم برد؛ حال اینکه این مهم زمانی بدل به بحران 
می شود که بازرگان با هزاران هزار مشکل به مشتری خارجی خود می رسد و 
سفارش و قرارداد را بر پایه اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر مبنای تاریخ 
و حجم تحویل مشخص و منعقد می کند و برای تعهد به قرارداد خود به کشور 
بازمی گردد، اینجا با کوهی از مشکالت با نام های مختلفی همچون قوانین و 
مصوباتی روبه رو می شود که هر روز یک کاال برای صادرات از کشور ممنوع و 
یا یک کاالی خاص که در چرخه تولید مهم است، امکان تامین در کشور ندارد، 
مواجه می شود. در این دایره مشکالت جالب این است که بازرگان و یا فعال 
اقتصادی و تولیدکننده کاال در منطقه هیچ نقشی در تصمیم سازی ها نداشته 
است و به روال معمول کار خود را در حال پیشبرد است؛ اینجاست که می گویند 
شما از درد تولیدکننده و صادرکننده خبر ندارید، که اگر داشتید در اتاق و پشت 
میز خود هر روز یک مصوبه جدید که باعث ایجاد مشکل برای فعالین اقتصادی 
می شود، تصویب نمی کردید! یک روز ثبت سفارش را می گذاریم، فردا برمی داریم، 
یک روز یک کاال مجوز صادرات دارد، فردا همان کاال صادراتش ممنوع است؛ 
شاید بزرگترین مشکل ما در عدم موفقیت در صادرات، نه صرف تولید محصول 
داخلی ما است؛ بلکه قوانین و مقررات در مسیر صادرات می باشد. به گفته یکی از 
فعالین اقتصادی در منطقه آزاد چابهار در برنامه بدون تعارف، 5سال هیچ قانونی 
را تصویب و یا کنسل نکنید، بگذارید ما خودمان را با شرایط هماهنگ کنیم، 

مطمئن باشید که موفق خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری چینی 
در دیدار با مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی :

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
بانک  با  مذاکره  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مرکزی به منظور تعیین شیوه تامین ارز واحدهای 

تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
از  آزاد  مناطق  معافیت  درخصوص  افتخاری  اکبر 
از  آن  مصوبه  اخیرا  که  کاال  واردات  سفارش  ثبت 
سوی دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ شد، گفت: اساسا واردات 
قانون  طبق  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  کاال 
از  از ثبت سفارش معاف است و  کلی این مناطق، 
ابتدای امر که قانونی مغایر با این موضوع تصویب 
واردات هرگونه کاال که مشکل شرعی  بود،  نشده 
بود؛  آزاد  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  به  نداشت، 
سیاست های  براساس  خاصی  زمانی  برهه  در  اما 
اتخاذ شده، دولت مصوبه ای را مدنظر قرار داد تا به 
منظور واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت 

سفارش صورت بگیرد.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: براساس قانون 
کلی، واردات کاال به کشور از مبادی خارج از کشور 
ثبت  نیازمند  اصلی،  سرزمین  به  آزاد  مناطق  و 
آزاد  مناطق  استثنای  مسئله  این  که  است  سفارش 
و ویژه اقتصادی را در قانون کلی این مناطق نشان 
می دهد، اما در برهه ای از زمان به جهت همراهی 
با دولت عملیات ثبت سفارش آنگونه که در مصوبه 

هیات وزیران آمده بود، مدنظر قرار گرفت.
به گفته وی از ابتدای فروردین ماه سال جاری بود 
که دولت مصوبه ای را به منظور لزوم ثبت سفارش 
واردات کاال در مناطق آزاد داشت که به دلیل نبود 

ساختار این امکان تا شهریورماه فراهم نشد.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
به  اشاره  با  ادامه  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
ثبت  به  مربوط  سامانه  راه اندازی  از  پس  این که 
سفارش واردات کاال در مناطق آزاد، از شهریورماه تا 
حدود دو هفته قبل که ثبت سفارش انجام می شد، 
تنها نزدیک به پنج درصد ارز به گروه های کاالیی 
یک، دو و سه اختصاص یافته است، گفت: متاسفانه 
در زمان ابالغ مصوبه دولت، سیستم ثبت سفارش 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب سازی نشده 
بود و چندین ماه طول کشید تا در شهریورماه این 

امکان فراهم شود.
تا  سال  ابتدای  از  شش ماه  طی  افزود:  افتخاری 
با  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعاالن  شهریورماه 
مشکالت عدیده ای به منظور تامین مواد اولیه جهت 
تولید روبه رو بودند و این محدودیت به وجود آمده 
برای آنها جدای از تصمیمی بود که توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به منظور ممنوعیت واردات 

۱۴۰۰قلم کاال اعمال شد.
عنوان  برخی  که  مسئله  این  به  پاسخ  در  وی 
مناطق  در  تولیدی  واحدهای  صرفا  چرا  می کنند 
در  اتفاق  این  و  شدند  معاف  سفارش  ثبت  از  آزاد 
نداده  رخ  اصلی  سرزمین  تولیدی  واحدهای  مورد 
معافیتی  عمال  که  معتقدیم  ما  کرد:  اظهار  است، 
اعمال  آزاد  مناطق  در  تولیدی  واحدهای  برای 
است  قانونی  این مصوبه دولت همان  بلکه  نشده، 
که در ابتدای امر و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
واحدهای  از  بسیاری  حضور  و  است  داشته  وجود 
از  معافیت  دلیل  به  صرفا  مناطق  این  در  تولیدی 

ثبت سفارش در واردات بوده است.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
قانون  طبق  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
ثبت  از  مناطق  این  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
سفارش در واردات معاف بوده اند و یکی از شروط 
فعالیت در واحدهای تولیدی، همین معافیت از ثبت 
بنابراین تصمیم جدیدی  واردات است.  سفارش در 

مناطق  این  در  سفارش  ثبت  معافیت  درخصوص 
اعمال نشده، بلکه اجرای همان قانون کلی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی است.
افتخاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این  که 
ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی چگونه تامین خواهد شد، گفت: واحدهای 
تعداد  که  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  تولیدی 
آنها در مناطق آزاد به ۱۴۰۰مورد و در مناطق ویژه 
اقتصادی به حدود ۲۰۰۰مورد می رسد، نیازمند بیش 
حال  در  و  هستند  ارزی  منابع  دالر  ۳۰۰میلیون  از 
تا  بانک مرکزی صورت گرفته  با  حاضر مذاکره ای 
در  تولیدی  واحدهای  موردنیاز  ارز  تامین  موضوع 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز شیوه تخصیص 

ارز تعیین شود.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
سوال  به  پاسخ  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
دیگری مبنی بر این  که اگر واردکنندگان در مناطق 
در  باشند که  نیازمند کاالیی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
صنعت،  وزارت  توسط  شده  تعیین  لیست  از  خارج 
پیش  باید  را  رویه ای  چه  باشد،  تجارت  و  معدن 
طبق  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  گفت:  گیرند، 
گذشته  در  و  هستند  معاف  سفارش  ثبت  از  قانون 
نیز زمانی که قصد واردات داشتند در سامانه گمرکی 
ثبت آماری انجام می دادند و مشکلی در این رابطه 

وجود ندارد.

اولویت اصلی توسعه 
چابهار صرفا ایران است

نه هند و چین

مناطق آزاد می توانند 
مفری برای تعامالت 

بین المللی کشور باشند

لزوم تدوین سند 
چشم انداز پنج ساله 

گردشگری قشم

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد چابهار بیان داشت:

مسعود پزشکیان نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی بیان داشت:

عضو هیات مدیره سازمان 
منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

6

7

8

مذاکره مناطق آزاد با بانک مرکزی برای تامین ارز تولیدکنندگان
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

 دکتر کمال دهقانی فیروز آبادی 
رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:

مناطق آزاد ایران بهترین مکان 
برای ایفای نقش پایلوت 

در اجرای توافقنامه های بین المللی هستند

 دکتر هادی حق شناس عضو هیات عامل 
و معاون امور دریایی سازمان

 بنادر و دریانوردی:
موفقیت مناطق آزاد منوط به سیاست های کلی 

کشور است

 هادی تیزهوش تابان رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه:

توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری میان 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصتی 
برای افزایش صادرات کشور به روسیه است

فرصت ها و چالش های ایجاد توافقنامه محدوده آزاد تجاری ایران و اوراسیا برای مناطق آزاد کشور:

اوراسیا، تمرینی برای در هم  تنیدگی اقتصادی ایران با اتحادیه های اقتصادی جهان

مصوباتجدید،نفیقوانینمناطقآزاد
گفت وگو با اسماعیل زمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:

صفحه 4 را بخوانید
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کفت و گو:
مرضیه حسینی

مصوباتجدید،نفیقوانینمناطقآزاد

این  در  جاری  رود  از سه  یکی  از  برگرفته  است،  اروند  نامش 
در خوزستان  زمین  ایران  نقطه شرقی  در جنوبی ترین  منطقه؛ 
به  قدیم االیام  از  که  خرمشهر  و  آبادان  زیبا. شهرهای  و  گرم 
دنیا  یک  با  عروسی  بوده اند،  معروف  ایران  شهرهای  عروس 
شد.  جانش  بالی  محاسن  همین  شاید  که  ثروت  و  زیبایی 
شهرهایی با مردمانی به گرمای تابستان جنوب؛ دلنشین و دلربا، 
شیرزنان و غیورمردان  خوزستانی که اولین مدافعین کشور در 
زمان جنگ 8ساله تحمیلی محسوب می شوند؛ اما متاسفانه این 
خطه هنوز زخمی جنگ است و آالم بسیاری را با خود به دوش 

می کشد. 
منطقه آزاد اروند؛ این اسم همچون رود اروند بزرگ و عظیم 
آبادان،  با وسعت ۳۷۴۰۰هکتاری شامل شهرهای  پویاست؛  و 
خرمشهر و مینوشهر )جزیره مینو( ، در محل تالقی دو رود خانه 
و  عراق  کشورهای  با  منطقه همجوار  این  کارون.  و  اروندرود 
جاده ای،  نقل  و  حمل  قبیل  از  ظرفیت هایی  داشتن  با  کویت، 

ریلی و هوایی از اهمیت ویژه ای در کشور برخوردار است.
بر همگان آشکار است که تحوالتی که در صد سال اخیر در 
کشور به وقوع پیوسته و باعث پیشرفت این مرز و بوم گردیده، 
از زمان اکتشاف، استخراج و فروش نفت صورت گرفته است؛ 
خصوصا  خوزستان  رونق  و  سامان  بر  است  گواهی  خود  این 
از  بسیاری  تحمیلی  جنگ  شروع  با  اما  خرمشهر؛  و  آبادان 
ایجاد شده  زیرساخت هایی که طی سالیان سال در خوزستان 
بود، به واسطه یک جنگ نابرابر و طوالنی مدت از بین رفت. 
چه بسیار عزیزانمان که جان خود را فدای دفاع از وطن کردند 
و مابقی زندگی خود را نثار هموطنان نمودند و پس از سال ها، 
با پایان جنگ و کمی سازندگی، مجددا به شهرهای جنگ زده 
خود بازگشتند؛ اما دیگر این شهر آن شهر نشد و این خوزستان 

به واقع دلشاد نگشت.
سازندگی آغاز شده بود اما ویرانی قدرت بیشتری در مقابل ساخت 
و ساز داشت، کما اینکه با گذشت نزدیک به سه دهه همچنان 
آثار دلخراش جنگ را به خوبی می توان در این دو شهر دید. شاید 
یک اتفاق بزرگ می توانست شرایط را دگرگون کند و سرعت 
سازندگی را باال ببرد و آن چیزی نبود جز پیوستن این دو شهر به 
محدوده آزاد تجاری که از شمول برخی از مقررات جاری کشور 
خارج  باشد و بتوان با آزادی بیشتر کسب درآمد کرد تا مرهمی 
شود برای انبوهی از زخم ها؛ نزدیک به 15سال پیش برخی از 
نقاط این دو شهر به محدوده منطقه آزاد تجاری تبدیل شد اما 
به دلیل پراکندگی و جزئی بودن از یک کل عظیم، نیاز پیوستن 
هر دو شهر به محدوده آزاد تجاری پس از حدود 1۰سال کامال 
احساس شد؛ تا اینکه در دولت تدبیر و امید و به دستور ریاست 
محترم جمهور شهرهای خرمشهر، آبادان و جزیره مینو به منطقه 
آزاد اروند الحاق شدند تا دوباره بارقه های امید در خوزستان شکل 

بگیرد و همین اتفاق هم افتاد...
پس از تغییرات زیاد در حوزه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند، 
در دوره جدید شاهد ثبات مدیریتی بودیم و همین موضوع باعث 
شد تحوالت خوبی را در این منطقه به نظاره بنشینیم؛ اما در 
این میان یک سوال بزرگ ذهن نگارنده، مردم شریف منطقه و 
همچنین مسئولین سازمان منطقه آزاد را به مشغول کرده و آن 
این است که آیا در نقطه ای از کشور با وجود تخریب های فجیع 
آزاد  منطقه  درآمدهای  صرفا  جنگ،  دوران  از  مانده  جای  به 
جوابگوی تمامی هزینه ها که عمدتا در جهت ایجاد زیر ساخت ها 

و امکانات اولیه برای زندگی مردم صرف  می شود، است؟!
با توجه به مصوبات محدودکننده که  خصوصا در سال جاری 
کاهش چشمگیر  موجب  و  گرفته  قرار  آزاد  مناطق  راه  سر  بر 
معجزه  جز  چیزی  واقع  به  است،  شده  مناطق  این  درآمدهای 
می تواند به یاری مسئولین مناطق آزاد خصوصا اروند بشتابد تا 

کمکی باشد برای پوشش هزینه کردها؟
همیشه این بحث و نقد به دولت ها در دوران مختلف وارد است 
ایجاد  را بدون هیچ گونه زیرساختی  ایران  آزاد در  که مناطق 
و  درآمد  کسب  به  موظف  را  منطقه  آن  مسئولین  و  کرده اند 
هزینه کرد برای ایجاد زیرساخت های اولیه نموده اند؛ در صورتی 
که در تمام دنیا ابتدا به ساکن، در یک نقطه تمامی امکانات اعم 
از آب، برق، بندر و فرودگاه، خط آهن و ده ها امکان اولیه را مهیا 
نموده و سپس به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی می کنند تا 
و  تجارت  به  امر  مسئولین  تمرکز  و  فکر  تمام  منطقه  این  در 

تولید معطوف شود! 
حال تصور کنید نه تنها این موضوع در ایران رعایت نمی شود، 
بیشمار  بومی  ساکنین  دارای  و  پیشرفته  زیبا،  منطقه ای  بلکه 
که در دوران جنگ از بین رفته، به عنوان منطقه آزاد معرفی 
می شود که به اعتقاد نگارنده این اتفاق بیشتر چیزی شبیه به 
تا کمک  از مسئولیت های دولتی است  سلب قسمت عمده ای 

به نقطه ای از کشور.
و  مدیران  که  بود  شاهد  می توان  اکنون  اوصاف،  تمامی  با 
مسئولین منطقه آزاد اروند با همه توان و وجود، کمر به خدمت 
بسته و شبانه روز در پی حل مشکالت و همچنین توسعه آبادانی 
و رونق کسب و کار در این نقطه هستند؛ اما خوب است که 
دولتمردان و متولیان امر نگاهی ویژه به این منطقه آزاد داشته و 
با تخصیص بودجه دولتی که همانا یکی از وظایف آنان در قبال 
مردم این خطه است؛ به یاری مسئولین منطقه شتافته تا در امر 

شکوفایی، بهسازی و آبادانی منطقه آزاد اروند شریک باشند.
منطقه آزاد اروند به عنوان پرجمعیت ترین منطقه آزاد کشور به 
دلیل وجود دو شهر آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه، دارای 
بازرگانی،  تجاری،  حوزه  در  فراوانی  پتانسیل های  و  مزیت ها 
با توجه به استقبال  صنعتی، گردشگری و ترانزیت می باشد و 
در چند سال گذشته  ازجمله کشور عراق،  گردشگران خارجی 
اقتصادی  توسعه  نیز  و  در حوزه گردشگری  بسیار خوبی  رشد 

منطقه ای داشته است. 
زیرساختی  طرح های  ایجاد  شاهد  اخیر  سال  چند  طی  در 
این  از  بوده ایم،  آزاد  منطقه  این  در  حوزه ها  تمامی  در  عظیم 

رو گفت و گویی با مهندس اسماعیل زمانی رئیس هیات مدیره 
با  بیشتر  تا  داشته ایم  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 

دستاوردهای منطقه آشنا شویم که در ادامه می خوانید.

اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه ها
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
درخصوص اهم اهداف تعریف شده در سازمان منطقه آزاد اروند 
در سال جاری بیان داشت: عمده کارهایی که در سازمان منطقه 
نیمه تمام  پروژه های  اتمام  شده،  انجام  سال 9۷  در  اروند  آزاد 
بوده است و شروع چند پروژه کالن که در  سال های گذشته 
آینده نتیجه این ابر پروژه ها را در سطح منطقه شاهد خواهیم 
بندر  به  خرمشهر  راه آهن  اتصال  شامل  پروژه ها  ابر  این  بود؛ 
امام)ره( است که در واقع دو بندر بسیار مهم و استراتژیک در 
جنوب کشور را به هم متصل می نماید؛ از آنجایی که راه آهن 
خرمشهر به شلمچه متصل شده است و از آنجا به بندر امام)ره( 
با  رایزنی  حال  در  محترم  دولت  حمایت  با  می گردد،  متصل 
ریلی  خط  به  شلمچه  که  خط آهن  هستیم  عراقی  طرف های 
عراق در شمال بصره متصل گردد و مذاکراتی از طرف وزارت 
مالی  تامین  درخصوص  عراقی  با طرف های  و شهرسازی  راه 
زودی  به  امیدواریم  که  پذیرفته  پروژه صورت  اجرای  مدل  و 
شاهد بهره برداری از این پروژه عظیم در منطقه باشیم. الزم به 
ذکر است که این پروژه باعث می شود بندر امام)ره( از طریق 
خرمشهر و خرمشهر از طریق شلمچه به راه آهن سراسری عراق 
از  عراق  بزرگ کشور  بازار  به  ما  و دسترسی  متصل می شوند 
طریق ریل هم صورت خواهد گرفت و این اتفاق بسیار مهم، 

یک طرح راهبردی و عظیم در منطقه محسوب می شود.

