
سرمقاله

مرضیه حسینی
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هدفگذاری مناطق آزاد در جهت 
رسیدن به درآمدهای پایدار

امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مهم ترین محور توسعه ای را 
در اقتصاد کالن منطقه ای و فرامنطقه ای خود، برنامه ریزی بر درآمدهای پایدار در 
توسعه اقتصادی کشور و منطقه تحت سیطره خود قرار داده اند و با هدفگذاری های 
که از بدو شروع حرکت اقتصادی منطقه ای داشته اند، به اهداف پایدار در حوزه های 

درآمدی دست یافته اند.
اقتصادی کشور  ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه ای  و  تامین هزینه های جاری  بی شک 
در آینده یکی از بزرگترین دغدغه های مدیران و مسئولین این مناطق خواهد بود؛ 
مباحثی همچون هزینه های نگهداری زیرساخت های بزرگ انجام شده، پرسنلی و 
هزینه های جاری حوزه های مختلف سازمان ها در بخش های فرهنگی و اجتماعی 

و...
مسلما نگاه صرف به منابع درآمدی تعریف شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
همچون اعطای مجوزهای فعالیت های اقتصادی، منابع درآمدی از واردات کاال به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی تواند جوابگوی هزینه های جاری این مناطق در 
درازمدت باشد؛ بنابراین باید تفکری در طراحی و ترسیم طرح هایی در جهت رسیدن 
به منافع مشترک اقتصادی مابین فعالین و شرکت های بزرگ و بنام فعال در مناطق 
سرمایه گذاران  و  شرکا  با  شده  تعریف  مشارکت های  نیز  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 

خارجی در حوزه های اقتصادی و گردشگری ترسیم گردد.
از نگاهی دیگر شاید بسیاری از فعالین مناطق آزاد این بحران را در عدم حمایت 
بودجه ای دولت در مناطق آزاد می بینند، ولی دیدگاه نگارنده در این خصوص در 
جهت خودکفایی منابع درآمدی و تعریف ساختار هزینه ای در دل مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی که شامل ترکیبی بومی سازی شده از مشارکت بخش خصوصی و دولتی 
در راستای رسیدن به اهداف کالن اقتصادی و کمک به توسعه محلی و منطقه ای 

است، بسیار مثبت می باشد.
شاید قوانین و نگاه تصمیم سازان در سرزمین اصلی تا حدود زیادی برای ورود به 
سازمان های  با  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  بین  مشترک  کالن  برنامه های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شکل گیری این بخش از درآمدهای پایدار تصوری 
منفی باشد و به تعبیری در جهت اصل 44 قانون اساسی که بحث خصوصی سازی را 
مطرح می کند، نباشد؛ حال نکته کلیدی اینجاست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
خارج از بدنه دولت موظف به تعریف درآمدهای پایدار در بخش خدمات در درازمدت 
درخصوص  قانون  از  تفسیری  با  بتوان  شاید  پس  هستند،  دولت  از  کمک  بدون 
تشکیل تعاونی هایی در جهت مشارکت با بخش خصوصی در حوزه هایی همچون 
واگذاری اراضی به سرمایه گذاران به عنوان آورده مناطق آزاد در مشارکت به جای 
فروش، به درآمدهای پایدار در زمان بهره برداری از این قبیل حوزه های اقتصادی 
برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسید؛ این مهم جز با مشارکت با بخش خصوصی 

محقق نخواهد شد.

تاکید در تسریع 
روند ساخت 

اسکله »رو-رو« 
مجتمع بندری کاسپین 

منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد چابهار 
در مسیر اعتالی 
مسئولیت اجتماعی

صفحه 3 را بخوانید

صفحه 4 را بخوانید

صفحه 6 را بخوانید

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، یکی از 
عراق، صادرات  کشور  به  منطقه  اصلی ترین صادرات 

برق است.
اسماعیل زمانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
در تهران برگزار شد، به سرمایه گذاری ها در منطقه آزاد 
اروند و 11راهبرد آن اشاره کرد و افزود: تالش کردیم 
با رویکرد صادراتی صنایعی مانند فوالد و پتروشیمی در 
منطقه ایجاد شود و همچنین صنایع انرژی بر و آب بر 
را به دلیل مزیت منطقه ای توسعه داده ایم. دو کارخانه 
فوالد را در منطقه خواهیم داشت که تا 5میلیون تن 
ظرفیت تولید ایجاد می شود. روزانه 600مگاوات برق 
تولیدی منطقه به عراق صادر می شود. چند طرح بزرگ 
پاالیشگاه های  و  خصوصی  و  خصولتی  پتروشیمی 
کوچک را در منطقه داریم. »شیمی شهر« در منطقه 
باالدستی  صنایع  و  شد  خواهد  دایر  اروند  اروند  آزاد 

پتروشیمی را نیز خواهیم داشت.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی آبادان و خرمشهر 
گردش  امکان  دالر  150میلیون  تا  سالیانه  گفت: 