ایجاد زیرساخت های لجستیک در منطقه
و  لجستیک  موضوع  اهمیت  درخصوص  زمانی  اسماعیل 
ترانزیت در منطقه اظهار داشت: از دیگر پروژه هایی که امسال 
بزرگراه  است،  شده  آغاز  نیز  آن  کار  و  داریم  انجام  دست  در 
به  آبادان  از جاده موجود  اروند می باشد که  آزاد  شمال منطقه 
تا  و  آزاد عبور کرده  منطقه  از شمال  و  آغاز می شود  ماهشهر 
راهبردی  بزرگ  آزادراه  یک  پروژه  این  می یابد.  ادامه  شلمچه 
ورود  از  و  می باشد  موثر  بسیار  کاال  ترانزیت  برای  که  است 
می کند،  جلوگیری  شهرها  محیط  به  ترانزیتی  کامیون های 
و  داخلی  ترانزیت  حوزه  به  بزرگی  بسیار  کمک  همچنین 
بین المللی در سطح منطقه خواهد نمود. دیگر پروژه های که در 
حال پیگیری هستیم، پروژه مگاپورت اروند است که در دهانه 
اقتصاد و دارایی، وزارت راه  اروند قرار دارد و بین وزارت  رود 
و شهرسازی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
بنیاد مستضعفان و منطقه آزاد اروند در حال شکل گیری است 
و اجرای پروژه منوط به این است که محل اجرا در دهانه رود 
اروند و در منطقه آزاد قرار داشته باشد، یعنی شرط اصلی بنیاد 
مستضعفان که سرمایه گذار کالن این پروژه می باشد، این است 
باید در محدوده منطقه آزاد اروند قرار بگیرد و  که این پروژه 
این  که  کردند  تعهد  نیز  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  پیشین  وزیر 
وزیر محترم جدید  که  امیدواریم  و  نمایند  پیگیری  را  موضوع 
هم این اتفاق را با کمک و همراهی دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد به نتیجه برسانند.

الحاق جزیره آبادان به منطقه آزاد اروند
درخصوص الحاق  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بخش هایی دیگر به منطقه آزاد اروند بیان داشت: موضوع دیگر، 
الحاق جزیره آبادان به منطقه آزاد اروند است که درخواست مردم 
و اهالی جزیره آبادان و بخش اروندکنار و چوئبده می باشد که از 
طریق نمایندگان محترمشان در مجلس پیگیر این مهم هستند. 
این مورد در کارگروه تخصصی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
در حال بررسی است و کارگروه فوق این موضوع را منوط به 
بازدید های  و  زمینه  این  در  الزم  تخصصی  گزارش های  تهیه 
میدانی دانسته است؛ امیدواریم که با بازدیدهای میدانی که در 
آینده نزدیک انجام می پذیرد، این موضوع در دستورکار کارگروه 
تخصصی دبیرخانه شورایعالی مناطق قرار گیرد و تصمیم گیری 
صورت پذیرد. حال اینکه بخشی از اروندکنار و چوئبده به شکل 
به  شود،  الحاق  آزاد  منطقه  به  آبادان  جزیره  کل  یا  و  لکه ای 

تصمیم دولت محترم بستگی خواهد داشت.

اتصال بندر خشک شلمچه به بندر آبی خرمشهر
زمانی درمورد گسترش ظرفیت لجستیکی شهر شلمچه گفت: 
طرح بزرگی را که از ابتدای ورود به منطقه آزاد اروند پیگیری 
خرمشهر  آبی  بندر  به  شلمچه  خشک  بندر  اتصال  می کردیم، 
را به  بندر خرمشهر  تا  بندر شلمچه  بین  بوده است که فاصله 

گفت و گو با اسماعیل زمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:

مسیر لجستیک تبدیل نماییم؛ پشتیبانی، خدمات بار، ترانزیت 
و بندر خرمشهر و بندر خشک شلمچه را به هم متصل کنیم، 
به  منطقه  در  بزرگ  بسیار  باری  کریدور  یک  ترتیب  این  به 
مرکز  بزرگترین  به  بدل شدن  انشااهلل ظرفیت  که  بیاید  وجود 
لجستیک و ترانزیت باری خاورمیانه را دارا می باشد و در این 
بررسی  حال  در  و  است  شده  آماده  پروژه  خصوص طرح های 

کارشناسی می باشد.

پیشبرد پروژه های عمومی منطقه 
با مشارکت سازمان های مربوطه

درخصوص  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
هم  پروژه ها  از  یکسری  کرد:  بیان  منطقه  عمومی  پروژه های 
پروژه هایی است که سازمان های مربوطه با بودجه منطقه آزاد 
پروژه های  شامل  که  کرده اند  اجرایی  آبادان  و  خرمشهر  در 
ترمینال  ارتباطات،  بیمارستانی،  و  درمانی  شهری،  و  عمرانی 
فرودگاه بین المللی آبادان است که با مشارکت منطقه و شرکت 
می باشد  اجرا  حال  در  مشترک  به صورت  فرودگاه های کشور 
که باعث باال رفتن ظرفیت فرودگاه آبادان می گردد و امکانات 
مسیرهای  نمود.  خواهد  اضافه  آبادان  فرودگاه  به  را  بیشتری 
است؛  اجرا  حال  در  منطقه  در  جدیدی  راه های  و  دسترسی 
شهرک  ازجمله  منطقه  صنعتی  شهرک های  زیرساخت های 
صنعتی  شهرک های  بزرگترین  از  یکی  که  خرمشهر  صنعتی 
کشور محسوب می شود، همچنین شهرک صنعتی آبادان که به 
نسبت کارهای کمتری در آنجا صورت گرفته است که امسال 
به صورت ویژه در آنجا متمرکز می شویم و خدمات بیشتری را 

ارائه خواهیم داد.

طرح جامع، اساس توسعه است
اسماعیل زمانی درباره تصویب و اهمیت طرح جامع در منطقه 
آزاد اروند اظهار داشت: طرح جامع، اساس توسعه است؛ منطقه 
جامع  توسعه یک طرح  از  قبل  جغرافیایی  در حوزه  اروند  آزاد 
به  هم  خرمشهر  و  آبادان  شهرهای  همچنین  است،  داشته 
صورت جداگانه هر یک طرح جامع داشته اند، با توسعه منطقه 
اصل سه  در  و خرمشهر ،  آبادان  الحاق شهرهای  و  اروند  آزاد 
و  آبادان  شهر  جامع  طرح های  شامل  منطقه  در  جامع  طرح 
قرار گرفت که  اروند  آزاد  اولیه منطقه  خرمشهر و طرح جامع 
باید این طرح های جداگانه جامع تعیین تکلیف می شدند؛ در این 
خصوص سازمان با هماهنگی یک شرکت مشاور، طرح جامع 
تلفیقی منطقه را تهیه کرد. برای تهیه این طرح جامع، مدت ها 
مذاکره و کار کارشناسی با مشاوران، کارشناسان شورای عالی 
فنی  دفاتر  و  شهرداری ها  مسکن،  وزارت  کشور،  شهرسازی 
صورت گرفت و باالخره اشکاالت این طرح برطرف شد و در 
شورایعالی شهرسازی کشور تصویب گردید و مورد تایید دولت 
محترم هم قرار گرفت و در حال حاضر ما دارای یک طرح جامع 
و کامل در منطقه آزاد اروند هستیم و این طرح اساس توسعه 
منطقه آزاد اروند برای همه اموری که در منطقه نیاز است، قرار 

خواهد گرفت و اتفاق خواهد افتاد.

ضرورت تقویت حوزه گردشگری 
در منطقه آزاد اروند

ظرفیت های  درخصوص  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گردشگری در این منطقه بیان داشت: منطقه آزاد اروند در حوزه 
خصوصا  است،  برخوردار  باالیی  بسیار  ظرفیت  از  گردشگری 
گردشگری آبی با توجه به آب و هوایی بسیار منحصربه فردی 
به راحتی می توانند در 6ماه  که در منطقه وجود دارد و مردم 
از سال از ظرفیت های گردشگری آبی در منطقه بهره ببرند. با 
توجه به چهار فصل بودن کشور، از دیدگاه بنده گردشگری هم 
در کشور باید چهار فصل باشد؛ الزامی نیست که مردم همیشه 
هم  کشور  شمال  واقع  به  چراکه  کنند،  سفر  کشور  شمال  به 
در همه فصول قابل استفاده نیست؛ ما هم مناطق کوهستانی 
داریم و هم رودخانه ای و دریایی با تنوع آب و هوایی متنوع در 
جنوب و شمال ایران با موقعیت های مختلف جغرافیایی که همه 
بهره برداری  قابل  مختلف  فصول  در  کشور  در  ظرفیت ها  این 
بخش  در  بزرگی  بسیار  مزیت  هم  اروند  آزاد  منطقه  می باشد. 
گردشگری رودخانه ای، دریایی و طبیعی دارد و در حال توسعه 
این ظرفیت ها و ایجاد زیرساخت های الزم در جهت بهره برداری 
و استفاده حداکثری از این پتانسیل ها برای گردشگران داخلی 
گردشگران  ورود  و  روادید  لغو  به  توجه  با  هستیم.  خارجی  و 
خارجی بدون نیاز به اخذ ویزا به منطقه، تعداد زیادی از اتباع 
خارجی به ویژه از کشور عراق و استان بصره به منظور استفاده 
از امکانات و ظرفیت های گردشگری و همچنین بهره  بردن از 
بخش های مختلف گردشگری ازجمله توریسم سالمت، خرید 

بسیار  فرصت های  و  می شوند  اروند  آزاد  منطقه  وارد  غیره  و 
خوبی را در منطقه برای توسعه کسب و کار ایجاد می  نمایند. 
گردشگری یک صنعت بسیار زودبازده و اشتغال زا است و این 
این زودبازده ای و پراشتغالی باعث رونق و توسعه منطقه در زمان 
کوتاه می شود و ما هم باید از این مزیت، نهایت استفاده و بهره 
را ببریم؛ به همین منظور در حال ایجاد زیرساخت هایی خصوصا 
در حوزه گردشگری آبی هستیم و به دنبال توسعه این فرصت ها 
در منطقه می باشیم. در حال حاضر هم وضعیت گردشگری در 
و  بسیار خوب  ورود  تعطیل  ایام  در  است،  بسیار خوب  منطقه 
خرمشهر  و  آبادان  به  همجوار  استان های  و  شهرها  از  باالیی 
برای خرید و گشت و گذار را شاهد هستیم و این حجم باالی 
حضور گردشگران در منطقه باعث رونق بازار و اقتصاد در آبادان 
و خرمشهر بوده است و در کنار گردشگران داخلی، گردشگران 
خارجی هم تردد خوبی به منطقه دارند و همه این ظرفیت ها 
باعث توسعه بازار شده است. در حوزه هتل و خدمات اسکان، 
ضعیف  کمی  منطقه  زیرساخت های  نقل  و  حمل  و  آژانس ها 
است که در حال رفع مشکالت و ساماندهی این حوزه ها هم در 
منطقه هستیم. نگاه مان این است که باید مدیریت گردشگری 
را تقویت نماییم، شاید به این سمت حرکت کنیم که با موافقت 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک معاونت 
گردشگری در منطقه تاسیس نماییم که اگر این اتفاق رخ دهد 
بی تردید سطح حوزه گردشگری باالتر خواهد رفت و با توجه به 
نام منطقه که منطقه آزاد تجاری-صنعتی و گردشگری اروند، 
نیازمند تقویت بیش از پیش حوزه گردشگری در منطقه برای 

رسیدن به منابع درآمدهای پایدار هستیم.

مشکالت ورود گردشگران عراقی به منطقه
اسماعیل زمانی درباره توقف ورود گردشگران عراقی به منطقه 
اربعین، تردد مسافران عراقی  ایام  از  تا پیش  اروند گفت:  آزاد 
به منطقه به خوبی صورت می گرفت، البته یکسری مشکالت 
در حوزه زیرساخت ها ازجمله گذرنامه و گیت ها داشتیم که در 
حال رفع این مشکالت هستیم؛ طرف های عراقی پس از اربعین 
ورود گردشگران خود را به منطقه کمی کند کرده و منتظر رفع 
ما  از  بیشتر  را  خود  مشکالت  اینکه  هستند، ضمن  مشکالت 
می دانند و اعالم کرده اند که نیاز به ایجاد زیرساخت ها در عراق 
بسیار بیشتر از ایران است و ما هم قول مساعدت داده ایم که در 
حل این مشکالت ازجمله افزایش تعداد گیت ها، رفع مشکالت 
به  تا  دهیم  قرار  اختیارشان  در  بیشتری  امکانات  غیره  و  برق 
طرف عراقی کمک شود و توانمندی آنها در پذیرش مسافرین 
باال برود. در سمت خود هم یکسری امکانات باید افزایش پیدا 
کند و ضعف ها مرتفع شود و امیدواریم ظرف چند هفته آینده 
گردشگران  بیشتر  تردد  شاهد  و  شده  برطرف  مشکالت  این 

عراقی به منطقه آزاد اروند باشیم.

مصائب قوانین و مصوبات جدید 
در مسیر مناطق آزاد

درخصوص  اروند  ازاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مشکالت به وجود آمده در مناطق آزاد به واسطه مصوبات جدید 
در کشور اظهار داشت: عمده این مصوبات برای سرزمین اصلی 
است، اما متاسفانه در کشور مسئولین و تصمیم سازان هر زمان که 
می خواهند تصمیمی را اتخاذ کنند، مناطق آزاد را هم مشمول آن 
قرار می دهند؛ این موضوع در اصل نفی موضوعیت قوانین منطقه 
آزاد می باشد. اساس و فلسفه مناطق آزاد این است که از قوانین 
و بروکراسی های سرزمین اصلی رها باشد؛ وقتی هر بخشنامه ای 
که صادر می شود یک بند در آن شامل مناطق آزاد نیز می شود، 
این اتفاق دیگر همخوانی و موضوعیتی با قوانین و فلسفه مناطق 
آزاد ندارد. گالیه ما این است که مسئولین و کارشناسانی که این 
مصوبات را به اطالع متولیان امر می رسانند، باید دقت کنند که 
قانون  این  به  باید  و  آزاد مصوب شده  مناطق  قانون  در کشور 
احترام گذاشت؛ همان گونه که قانون گمرک محترم و الزم االجرا 
می باشد، قانون مناطق آزاد هم محترم است؛ نمی شود که یک 
قانونی، قانونی تر از بقیه قوانین داشته باشیم، قانون برای همه 

مساوی و هر قانونی جایگاه خود را دارد.
وی درباره نقش مناطق آزاد در دوران تحریم و همچنین کمک 
افزود:  کشور  کالن  اقتصاد  به  کنونی  شرایط  در  مناطق  این 
خوشبختانه مناطق آزاد در کشور فرصت بسیار خوبی برای همین 
شرایط بحرانی در دوران تحریم محسوب می شوند، این موضوع 
را دولت و شخص ریاست محترم جمهور به خوبی متوجه شده اند 
ابالغ شده  رئیس جمهور  با دستور شخص  اخیرا بخشنامه ای  و 
است که ورود مواد اولیه و ماشین آالت به مناطق آزاد بدون ثبت 
سفارش صورت پذیرد؛ معنای این دستور این است که این امکان 
برای بازرگانان، تجار و شرکت های فعال در مناطق آزاد و حتی 
به  را  آزاد  فراهم شده که محدوده مناطق  شرکت های خارجی 
عنوان محلی برای دپوی لجستیک خود قرار دهند و هرکسی که 
می خواهد کاال را خریداری کند و به سرزمین اصلی وارد کند، پس 

از آن باید تشریفات قانونی را طی کند.

سخن پایانی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
تاکید کرد: مهم ترین موضوع و خواهش بنده از دولتمردان این است 
که تصمیماتی را که اتخاذ می نمایند، نباید فورا مناطق آزاد را شامل 
این تصمیمات کنند؛ قرار نیست مناطق آزاد کشور مشمول مقررات 
سرزمین اصلی باشد. موضوع دوم این است که از مردم می خواهم 
زندگی  بر  مزیت های  این  بشناسند،  را  آزاد  مناطق  مزیت های 
مردم بسیار مهم و تاثیرگذار در ارزان تر کردن هزینه های زندگی 
و همچنین رونق کسب و کارها است و می طلبد که توجه بیشتری 
به مزیت های مناطق آزاد داشته باشند؛ البته بی تردید ما هم در این 
مسئله مقصر هستیم که نتوانسته ایم اطالع رسانی مطلوبی داشته 
باشیم؛ به ویژه دستاوردها و خدماتی که در حوزه عمومی مناطق 
آزاد در چند سال اخیر به مردم ارائه شده، بسیار بزرگ و ارزشمند 
بوده است؛ البته ما این کارها را کافی نمی دانیم و در حال توسعه 
خدمات بیشتر به مردم هستیم، ولی درخواست من از مردم خوب 
کشور این است که همان طور که نیمه خالی لیوان را می بینند، نیمه 

پر لیوان را هم مشاهده کنند.
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اخبار منطقه آزاد انزلی

شده  محقق  داخلی  سرمایه گذاری  میزان 
منطقه  در  جاری  سال  ماهه  هشت  در 
در  که  بود  ریال  ۶۶۹۷میلیارد  انزلی  آزاد 
که  قبل  سال  در  مدت  همین  با  قیاس 
تحقق  سرمایه گذاری  ریال  ۳۳۷۳میلیارد 
۹۸درصدی  افزایش  بیانگر  بوده،  یافته 
بخش  سرمایه گذار  جذب  شاخص  در 
مقاومتی  اقتصاد  محورهای  در  خصوصی 

در منطقه آزاد انزلی است.
آبان ماه  انتهای  تا  فروردین  از  بنابراین، 
سرمایه گذاری  ۵۴طرح  تعداد  سال ۹۷ 
معاونت  به  شده  ارائه  طرح های  میان  از 
سازمان،  این  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
و  قوانین  چارچوب  در  بررسی  از  پس 
نمودند  اخذ  فعالیت  مجوز  سازمان  ضوابط 
۴۷طرحی  با  مقایسه  در  تعداد  این  که 
مورد  گذشته  سال  مشابه  مدت  در  که 
نشان دهنده  بود،  گرفته  قرار  تصویب 
طرح های  تعداد  در  ۱۵درصدی  رشد 
در  شده  جذب  و  تصویب  سرمایه گذاری 

انزلی است. آزاد  منطقه 
ریالی  ارزش  با  ارتباط  در  اساس،  این  بر 
در  شده  صادر  سرمایه گذاری  ۵۴مجوز 
۲۱۸۴۷میلیارد  رقم  به  باید  مدت  این 
سوی  از  شده  اظهار  سرمایه گذاری  ریال 
مقابل  در  که  کرد  اشاره  سرمایه گذاران 
مجوزهای  ارزش  ریال  ۱۹۳۰۷میلیارد 
از  سرمایه گذاری در هشت ماهه سال ۹۶، 
در سال  این شاخص  ۱۳درصدی  افزایش 