اقتصادی در بازار آبادان و خرمشهر وجود دارد.
آزاد  منطقه  در  خارجی  گذاری های  سرمایه  به  زمانی 
اروند اشاره کرد و گفت: رویکرد منطقه صادراتی است 
شده،  هزینه  تومان  100میلیارد  شلمچه  پایانه  در  و 
اینها  کردیم.  ایجاد  را  سواری  و  کامیونی  ایکس ری 

زیرساخت های صادراتی است که دنبال شده است. 
صادرات  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
1.5میلیارد دالری منطقه در سال اشاره کرد و افزود: 
فاز دو پاالیشگاه آبادان در دست ساخت است و تا دو 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی به صادرات کاالهای مسافری از این منطقه اشاره 
کرد و گفت: عالوه بر صادرات کاالهای مسافری از 
داخلی  تولیدات  و  اروند، صادرات صنعتی  آزاد  منطقه 

نیز انجام می شود.
تاکید  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کرد: معافیت های مالیاتی تنها شامل فعالیت هایی است 
که در داخل منطقه انجام می شود. هر شرکتی که در 
منطقه ثبت می شود، در پایان سال باید اظهارنامه ارائه 

کنند.
او افزود: بیش از 2500فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی 
بخش  در  نفر  20هزار  از  بیش  و  خرمشهر  و  آبادان 
اصناف فعالیت دارند. بیشترین حجم صادرات در بین 
مناطق آزاد کشور، در اروند صورت می گیرد و از این 
همچنین  است.  مثبت  منطقه  تجاری  تراز  طریق، 

بیشترین حجم صادرات در بین مناطق آزاد کشور در اروند صورت می گیرد
نجف  تا  ایرانی  زائر  هر  کرایه  نرخ  حاضر  حال  در  و 
زمینه ها  است. در همه  تومان  چیزی حدود 150هزار 
و  است  شده  انجام  ایران  در طرف  وسیعی  پشتیبانی 

تاکنون با مشکل خاصی مواجه نبوده ایم.
وی با اشاره به برخی از مشکالت در در داخل خاک 
عراق گفت: امسال عراقی ها با مشکالت داخلی مواجه 
دلیل  همین  به  بود،  ناامن شده  عراق  و کشور  بودند 
مدیریت سفرهای اربعین در خاک عراق ضعیف شده 
برای  آمدن مشکالتی  به وجود  این رو شاهد  از  بود؛ 

زائران اربعین حسینی بودیم.
البته  تاکید کرد:  اروند  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
با پشتیبانی قوی، این مشکالت را بالفاصله برطرف 
در  ایرانی  زائران  برای  شرایط  ندادیم  اجازه  و  کردیم 

خاک عراق سخت باشد.
با اشاره به وضعیت مرز شلمچه برای تردد زائران  او 
امکانات  و  بستر  حال حاضر  در  داشت:  اظهار  اربعین 
بهتری نسبت به سال های قبل فراهم شده و بهترین 
مواکب  و  است  شلمچه  مرز  زائران،  تردد  برای  مرز 
دولتی  امکانات  و  شده اند  مستقر  مرز  این  در  مردمی 

نیز فراهم شده است.

شلمچه پذیرای ۵۰هزار زائر خارجی است
مرز  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  که  است  شلمچه  مرز  خارجی  زوار  اختصاصی 
خارجی  زائر  نفر  50هزار  اربعین،  راهپیمایی  شروع 
کرده اند  تردد  مرز  از  ایرانی  زائر  700هزار  حدود  و 
که پیش بینی می شود تا پایان اربعین به یک میلیون 

نفر برسد.
زمانی ادامه داد: تامین خدمات مورد نیاز زائران ازجمله 
آب سالم، غذا و شرایط بهداشتی و امکانات رفاهی در 
سمت عراق وجود ندارد و تنها یک موکب تبریزی در 

این منطقه مستقر شده است.
وی گفت: طی روزهای گذشته به دلیل تصادف، 60نفر 
مجروح شدند که برای درمان با هواپیما به شیراز منتقل 

شدند.
افزود:  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خدماتی که در مرز شلمچه انجام شده، مورد پسند مردم 
بوده است. برخی گالیه ها وجود دارد که در این رابطه 
جلساتی با استانداری برگزار شد و هماهنگی هایی در 
مورد نحوه تردد و بسیج امکانات صورت گرفته است. 
دولتی  خودروهای  عراق  و  بصره  استانداری  شد  قرار 

خود را برای خدمات رسانی بسیج کند.

50درصد کل اشتغال مناطق آزاد کشور در این منطقه 
است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در 
مواد  و  ماشین آالت  ورود  جاری  سال  نخست  6ماهه 
از 170واحد  بیش  است.  داشته  اولیه 860درصد رشد 
صنعتی فعال نیز در حال حاضر در منطقه فعال است. 
امسال  نخست  نیمه  طی  صادراتی  تولید  بخش  در 
رسید.  دالر  86میلیون  به  و  داشتیم  رشد  51درصد 
تولیدات سرزمین اصلی صادراتی در نیمه اول امسال 
به 640میلیون دالر با 127درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رسید.
بخش  در  امسال  نخست  نیمه  در  داد:  ادامه  زمانی 
ترانزیت 34درصد رشد داشتیم و به رقم 125میلیون 
از  بیش  سرمایه گذاری  بخش  در  رسیده ایم.  دالر 
و  شده  تعریف  منطقه  در  سرمایه گذاری  180فرصت 
138پروژه در حال انجام است که 98مورد در بخش 
تولید و صنعت است و 3مورد نیز در بخش گردشگری 

می باشد.
او میزان اشتغال 138پروژه در منطقه آزاد اروند را 6هزار 
به طور مستقیم و بیش از 18هزار نفر غیرمستقیم اعالم 
کرد و افزود: در نیمه نخست سال جاری، سرمایه گذاری 
ریال  599میلیارد  و  5هزار  به  منطقه  در  شده  انجام 

رسیده است که 51درصد رشد را نشان می دهد.

اعزام 2۰۰دستگاه اتوبوس به عراق
تمهیدات  درباره  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
انجام شده برای ساماندهی زائران حسینی در منطقه 
زائران  تعداد  از  ما  پیش بینی  داشت:  اظهار  خرمشهر 
از پیش بینی ها  بیشتر  نیامد و خیلی  از آب در  درست 

است.  
برای  با مسئوالن عراقی  افزود: به طور مرتب  زمانی 
کنترل نرخ ها مذاکره داشتیم و در نهایت 200دستگاه 
اتوبوس وارد خاک عراق کردیم تا نرخ ها شکسته شود 

شماره  ۵2
دوشنبه 22 مهر ماه 1398 
 سال دوم - ۵۰۰۰ تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در نشست خبری اظهار داشت:

28

امضا تفاهم نامه همکاری میان 
سازمان منطقه آزاد کیش 

و دانشگاه علم و صنعت ایران:

تفاهم نامه ایجاد نخستین 
پارک فضایی کشور

در جزیره قشم امضاء شد:
توجه به دانش های 

نسل سوم، محور 
اصلی استراتژی 

برنامه راهبری کیش

دره ستارگان قشم
راهی به سوی 

گردشگری 
علمی و فضایی

مزیت ها و فرصت های مناطق آزاد 
در جهت ایجاد مراودات بین المللی:

آموزش و توانمندسازی جوامع محلی 
در اولویت منطقه آزاد چابهار:



معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

در راستای توسعه و رونق فعالیت های ورزشی جزیره کیش:

امضا تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه علم و صنعت ایران:

توجه به دانش های نسل سوم، محور اصلی استراتژی برنامه راهبری کیش
تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد کیش 
خصوص  در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  و 
شرکت های  راه اندازی  و  استقرار  طراحی، 
دانش بنیان در مرکز نوآوری و فناوری جزیره 

کیش امضاء شد.
در  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سردرودی  ذاکری  جبارعلی  دکتر  با  نشست 
بیان  با  ایران   صنعت  و  علم  دانشگاه  رئیس 
از  پایلوت  یک  عنوان  به  کیش  جزیره  اینکه 
مرکز  راه اندازی  برای  خوبی  دانش  و  تجربه 
است،  برخوردار  کیش  جزیره  در  آوری  نو 
جزیره،  مفقودی  حلقه های  از  یکی  گفت: 
توجه  با  و  بود  اختراع  و  ابداع  نوآوری،  بحث 
به استقبال شرکت های دانش بنیان، مقرر شد 
مقوله  و  جدید  اشتغال  برای  بهینه ای  شرایط 
استارت آپ ها  و  دانش بنیان  انسانی،  منابع 

فراهم شود. 
دلیل  همین  به  افزود:  مظفری  غالمحسین 
و  علمی  معاونت  با  سه جانبه  تفاهم نامه 
علوم  وزارت  جمهوری،  ریاست  فناوری 
کشور  نوآوری  و  رشد  مراکز  و  پارک ها 
و  تجربیات  از  بهره گیری  با  تا  شد  امضاء 

پروپوزال های  و  طرح ها  یکدیگر،  توان 
زمینه  در  الزم  فیزیکی  شرایط  از  برخوردار 
استارت آپ ها  و  دانش بنیان  فعالیت های 

شوند.  پذیرش 
اولیه  زیرساخت های  توسعه  به  اشاره  با  وی 
محورهای  از  یکی  افزود:  کیش  جزیره 
به  توجه  راهبری،  برنامه  استراتژی  اصلی 

راستای  در  که  است  سوم  نسل  دانش های 
کمیته  یک  و  راهبری  شورای  یک  آن، 
ساختار  یک  و  است  شده  تعریف  اجرایی 
استقرار  نوآوری،  مرکز   بحث  در  نیز  اولیه 
شده  گرفته  نظر  در  زیرساخت ها  توسعه  و 
این  طی  بتوانیم  آن  کمک  به  تا  است 
در  نوآوری  زمینه  در  که  تجربه ای  سال ها 

کشور فراهم شده است، در جزیره کیش به 
نماییم.  استفاده  و  بگیریم  کار 

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
سه جانبه،  تفاهم نامه  امضای  براساس  افزود: 
پارک های علمی و فناوری کشور یک نماینده 
انتخاب  سیستم  با  ارتباطی  پل  عنوان  به 
کردند تا از طریق یک کار مشارکتی و تیمی، 