جاری خبر می دهد.
راه اندازی  و  احداث  گزارش،  این  بر  بنا 
رویکرد  با  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 
خدماتی،  مراکز  هتل،  صادرات گرا، 
تفریحی  مجموعه های  ایجاد  و  اقامتی 
و  مسکونی  مجتمع های  و  گردشگری  و 
فعالیت  حوزه  های  مهم ترین  از  رفاهی 
طول  در  فوق  سرمایه گذاری  طرح های 

هشت ماهه سال جاری می باشد.
میزان  زمینه  در  دیگر،  سوی  از 
در  شده  محقق  خارجی  سرمایه گذاری 
با  منطقه  این  سال ۹۷،  ماهه  هشت  طول 
نرخ ۱۷۸درصد، به روند رشد خوبی دست 
ابتدای  از  که  معنی  این  به  است؛  یافته 
گذشته  سال  مهرماه  پایان  تا  فروردین 
در  این  بوده،  دالر  ۳.۶میلیون  رقم  این 
حالی است که این رقم در همین مدت در 
سال ۹۷ به ۱۰میلیون دالر بالغ شده است.
شاخص  مهم ترین  در  رشد  تداوم 
سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  عملکردی 
چهار  ظرف  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
برنامه های  در  ثبات  دلیل  به  سال گذشته 
تشویقی  طرح های  اجرای  و  حمایتی 
سرمایه گذاری،  طرح های  به  نسبت 
رونق فضای  در  بهبود  و  اقتصادی  فعالین 
در  است.  منطقه  سطح  در  کار  و  کسب 
زیرساخت های  تکمیل  و  توسعه  میان  این 
نقش  نیز  و گردشگری  اقتصادی  عمرانی، 
از  داشته،  سرمایه گذار  جذب  در  موثری 
به  تشویقی  بسته های  ارائه  دیگر  سوی 
صادرات محور،  و  دانش بنیان  شرکت های 
طریق  از  تولیدی  واحدهای  از  حمایت 
تامین  راستای  در  بانکی  تسهیالت 
۶۲واحد  فعالسازی  گردش،  در  سرمایه 
از  راکد  و  نیمه راکد  تولیدی-صنعتی 
مهم ترین اقدامات این سازمان در حمایت 

از سرمایه گذاران است.
گفتنی است، بهره برداری از کریدور جدید 
به  شروع  چین،  و  ایران  میان  تجاری 
کاسپین  بندری  مجتمع  نخست  فاز  کار 
از  تخصصی  نمایشگاه های  در  حضور  و 
آن  اجرای  با  که  بوده  طرح هایی  دیگر 
جذب  در  منطقه  این  رشد  تداوم  زمینه 

است. سرمایه گذار محقق شده 

تحقق ۶۶۹۷میلیارد ریال 
طرح های سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در منطقه 

آزاد انزلی
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و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
میزبان  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کشور  از  نورینکو  بین المللی  شرکت  مدیران 
طرف  دو  نشست،  این  در  که  بود  چین 
در بخش های  درخصوص همکاری مشترک 
محصوالت  فرآوری  ترانزیت،  صنعت، 
بخش های  در  سرمایه گذاری  و  کشاورزی 
مختلف بندری و ریلی به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نشست بر افزایش مبادالت تجاری دو کشور 
منطقه  این  ظرفیت های  از  بهره مندی  با 
فعالیت شرکت های  به  اشاره  با  و  کرد  تاکید 
خارجی و به ویژه چینی در بخش های مختلف 
بهره گیری  منطقه،  این  در  بازرگانی  تولیدی، 

کریدور بین المللی چین- قزاقستان- ایران، مسیر مناسبی 
برای حمل کاالهای تجاری دو کشور

ترانزیتی  جدید  مسیر  از  چینی  شرکت های 
حوزه  مهم ترین  از  را  چین- قزاقستان- ایران 
با  افزود:  و  نمود  بیان  مشترک  همکاری 
عنایت به حضور شرکت چینی نورینکو و سایر 
شرکت های چینی در ایران، مسیر پیشنهادی 
جدید از مزیت کاهش هزینه ها و زمان حمل 
و نقل کاال برخوردار بوده و این سازمان نیز 
کاالیی  مراودات  توسعه  و  تسهیل  جهت  در 
قانونی  مزیت های  تجاری،  مسیر  این  در 
ترانزیت  مسیر  این  از  که  کاالهایی  برای 
اطالع رسانی  و  است  نموده  لحاظ  می شوند، 
چینی  بازرگانی  و  بین المللی  شرکت های  به 
درخصوص مزیت های این مسیر در فعالسازی 

این کریدور بسیار موثر است .
دکتر رضا مسرور در ادامه ترسیم فرصت های 

با افزایش 98درصدی 
در هشت ماه سال جاری:

انزلی

اجرای طرح های مهارت آموزی و دانش افزایی 
به منظور پرورش نیروی کار متخصص در منطقه آزاد انزلی

دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر تعاون، 
کار، رفاه و امور اجتماعی و رئیس سازمان 
فنی و حرفه ای کشور با رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و 
درخصوص اجرای طرح های مهارت آموزی، 
دانش افزایی و پرورش نیروی کار متخصص 
و  منطقه  این  ظرفیت های  از  بهره گیری  با 
تبادل  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 

نظر و توافق شد .
بیان  با  نشست  این  در  مسرور  رضا  دکتر 
فعالیت های  نیازمند  سرمایه گذاری  اینکه 
آموزش  که  است  زیرساختی  و  نرم افزاری 
می دهد،  تشکیل  را  آن  از  مهمی  بخش 
برگزاری دوره های مهارت آموزی در مراکز 
نیروهای  پرورش  در  را  حرفه ای  و  فنی 
اظهار  و  دانست  اهمیت  حائز  متخصص 
برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  کرد: 
کنار  در  گردشگری  و  تجاری  بخش های 
جزء  منطقه،  تولیدی-صنعتی  واحدهای 
یکی  عنوان  به  سازمان  این  اولویت های 
جهت  الزم  زیرساخت های  مهم ترین  از 
توسعه فعالیت های تولیدی بوده و این در 
منطقه  رشد  روبه  روند  با  که  است  حالی 
حرفه ای  و  فنی  مرکز  اخیر،  سال های  در 
نیروهای  پرورش  و  آموزش  منظور  به  که 
یک  شماره  صنعتی  شهرک  در  متخصص 
می باشد،  فعالیت  به  مشغول  منطقه  این 
به  آموزشی  فعالیت های  توسعه  نیازمند 
گردشگری،  پوشاک،  حوزه  در  خصوص 

صنایع دستی و هتلداری است .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی توسعه 
فعالیت صنایع های تک در این منطقه را از 
رویکردهای سازمان متبوع خود اعالم کرد 
و  دانش بنیان  شرکت های  وجود  افزود:  و 
کارآفرین  صادراتی  شرکت های  حضور 
رتبه  کسب  و  منطقه  این  در  کشور  نمونه 
سیاست های  شدن  اجرایی  در  منطقه  برتر 
اقتصاد مقاومتی، در کنار فعالیت مرکز رشد 

حال  در  مرکز  و  دانش بنیان  شرکت های 
اهمیت  انرژی،  حوزه  دانش بنیان  احداث 
این  با  مرتبط  آموزشی  دوره های  تقویت 
شرایط  بنابراین،  می کند؛  بیشتر  را  حوزه ها 
انزلی  آزاد  منطقه  شدن  تبدیل  جهت  الزم 
های تک  صنایع  خدمات  و  تولید  مرکز  به 
فراهم  فنی و حرفه ای  با مشارکت سازمان 

است.
گردشگری  بخش  توسعه  به  ادامه  در  وی 
آزاد  منطقه  در  خدماتی  واحدهای  و 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  انزلی 
خارجی  و  داخلی  گردشگر  جذب  رشد  به 
ایجاد  و  توسعه  با  همراه  منطقه  این  در 
با  است  نیاز  گردشگری،  زیرساخت های 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای و منطقه 
ایجاد  هتلداری  عالی  مدرسه  انزلی،  آزاد 
دستی  صنایع  معرفی  بخش  در  و  شود 
پردیس صنایع دستی  به زودی  نیز  منطقه 

در دیدار معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دکتر مسرور مطرح شد:

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری چینی در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی :

به  خدمات  ارائه  و  آموزش  معرفی،  جهت 
گردشگری  و  تجارت  فاز  در  هنرمندان 

منطقه به بهره برداری می رسد.
معاون وزیر تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس  و 
کشور در این نشست با اشاره به ظرفیت ها 
مناسبی که در منطقه  توسعه ای  اقدامات  و 
انزلی ایجاد شده، اظهار امیدواری کرد  آزاد 
که با همکاری دو سازمان، فعالیت ویژه ای 
معرفی  و  پرورش  راستای  در  منطقه  برای 
نیروی کار متخصص بنگاه های اقتصادی و 

خدماتی منطقه رقم زده شود.
اینکه  بیان  با  پاک سرشت  سلیمان  دکتر 
خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  استفاده 
و  آموزشی  همکاری ها  توسعه  منظور  به 
و  گردشگری  بخش های  در  دانش افزایی 
اجرای  روند  در  تسهیل  موجب  خدماتی، 
این طرح می شود، افزود: در راستای توسعه 

تفاهم نامه  می شود  پیشنهاد  همکاری ها، 
و  فنی  سازمان  و  شود  منعقد  مشترک 
برگزاری  در  برای همکاری  حرفه ای کشور 
صنایع  خانگی،  مشاغل  آموزشی  دوره های 
مورد  مهارت های  سایر  و  پوشاک  و  دستی 
نیاز در سطح منطقه آمادگی الزم جهت ارائه 
خدمات با بهره گیری از ظرفیت های منطقه 

آزاد انزلی را دارد.
کارا،  سامانه  از  استفاده  است،  گفتنی 
و  کشاورزی  حوزه  در  دانش افزایی 
در  مطرح شده  مباحث  دیگر  از  گردشگری 
مدیره،  اعضای هیات  بوده که  این نشست 
معاونین سازمان و مدیرکل فنی و حرفه ای 
گیالن حضور داشتند و پس از این نشست 
از مجتمع بندری کاسپین، آکواریوم منطقه، 
زیرساخت های  گردشگری،  و  تجارت  فاز 
گردشگری و تجاری و مرکز آموزشی فنی و 

حرفه ای منطقه بازدید کردند.

و  خود  متبوع  سازمان  میان  همکاری 
همکاری  پیشنهاد  خارجی،  سرمایه گذاران 
ادامه  ریلی  خط  ساخت  زمینه  در  دوجانبه 
انزلی  آزاد  منطقه  به  قزوین -رشت  مسیر 
روش های  سایر  یا  و  فاینانس  صورت  به 
اظهار  و  ارائه  را  مشارکتی  سرمایه گذاری 
داشت: با توجه به توانمندی های شما در حوزه 
کشاورزی و ظرفیت های استان گیالن در این 
زمینه  در  و  بخش  این  در  همکاری  زمینه، 
محصوالت  صادراتی  پایانه  سرمایه گذاری 

کشاورزی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.
فرصت های   تدوین  به  اشاره  با  وی 
انزلی،  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری 
ویژه صنایع  به  و  فرصت های حوزه  صنعت 
های تک و بسته بندی را زمینه مناسبی برای 

و  داشت  بیان  خارجی  طرف  سرمایه گذاری 
این  هم اکنون  فوق،  موارد  بر  عالوه  گفت: 
بندری  مجتمع  ساخت  زمینه  در  سازمان 
کاسپین از توان سرمایه گذار بخش خصوصی 
درخصوص  می توانیم  و  کرده  استفاده  ایرانی 
در بخش های مختلف ساخت  سرمایه گذاری 
بخش های  سایر  و  سیلو  انبار،  اسکله، 
بندرکاسپین و پسکرانه آن همکاری مشترک 

داشته باشیم.
با  نورینکو  مدیرعامل شرکت  نشست،  این  در 
این  فعالیت  و حوزه های  توانمندی ها  به  اشاره 
شرکت که بسیار متنوع با سابقه طوالنی در چهل 
درخصوص  توضیحاتی  می باشد،  جهان  کشور 
همکاری ها و سرمایه گذاری های شرکت خود در 
بخش های نیرو، حمل و نقل، مترو و واگن سازی 
و صنعت کشاورزی، خودرو و نیروگاه های بادی 
و خورشیدی در ایران ارائه نمود و افزود: جایگاه 
منطقه آزاد انزلی و بندر انزلی به عنوان یکی از 
مهم ترین و بزرگترین بنادر ایران در دریای خزر 
بر کسی پوشیده نیست و افزایش همکاری ها و 
سرمایه گذاری در این منطقه، هدف اصلی حضور 

و بازدید ما را تشکیل می دهد.
چین- کریدور  ایجاد  از  استقبال  با  وی 
کریدور  این  کرد:  تصریح  قزاقستان-ایران 
حمل  برای  مناسبی  مسیر  جدید،  بین المللی 
که  است  ایران  و  چین  تجاری  کاالهای 
از  و  هستیم  آن  از  استفاده  به  عالقه مند 
پروژه های  انجام  بررسی   برای  دیگر  سوی 
اتصال  ازجمله  منطقه  این  در  سرمایه گذاری 
ریل به بندر کاسپین  اعالم آمادگی می کنیم.

هیات  اعضای  که  دیدار  این  از  بعد  گفتنی 
خصوصی  بخش  و  سازمان  مدیران  مدیره ، 
سرمایه گذاری  هیات  داشتند،  حضور  منطقه 
بندری  مجتمع  مختلف  بخش های  از  چینی 
و  تجارت  فاز  و  تولیدی  واحدهای  کاسپین، 
گردشگری منطقه بازدید به عمل آورده و از 
نزدیک در جریان توانمندی ها و فرصت های 
قرار  انزلی  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری 

گرفتند.
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بندر  شدن  معاف  بر  مبني  آمریکا  اعالم  پي  در 
از  یکي  تحریم های ضدایرانی،  جدید  دور  از  چابهار 
فرصت هاي مهم بندر چابهار براي توسعه با توجه به 
عالقه مندي هندي ها براي مقابله با چيني ها در بندر 

گوادر پاكستان رقم خورد. 
واشنگتن دليل معاف شدن پروژه توسعه بندر چابهار 
اعالم  افغانستان«  اقتصادی  توسعه  به  »كمک  را 
بندر  خط آهن  ساخت  اساس،  این  بر  است.  كرده 
چابهار كه مورد استفاده كشور افغانستان قرار خواهد 
گرفت، ازجمله موارد استثنا در دور دوم تحریم های 

آمریکا عنوان شده است. 
انتظار  طبق  كه  شده  صادر  حالی  در  معافيت  این 
است  قرار  خط آهن  این  از  سفيد  كاخ  مقامات 
تحریم ها  كه مشمول  دارو  و  غذا  محصوالتی چون 
نيستند به همسایه ایران ارسال شود. گفتني است، در 
و  ایران  چند سال گذشته ظرفيت های همکاری دو 
افغانستان با هندوستان از طریق تفاهم نامه سه جانبه 
یافته  افزایش  هندوستان  و  افغانستان  ایران،  ميان 
است. این همکاري در واقع مي تواند فرصتي مناسب 

براي توسعه بندر چابهار باشد. 
این بندر ازجمله مهم ترین مناطق آزاد ایران است كه 
مورد توجه سرمایه گذاران افغانستانی قرار گرفته و آنها 
ترغيب  تجاری  و  اقتصادی  فعاليت های  انجام  به  را 
زمينه  در  آزمایشی  نمونه  منطقه  این  است.  كرده 
فعاليت های افغانستان برای دسترسی به آب های آزاد 
و اقيانوسی است كه می تواند ظرفيت های این كشور 
برای  معدنی  و  صنعتی  كشاورزی،  حوزه های  در  را 
تعامل با جهان امروز به فعليت درآورد. كشور هند نيز 
در یک بازي برد-برد به دنبال استفاده از این فرصت 

بين المللي براي رقابت با چين است. 
كه  تحریم ها  از  چابهار  بندر  شدن  استثنا  اعالم  با 
فرصتي بين المللي به شمار مي رود، سه كشور ایران، 

افغانستان و هند بهره مند مي شوند. 
زیرساخت های  از  بسياری  گذشته  ۵سال  در 
مواصالتی و حمل  و نقل در مسير زاهدان تا منطقه 
ساخت  است.  بوده  انجام  حال  در  سرخس  ویژه 
افزایش  چابهار- زاهدان،  راه آهن  خط  یک  مرحله 
ميزان  به  چابهار  بندر  بارگيری  و  تخليه  ظرفيت 
۸.۵ميليون تن در سال و اصالح محدوده و الحاق 
در  كالنتری  شهيد  و  بهشتی  شهيد  مهم  بندر  دو 
۱۱شهریور  تاریخ  در  مجلس  مصوب  واحده  ماده 
از  آزاد چابهار، همگی نشان  به منطقه  سال جاری 
منطقه  این  فعال سازی  برای  دوازدهم  دولت  عزم 
حضور  برای  افغانستان  كشور  با  مستمر  تعامل  و 

سرمایه گذاران افغانستانی و هندي است. 
در این خصوص باید كميته مشتركي بين نمایندگان 
آزاد  منطقه  در  هند  و  افغانستان  ایران،  كشور  سه 
را  توسعه اي  راهبردهاي  و  شود  تشکيل  چابهار 
ایجاد  درآورد.  اجرا  مرحله  به  هميشه  از  مطمئن تر 
كميته مشترک در در بندر چابهار می تواند زمينه های 
بازرگانی و خدماتي را سرعت بخشيده و فعاليت های 
تجاری و ترانزیت را ميان سه كشور از طریق منطقه 
ظرفيت های  بر  ویژه  به  دهد.  توسعه  چابهار  آزاد 
بی شمار ایران براي دور زدن تحریم ها در بخش های 
چابهار  و  كرده  تاكيد  معدن  و  صنعت  كشاورزی، 
تحریم هاي  با  مقابله  براي  كشور  توسعه  مخزن  را 

نابخردانه آمریکایي قرار دهيم.
تحقق اهداف و ماموریت های منطقه آزاد چابهار به 
منزله اهرم توسعه پيرامونی و تقویت ارتباط با كشور 
ایجاد  به  پيش  از  بيش  می تواند  هند  و  افغانستان 
فرصت های شغلی جدید و گسترش روابط اقتصادی 
سه كشور كمک كند؛ خصوصا كه محور توسعه شرق 

را در این مورد باید جدي تر گرفت. 
بی شماری  ظرفيت های  دارای  چابهار  آزاد  منطقه 
و  ترانزیتی  محور  انرژی،  هاب  زمينه های  در 
و  ميانه  آسيای  كشورهای  به  صادرات مجدد 
سایت  كشور،  شرق  تجاری  محور  افغانستان، 
مورد  استراتژیک  كاالهای  ذخيره سازی  و  نگهداری 
صنایع  معدنی،  صنایع   غذایی،  صنایع   خوشه  نياز، 
اقتصاد  بر  مبتنی  توليدات  خودروسازی،   پتروشيمی، 
باالست.  ارزش افزوده  با  و   ITC خدمات و  دریا 
بنابراین، درشرایط تحریم و براي دور زدن تحریم ها 
بندر  ازجمله  آزاد  مناطق  باید  چابهار  بندر  طریق  از 
چابهار را مركز ثقل توسعه كشور قرار دهيم. چابهار 
تحریم هاي  با  مقابله  براي  توسعه  مركزیت  باید 
كشور باشد. اقالم وارداتي كشورهاي پيراموني را در 
چابهار توليد كنيم و شركت ها و موسسات توليدي را 
طریق  از  كشور  صادرات  تا  داریم  گسيل  چابهار  به 

چابهار به كشورهاي همسایه انجام شود. 
حال كه این فرصت حاصل شده، باید از بندر چابهار 
به منزله یک فرصت براي تعامل با اقتصاد بين المللي 
سياست هاي  كنيم.  فراهم  را  شرایطش  و  كرد  نگاه 
چابهار  فرامنطقه اي  بندر  توسعه  درخصوص  دولت 
قرار  توجه  مورد  ابراولویت  منزله  به  و  جدي تر  باید 
گيرد تا بتوان فرصت هاي موجود اقتصاد كشور را از 

آن طریق به فعل درآورد.