بهره برداری از این امکانات فراهم شود.
40شرکت  استقرار  به  اشاره  با  مظفری  دکتر 
با  گفت:  کیش  نوآوری  مرکز  در  دانش بنیان 
از  دانش بنیان  شرکت های  استقبال  به  توجه 
در  متعدد  تقاضاهای  و  کیش  نوآوری  مرکز 
این زمینه، برای استقرار و فعالیت شرکت های 
این  در  محدودیتی  و  مشکل  هیچ  نظر  مورد 

زمینه نداریم. 
افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بخش  و  دولتی  سازمان های  دانشگاه ها، 
خصوصی نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد 
به  دستیابی  برای  و  می کنند  ایفا  دانش بنیان 
اهداف کمی و کیفی می توانند از پروتکل های 
شایسته ای  نحو  به  برون سازمانی  هم افزایی 

بهره برداری کنند.

اخبار منطقه آزاد کیش

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  مرتبط  موضوعات  پیگیری  منظور  به 
منابع  تامین  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
با  جزیره،  زیرساختی  پروژه هاي  براي 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
و گفت و گو  دیدار  بودجه کشور  و  برنامه 

کرد.
این دیدار پیرو سفر دکتر نوبخت رئیس 
به کیش  بودجه کشور  برنامه و  سازمان 
در اسفندماه سال گذشته انجام شد، که 
و  موانع  رفع  برگزاری کارگروه  به  منجر 
بخش  نمایندگان  حضور  با  مشکالت 
مسائل  پیگیري  و  جزیره  خصوصی 
مربوطه دراین کارگروه با مسئولیت دکتر 
پورمحمدي معاون اقتصادی و هماهنگی 

سازمان برنامه و بودجه شد.
در این دیدار دکتر نوبخت با ابراز رضایت 
از تهیه، تدوین و اجرای برنامه راهبردی 
سه ساله در کیش، این حرکت را امری 
ضروری برای سایر مناطق آزاد دانست 
راهبردی،  برنامه  اجراي  کرد:  تاکید  و 
همه جانبه  وتوسعه  رشد  باعث  مي تواند 

جزیره کیش شود. 
مدیرعامل  مظفری  غالمحسین  دکتر 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز گزارشی از 
ظرفیت ها و توانایی های منطقه آزاد کیش 
دست  در  اقدامات  و  طرح ها  وضعیت  و 

انجام را به اطالع دکتر نوبخت رساند.
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  برنامه  سازمان  مساعدت  اینکه  بیان 
برق  اتصال  براي  نیرو  وزارت  و  بودجه 
به شبکه سراسری یک ضرورت  جزیره 
است، خواستار کمک و همکاري در این 

زمینه شد.
وی همکاری و کمک صندوق توسعه ملی 
و بانک ها در جهت اتمام زیرساخت های 
افزود:  و  دانست  مهم  امری  را  جزیره 
داریم که  ایده های خوب  از  مجموعه ای 
نیازهای جدی کشور است و در این میان 
بسیار  می تواند  مشترک  همکاری های 
با  باشد؛ عالقه مندیم جزیره کیش  موثر 
توجه به دارا بودن ظرفیت های فراوان، در 
تمامی زمینه ها به معنای واقعی  پایلوت 

کشور شود.
کیش  در  یکپارچه  مدیریت  مظفری 
در  مهمی  عامل  را  مناسب  امکانات  و 
اقتصادی  علمی،  فعالیت های  تقویت 
از  ما  گفت:  و  برشمرد  گردشگری  و 
تحقق  راستای  در  علمی  فعالیت های 
و  می کنیم  استقبال  جامعه  توسعه 
تشکیل مرکز نوآوری و شورای راهبردی 
و همکاری با دانشگاه های مطرح کشور، 
در  فعالیت ها  اینگونه  برای  اساسی  گام 

کیش است.
گفتنی است، تولید برق و توسعه نیروگاهی 
یکی دیگر از محورهای دیدار مدیرعامل 
رئیس  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
دستور  که  بود  بودجه  و  برنامه  سازمان 
پیگیری این مسئله از سوی دکتر نوبخت 
صادر و مقرر شد دکتر پورمحمدی معاون 
و  برنامه  سازمان  هماهنگی  و  اقتصادی 
بودجه به همراه گروهی از مدیران مرتبط 
از وزارتخانه های مختلف و  این حوزه  با 
سفر  کیش  به  کشور،  مدیریت  سازمان 
کنند تا موضوعات اساسی جزیره ازجمله 

زیر ساخت ها بررسی شود.

استفاده از ظرفیت صندوق 
توسعه ملي براي رونق 
بیشتر پروژه ها در کیش

دکتر  با  دیدار  در  مظفری  غالمحسین  دکتر 
از  دولت  اسحاق جهانگیری، خواهان حمایت 
و  آب  حوزه  در  مناسب  زیرساخت های  ایجاد 
شبکه سراسری  به  کیش  برق  اتصال  و  برق 

شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دیدار  در 
اول  معاون  اسحاق جهانگیری  با دکتر  کیش 
جمهوری  ریاست  نهاد  در  که  رئیس جمهور 
اقدامات  از  جهانگیری  دکتر  شد،  انجام 
سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه فعال شدن 
پروژه های نیمه تمام در این جزیره قدردانی و 
در  فعال  خصوصی  بخش  از  خود  حمایت  بر 

کیش تاکید کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دیدار،  این  در 
کیش گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده در 
خصوص تدوین  برنامه های راهبردی، منشور 
مبارزه با فساد، بیانیه گام دوم رهبری و بومی 
انجام  پروژه های  منطقه،  با شرایط  آن  کردن 
نیمه تمام  پروژه های  انجام،  حال  در  و  شده 
فعال شده بحث فاضالب و پسماند، زیباسازی 
بندر  شامل  زیرساختی  پروژه های  و  سواحل 
درآمدهای سازمان  از محل  که  را  فرودگاه  و 

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: در صورت عدم سرمایه گذاری در 
با  کیش  جزیره  آینده  سال  برق،  تولید  زمینه 

خاموشی روبه رو خواهد شد.
نماز  خطبه هاي  بین  در  خانزادی  مصطفی 
در  مردم  عدیده  مشکالت  به  اشاره  با  جمعه 
مکرر  قطعی های  کرد:  اظهار  برق  قطعی  پی 
برق نشان داد که دستگاه های نیروگاه کامال 
قطعی  مشکالت  رفع  برای  و  است  فرسوده 
برق و تجهیز نیروگاه، به بیش از هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری نیاز است که این مبلغ در 

توان سازمان منطقه آزاد کیش نیست.
وی با اشاره به دعوت از تیم کارشناسی تخصصی 
در راستای رفع مشکالت برق و نیروگاه کیش 
سازمان  عامل  مدیر  مظفری  دکتر  داد:  ادامه 
دکتر  با  رایزنی  حال  در  کیش  آزاد  منطقه 
دکتر  و  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع 

مدیرعامل  مظفری  غالمحسین  دکتر 
حکمی  طی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
سرپرست  خراسانی  امیری  محمدتقی  دکتر 
را  کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه 
به عنوان عضو و دبیر شورای عالی ورزش 

معرفی و منصوب کرد.
فعالیت های  رونق  و  توسعه  راستای  در 
ورزش  عالی  شورای  کیش،  جزیره  ورزشی 
با حضور نمایندگان نهادها و ادارات مختلف 

مستقر در جزیره تشکیل شد. 
با توجه به ظرفیت های موجود در برگزاری 

ابراز رضایت و قدردانی معاون اول رئیس جمهور 
از راه اندازی مجدد پروژه های نیمه تمام در کیش

جزیره کیش نیازمند سرمایه گذاری در زمینه تولید برق است

شورای عالی ورزش در جزیره کیش تشکیل شد

از  استقبال  با  جهانگیری  دکتر  و  گذاشته شد 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  تفاهم نامه های 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
خصوص  در  کشور  دانشگاه های  از  برخی  و 
از  بهره گیری  با  اقتصادی  فعالیت های  رونق 
توان شرکت های دانش بنیان، ضمن سپاس از 

وی افزود: پروژه انتقال برق از سرزمین اصلی 
نیز از موارد ضروری است که کارشناسان در 
حال بررسی آن هستند و برای تحقق این امر، 
نیاز به 6000میلیارد ریال سرمایه گذاری است.
بخش  آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  خانزادی 
نیروگاه  یک  ساخت  برای  خصوصی 
در  گفت:  کیش  جزیره  در  برق  100مگاواتی 
تولید  زمینه  در  سرمایه گذاری  عدم  صورت 
برق  خاموشی  مشکالت  با  آینده  سال  برق، 

مواجه خواهیم بود.
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
مناطق  از  اینکه کیش  به  اشاره  با  آزاد کیش 
کشور  زیبای  و  استراتژیک  مهم،  حساس، 
است،  توسعه  حال  در  و  می شود  محسوب 
این  روزافزون  پیشرفت  و  رشد  داشت:  اذعان 
استانداردها و اصول  به رعایت  منطقه، منوط 
فنی در ساخت و سازها و جلوگیری از فعالیت 
افراد فاقد صالحیت در امر ساخت و ساز است.