توسعه بندرچابهار، ظرفيت سازي 
اقتصادي براي مقابله با تحریم ها
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گزارش:
مجيد صيادنورد

كارشناس مناطق آزاد

بعد از امضای توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری ميان ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسيا توسط والدیمير پوتين رئيس جمهور روسيه كه مهر تایيدی 
چالش های  و  فرصت ها  در خصوص  بحث ها  بود،  روسيه  دومای  نظر  بر 
همکاری ایران با كشورهای عضو آن مطرح شد. در این گزارش عالوه بر 
معرفی این اتحادیه، فرصت ها و چالش های پيش روی همکاری ایران با 

آن براساس واقعيت های موجود، مورد واكاوی قرار می گيرد. 

موقعيت جغرافيایی اوراسيا
و  نمادها  بر  تکيه  با  قاره ها  جغرافيا،  علم  تقسيم بندی های  براساس 
متمایز  یکدیگر  از  و  شناخته  یکدیگر  از  مجزا  جغرافيایی  عارضه های 
می شوند، اما برخی قاره ها با یکدیگر ارتباط زمينی داشته كه از ميان آنها، 
اتصال سرزمينی اروپا و آسيا كه به عنوان اوراسيا)Eurasia(  نام گذاری 
می شود، قابل توجه است. به عبارت دیگر از تركيب دو قاره آسيا و اروپا نام 
این ابرقاره پدید می آید. ابرقاره ای كه از اقيانوس آرام در شرق تا اقيانوس 
مربع  كيلومتر  ۵۵ميليون  حدود  چيزی  و  یافته  گسترش  غرب  در  اطلس 
در خود جای  را  زمين  كره  ساكنين  از  نفر  ۵ميليارد  به  نزدیک  و  وسعت 
داده است. بر این اساس، تعيين مرز ميان اروپا و آسيا به عنوان قاره های 
جدا از یکدیگر به دوران قدیم بازمی گردد كه دو دریای سياه و مرمره به 
همراه تنگه های بسفر و داردانل به عنوان جداكننده طبيعی دو قاره تعيين 
شده بود، اما در قرون اخير رشته  كوه های اورال و قفقاز بيشتر به نشانه 

جغرافيایی تمایز این دو قاره مورد قبول قرار گرفته است.

اتحادیه اقتصادی اوراسيا
نور  پيشنهاد  در  را می باید  اوراسيا  اقتصادی  اتحادیه  تکوین  نظری  ریشه 
درخصوص  سال ۱۹۹۴  در  قزاقستان  رئيس  جمهور  نظربایف،  سلطان 
پيشنهاد،  این  از طرح  بلوک تجاری منطقه ای جستجو كرد. پس  تکوین 
و  قرقيزستان  روسيه،  قزاقستان،  بالروس،  كشورهای  سال ۲۰۰۰  در 
تاجيکستان جامعه اقتصادی اوراسيا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای 
آن  به  در سال ۲۰۰۶  نيز  ازبکستان  كه  آوردند  وجود  به  كشورهای عضو 

پيوست.
اتحادیه  یک  ایجاد  درباره  بالروس  و  قزاقستان  روسيه،  سال ۲۰۰۷،  در 
ميان  توافقاتی  ابتدا  در سال ۲۰۰۹،  رسيدند.  توافق  به  ميان خود  گمركی 
كد  )ایجاد  مشترک  گمركی  تعرفه  ایجاد  درخصوص  مزبور  كشورهای 
مشترک به جای قوانين داخلی( صورت پذیرفت و در نهایت، توافق های 
مذكور به امضای رؤسای جمهور سه كشور رسيد و بدین ترتيب، اتحادیه 
گمركی در سال ۲۰۱۰ ميان این سه كشور شروع به فعاليت كرد. ارمنستان 
در ۲ژانویه سال ۲۰۱۵ و قرقيزستان در ۶اوت سال ۲۰۱۵ به عضویت كامل 
اتحادیه  این  اعضای  حاضر،  حال  در  درآمدند.  اوراسيا  اقتصادی  اتحادیه 
عضو  كه  هستند  ارمنستان  و  قرقيزستان  قزاقستان،  بالروس،  روسيه، 
اتحادیه گمركی اوراسيا نيز می باشند. از منظر موسسان اتحادیه اقتصادی 
سازمان  قوانين  چارچوب  در  بزرگی  بازار  می تواند  اتحادیه  این  اوراسيا، 
تسهيالت  و  بهبود  را  اعضا  ميان  تجارت  و  نموده  ایجاد  جهانی  تجارت 
به  آورد. الزم  ارمغان  به  برای كشورهای عضو  زمينه  این  در  را  بسياری 
ذكر است كشورهای تاجيکستان، گرجستان، ازبکستان، مولداوی، اوكراین، 
اتحادیه  این  در  عضویت  دنبال  به  نيز  ویتنام  و  چين  تركيه،  پاكستان، 

می باشند.

اهداف و اولویت هاي اتحادیه
تعرفه های  حذف  شامل  مزبور،  گمركی  اتحادیه  اولویت های  و  اهداف 
گمركی داخلی كشورهای عضو، ایجاد تعرفه خارجی مشترک و یک بازار 

واحد گسترده ميان روسيه، قزاقستان و بالروس اعالم شد.
تسهيل  می كند؛  دنبال  را  عمده  هدف  هفت  اوراسيا،  اقتصادی  اتحادیه 
عضو،  هم سود  مستقل  كشورهای  حوزه  در  مشترک  بازار  ایجاد  تجارت، 
تعرفه خارجی  برقراری  اتحادیه،  قوانين گمركی در داخل  حذف تدریجی 
گمركی،  تشریفات  هماهنگ سازی  عضو،  كشورهای  ميان  در  مشترک 
اوراسيا،  مرزهای  در  خدمات  و  كار  نيروی  سرمایه،  كاال،  آزاد  جابه جایی 
وسایل  و  كشاورزی  صنعت،  انرژی،  زمينه  در  مشترک  سياست  برقراری 

نقليه، اهداف این اتحادیه را تشکيل می دهند.

اركان اتحادیه
اوراسيا  اقتصادی  اتحادیه  اوراسيا، مهم ترین ركن  اقتصادی  شورای عالی 
است كه از سران كشورهای عضو تشکيل شده است. دومين ركن اتحادیه، 
شورای بين دولتی اوراسيا است كه اعضای آن، نخست وزیران كشورهای 

عضو هستند.
كميسيون اقتصادی اوراسيا، ركن اجرایی اتحادیه است. مقر این كميسيون 
به عنوان سازمان نظارتی بر اتحادیه گمركی، در مسکو قرار دارد، متشکل 
از ده نفر است كه از هر پنج كشور عضو، دو نفر نماینده در آن حضور دارد. 
در كميسيون اقتصادی اوراسيا بيش از یک هزار نفر از متخصصان مربوطه 

مشغول به فعاليت هستند.
تصميمات كميسيون اقتصادی اوراسيا در صورتی كه توسط دو سوم آراء در 
هيات ده نفره تصویب شود، برای تمامی كشورهای عضو الزام آور خواهد 
اقتصادی  از طریق كميسيون شورای  اعضا  از  این حال، هر یک  با  بود. 
اوراسيا كه شامل معاونان نخست وزیران كشورهای عضو است، دارای حق 
وتو هستند. در صورتی كه ميان اعضا درخصوص موضوعی اختالفی وجود 
داشته باشد، موضوع اختالف به نخست وزیران كشورهای عضو كه دو بار 
با یکدیگر مالقات می كنند،  اوراسيا  در سال در قالب شورای بين دولتی 

ارسال می شود.
معموال موضوعات خطير و بحث برانگيز به شورای عالی اقتصادی اوراسيا، 
كه ساالنه در سطح سران برگزار می شود، ارجاع داده می شود. همچنين 
یک نهاد قضایی تحت عنوان دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسيا وجود دارد 

كه به حل اختالفات و تفسير مسائل حقوقی اتحادیه می پردازد.
اتحادیه اقتصادی اوراسيا با جمعيتی بالغ بر ۱۸۲.۷ميليون نفر، ۲.۷تریليون 
دارد  صنعتی  توليدات  دالر  ۱.3تریليون  و  داخلی  ناخالص  توليد  دالر 
بر  بالغ  اتحادیه  از  خارج  با  عضو  كشورهای  خارجی  تجارت  همچنين  و 

۸۷۷ميليارد دالر یعنی برابر 3.۷صادرات و ۲.3واردات كل جهان است.
همچنين اتحادیه اقتصادی اوراسيا دارای سهم۲۰.۷ از توليد گاز طبيعی در 

جهان، سهم۱۴.۶ از توليد جهانی نفت، سهم توليد ۵.۵درصد از كشاورزی 
كشاورزی،  محصوالت  داراست.  را  جهان  صنعتی  3.۷توليدات  و  جهان 
مواد غذایی، ماشين آالت، انرژی عمده كاالهای صادراتی اعضای اتحادیه 

هستند.
درخصوص مبادالت دورن منطقه ای در اوراسيای مركزی می توان گفت 
اما  است،  منطقه  بيشتر كشورهای  تجاری  روسيه شریک  اینکه  وجود  با 
اتحادیه  شکل گيری  رغم،  به   است.  محدود  دیگر  اعضای  ميان  تجارت 
چندانی  رشد  منطقه  این  تجاری  ارقام  اما  اوراسيایی،  مشترک  گمركی 
اتحادیه  این  بودن  محدود  در  می توان  را  آن  دليل  مهم ترین  كه  نداشته 
با  پایين بودن حجم روابط تجاری اعضا  نيز  تنها به سه كشور منطقه و 

یکدیگر قلمداد كرد.
در واقع در منطقه اوراسيا، سه زیرمنطقه آسيای مركزی، قفقاز و بالتيک 
از آنها بيشتر با همسایگان خارج  وجود دارند كه روابط تجاری هر كدام 
از منطقه خود است. در حوزه آسيای مركزی، چين شریک اصلی تجاری 
آن بوده و بيشتر واردات این حوزه از چين و مقصد صادراتی كشورهای 
صاحب منابع طبيعی این حوزه نيز چين است. در حوزه قفقاز و بالتيک نيز، 
اروپا می باشند. ميزان  اتحادیه  با  دنبال تجارت  به  این منطقه  كشورهای 
تجارت كشورهای این حوزه با اتحادیه اروپا بخش عمده تجارت آنها را 

تشکيل می دهد.
هر چند كه روابط اقتصادی كشورهای منطقه با روسيه از پایداری و نسبت 
قابل توجهی برخوردار است، اما روابط خود كشورهای منطقه با یکدیگر 
قابل اتکا نيست. تجارت خارجی كشورهای اوراسيای مركزی با یکدیگر 
در  دیگر  مهم  موضوع  است.  آنها  تجاری  كلی  روابط  از  كوچکی  بخش 
متقابل  نياز  رفع  بين الملل،  سياسی  اقتصاد  نگاه  از  اقتصادی  همکاری 

كشورهای یک واحد همگرا است.
دكتر كمال دهقانی فيروزآبادی، نایب رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس 
شورای اسالمی و رئيس فراكسيون مناطق آزاد مجلس كه عالوه بر سابقه 
انزلی بوده،  آزاد  از پنج سال مدیرعامل سازمان منطقه  دیپلماتيک، بيش 
اتحادیه  با  ایران  آزاد درخصوص توسعه مناسبات  نسبت به نقش مناطق 
اقتصادی اوراسيا، بسيار اميدوار است و تاكيد دارد كه دبيرخانه و مدیران 
عامل مناطق آزاد باید از این فرصت كه همزمان با تحریم های امریکا عليه 

ایران و روسيه است، در مسير منافع ملی بهره برداری كنند.

دكتر كمال دهقانی فيروز آبادی 
رئيس فراكسيون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:

مناطق آزاد ایران بهترین مکان برای ایفای نقش پایلوت 
در اجرای توافقنامه های بين المللی هستند

دكتر كمال دهقانی فيروزآبادی نماینده مردم شهرهای تفت و ميبد، نایب 
رئيس كميسيون امنيت ملی و رئيس فراكسيون مناطق آزاد مجلس شورای 
اتحادیه  و  ایران  ميان  آزاد  منطقه  تفاهم نامه  انعقاد  درخصوص  اسالمی 
اتحادیه های  چنين  در  كشور  حضور  از  استقبال  ضمن  اوراسيا  اقتصادی 
اقتصادی-سياسی منطقه ای درمورد نقشی كه مناطق آزاد ایران می توانند 
ایران  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  نمایند،  ایفا  تفاهم نامه  این  چارچوب  در 
بهترین مکان برای ایفای نقش پایلوت در اجرای توافقنامه های بين المللی 

كشور هستند.
وی با اشاره به وجود مزایا و معافيت های متعدد این مناطق در حوزه های 
نقشه  به  نگاهی  با  افزود:  گمركی  مراودات  و  سرمایه گذاری  مختلف 
مرزی  نقاط  در  آزاد  مناطق  مکانی  موقعيت  به  می توان  كشور  جغرافيای 
با كشورهای همسایه پی برد، موضوعی كه بر توانمندی آنها در مناسبات 
همسایه  كشورهای  با  ایران  همکاری های  توسعه  منظور  به  منطقه ای 

می افزاید.
امنيت ملی مجلس شورای اسالمی تصریح كرد:  رئيس كميسيون  نایب 
بنابراین عامل نزدیکی جغرافيایی به كشورهای همسایه، وجود اشتراكات 
قومی و مزیت های قانونی به این مناطق، ظرفيت ایفای نقش پایلوت در 
اجرای تفاهم نامه ها و قراردادهای اقتصادی بين المللی كشور را عطا می كند 
و این در حالی است كه می توان قبل از تعميم و عملياتی سازی هر قرارداد 
خارجی در كل كشور، مزایا و معایب آن را با اجرا در محدوده جغرافيایی 

این مناطق مشخص و مانع از آسيب های احتمالی در سطح كشور شد.
در  استراتژیک  كشور  و  همسایه  را  روسيه  فيروزآبادی،  دهقانی  دكتر 
مراودات جهانی ایران ارزیابی كرد كه در موضوعات مختلف منطقه ای و 
بين المللی دارای نقاط اشتراک متعددی با ایران بوده و اضافه كرد: با عنایت 
سال های  روسيه طی  و  ایران  عليه  امریکا  كه  غيرقانونی  تحریم های  به 
خود،  تحریم های  اعمال  برای  كشورها  دیگر  تهدید  و  نموده  وضع  اخير 
اجرایی نمودن چنين تفاهم نامه هایی عالوه بر اینکه نقش كاتاليزور را برای 
مناسبات بين المللی اقتصاد ایران ایفا می كند، امکان دسترسی به بازارهای 
الزامات  و  اجرای قواعد  اتحادیه و تمرین چگونگی  این  كشورهای عضو 

سازمان تجارت جهانی را برای ایران به ارمغان می آورد.
رئيس فراكسيون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی خواستار توجه ویژه 
دبيرخانه شورایعالی و مدیران عامل به ظرفيت های پيش روی تفاهم نامه 
مورد بحث شد و تصریح نمود: بی تردید در شرایط كنونی كشور، مناطق آزاد 
وظایف بيشتری در قبال چالش های پيش روی اقتصاد ایران برعهده دارند 
و باید در جذب سرمایه گذاران كشورهای همسایه و افزایش همکاری ها با 
بخش خصوصی و دولتی این كشورها، از طریق وابسته كردن كشورهای 
منطقه به ظرفيت های فراوان اقتصادی كشور، هزینه گسترش تحریم های 

امریکا عليه اقتصاد و پيشرفت ایران را افزایش داد.
وی از آمادگی فراكسيون متبوع خود جهت رفع مسائل پيش روی مناطق 
نباید به قوانين و  افزود: برای جذب سرمایه گذار تنها  آزاد سخن گفت و 
مزیت های  ایجاد  وسيله  به  باید  بلکه  كرد،  تکيه  جغرافيایی  ظرفيت های 
رقابتی، ارزش افزوده و تالش به منظور اجرای تفاهم نامه های منطقه ای 

ایران، زمينه جذب سرمایه گذاران جهت مقابه با تحریم را پدید آورد.
رئيس اتاق مشترک ایران و روسيه كه سال ها سابقه ارتباط با كشور روسيه 
را در عملکرد خود دارد، بر این باور است كه فرصت سه ساله حضور در 
بازار روسيه را باید مغتنم شمرد، گرچه قائل به انتقاداتی در عدم بهره گيری 

از ظرفيت های تجاری این كشور است.

هادی تيزهوش تابان رئيس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسيه:
توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری ميان ایران و اتحادیه 

اقتصادی اوراسيا، فرصتی برای افزایش صادرات كشور 
به روسيه است

روسيه  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئيس  تيزهوش تابان  هادی 
اتحادیه  و  ایران  ميان  تجاری  آزاد  محدوده  ایجاد  كه  نقشی  درخصوص 
اقتصادی اوراسيا می تواند در معادالت منطقه ای ایران ایفا نماید با تصریح 
بر اینکه توافقنامه مزبور فرصتی برای افزایش صادرات كشورمان به روسيه 
ایرانی  صادركنندگان  موضوع،  این  شدن  اجرایی  با  داشت:  اظهار  است، 
می توانند از تعرفه های ویژه توافق شده جهت توسعه فعاليت های صادراتی 

خود استفاده نمایند.
وی با بيان اینکه ایجاد محدوده آزاد تجاری ميان ایران و كشورهای عضو 
اتحادیه اروپا زمانی اهميت پيدا می كند كه توجه داشته باشيم مهم ترین 
كه  است  روسيه  آن  از  كشورها  این  ميان  در  موجود  بازار  اصلی ترین  و 
صادرات  شدن  توجيه پذیر  زمينه  آن،  مفاد  اجرای  با  بود  اميدوار  می توان 
بازار فرآهم آید، چراكه  ایران به این  برخی كاالها و محصوالت توليدی 

امکان بهره گيری از تعرفه های ویژه موجود در تجارت ميان این كشورها 
برای فعالين اقتصادی ایران پدید خواهد آمد.

رئيس اتاق بازرگانی ایران و روسيه اشاره ای به فعال شدن سرای تجاری 
سال  زمستان  در  قرن  یک  از  بعد  كه  روسيه  آستراخان  بندر  در  ایرانيان 
گذشته با حضور مسئولين ایرانی و روسی بار دیگر شروع به كار كرد، نمود 
و گفت: به نظر بنده عالوه بر راهنمایی و كمک به فعالين اقتصادی در 
جریان فرآیندهای اداری این كشور، ممانعت از ایجاد رقابت های منفی بين 
بازرگانان و جلوگيری از اتخاذ راهبردهای غلط در بازار روسيه، مهم ترین 
كاركردی است كه این مركز می تواند در توسعه روابط ایران با كشورهای 

عضو اتحادیه اقتصادی اوراسيا ایفا نماید. 
وی با اشاره به جایگاه اتاق های بازرگانی در توسعه مناسبات فی مابين، بر 
وجود فرصت های مناطق آزاد در این زمينه تصریح كرد و افزود: با توجه 
به مزایا و معافيت های قانونی این مناطق، آنها می توانند زمينه تسریع و 
تسهيل روند مبادله ای و سرمایه گذاری را ایجاد كنند؛ موضوعی كه در هر 

فعاليت اقتصادی حائز اهميت است.
از  ایرانيان  بهره برداری  عدم  از  انتقاد  با  روسيه  بازار  اقتصادی  فعال  این 
اضافه كرد:  در روسيه  مواد غذایی و محصوالت كشاورزی  بازار  ظرفيت 
در مراوده با روس ها باید استانداردهای آنها را رعایت كنند؛ شاخص هایی 
كه با استانداردهای موجود در ایران متفاوت است؛ در كنار این مهم باید با 
آشنایی كامل با قوانين مختلف این كشور به تجارت در روسيه اقدام نمود، 
موضوعاتی كه نقش بسزایی در عدم موفقيت برخی تجار ایرانی در  جریان 

حضور در بازار این كشور داشته اند.
وی در پایان با اشاره به وضعيت مناسب زیرساخت های حمل و نقل دریایی 
ایران در خزر، بر لزوم تسریع در اتصال خط آهن سراسری به منطقه آزاد 
و بندر انزلی و بندر آستارا جهت توسعه ظرفيت های ترانزیت كاال در این 
مسير تاكيد كرد و خواستار نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای كشور در 
این مسير شد، چراكه به گفته رئيس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسيه، 
خارجی  ناوگان  از  استفاده  به  مجبور  كشور،  كاميون های  قدمت  دليل  به 
مقابل  در  ما  ترانزیت  هزینه های  افزایش  باعث  كه  موضوعی  می شویم؛ 

سایر رقبا در این كشورها می شود.
كشور  بنادر  سازمان  معاون  كه  اقتصاددانی  حق شناس،  هادی  دكتر 
اتحادیه  سياسی  وجه  غلبه  دغدغه  شده،  مطرح  سوال  درخصوص  است، 
اوراسيا بر سایر كاردكردهای آن مورد توجه قرار داده و آن در چارچوب 
بلوک بندی های قدرت های بزرگ در معادالت جهانی ارزیابی كرد و نقش 

مناطق آزاد را وابسته به راهبردهای كشور قلمداد كرد.

دكتر هادی حق شناس عضو هيات عامل 
و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

موفقيت مناطق آزاد منوط به سياست های كلی كشور است

دكتر هادی حق شناس عضو هيات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر 
و دریانوردی كشور درخصوص نقشی كه مناطق آزاد كشور می توانند در 
جریان الحاق ایران به اوراسيا ایفا نمایند با تصریح بر اینکه موفقيت مناطق 
آزاد منوط به سياست های كلی كشور است، اظهار داشت: ایجاد اتحادیه 
از  بلکه  نيست،  اقتصاد جهانی  معادالت  در  اقدام جدید  اوراسيا  اقتصادی 
بين المللی  سازمان های  نقش  افزایش  با  و  تاكنون  گذشته  دهه  چندین 
كشورهای قدرتمند به دنبال تشکيل بلوک های اقتصادی- سياسی جهت 

تقویت توانمندی های تصميم گيری متمركز خود هستند.
شرق  جنوب  كشورهای  )اتحادیه  آسه آن  اروپا،  اتحادیه  اقتصاددان؛  این 
نمونه های موفق  از  را  آمریکای شمالی(  آزاد  )پيمان تجارت  نفتا  و  آسيا( 
تسهيل  و  هزینه  كاهش  كه  كرد  تصریح  و  برشمرد  اتحادیه هایی  چنين 
مبادالت تجاری ميان كشورهای عضو، مهم ترین دليل اقتصادی تشکيل 

آنها را دربرمی گيرد.
تمایز  وجه  و  گفته  بلوک هایی  چنين  تشکيل  سياسی  كاربردهای  از  وی 
عملکردی آنها را در جریان رای گيری مجامع بين المللی همچون مجمع 
سازمان ملل و شورای حقوق بشر عنوان نمود كه براساس آن كشورهای 
عضو اتحادیه های اقتصادی، به عنوان بلوكی واحد عمل می كنند و افزود: 

توجه  باید مورد  را  واقعيت  نيز یک  اوراسيا  اقتصادی  اتحادیه  درخصوص 
قرار داد كه بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، روسيه به دنبال تثبيت 
حوزه  در  اخير  سال های  در  كه  است  حالی  در  این  و  بوده  خود  جایگاه 
اقتصادی با مشکالتی همچون تحریم و اخراج از گروه كشورهای صنعتی 

و در مواجه با غرب و امریکا بوده است.
هادی حق شناس رویکرد روسيه دوران پوتين را احيای امپراطوری شوروی 
در عرصه بين المللی و به ویژه در ارتباط با كشورهای اقماری سابق آن 
از  تركيبی  كه  اوراسيا  بر  مترتب  بحث های  بنابراین  گفت:  و  كرد  اعالم 
كشورهای سابق شوروی می باشند، در واقع رویکرد جدیدی برای احيای 
قدرت اقتصادی، سياسی روسيه در ارتباط با كشورهای مزبور بوده كه از 

ظرفيت اقتصادی خوبی نيز برخوردارند.
مهم ترین  تحليل  و  تجزیه  به  كشور  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  معاون 
پرداخته  اوراسيا  اقتصادی  اتحادیه  اقتصادی كشورهای عضو  ویژگی های 
و اظهار داشت: علی رغم وجود ظرفيت های خوب كشورهای عضو، روسيه 
است،  برخوردار  گسترده تری  و  متنوع  اقتصادی  ظرفيت های  و  قدرت  از 
بازارهای  به  راحتی  به  اتحادیه  این  ِقَبل  از  می توانند  روس ها  نتيجه  در 

كشورهای مزبور دست یابند.
این اقتصاددان كه سابقه نمایندگی مجلس را نيز در كارنامه خود دارد، به 
بررسی مهم ترین چالش تشکيل چنين اتحادیه های اقتصادی پرداخت و 
گفت: ضعف در فرآیندهای تصميم گيری و متغير بودن منافع كشورهای 
امریکا  با  مقابله  در  كمتری  مانور  قدرت  اتحادیه هایی  چنين  به  عضو، 
می دهد كه به تنهایی ۲۰درصد اقتصاد جهان را از آن خود دارد؛ به عبارتی 
سرعت در تصميم گيری و قدرت در اجرای آن برگ برنده امریکا در برابر 
بلوک های اقتصادی در عرصه منازعه های اقتصادی و تجاری بين المللی 

است.
به  شدن  تبدیل  تا  اوراسيا  اینکه  بر  تصریح  با  حق شناس  هادی  دكتر 
جایگاه سازمان همکاری شانگهای و آ سه آن، راه درازی پيش روی دارد، 
درخصوص نقشی كه مناطق آزاد می توانند در این زمينه ایفا نمایند، اظهار 
داشت: در هر اتحادیه ای مبنا تامين منافع مشترک بوده و این موضوعی 
است كه باید مورد توجه جدی قرار گيرد و عموم چنين منافعی براساس 
ظرفيت طرف مقابل جهت تامين نيازمندی های طرف دیگر شکل می گيرد.
وی اضافه كرد: حال با عنایت به تمایل روسيه برای ایجاد بازار مشترک 
با كشورهای اقماری خود و قرار گرفتن دو كشور ایران و روسيه در جبهه 
تقابل با امریکا و اشتراكات متعدد فی مابين، می توان از ظرفيت های موجود 
در معافيت های مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذار به منظور افزایش توان 
ميان،  این  در  و  استفاده كرد  اتحادیه  این  در  از حضور  بهره گيری كشور 
در عرصه  به سياست های كلی كشور  منوط  باید  را  آزاد  مناطق  موفقيت 

اوراسيا عنوان نمود.

در پایان باید موارد ذیل را مورد توجه قرارداد:
اتحادیه اقتصادی اوراسيا راهبردی است كه روسيه برای مقابله با اقدامات 
اتحادیه اروپا و ناتو در جهت الحاق كشورهای استقالل یافته اتحاد جماهير 
درخواست های  به  عنایت  با  حال  است.  داده  قرار  كار  دستور  در  شوروی 
اروپا،  اتحادیه  در  عضویت  برای  مزبور  كشورهای  سوی  از  شده  مطرح 
احساس تهدید ناشی از خروج كشورهای اقماری روسيه، سياست های این 
كشور را در منطقه با چالش مواجه كرده است. بنابراین هدف اصلی روسيه 
داشتن  نگاه  جمع  خود،  محوریت  با  هم  آن  اتحادیه  این  تشکيل  برای 

جمهوری های سابق شوروی در حوزه نفوذ روسيه است.
نکته حائز اهميت اینکه در باور روس ها، هویت این سرزمين فراتر از گستره 
جغرافيایی و فرهنگی آسيایی و اروپایی بودن آن بوده و در چارچوب هویت 
اوراسيایی قابل تصور است. از سوی دیگر، روس ها بعد از جدایی از هشت 
امریکا در سال های  اروپا و  با  ارتباط  كشور صنعتی و چالش هایی كه در 
بلوک های  مقابل  در  اقتصادی  اتحادیه ای  تشکيل  رویای  داشته اند،  اخير 
اقتصادی-سياسی رقيب خود را در سر دارند و این در حالی است كه این 
اتحادیه از منابع عظيم نفت و گاز نيز بهره مند است؛ این مهم زمانی اهميت 
بيشتری پيدا می كند كه توجه داشته باشيم كه روس ها ۶۰درصد گاز مورد 

نياز اروپا را تامين می كنند.
با اروپا و امریکا  حال با توجه به چالش های پيش آمده در روابط روسيه 
می توان  گرجستان،  درباره  این  بر  سابق  و  اوكراین  تحوالت  درخصوص 
گفت كه اتحادیه مزبور به منظور برقراری توازن با اتحادیه اروپا و حتی 
حضور روزافزون چين در آسيای ميانه تشکيل یافته و این در حالی است 
كه روس ها به تجربه دریافته اند در قرن بيست و یکم، بهترین راه برای 
و  بلوک ها  تشکيل  ملی،  منافع  حداكثری  در كسب  موفقيت  و  اثرگذاری 
كاركردهای  با  اقتصادی  اتحادیه های  بر  تکيه  با  منطقه ای  تشکل های 

سياسی است.
مناطق  ادامه  قفقاز  و  ميانه  آسيای  كه؛  باشد  داشته  توجه  باید  ایران  اما 
قرار  تاثير  را می توان تحت  منازعات آن  بوده و  ژئواستراتژیک خاورميانه 
داده و حتی بر رویدادهای خاورميانه اثر گذارد. در عين حال نباید از نقش 
چين و راهبردی كه این كشور در چارچوب كریدور جاده ابریشم قرن ۲۱ 
و حتی سازمان همکاری شانگهای در نظر دارد، در معادالت اوراسيا غافل 
واقعيت های پيش روی  به  اتحادیه  این  با  تعامل  باید در  ایران  بود. حال 
سياست خارجی خود كه پاشنه آشيل آن روابط اقتصادی و تجاری است، 
توجه بيشتری داشته و از تحریم آمریکا فرصتی برای تکيه بر اشتراكات 
سياسی و اقتصادی حول محور انرژی جهت توسعه مناسبات بردارد و در 
این ميان توجهی ویژه به نقش مناطق آزاد خود نماید. به عبارتی توسعه 
مناسبات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسيا، تمرینی برای در هم  تنيدگی 
اقتصادی ایران با اتحادیه های اقتصادی و به ویژه سازمان تجارت جهانی 
را پدید می آورد؛ موضوعی كه نقطه قوت مزایا و معافيت های مناطق آزاد 

برای سرمایه گذاران خارجی است.
البته نباید از نقش ایران در كریدورهای بين المللی و امکان اتصال اعضای 
هند  اقيانوس  و  فارس  خليج  جنوبی  حاشيه  كشورهای  به  اتحادیه  این 
ایران  ژئواكونوميک  اهميت  بر  می تواند  كه  موضوعی  گذشت،  راحتی  به 
اقتصادی  وابستگی  ایجاد  با  و  گذاشته  مثبت  اثر  بين المللی  معادالت  در 
بر  اقتصادی كشورمان، هزینه تحریم  و  ترانزیتی  توانمندی های  براساس 

عليه روابط اقتصادی ایران را برای امریکا افزایش دهد.
حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسيا، زمينه افزایش حضور محصوالت 
و كاالهای ایرانی را با كشورهایی كه از سابقه تاریخی و فرهنگی مشتركی 
با ما برخوردار هستند را برای اقتصاد ایران در دوران تحریم امریکا پدید 
آورده و از ِقَبل سرمایه گذاری و شركت های مشترک جهت توليد و صادرات 
باعث  تحریم،  زدن  دور  بر  بازارهای جهانی عالوه  به  ایرانی  محصوالت 

افزایش قدرت اثرگذاری منطقه ای و فرامنطقه ای ایران می شود.

فرصت ها و چالش های ایجاد توافقنامه محدوده آزاد تجاری ایران و اوراسيا برای مناطق آزاد كشور:

اوراسیا،تمرینیبرایدرهمتنیدگیاقتصادیایرانبااتحادیههایاقتصادیجهان



اخبار منطقه آزاد چابهار

یسرا سلیمانی که با حمایت سازمان منطقه آزاد 
چابهار به مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی 
چرتکه 2018 مالزی اعزام شده بود، سومین مقام 

قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب نمود.
سازمان منطقه آزاد چابهار در سال های اخیر با هدف 
عمل به مسئولیت های اجتماعی، توسعه فرهنگی، 
نواحی  ورزشی  و  آموزشی  بهداشتی،  اجتماعی، 
همجوار را در دستور کار قرار داده است که شناسایی 
و حمایت از افراد نخبه فرهنگی در همین راستا 
است که شناسایی و حمایت کامل از یسرا سلیمانی 
قهرمان کشوری و جهانی محاسبات ذهنی چرتکه 

توسط مدیرعامل سازمان صورت گرفت.
یسرا سلیمانی دختر 12ساله اهل شهرستان فنوج 
سیستان و بلوچستان که با قهرمانی در سه دوره 
مسابقات کشوری در تهران به مسابقات محاسبات 
حمایت  با  بود،  یافته  راه  جهانی  چرتکه  ذهنی 
سازمان منطقه آزاد چابهار به مسابقات بین المللی 

اعزام شد.
تکنولوژی  در  گزارش،  همین  پایه  بر 
به  ریاضی  محاسبات  از   UCMAS آموزشی
منظور توسعه ذهن استفاده می شود که این امر 
فراتر از علم ریاضی است، چراکه در این سیستم 
بر روی قدرت تمرکز، مشاهدات، قدرت ذهن و 

قدرت تخیل و تحلیل کودکان کار می شود.
۳قهرمانی  سلیمانی  یسرا  اکنون  است،  گفتنی 
محاسبات ذهنی در کشور و ۳قهرمانی جهانی 
در  را  )چرتکه(  ذهنی  محاسبات  مسابقات 

کارنامه خود دارد.

برای سومین سال پیاپی محقق شد:
کسب مقام اول جهانی یسرا 
سلیمانی در مسابقات جهانی 

محاسبات ذهنی ریاضی 
چرتکه 2018 مالزی
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت:

تولیدات  ارزش  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منطقه آزاد چابهار با افزایش 20برابری از ۵0میلیارد تومان در 
سال 1۳۹2 به بیش از یک هزار و ۵۶میلیارد تومان در پایان 

سال 1۳۹۶ رسید.
عبدالرحیم کردی افزود: این مهم به دلیل تغییر استراتژی در 
کل مناطق آزاد کشور به ویژه تمرکز بر تولید رخ داده است و 
امروز نیز خیز مثبت اقتصادی با شیب تند، در حوزه تولید را در 

این منطقه تجربه می کنیم.
از  چابهار ،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
این  در  سرمایه گذاری  متعدد  درخواست های  گذشته  2سال 

منطقه داشته ایم که با رشد ۵00درصدی همراه بوده است.
وی بیان داشت: مجموع قراردادهای منعقد شده سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد چابهار بیش از ۴00مورد و افزون بر سه هزار 
و ۴00میلیارد تومان بوده است که 1۶۷مورد از آنها پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
کردی افزود: اکنون 1۳0واحد فعال سرمایه گذاری در منطقه 
آزاد چابهار فعالیت می کنند، اما به دلیل مشکالت پیش آمده در 
هفته های گذشته اکنون تعدادی از آنها نیمه تعطیل شده است.