و  تخصصي  بیمارستان  رئیس  نادعلی نژاد 
فوق تخصصی کیش، محمد هادی ایازی و 
بهرام افشارزاده را به عنوان اعضا این شورا 

برگزید. 
همچنین دکتر مجید علیزاده رئیس پردیس 
بین الملل کیش دانشگاه تهران، محمدصادق 
مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل  کوثری فر 
فرمانده  جمالی  علی اصغر  سرهنگ  کیش، 
آموزش  اداره  رئیس  قوامی نژاد  انتظامي، 
ناحیه  فرمانده  کناری  سرهنگ  پرورش ،  و 
ارزانی  ابراهیم  کیش،  سپاه  بسیج  مقاومت 

این زمینه، بر حمایت  انجام شده در  اقدامات 
از فعالیت های بخش خصوصی کیش  دولت 

تاکید کرد.
ابراز  با  رئیس جمهور  اول  معاون  همچنین 
از  انجام شده در کیش،  اقدامات  از  خشنودی 
با حمایت  آزاد کیش خواست  منطقه  سازمان 
خصوصی  بخش  فعالیت های  از  همه جانبه 
فراهم  منطقه  اقتصادی  رونق  برای  را  زمینه 

کند.
گفتنی است، در این دیدار مدیرعامل سازمان 
30هزار  به  اشاره  با  نیز  کیش  آزاد  منطقه 
در  سال 1404  تا  که  پروژه  تومان  میلیارد 
جزیره  در  خصوصی  بخش  127پروژه  قالب 
دالر  282میلیون  از  می یابد،  گشایش  کیش 
و 130هزار میلیون تومان آورده این پروژه ها 
به دکتر جهانگیری گزارش داد و بر مشارکت 
دولت در ایجاد زیرساخت های الزم در کیش 
و خرید نیروگاه و اتصال برق کیش به شبکه 
سراسری تاکید و از معاون اول رئیس جمهور 
پروژه های  از  بازدید  و  کیش  از  دیدار  برای 
در حال انجام در این منطقه دعوت به عمل 

آورد.

بدون  عمرانی  طرح های  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت های  دوره  در  اصولی  کارشناسی 
گذشته، مشکالت عدیده ای در کیش به وجود 
آورده است، به ساخت غیراصولی و بی کیفیت 
اظهار  و  کرد  اشاره  کیش  بزرگ  آب  مخزن 
داشت: ۹0درصد کارهای عمرانی و زیرساختی 
و  غیراستاندارد  گرفته،  صورت  کیش  در  که 
غیراصولی  نگهداری  بحث  و  است  غیرکیفی 
به  که  است  مبحثی  نیز  زیرساخت ها  این  از 

مشکالت دامن زده است
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
به طرح های در  اشاره  با  آزاد کیش همچنین 
احداث  پروژه  ازجمله  جزیره  در  اجرای  دست 
بندرگاه  ترمینال مسافربری و الیروبی اسکله 
ده ها  طرح ها،  این  انجام  برای  گفت:  کیش 
میلیارد تومان هزینه شده است که باید با حفظ 
به  سریع تر  هرچه  محیطی  زیست  معیارهای 

سرانجام برسد.

نصراله  کیش،  اقتصاد  روزنامه  مدیرمسئول 
جامعه  مدیره  هیات  رئیس  نائب  حاتمی 
فوتبال  هیات  رئیس  عرب  امیر  و  هتلداران 
شورای  اعضای  دیگر  عنوان  به  را  کیش 
عالی ورزش منطقه آزاد کیش از سوی دکتر 

مظفری انتخاب و معرفی شدند. 
گفتنی است، آغاز به کار این شورا با اهداف 
گردشگر  ورودی  میزان  افزایش  توسعه ای، 
ورزشی به منطقه آزاد کیش را به دنبال دارد 
که موجب رونق اقتصادی جزیره نیز خواهد 

شد.

تامین اعتبار شده است، به اطالع معاون اول 
رئیس جمهور رساند.

حضور  و  کیش  نوآوری  مرکز  ایجاد  بحث 
شرکت های دانش بنیان و افزایش تقاضا برای 
حضور و فعالیت در این مرکز ازجمله مواردی 
میان  در  رئیس جمهور  اول  معاون  با  که  بود 

مشکالت درحوزه زیرساخت های کیش است.
آب  شرکت  واگذاری  از  گالیه  با  خانزادی 
را  آن  فاقد صالحیت،  افراد  به  کیش  برق  و 
شبکه  افزود:  و  کرد  توصیف  بیهوده  اقدامی 
برق و نیروگاه متعلق به حاکمیت است و نباید 

واگذار می شد.

و  ملی  مسابقات  و  همایش ها  از  میزبانی  و 
و  دریایی  ورزش های  ویژه  به  بین المللی 
ساحلی، فعالیت شورای عالی ورزش منطقه 
آزاد کیش با هدف معرفی جزیره به عنوان 

قطب ورزش منطقه آغاز شد. 
طی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسعه  معاون  توفیقی  مسعود  دکتر  حکمی 
مدیریت، دکتر سعید پورعلي معاون فرهنگي 
معاون  مالنوروزی  مجید  اجتماعي،  و 
مدیرعامل  مقدس زاده  مهندس  گردشگري، 
شرکت عمران، آب و خدمات، دکتر مصطفی 
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در دیدار دکتر مظفری 
با رئیس سازمان برنامه و بودجه 

کشور مطرح شد:



اخبار منطقه آزاد انزلی

در  و  جاری  سال  نخست  ماه  شش  در 
سالمتی  از  صیانت  و  حفاظت  راستای 
آحاد مردم، گردشگران و مصرف کنندگان، 
5تن و 700کیلوگرم مواد غذایی و آرایشی 
بهداشتی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته 
به  ریال  240میلیون  2میلیارد  ارزش  به 
سازمان  داروی  و  غذا  مدیریت  همت 
منطقه کشف  انزلی در سطح  آزاد  منطقه 