پتروشیمی  بزرگ  2طرح  امروز  نمونه  طور  به  گفت:  وی 
آزاد چابهار کرده اند و نخستین  تجهیزات خود را وارد منطقه 
کارخانه تولید فوالد به ظرفیت سالیانه یک میلیون و ۶00هزار 

تن با ۳0درصد پیشرفت فیزیکی مشغول فعالیت است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: بهترین 
مسیر برای حمل و نقل ۹درصد تجارت جهان از طریق سواحل 
شمالی دریای عمان یا همان سواحل مکران است که به بیش 

از 100میلیون تن در سال می رسد.
وی یادآورشد: سه بازار عمده آسیای میانه، روسیه و شرق اروپا، 
اتحادیه عرب و آفریقا و شرق آسیا مورد توجه تولیدکنندگان 
این  همه  به  دسترسی  که  مشترکی  جای  اما  است؛  جهانی 

بازارها در آن بهینه باشد، چابهار است.
ایجاد فرودگاه مسافری در  این  که  بیان  با  عبدالرحیم کردی 
در حال  اظهار کرد:  است،  و حیاتی  بسیار مهم  امری  چابهار 
و  نیست  مناسب  چابهار  در  مسافری  فرودگاه  حاضر وضعیت 
توسعه  امکان  نظامی،  فرودگاه  محل  در  شدن  واقع  دلیل  به 
دشوار و محدود به قوانین و مقررات است، اما در انتهای باند 
کرده ایم  خریداری  هوایی  نیروی  از  را  زمین  2۵0هکتار  آن 
زودی  به  و  گرفته  ترمینال مسافری جدید صورت  و طراحی 

عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
قبل  سال  دو  که  کارگو  فرودگاه،  این   بر  عالوه  افزود:  وی 
جانمایی شده بود و در فاصله ۶0کیلومتری چابهار قرار دارد، 

اولویت اصلی توسعه چابهار صرفا ایران است، نه هند و چین

در حال حاضر توجیه عملیاتی پیدا کرده تا بتوانیم حمل و نقل 
هوایی را با توجه به این  که یکی از ویژگی های چابهار تبدیل 
شدن به هاب حمل و نقل در منطقه است، اضافه کنیم تا بدین 
نقل  و  حمل  توسعه  شاهد  همزمان  چابهار  منطقه  در  ترتیب 

دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای باشیم.
همچنین  ادامه  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خبر  چابهار  در  ایرالین  راه اندازی  جهت  اصولی  موافقت  از 
این در حال مذاکره جهت خرید  بر  اعالم کرد: عالوه  و  داد 
که  بدانید  باید  اما  هستیم،  امبرائر  و  ایرباس  هواپیماهای 
این  به شرایط تحریم  توجه  با  به صورت مستقیم  نمی توانیم 
هواپیماها را خریداری کنیم و باید جهت استفاده از این مدل 
هواپیماها، هواپیمای دست دوم خریداری کرد. برنامه ما برای 
این  آمده  وجود  به  شرایط  دلیل  به  اما  بود،  قبل  سال  نوروز 
مسئله به تعویق افتاده و امیدواریم در آینده شاهد پیشبرد امور 

در این راستا باشیم.
این  در  سرمایه گذاری  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  کردی 
هندوستان  نه  و  چین  نه  ما  اولویت  کرد:  خاطرنشان  منطقه 
در  اصلی  بازیگر  و  است  ایران  ما  اصلی  اولویت  بلکه  است، 
چابهار کشوری جز ایران نیست و اگر بخواهیم به سمت یک 
یا دو کشور سوق پیدا کنیم، منافع اصلی خودمان را با منافع 
آنها گره زده ایم. ما باید بتوانیم منافع کشورهایی نظیر ژاپن و 

کشورهای اروپایی را درگیر چابهار کنیم.
وی با بیان این که طی دو سال اخیر رقمی معادل ۳۴00میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار مدنظر قرار گرفته 
است، در مورد قراردادهای جدید سرمایه گذاری در این منطقه 

اعالم کرد: در ارتباط با شهرک دارویی و پتروشیمی با چینی ها 
و درخصوص شیالت با ژاپنی ها و کشورهای فرانسه و ژاپن 
مذاکراتی را انجام داده ایم و امیدوار هستیم بتوانیم قراردادهای 

مربوطه را به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد با اشاره به این  که براساس سند 
توسعه شرق و سند توسعه سواحل مکران، چابهار نقطه تالقی 
این دو سند به شمار می آید، اظهار کرد: چابهار سوآپ توسعه 

محور شرق و جدی ترین کانون سواحل مکران است.
و  افغانستان  هندوستان،  بین  چابهار  توافق نامه  افزود:  کردی 
و  زده  گره  چابهار  به  را  بین المللی  و  منطقه ای  منافع  ایران 
توسعه ای  حرکت  آرام  مسیری  در  منطقه  این  می شود  باعث 

خود را دنبال کند.
وی با اشاره به این  که استفاده از ظرفیت ترانزیتی چابهار یکی 
از اهداف این منطقه است، اظهار کرد: پروژه راه آهن از چابهار 
تا زاهدان در هشت کارگاه در حال پیشبرد است و ۶۵درصد 
چابهار  تا  ایرانشهر  از  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  ایرانشهر  تا 

۳0درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد همچنین با بیان این  که در حال 
تن  8.۵میلیون  به  چابهار  بهشتی  شهید  بندر  ظرفیت  حاضر 
رسیده و قرار است این ظرفیت به 8۵میلیون تن افزایش یابد، 
گفت: از چابهار تا سرخس خط جاده ای مدنظر قرار گرفته است 
و توجه به شقوق مختلف حمل و نقل از اهداف توسعه چابهار 
تلقی می شود و عالوه بر این آزادراه چابهار به خروجی شهر و 
کنارک رو به اتمام بوده و انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی 

تا پایان سال این پروژه را مدنظر قرار دهد.
کردی همچنین خاطرنشان کرد که براساس برنامه زمان بندی 
صورت گرفته سازمان بنادر و دریانوردی قرار بر این است که 
تا پایان سال میالدی تحویل موقت فاز 1 بندر شهید بهشتی 

انجام شود.
اقدام  درخصوص  ادامه  در  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  بیان کرد:  آزاد چابهار،  تروریستی صورت گرفته در منطقه 
توجه به بدخواهان کشور که قصدشان آسیب به نظام و اقتدار 
شمار  به  استراتژیکی  و  مهم  بسیار  نقطه  چابهار  است،  ایران 
می آید و عده ای قصد دارند در حال حاضر که این منطقه از 

تحریم ها معاف شده، چهره آن را ناامن جلوه دهند.
وی افزود: اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که 
همواره همزمان با چنین اتفاقاتی شاهد ایجاد ترس و ناامنی در 
منطقه هستیم، اما این  بار نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه 
بار امنیتی حادثه کم بود و چنین اقدامات کور و بی هدفی نه 

تنها اثرگذار نیست، بلکه مانع توسعه چابهار نمی شود.

چابهار

ماکو بستر مناسبی برای تبدیل شدن به سکوی صادراتی و توسعه منطقه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد:منطقه آزاد ارس؛ قطب جدید آموزش در کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با اقداماتی که در 
بخش های آموزشی در این منطقه انجام شده، ارس می تواند 

به قطب آموزش کشور تبدیل شود.
محسن نریمان در مراسم امضای قرارداد توسعه پردیس 
محمدرضا  با حضور  که  تهران  دانشگاه  ارس  بین المللی 
خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون  رستمی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و زهرا امام 
جمعه رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران برگزار 
شد، اظهار داشت: در سال جاری، منطقه آزاد ارس نسبت به 
جذب دانشجوی خارجی اقدام کرده و در این راستا فضای 
مناسبی برای اسکان و آموزش دانشجویان در حد ضوابط و 

استانداردهای الزم در منطقه شکل گرفته است.
نریمان با اشاره به روند فعالیت های مربوط به ایجاد فضای 
آموزشی و جذب دانشجوی داخلی و خارجی در منطقه آزاد 
خارجی  دانشجوی  جذب  برای  خوشبختانه  گفت:  ارس 
برای  انجام شده که  ارس  آزاد  اقدامات خوبی در منطقه 
تبیین این موضوع و ایجاد فضای آموزشی مناسب تر، قرارداد 
جدیدی با دانشگاه تهران برای جذب دانشجوی خارجی و 

تقویت دانشجویان داخلی در منطقه آزاد ارس منعقد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس امضای این قرارداد را 
در پیشرفت سطح آموزش عالی در منطقه آزاد ارس در تمام 
سطوح تسهیالت عالی موثر دانست و تصریح کرد: هیات 
علمی و رئیس دانشگاه و مجری طرح، تعهدات الزم را 
برعهده گرفته اند و سازمان منطقه آزاد ارس هم متعهد شد 

همکاری های الزم را در این راستا داشته باشد.
وی افزود: توسعه فضای آموزشی در پردیس ارس دانشگاه 
تهران در یک زمین مناسب پیش بینی شده و با اعتبارات 
درنظر گرفته شده از سوی منطقه آزاد ارس، در یک بازه 
زمانی ۵ساله روند جذب دانشجو و ساخت مرکز آموزشی 

جدید برای این دانشگاه به طور همزمان دنبال می شود.
از جذب ۴0دانشجوی خارجی در سال تحصیلی  نریمان 
جاری در پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران خبر داد و 
افزود: این دانشجویان از کشورهای عراق، آلمان، سوریه و 

افغانستان در این دانشگاه جذب شده اند.
و  جغرافیایی  خاص  ویژگی  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
ارمنستان،  کشورهای  با  ارس  آزاد  منطقه  همجواری 
و  قفقاز  جنوب  و کشورهای  ترکیه  آذربایجان،  نخجوان، 
این  از  باید  دارد،  تهران  دانشگاه  بین المللی که  ارتباطات 

مزیت ها استفاده کرد.
تهران  دانشگاه  با  همکاری  کرد  امیدواری  ابراز  نریمان 
زمینه ساز رشد و توسعه در بخش های علمی و آموزشی در 

منطقه آزاد ارس شود. 

توسعه اجتماعی، مبنای توسعه 
در مناطق آزاد است

محمدرضا رستمی معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  خالق 
نیز در این مراسم، توسعه اجتماعی را مبنای توسعه مناطق 
به  خارجی  و  داخلی  نخبگان  ورود  گفت:  و  دانست  آزاد 
دانشگاه های مناطق آزاد یکی از زمینه های توسعه در این 

مناطق است.
تهران  دانشگاه  ارس  پردیس  قرارداد  به  اشاره  با  رستمی 
و سازمان منطقه آزاد ارس افزود: براساس این قرارداد و 
حمایتی که منطقه آزاد ارس از پردیس دانشگاه تهران انجام 
دانشجوی  داد، 200دانشجوی خارجی و یک هزار  خواهد 

داخلی در منطقه آزاد ارس تحصیل خواهند کرد.
دانشجویان  میزان  قرارداد؛  این  اجرای  با  تاکید کرد:  وی 
۵0برابر  ارس  پردیس  در  شده  جذب  خارجی  و  داخلی 

می شود.
رستمی گفت: به زودی دانشگاه های نسل سوم و چهارم 
در منطقه آزاد ارس شروع به فعالیت خواهند کرد و کمیته 
شورای راهبردی آموزش عالی مناطق آزاد نیز اولین نشست 

این کمیته را در منطقه آزاد ارس برگزار خواهد کرد. 

۴0دانشجوی خارجی در ارس 
مشغول به تحصیل می شوند

امام جمعه رئیس پردیس  این مراسم، زهرا  هم چنین در 
اینکه  به  اشاره  با  نیز  تهران  دانشگاه  ارس  بین المللی 
ثبت  ارس  پردیس  در  مختلف  رشته های  در  ۴0دانشجو 
نام کرده اند، اظهار کرد: طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه 
دانشگاه  پردیس  در  تحصیلی  رشته های  کلیه  تهران، 
بین المللی ارس دانشگاه تهران تدریس می شود، دانشجویان 
خارجی نیز در رشته های متنوعی همچون زیست شناسی، 
کامپیوتر، ریاضی، فیزیک، شیمی، حقوق، مدیریت، زبان 

انگلیسی و علوم سیاسی متقاضی هستند.
به  که  شده  جذب  این ۴0دانشجوی  میان  از  افزود:  وی 
وزارت علوم معرفی شده اند؛ 12نفر پذیرش قطعی شده و 
پذیرش قطعی مابقی این دانشجویان نیز تا آخر نیم سال 
اول تحصیلی پذیرش اعالم خواهد شد. هم چنین از جمع 
۴0دانشجو، 10نفر بورسیه شدند و ۳0دانشجو هم که معدل 

باالی 1۴ داشته اند پذیرش گرفته اند.
دانشگاه  خارجی  دانشجویان  جذب  نحوه  درخصوص  وی 
تهران نیز افزود: دانشجویان پرونده علمی و تحصیلی خود را 
به دانشگاه تهران ارائه می کنند و دانشگاه نیز طبق استانداردها، 
شرط معدل و داشتن نمره زبان انگلیسی، عملکرد و پرونده 
آنها را بررسی می کند. برخی از دانشجویان که معدل باالی 1۷ 

دارند بورسیه و به وزارت علوم معرفی می شوند.
رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران به همکاری 
اساتید خارجی در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: همکاری 
با اساتید خارجی از برنامه ها و اهداف این دانشگاه است؛ 
ملیت های  با  خارجی  200دانشجوی  پذیرش  همچنین 
مختلف تا سال آینده و پراکندگی ملیت ها از هدف گذاری 

پردیس بین المللی ارس است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه اکثر پروژه های 
عمرانی نیمه تمام در حال اتمام است، گفت: تا نیم سال اول سال ۹8 کلیه 

پروژه های عمرانی نیمه تمام سازمان منطقه آزاد ماکو به اتمام می رسند.
غالمرضا سلیمانی در آیین روز پژوهش و وحدت حوزه و دانشگاه در 
دانشگاه آزاد اسالمی ماکو؛ با بیان اینکه نقش دانشجویان در تعریف 
بر  انقالب  ارزش های  پاسداشت  استکبارستیزی و  مسیر و محوریت 
کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: حرکت حوزه و دانشگاه در مسیر 
صحیح اخالق مدارانه و نقد منصفانه؛ بهبود وضعیت ظاهری، مادی، 

اخالقی و دینی در سطح جامعه را به همراه دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه 
دو رکن بسیار مهم در انقالب اسالمی ایران هستند، افزود: جهت گیری 
علمی  و عملی کشور بستگی به میزان کارایی و عمکرد آنها دارد و در 
واقع این دو نهاد به منزله دو بالی هستند که می توانند ایران را در مسیر 

تعالی و پیشرفت قرار دهند.
وی تصریح کرد: حوزه علمیه باید پاسخگوی سواالت شرعی و شبهات 
ایجاد شده برای دانشجویان باشد و ترویج فرهنگ اخالق مدارانه در 

دانشگاه ها براساس ایدوئولوژی اسالمی ضروری است.
اقدامات  از  باالتر  دانشگاه ها  علمی  سطح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دستگاه های اجرایی کشور است، ادامه داد: عدم استفاده از توان علمی 
را در  باعث شده مشکالتی  اجرایی کشور  دانشگاه ها در بخش های 

عرصه های مختلف اقتصادی و عمرانی شاهد باشیم.
با اشاره به اینکه دانشجویان و  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو 
در  جامعه  در  تاثیرگذار  عناصر  و  مرجع  گروه های  عنوان  به  جوانان 
مسیر عقالنیت؛ توسعه و پیشرفت گام برمی دارند، اذعان داشت:  ما نیز 
همچون شما از نسل دانشگاه هستیم و بنده به عنوان مدیر اجرایی، 

دست یاری به سوی شما فرهیختگان دراز می کنم.

اقدامات توسعه ای باید براساس مدل و برنامه 
مشخص صورت گیرد

سلیمانی گفت: اقدامات عمرانی و توسعه ای منطقه باید براساس مدل 
و الگوی مشخصی صورت گیرد و این منطقه برای اینکه به پیشرفت 
دست یابد، باید یکسری هدف هایی را برای خودش در نظر بگیرد و 
برای رسیدن به آنها سیاست و راهبرد داشته باشد. پس از این مرحله 
می تواند راهکار ارائه کرده و در نهایت نقشه راه یا نقشه اقدام داشته 

باشد.
وی با اشاره به اینکه نخبگان در هر جامعه ای نقش پیشرو و برجسته 

دارند و راه پیشرفت کشور را هموار می کنند، ادامه داد: بر این اساس 
در سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی باید از ظرفیت های آنان 

استفاده شود.
موقعیت  به  توجه  با  افزود:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ژئوپلتیکی منطقه آزاد ماکو در نقطه محروم مرزی کشور؛ این منطقه 

بستر مناسبی برای تبدیل به سکوی صادراتی و توسعه منطقه است.
وی با اشاره به بومی سازی تصمیمات توسعه ای در این منطقه  بیان 
کرد: اینکه عده ای در پایتخت بنشینند و برای منطقه برنامه ریزی و 
تصمیم سازی  با  باید  بلکه  نیست؛  نتیجه بخش  کنند،  تصمیم سازی 

منطقه ای به توسعه دست یافت.

تکمیل زنجیره های تولید راهبرد توسعه منطقه آزاد ماکو
سلیمانی با اشاره به مطالعات اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو، تکمیل 
زنجره های تولید را راهبرد توسعه منطقه آزاد عنوان کرد و افزود: اگر به 
دنبال توسعه منطقه ای هستیم باید زنجیره تولید شکل گیرد و تکمیل 

این زنجیره راهگشای توسعه منطقه آزاد ماکو است.
وی با اشاره به اینکه تا سال 1۴00 هیچ روستایی بدون آب شرب در 
درآمد  اینکه 2۷درصد  با وجود  بود، گفت:  نخواهد  ماکو  آزاد  منطقه 
سازمان از منابع وارداتی کاهش پیدا کرده، ولی رویکرد ما تولید ثروت 

در منطقه است. 

را ه اندازی ۵هزار هکتار کشت گلخانه ای
 در منطقه آزاد ماکو

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: با عنایت به ارائه تسهیالت 
مناسب برای کشت گلخانه ای از سوی دولت، مطالعات و توافقات اولیه 
انجام شده؛ همچنین برای 20هزار هکتار از اراضی پایاب سد کرم آباد 
توسعه کشاورزی رویکرد سازمان منطقه آزاد است. در حوزه گردشگری 
درخصوص  کشور  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  با  نیز 

طبیعت گردی و بوم گردی اقدامات خوبی صورت گرفته است. 

اشتباه مطالعاتی در پروژه جاده مرگنلر- پلدشت
منطقه  عمرانی  پروژه های  اجرای  در  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی 
در  افزود:  است،  ایجاد شده  مشاورین  اشتباهات  از  ناشی  مشکالتی 
بود  نداده  انجام  را  پروژه  دقیق  تعریف  مشاور  مرنگلر- پلدشت  جاده 
و به پیمانکار واگذار شده که مشکالتی را پدید آورده و از این قبیل 

مشکالت در اکثر پروژه های عمرانی منطقه نیز وجود دارد.
شده  طراحی  المان های  گفت:   نیز  ماکو  امام  پارک  درخصوص  وی 
برای این پارک نیز درست نیست و تعارضاتی وجود دارد که باید درنظر 

گرفته می شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه اخالق مداری باید 
سرلوحه همه مدیران فعلی و قبلی قرار گیرد افزود: ایجاد حاشیه چه با 
هدف تبلیغات زودهنگام انتخاباتی و چه با اهداف دیگر، مغایر با هدف 

توسعه ای منطقه است.
وی ابراز امیدواری کرد: تا نوروز 1۳۹8 پروازهای بین المللی برای ترکیه 

از فرودگاه ماکو آغاز می شود.



به اصالح  اقتصادی کشور،  توسعه  پنج ساله ششم  برنامه  قانون  ماده 4  بند »ذ«  در 
سیاست های ارزی، تجاری و تعرفه ای با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن 
کاالی تولید داخل برای صادرات اشاره شده است که در این میان تغییر تعرفه های 
اگر  تعرفه ها،  تغییر  با  است.  فوق  بند  سیاست های  اجرای  ابزارهای  از  یکی  وارداتی 
کاالی وارداتی استفاده مصرفی داشته باشد، به صورت مستقیم و اگر استفاده واسطه ای 
یا سرمایه ای داشته باشد به صورت غیرمستقیم قیمت ها تغییر می کند. این افزایش 
قیمت ها در چرخه اقتصاد بر بخش های مختلف اثر می گذارد و باعث تغییر هزینه های 
تولید، تقاضای عوامل تولید، درآمد عوامل تولید، درآمد و تقاضای خانوار، فروش بنگاه ها، 

سطح عمومی قیمت ها و غیره می شود.
این اثرات به صورت همزمان در بازارهای به هم وابسته اتفاق می افتد و به صورت 
از  اصلی  هدف  می گذارد.  اثر  اقتصاد  مختلف  بخش های  بر  غیرمستقیم  و  مستقیم 
پژوهش حاضر، بررسی اثر کاهش تعرفه های گمرکی بر اقتصاد ایران است که وضعیت 
تجارت خارجی ایران بررسی و نظام تعرفه ای ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب 
پرداخته شده است و در نهایت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثرات 

کاهش تعرفه های بر متغیرهای اقتصادی شبیه سازی شده است . 
از نظر روند زمانی، با شکل گیری سازمان تجارت جهانی، نرخ های تعرفه در جهان 
روبه کاهش بوده است. در ایران نیز میانگین تعرفه ها کاهش یافته اما با این وجود 
میانگین تعرفه ها در ایران باالتر از سایر کشورهاست. باید توجه داشت که این بدان 
معنا نیست که در تمام گروه کاالها نرخ تعرفه در ایران باالتر از متوسط جهانی است، 
باالتر بودن میانگین نرخ تعرفه ها در ایران عمدتا به دلیل اقالم وارداتی خاصی که وزن 
قابل توجهی در سبد وارداتی دارند، مانند خودرو و قطعات آن، با این وجود در بخش 
قابل توجهی از اقالم وارداتی، میانگین نرخ تعرفه ها در ایران نزدیک به میانگین جهانی 
است. بنابراین کاهش تعرفه ها نمی تواند شوک قیمتی بزرگ و معنی داری را در اقتصاد 

کشور ایجاد کند. 
در این پژوهش سناریوی کاهش 40درصدی نرخ تعرفه شبیه سازی شده است. نتایج 
داخلی  ناخالص  تولید  تعرفه ها،  با کاهش  نشان می دهد که  از شبیه سازی ها  حاصل 
افزایش، تورم کاهش، واردات افزایش و نرخ ارز افزایش می یابد. در سال 1390 حدود 
31درصد از اقالم وارداتی که 57درصد از ارزش واردت کشور را تشکیل می دادند، با 
نرخ تعرفه زیر 5درصد به کشور وارد شده است. عالوه بر این، بخش قابل توجهی از 
محصوالت وارداتی یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم یارانه دریافت می کنند و یا 
توسط سازمان های دولتی و شبه دولتی با نرخ تعرفه اندک به کشور وارد می شوند، درصد 
بین صفر تا 3درصد بوده است و بنابراین شوک تعرفه ای اثر قابل توجهی را بر متغیرهای 

کالن کشور نخواهد داشت. 
به نظر می رسد دلیل اصلی هزینه های تجاری در بیشتر کاالهای تجاری کشور، نه 
واردات،  برای  الزم  مجوزهای  تعداد  مانند  غیرتعرفه ای  موانع  بلکه  تعرفه ای  موانع 
زمان الزم برای اخذ مجوز، رانت واردات برای گروه های خاص و... است. اهمیت 
موانع غیرتعرفه به حدی است که حذف آنها یکی از پیش شرط های الحاق به سازمان 
تجارت جهانی است. سازمان های بین المللی که در حوزه تجارت به بررسی تجارت 
جهانی می پردازند، به صورت دوره ای به اندازه گیری موانع غیرتعرفه ای در کشورها 

می پردازند.

مقدمه
نظریه های تجارت بین الملل در قرن هفدهم میالدی با دیدگاه مرکانتیلیست ها آغاز شد. 
در آن زمان اعتقاد بر این بود که تجارت همانند یک بازی با جمع صفر است و سود 
یک کشور از تجارت به معنای ضرر کشور مقابل است. بعدها آدام اسمیت)1776( نظریه 
مزیت مطلق را مطرح نمود. او استدالل کرد که اگر هر کشور کاالیی را صادر کند که 
در آن دارای مزیت مطلق است، یعنی آن کاال را با کارایی بیشتر و هزینه کمتری نسبت 
به دیگر کشورها تولید کند و کاالیی را وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد، آنگاه هر 

دو کشور طرف مبادله از تجارت آزاد منتفع می شوند.
پس از آن ریکاردو نظریه مزیت نسبی را ارائه نمود که نسبت به نظریه اسمیت از 
شمول بیشتری برخوردار است. ریکاردو اظهار داشت حتی اگر کشوری در تولید همه 
کاالها مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نداشته باشد، باز هم امکان تجارت متقابل 
سودآور وجود دارد. عوامل تولید، تکنولوژی و یا ذائقه مردم، دلیل اختالف قیمت های 
نسبی بین کشورهاست. نهایتا یعنی کشور به صدور کاالیی اقدام خواهد کرد که عوامل 
تولید نسبتا ارزان و فراوانی را برای تولید آن در اختیار داشته باشد و کاالیی را وارد 
خواهد کرد که برای تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتا گران و کمیاب را به کار 

گیرد. 

بررسی جریان تجارت خارجی
تجارت خارجی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست و می تواند تمامی 
بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ باز بودن اقتصاد، رشد اقتصاد را که از 
طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تاثیر قرار می دهد، با 
تامین درآمدهای ارزی از طریق صادرات، منابع مالی الزم را برای کشورهای فراهم 
کند. همچنین تجارت آزاد دربرگیرنده اثرات آموزشی است، زیرا تولیدکنندگان داخلی 
به دلیل روبه رو شدن با رقابت خارجی، به استفاده از فناوری های پیشرفته تر ترغیب 
و  قیمت ها  تولید، کاهش  باعث کاهش هزینه های  بلندمدت  در  امر  این  و  می شوند 

افزایش رفاه مصرف کنندگان می شود. 
شاخص باز بودن تجاری ایران نیز تحت تاثیر صادرات نفت است؛ به این صورت که 
در دوره هایی که ارزش صادرات نفت افزایش می یابد، شاخص باز بودن افزایش و در 

دوره هایی که صادرات نفت کاهش می یابد، شاخص باز بودن کاهش می یابد.

بررسی روند کلی تجارت خارجی ایران
از آنجا که صادرات نفت، بخش قابل توجهی از صادرات کشور را تشکیل می دهد، این 

نسبت با در نظر گرفتن بخش نفت و بدون آن نشان داده شده است. 
روند شاخص باز بودن اقتصاد چه با در نظر گرفتن بخش نفت و گاز و چه بدون آن، 
تقریبا یکسان است؛ چون سهم بخش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی کمتر از 
سهم آن در صادرات است؛ مقدار این شاخص با در نظر گرفتن بخش نفت بزرگتر 
از وقتی است که در نظر گرفته نمی شود. همچنین شاخص باز بودن اقتصاد بدون 
در نظر گرفتن تولید و صادرات نفت، روندی باثبات تری و نوسان کمتری دارد. در 
سال 1391 به دلیل تحریم ها، شاخص باز بودن اقتصاد به کمترین مقدار خود رسیده 

است.
از نظر مقایسه صادرات و واردات، همواره ارزش صادرات کشور از ارزش واردات بیشتر 
با این وجود اگر تنها صادرات  بازرگانی مثبتی داشته است؛  بوده است و کشور تراز 
غیرنفتی و گازی در نظر گرفته شود، متوجه می شویم که در همه سال ها ارزش صادرات 
غیرنفتی کمتر از واردات است، به طوری که در سال 1395 ارزش صادرات 33درصد 
بیشتر از ارزش واردات بوده است، در حالی که ارزش صادرات غیرنفتی تنها 55درصد از 
ارزش واردات بوده است. از نظر روند نیز صادرات غیرنفتی روند باثباتی داشته و نوسانات 

کمتری نسبت به صادرات نفتی داشته است.
یکی از ویژگی های صادرات در ایران، سهم قابل توجه صادرات نفت و گاز و پتروشیمی 
در کل ارزش صادرات است، به طوری که قبل از سال 1390 بیش از 80درصد ارزش 

صادرات ناشی از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.

اقتصاد آزاد

امیر سلکی
کارشناس امور مالی و مناطق آزاد

اثر کاهش تعرفه های گمرکی بر اقتصاد ایران
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در دیدار نایب رئیس مجلس و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با سرمایه گذاران مطرح شد:

نشستی  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با 

سرمایه گذاران این جزیره دیدار کرد.
نایب  پزشکیان  مسعود  حضور  با  که  نشستی  در 
غالمحسین  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مظفری 
سرمایه گذاران این جزیره برگزار گردید، مشکالت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی منطقه آزاد کیش 

بررسی شد.
با طرح موضوعات و مشکالت  در این جلسه که 
شد،  آغاز  کیش  جزیره  سرمایه گذاران  روی  پیش 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
برای  مهم  ضرورت های  از  یکی  نقشه راه  طرح 
توسعه جزیره کیش است، گفت: باید چشم اندازی 
برای منطقه آزاد کیش ترسیم شود تا براساس آن 

چشم انداز، اقدامات الزم عملیاتی شود.
پیگیری  درخصوص  آمادگی  اعالم  با  پزشکیان 
مشکالت قانونی مورد اشاره سرمایه گذاران جزیره 
افزود:  اجرایی  و  قانون گذاری  مراجع  از  کیش 
برای توسعه جزیره کیش نیاز است ضمن بررسی 
کنونی،  وضعیت  کامل  شناسایی  و  قبل  وضعیت 
افق و چشم انداز مدنظر برای این جزیره مشخص 
موانع  و  تعریف  راه  نقشه  اساس  این  بر  تا  شود 

ومشکالت قانونی برطرف شود.
مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی 
کشور تاکید کرد: تحریم ها در عین حال که تهدید 
برای کشور است.  اما فرصت بزرگی هم  هستند، 
آمریکا نمی تواند تحریم های خود را در مناطق آزاد 
می توانند  آزاد  مناطق  دلیل  همین  به  کند،  حاکم 

مفری برای تعامالت بین المللی کشور باشند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مناطق آزاد نقشه راه 
نمی کنند،  پیگیری  را  مشخصی  اهداف  و  نداشته 
اظهار داشت: جزیره کیش 90کیلومتر خاک دارد 

مناطق آزاد می توانند مفری 
برای تعامالت بین المللی کشور باشند

که باید با مشخص کردن و جانمایی مناسب برای 
مختلف  حوزه های  سهم  مختلف،  فعالیت های 
این جزیره مشخص  در  نیز  و صنعت  گردشگری 

شود.
مصرف  مدیریت  اهمیت  بر  پزشکیان  مسعود 
و  است  ارز کشور محدود  و گفت:  تاکید کرد  ارز 
مدیریت مصرف در شرایط کنونی ضروری است، 
می شود  وارد  کشور  بازار  به  آنچه  باید  بنابراین 

متناسب با نیاز کشور و منابع موجود باشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
می توان نشستی با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیازهای  تا  کرد  برگزار  مالیاتی  امور  سازمان  و 
مناطق آزاد شناسایی و موانع پیش روی آنها رفع 

شود.

مظفری مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش:

بحث های مالیاتی و ثبت سفارش از 
مهم ترین مشکالت مناطق آزاد است

منطقه  سازمان  مدیرعامل  جلسه،  این  ادامه  در 

آزاد  مناطق  قانون  اینکه  بیان  با  نیز  کیش  آزاد 
برخی بخشنامه ها  قوانین است گفت:  بهترین  از 
است.  کرده  ایجاد  مشکالتی  قانون  این  برای 
مهم ترین  از  سفارش  ثبت  و  مالیاتی  بحث های 
پیگیری  باید  که  است  آزاد  مناطق  مشکالت 

شود.
با  کرد  پیشنهاد  همچنین  مظفری  غالمحسین 
اقتصادی  معاون  و  سرمایه گذاران  اجماع نظر 
که  اصلی  4محور  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
پیش  مشکالت  ازجمله  که  جدی  موضوعات 
است،  فعلی  شرایط  در  سرمایه گذاران  روی 
پیگیری  مورد  تا  شود  اعالم  صریح  و  روشن 

گیرد. قرار 
طرح  بازنگری  لزوم  به  اشاره  با  وی 
جامع جزیره کیش تاکید کرد: عالوه بر 
برای  نیز  نقشه کالنی  باید  طرح جامع، 
بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  مناسبات 
کیش  جزیره  تا  شود  مشخص  کیش 
و  منطقه ای  عرصه  در  را  خود  نقش 

بین المللی نیز ایفا کند.

مجلس

احداث فرودگاه مسافربری، مکمل اصلی در توسعه بندر چابهار
از  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
اجرای پروژه فرودگاه مسافربری در منطقه چابهار 

خبر داد.
اجرای  افزود:  این خبر  اعالم  با  یارمحمدی  علیم 
بود  شده  مطرح  گذشته  سال های  از  پروژه  این 
آن  اجرای  روند  اخیر  ماه های  در  خوشبختانه  و 

سرعت گرفته است.

خرید 250هکتار زمین برای اجرای 
پروژه فرودگاه جدید چابهار

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: برای اجرای پروژه فرودگاه جدید چابهار 
این  البته  شده،  خریداری  زمین  250هکتار  حدود 
اراضی در سال های گذشته دارای معارض بود که 

خوشبختانه مشکالت پیرامونی آن رفع شد.

مذاکره با شرکت های خارجی برای 
سرمایه گذاری در پروژه فرودگاه چابهار

مجلس  عمران  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
کنونی  شرایط  در  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای 
دنبال  به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت 
فرودگاه  پروژه  اجرای  برای  سرمایه گذار  جذب 
چابهار است، البته مذاکراتی در این رابطه با برخی 

شرکت های خارجی صورت گرفته است.
داد:  ادامه  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
یکی دیگر از اولویت ها و اقدامات در دست اجرا، 
چابهار  اطراف  در  باری  فرودگاه  شدن  عملیاتی 
است که خوشبختانه این پروژه نیز در دست اجرا 

قرار دارد.

ضرورت توسعه زیرساخت های 
فرودگاهی در منطقه چابهار 

یارمحمدی ادامه داد: قطعا توسعه زیرساخت های 
زیرا  است،  ضروری  چابهار  منطقه  در  فرودگاهی 
آزاد  منطقه  توسعه  در  اصلی  مکمل  مسئله  این 
است؛ امروز بندر چابهار به مناطق مختلف جهان 
آسیای  و  عربی  کشورهای  میانه،  آسیای  ازجمله 
که  می طلبد  مسئله  این  و  دارد  دسترسی  دور 

یارمحمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس:

توجه  مورد  پیش  از  بیش  منطقه  زیرساخت های 
قرار گیرد.

به  افزود:  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
شاهد  چابهار  جدید  فرودگاه  احداث  با  حتم  طور 
منطقه خواهیم  این  توسعه  و  اقتصادی  شکوفایی 
بود، زیرا امروز این منطقه با توجه به معافیت های 
تحریمی، ظرفیت های بسیاری در حوزه اقتصادی 
برای  درآمد  تولید  دروازده  به  می تواند  و  دارد 
که  است  ضروری  رو  این  از  شود،  تبدیل  کشور 

زیرساخت های قابل قبولی داشته باشد.

نیاز منطقه چابهار به آزادراه 
و خطوط ریلی

وی گفت: عالوه بر توسعه زیرساخت های هوایی، 
جاده ای  زیرساخت های  نیازمند  چابهار  منطقه 
ازجمله آزادراه و توسعه زیرساخت های ریلی است، 
اما متاسفانه این موارد کمتر مورد توجه قرار گرفته 
حوزه  این  در  کالنی  برنامه ریزی  باید  که  است 

صورت گیرد.
مجلس  عمران  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
توسعه  اصلی  عامل  را  چابهار  اسالمی،  شورای 
کشور به ویژه شرق کشور دانست و گفت: به طور 
حتم چابهار از میان 3شاهراه شمال- جنوب اهمیت 
و جایگاه باالتری داشته و بهترین مزیت ترانزیتی 
را دارد، از این رو توسعه خطوط ریلی می تواند به 

تحقق این جایگاه کمک کند.