و امحاء شد.
و  آرایشی  غذایی،  مواد  عرضه  بر  نظارت 
ترخیص  از  پیش  سطح،  دو  در  بهداشتی 
در  ترخیص  از  پس  و  گمرک(  انبار  )در 
و  انجام می شود  تجاری  سطح غرفه های 
مدیریت غذا و دارو منطقه آزاد انزلی پس 
از محرض شدن سالمت محور بودن کاال 
اجازه ترخیص و عرضه را صادر می کند و 
در ۶ماه نخست سال جاری از ۱70غرفه 
محصوالت،  از  گروه  این  دهنده  ارائه 
22دوره بازدید به عمل آمده که ۸۶۳قلم 
75کیلوگرم  وزن  به  آرایشی  کاالی 
و  ریال  ۱57میلیون  از  بیش  ارزش  و 
و  خوراکی  کاالی  2۹۹۶قلم  همچنین 
آشامیدنی به وزن ۱0۱0کیلوگرم و ارزش 
از  و  جمع آوری  ریال  ۳4۱میلیون  بر  بالغ 

چرخه توزیع خارج شد.
و  آموزش ها  ارائه  پی  در  است؛  گفتنی 
سطح  در  شده  انجام  فرهنگ سازی های 
عوارض  خصوص  در  تجاری  غرفه های 
تقلبی،  سالمت محور  کاالهای  مصرف 
غیرمجاز،  و  گذشته  مصرف  تاریخ 
این  عرضه کنندگان  و  واردکنندگان 
غذایی  مواد  از  25۳4عدد  محصوالت 
تاریخ مصرف گذشته به وزن 42۳کیلوگرم 
به  را  ریال  ۱45میلیون  از  بیش  ارزش  و 
آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و  غذا  مدیریت 
انزلی تحویل داده تا پس از انجام مراحل 

قانونی امحاء شود.
شکایات  به  رسیدگی  اهمیت  به  توجه  با 
درخصوص  سواالت  به  پاسخگویی  و 
و  غذا  مدیریت  سالمت محور،  کاالهای 
داروی سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام به 
شکایت  به  پاسخگویی  بخش  راه اندازی 
از  پس  افراد  که  طوری  به  است،  نموده 
ثبت شکایت به صورت تلفنی و حضوری 
اقتصادی سازمان،  معاونت  از طریق  یا  و 
گزارش و شکایت خود را ارائه و به صورت 
حضوری و اینترنتی پیگیری می نمایند که 
در این مدت به ۱۱فقره شکست رسیدگی 

شده است.
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  همچنین 
مناسبت بزرگداشت هفته سالمت با ارائه 
در  اطالع رسانی  و  آموزشی  برنامه های 
خصوص عوارض مصرف کاالی غیرمجاز، 
تقلبی و قاچاق، 500بسته اطالع رسانی با 
با  مرتبط  بهداشتی  پیام های  محوریت 
و  درمان  بهداشت  وزارت  سیاست های 
آموزش پزشکی را تولید و نشر داده است 
و از دیگر برنامه های این سازمان در هفته 
سالمت، برگزاری مراسم صبحانه سالم در 
و  مدارس  تولیدی،  واحدهای  کار  محیط 
توزیع  و  محالت  فرهنگی  کانون های 

بسته های آموزشی بوده است.

امحای بیش از ۵ ُتن مواد 
غذایی، آرایشی و بهداشتی 

غیرمجاز در منطقه آزاد انزلی

در شش ماه نخست سال جاری 
انجام شد:
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منطقه  سازمان  سرپرست  مسرور  رضا  دکتر 
که  رو-رو  اسکله  ساخت  روند  از  انزلی  آزاد 
کشور  االنبیاء)ص(  خاتم  قرارگاه  سوی  از 
ساخت  حال  در  کاسپین  بندری  مجتمع  در 

می باشد، بازدید به عمل آورد.
بازدید که معاونین و مدیران  در جریان این 
سازمان حضور داشتند، مدیران قرارگاه خاتم 
االنبیاء)ص( به ارائه گزارشی از روند احداث 
پروژه پرداختند و سرپرست سازمان با تاکید 
بر نقشی که اسکله رو-رو می تواند در تسهیل 
بارگیری کاال  و  تخلیه  فرآیندهای  تسریع  و 
در مجتمع بندری کاسپین ایفا نماید، بر لزوم 
تسریع در ساخت اسکله مزبور تصریح کرده 
و اظهار امیدواری نمود که با توجه به وجود 
همگرایی میان سازمان و قرارگاه و توانمندی 
بندری- مهم  طرح  این  موجود،  عملیاتی 

در  مثبت  اثرگذاری های  دارای  که   ترانزیتی 
تا  است،  کشورمان  بین المللی  نقل  و  حمل 