همچنین الزم به ذکر است که عبدالغفور ایران نژاد 
اسالمی  شورای  مجلس  در  چابهار  مردم  نماینده 
نیز گفته بود که در حال حاضر از فرودگاه نظامی 
واقع   چابهار  45کیلومتری  فاصله  در  که  کنارک 
و  سرمایه گذاران  مقامات،  رفت وآمد  برای  شده، 
نظامی  دلیل  به  که  می شود  استفاده  گردشگران 
بودن و امکانات و مساحت اندک، مناسب نیست؛ 
کما اینکه همین حاال هم در این فرودگاه گاهی 
موارد شاهد هجوم مسافران از پرواز های مختلف 
هستیم که به دلیل نبود امکانات و مساحت اندک، 
امکان خدمت رسانی به آنها وجود ندارد و این اصال 
زیبنده سرمایه گذار و یا گردشگری که به چابهار 

سفرکرده نیست.

ایران نژاد اظهار داشت: از چند سال پیش ساخت 
با قابلیت  یک فرودگاه جدید، بدون محدودیت و 
پذیرش بیشتر مسافر و پرواز برای چابهار در دستور 
کار قرار گرفت؛ براساس مطالعات انجام  شده فاز 
ظرفیت  که  چابهار  فرودگاهی  مجموعه  اول 
جابجایی یک  میلیون مسافر در سال را دارد، نیاز 
به حجم سرمایه گذاری 100 تا 120میلیارد تومان 

دارد.
طول  به  چابهار-زاهدان-مشهد  راه آهن 
1457کیلومتر طوالنی ترین خط ریلی کشور است 
از سال 1389 آغاز شده و  که عملیات احداث آن 
به  سپس  و  زاهدان  به  ابتدا  را  چابهار  است  قرار 
با  آخر  و دست  افغانستان  نزدیکی  در  میلک  مرز 
امتداد به سمت بیرجند و تربت حیدریه، تنها بندر 
اقیانوسی ایران را به شبکه ریلی کشور متصل کند.

وفقه ای  با  اعتبارات  کمبود  دلیل  به  پروژه  این 
اما  شد،  گرفته  سر  از  سال 94  در  دوباره  5ساله 
پیشرفت  بودجه،  کمبود  دلیل  به  باز  همچنان 

فیزیکی قابل توجهی ندارد.
دکتر روحانی در مراسم افتتاح فاز اول بندر شهید 
اینکه اتصال راه آهن سراسری به  با بیان   بهشتی 
می کند،  ممتازتر  را  منطقه  این  موقعیت  چابهار 
گفت: چابهار تا سال 1400 و پایان دولت دوازدهم 

به شبکه ریلی کشور متصل می شود.



اخبار منطقه آزاد قشم

لزوم تدوین سند چشم انداز پنج ساله گردشگری قشم
فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
پنج  چشم انداز  سند  تدوین  بر  قشم  آزاد 
نظرات  از  استفاده  با  ساله گردشگری قشم 
تمامی ذی نفعان این صنعت به ویژه اساتید 

دانشگاهی و جوامع محلی تاکید کرد.
عبدالجواد کمالی در نخستین جلسه بررسی 
قشم  گردشگری  ساله  پنج  چشم انداز  سند 
برگزار شد،  از ذی نفعان  با حضور جمع  که 
افزود: برای دستیابی به یک سند چشم انداز 
موفق می بایست با استفاده از نظرات اساتید 
این  علمی  دقیق  مطالعه  کار  دانشگاهی 

رویکرد را طی کنیم.
یکی  عنوان  به  گردشگری  صنعت  از  وی 
افزود: در  و  یاد کرد  از صنایع تحریم ناپذیر 
بسیار  ظرفیت های  از  باید  کنونی  شرایط 
کسب  هدف  با  قشم  گردشگری  ارزشمند 
به  نگاه  با  صنعت  این  سرشار  درآمدهای 

جایگاه جوامع محلی استفاده کنیم.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گفته  به 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، همسو 
این  چرخ  می تواند  ذی نفعان  همه  بودن 
به  بهره مندی همه گروه ها  برای  را  صنعت 
چرخش درآورد و کوتاهی هر بخش هم به 

بدنه این صنعت ضربه وارد خواهد کرد.
صنعت  گردشگری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ارتباط  مردم  احساس  با  که  است  ظریفی 

این  جامع  طرح  بازنگری  هدف  با  سال 94 
شیالت  گردشگری،  حوزه  چهار  در  جزیره 
محلی  جوامع  توانمندسازی  کشاورزی،  و 
اجرای  با  معیشت جوامع محلی  به  توجه  و 
غرب  روستاهای  در  پایلوت  پروژه  هشت 
حاضران  برای  شد،  گذاشته  اجرا  به  جزیره 

در این نشست مطرح گردید.
اهمیت  بر  نشست  این  در  شرکت کنندگان 
مباحث  به  گردشگری  صنعت  اتصال 
آبزی پروری،  ازجمله صنایع دستی،  تولیدی 
و  زمینی  دریایی،  هوایی،  ورزش های 

بخش های دیگر این صنعت تاکید کردند.
و  داخلی  انگیزه سفر گردشگران  بردن  باال 
خارجی به قشم به عنوان اولویت ذی نفعان 

با کاهش هزینه سفر به این جزیره، برگزاری 
نیروهای  برای  آموزشی  مختلف  دوره های 
انسانی دخیل در این صنعت و ارتقای سطح 
خدمات هم از دیگر موضوعات مطرح شده 

در این نشست بود.
قبل  مطالعه  اهمیت  بر  تاکید  با  حاضرین 
مشارکت  چشم انداز،  سند  شدن  اجرایی  از 
طول  در  ارزیابی  و  محلی  جوامع  واقعی 
اجرای طرح، بر اهمیت کسب رضایت مندی 
رضایت  از  پیش  صنعت  این  بهره مندان 

مسئوالن هم تاکید کردند.
این نشست مقرر شد  شایان ذکر است؛ در 
هر دو هفته یکبار در روز شنبه پس از ساعت 
اداری جلسات با هدف دستیابی به راه حل 
توسعه  تدوین سند چشم انداز  برای  مناسب 
گردشگری قشم و حرکت بر روی نقشه راه 

به توافق رسیدند.
بنا بر این گزارش، در نخستین جلسه بررسی 
راه های علمی رسیدن به سند چشم انداز پنج 
عبدالجواد  بر  عالوه  قشم،  گردشگری  ساله 
کمالی عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
قشم، حسین سعیدی مدیرکل گمرک قشم، 
شماری از مشاوران و مدیران سازمان مطنقه 
آزاد قشم، نمایندگان بسیج، نیروی انتظامی، 
بنادر و فرودگاه قشم و شماری از ذی نفعان در 
بخش های مختلف گردشگری حضور داشتند.

اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  مقام  قائم 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
»الفبای  آموزشی  دوره های  برگزاری  از 
زندگی« برای والدین در روستاهای جزیره 

قشم خبر داد.
حجت االسالم سید مهدی موسوی اجاق 
سلسله  داشت:  بیان  خبر  این  اعالم  با 
دوره های آموزشی الفبای زندگی براساس 
به  و  ایرانی  فرهنگ  و  دینی  آموزه های 
و  والدین  متقابل  رفتارهای  بهبود  منظور 

فرزندان برگزار می شود.
وی ادامه داد: مرحله نخست این دوره در 
یکشنبه  روز  دیرستان  و  تنبان  روستاهای 
دوم  مرحله  در  و  گردید  برگزار  25آذرماه 
روستاهای سهیلی و هفت رنگو در تاریخ 

9دی ماه میزبان این دوره ها خواهند بود.
اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  مقام  قائم 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
زندگی  مهارت های  سطح  ارتقای  افزود: 
در کودکان و نوجوانان که نقش اصلی را 
در ساخت آینده کشور برعهده دارند، یک 
زیرساخت فرهنگی است که نیاز به دقت و 

آموزش بیشتر دارد.
بیان  و  زندگی  مهارت های  است،  گفتنی 
ضرورت های رفتاری و عملکردی، شناخت 
تفاوت  گفت وگو،  و  ارتباط  مهارت های  و 
خواستن و دوست داشتن ها در رسیدن به 
اهداف، تاثیر شناخت نقاط ضعف و قوت و 
پذیرش آنها در رسیدن به تعالی خانوادگی، 
فرایندهای تربیت دینی فرزندان، چگونگی 
ارائه  و  فرزندان  بلوغ  مسائل  تبیین  و 
ازجمله  فرزندان  روابط  راهکارهای کنترل 
الفبای  آموزشی  دوره های  سرفصل های 

زندگی برای والدین خواهد بود.

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه 
آزاد قشم خبر داد:

برگزاری کارگاه »الفبای 
زندگی« در روستاهای قشم

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم از 
برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع 
ویژه مدیران، کارشناسان و مسئولین دفاتر این 

سازمان خبر داد.
ارباب  تکریم  طرح  کرد:  اظهار  عسکری  علی 
رجوع سازمان منطقه آزاد قشم، متشکل از 20بند 
بوده که در راستای بهبود ارائه خدمات و تامین 

رضایت مراجعین این سازمان تنظیم شده است.
این  به برگزاری نخستین جلسه  اشاره  با  وی 
طرح، افزود: دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع 
طی چندین جلسه متوالی تا پایان سال جاری 

برگزار خوهد شد.
آموزشی  جلسات  این  افزود:  عسکری   
موضوعاتی از قبیل شخصیت شناسی، اخالق 
حرفه ای، ارتباط موثر و مشتری مداری را شامل 

خواهد شد.
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  انسانی  منابع  مدیر 
بحث تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع را یکی 
از مباحث مهم سازمانی دانست و گفت: برای 
دستیابی به اهداف متعالی سازمان در راستای 
کارکنان  تمام  مشارکت  رجوع،  ارباب  تکریم 

ضروری است.
طرح  آموزشی  دوره  نخستین  است،  گفتنی 
60تَن  از  بیش  حضور  با  رجوع  ارباب  تکریم 
از روسا، کارشناسان و مسئولین دفاتر سازمان 
منطقه آزاد قشم، توسط مدیریت منابع انسانی 
این سازمان در مرکز بین المللی قشم برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی طرح 
تکریم ارباب رجوع در سازمان 

منطقه آزاد قشم

دارد، اعالم کرد: سند چشم انداز و نقشه راه 
گردشگری باید با بررسی های دقیق علمی و 
کاربردی و با هدف ارائه خدمات شایسته به 

گردشگران جزیره قشم، تدوین شود.
پیش از سخنان کمالی، هر یک از حاضرین 
هم نقطه نظرات خود را برای ارتقاء صنعت 
با  و  کوتاه مدت  سند  تدوین  با  گردشگری 
جوامع  نظرات  از  استفاده  اهمیت  بر  تکیه 
محلی و نگاه علمی اساتید دانشگاهی مورد 

تاکید قرار دادند.
طرح  شده  انجام  اقدامات  نشست  این  در 
بین المللی  همکاری های  )آژانس  جایکا 
سال  یک  انجام  با  سال 93  از  که  ژاپن( 
اواخر  از  و  آغاز شد  قشم  در  علمی  مطالعه 

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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عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی،  مدیر 
شکایات سازمان منطقه آزاد قشم از تدوین 

تقویم کاری این مدیریت خبر داد.
اظهار  خبر  این  اعالم  با  افضلی نیکو  حامد 
سازمان  مدیرعامل  تاکید  به  توجه  با  کرد: 
حقوق  رعایت  بر  مبنی  قشم  آزاد  منطقه 
تکریم  و  رضایت  جلب  و  شهروندی 
تقویم  این  قشموندان و گردشگران جزیره، 
طراحی و از تاریخ 18آذر ماه به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اهداف تدوین تقویم مذکور 
افزود: بازدید و نظارت بر روند ارائه خدمات 
گردشگری  تاسیسات  و  صنوف  تمامی 
و  شهروندان  رضایت  سطوح  بررسی  و 
گردشگران، بخشی از اهداف مورد نظر این 

تقویم است.
به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی،  مدیر 
شکایات سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: 

گفت:  قشم  مارین  مجستیک  مدیرکارخانه 
نخستین موج شکن شناور ایران با مطالعات 
دقیق انجام شده، در این شرکت و با برند و 

نام ایران، ساخته می شود.
نخستین  اینکه  اعالم  با  امینی فرد  نوید 
موج شکن کامل شناور با قطعات اصلی برای 
ایجاد محیطی آرام در دریا نیمه دوم سال 98 
از  شماری  افزود:  می شود،  ساخته  قشم  در 
تولید  به  مربوط  مطالعات  کشورهای جهان 
حتی  و  کرده  آغاز  را  شناور  موج شکن 
نمونه های بسیار کوچکی از آن را ساخته اند، 
این  با  شناور  موج شکن  یک  ساخت  اما 
مشخصات هنوز در هیچ یک از کشورهای 

جهان به ثبت نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه برای تولید این محصول 
چندین سال کار تحقیقاتی انجام شده است و 
ایران شناسایی  را هم در  پایلوت  نقطه  چند 
آینده  سال  خدا  یاری  به  گفت:  کرده ایم، 
نخستین موج شکن شناور ساخت این شرکت 

در منطقه آزاد قشم تولید خواهد شد.
قشم  مارین  مجستیک  او، شرکت  گفته  به 
سال 89 فعالیت خود را با بهره مندی از برند 
به  مادر  عنوان شرکت  به  یونان  مجستیک 
ساخت  شناور  اسکله های  مونتاژ  صورت 
آغاز کرد و  امارات )شعبه شرکت( در قشم 
در سال 1391 با جذب 60تن از کارشناسان 
زبده کارخانه مجستیک یونان، مسیر مونتاژ 
را به سمت تولید اسکله های شناور تغییر داد.
سه  طی  شرکت  این  کرد:  اظهار  امینی فرد 
سال گذشته با ارائه دوره های آموزش نصب 

مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم:

مدیرکارخانه مجستیک مارین قشم خبر داد:

تدوین تقویم مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات

ساخت نخستین موج شکن شناور ایران در قشم

اجرای  از  افضلی، در نخستین روز  به گفته 
تقویم بازرسی، سوپرمارکت های شهر قشم 

مورد بازدید قرار گرفتند.
مارکت،  سوپر  یک  پلمپ  به  اشاره  با  وی 
کتبی  اخطار  پنج  و  تعلیق  مورد  گفت: یک 
مواد  و  اقالم  و  بوده  بازدیدها  این  حاصل 
حضور  با  گذشته  مصرف  تاریخ  غذایی 

بازرسین، معدوم شد.
به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی،  مدیر 
عنوان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  شکایات 
از  بازرسی  به  تقویم  این  دوم  روز  کرد: 
صنوف مرغ و گوشت، سوپرمارکت و میوه 
حضور  با  که  داشت  اختصاص  فروشی ها 
شهرستان  دامپزشکی  اداره  نمایندگان 
معدن  صنعت،  مدیریت  نمایندگان  و  قشم 
و تجارت و مدیریت اصناف سازمان منطقه 

آزاد قشم همراه بود.

سطح  در  مستمر  و  پایدار  حضور  و  خود 
ُپلیمر  پژوهشکده  از  استفاده  با  بین المللی، 
کشورمان آزمایش های کنترل کیفیت را به 

صورت دوره ای انجام می دهد.
به گفته مدیر کارخانه مجستیک مارین قشم، 
برای  خارجی  شرکت  چند  با  گذشته  سال 

ادامه داد: تخلفات مشاهده شده در  افضلی 
اخطاریه  و صدور  تذکر  مورد  بازدیدها،  این 

کتبی قرار گرفت.
به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی،  مدیر 
اذعان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  شکایات 
داشت: صنوف مرغ و گوشتی که به عرضه 
بهداشت  وزارت  برچسب  فاقد  گوشت های 
می پرداختند نیز با حضور نماینده دامپزشکی 
معرفی  دامپزشکی شهرستان قشم  اداره  به 
اقدامات  اداره،  این  ضوابط  مطابق  تا  شدند 

قانونی صورت پذیرد.
براساس  بازرسی  عملیات  است،  گفتنی 
تقویم تهیه شده تا پایان سال جاری توسط 
تیم مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی 
اداره اصناف منطقه آزاد قشم و  شکایات و 
بهداشت شهرستان قشم،  نمایندگان شبکه 

به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

قرادادهایی  تولیدی  اسکله های  صادرات 
منعقد و محصوالت این شرکت برای نصب 
به کشورهای منطقه صادر شد و امیدواریم 

روند صادرات در آینده افزایش یابد.
که  150نیرو  هم اینک  گفت:  امینی فرد 
شرکت  این  در  هستند  بومی  آنان  اکثریت 
نخست  روزهای  در  که  می کنند  فعالیت 
بودند،  متخصص  آنان  20درصد  تنها  کار 
در  آموزشی  برگزاری دوره های  با  امروز  اما 
این شرکت  نیروهای  بیشتر  کارخانه،  محل 

از تخصص های ویژه برخوردار شده اند.
مشکالت  از  پاره ای  رفع  با  داد:  ادامه  وی 
این  تولیدی  اسکله های  صادرات  زمینه  در 
شرکت، می توانیم میزان اشتغال را به سطح 

300نفر افزایش دهیم.
مدیر شرکت مجستیک مارین قشم، رعایت 
استانداردهای بین المللی را مهم ترین عامل 
بقا و موفقیت در حوزه تولید برشمرد و تاکید 
صنعت  این  در  بودن  پیشگام  برای  کرد: 
همه  خارجی  تولیدکنندگان  با  رقابت  و 
تالش مان را برای به روز بودن و حتی جلوتر 

بودن از دنیای این صنعت انجام می دهیم.
ساخت  زمینه  در  خوشبختانه  گفت:  وی 
استاندارهای  از  جلوتر  شناور،  اسکله های 
بین المللی هستیم و نام یک شرکت ایرانی 
روی  محصول  این  برتر  برند  عنوان  به  را 
محصوالتمان درج می کنیم و برگ برنده ما 
در برابر رقبای خارجی به باال بودن کیفیت، 
دقیق  رعایت  و  محصوالت  مناسب  قیمت 

اصول استاندارد مربوط می شود.

در این بازدیدها تیمی متشکل از نمایندگان 
منطقه  و شکایات سازمان  بازرسی  مدیریت 
آزاد قشم و نمایندگان اداره اصناف سازمان و 
شبکه بهداشت شهرستان قشم حضور دارند.

اسکله به نیروهای ایرانی و به صفر رساندن 
نصب  کار  خارجی،  متخصصان  حضور 
ایرانی  نیروهای  به  را  تولیدی  اسکله های 

واگذار کرده است.
وی  در ادامه اظهار کرد: شرکت مجستیک 
مارین قشم برای کنترل کیفیت محصوالت  
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