معاون امور بندری سازمان منطقه آزاد انزلی 
به  تجاری  کشتی  40فروند  ورود  اعالم  با 
نخست  نیمه  در  کاسپین  بندری  مجتمع 
تامین  کاال،  جذب  به  تنوع بخشی  سال ۹۸، 
در  کشور  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای 
کاال  تجاری  مبادالت  میزان  افزایش  کنار 
از  را  خزر  حاشیه  کشورهای  به  صادرات  و 
رویکردهای اساسی سازمان منطقه آزاد انزلی 

در حوزه بندری و ترانزیتی اعالم کرد.
ماهه  شش  در  اینکه  بیان  با  افقی  امین 
کاسپین  بندری  مجتمع  جاری  سال  نخست 
عملیات  و  شناورها  پهلوگیری  رشد  شاهد 
مجتمع  اسکله های  در  بارگیری  و  تخلیه 
از  داشت:  اظهار  بوده ایم،  کاسپین  بندری 
سال  شهریورماه  پایان  تا  فروردین  ابتدای 
جاری، محموله های 40فروند کشتی جنرال 
بندر،  این  در  پهلوگیری  با  تانکر  و  کارگو 
کاالهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور 

پایان سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
همزمانی  بازدید،  این  توجه  جالب  نکات  از 
پهلوگیری بیست و سومین کشتی در مسیر 

به همراه صادرات کاال به کشورهای حاشیه 
دریای خزر را تخلیه و بارگیری کردند و این 
در حالی است که در سال گذشته 20کشتی 

وارد این بندر شده است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 

که  بود  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور 
و  کاال  بر  مشتمل  کانتینری  محموله های 
وارد  را  کشور  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد 

با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت این مجتمع 
کشتی های  انواع  ۶4فروند  تاکنون  بندری 
تجاری تخلیه و بارگیری شده، افزود: در نیمه 
اول سال جاری انواع کاالها مانند غالت که 
دام  چوب،  بوده،  جو  و  ذرت  گندم،  شامل 
زنده، انواع مصالح ساختمانی و معدنی، روغن 
قطعات  و  الستیک  ماشین آالت،  خوراکی، 
خودرو و مواد اولیه کارخانجات بهداشتی به 
صورت فله و کانتینری در این مجتمع بندری 

تخلیه و بارگیری شده است.
معاون امور بندری سازمان منطقه آزاد انزلی 
ترانزیت  به رشد  رو  روند  درخصوص دالیل 
کاال از طریق مجتمع بندری کاسپین چنین 
افزایش میزان ترانزیت کاال در  توضیح داد: 
کریدور چین، قزاقستان، ایران که با محوریت 
این سازمان ایجاد شده، رشد مبادالت تجاری 
با بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر، ایجاد 
مزیت های رقابتی در مجتمع بندری کاسپین 

تاکید در تسریع روند ساخت اسکله »رو-رو« 
مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی

کشور نمود. 
توافق نامه ای  براساس  است،  ذکر  به  الزم 
سازمان  میان  جاری  سال  شهریورماه  که 
قرارگاه خاتم   انزلی و فرماندهی  آزاد  منطقه 
ساخت  عملیات  شد،  منعقد  االنبیاء)ص( 
به آن، در  اسکله رو-رو و پسکرانه مربوطه 
به  سال  دو  ظرف  کاسپین  بندری  مجتمع 
انجام خواهد رسید. اسکله ای به طول حدود 
دارای  که  2۶متر،  رمپ  عرض  با  ۹0متر، 

7.۶هکتار پسکرانه خواهد بود.
حمل  برای  رو-رو  کشتی های  است،  گفتنی 
خودرو و محموله هایی طراحی شده که از قابلیت 
حمل و نقل با خودرو برخوردار می باشند. کشتی 
رو-رو با دارا بودن پل های متحرک، امکان ورود 
و خروج وسایل نقلیه موتوری به داخل کشتی 
را فراهم می سازد؛ امکاناتی که باعث کاهش 
زمان و هزینه های حمل و نقل در کنار افزایش 

ضریب ایمنی ترانزیت کاال می شود.

و طرح های توسعه بازار و بازاریابی اجرا شده 
منطقه  نزدیکی  همراه  به  سازمان  سوی  از 
بازارهای مصرف داخلی همچون  تهران،  به 
تجاری  فعالین  و  بازرگانان  استقبال  زمینه 
در  ایران  بندر  بزرگترین  از  تولیدی کشور  و 

دریای خزر بوده است.
بنا بر این گزارش، افزایش تنوع محموله های 
کاالیی و مواد اولیه وارداتی از طریق دریای 
خزر در کنار افزایش میزان )حجمی و وزنی( 
کاالهای ورودی و خروجی در بندر کاسپین 
آزاد  منطقه  سازمان  اساسی  رویکردهای  از 
است؛ سیاستی که  بوده  این مدت  در  انزلی 
از مواد  تامین بخشی  به  براساس آن موفق 
اساسی  کاالهای  و  تولیدی  واحدهای  اولیه 
براساس  نیاز کشور شده و روندی که  مورد 
اهداف ترسیم شده از سوی سازمان، مجتمع 
و  ترانزیت  هاب  تبدیل  را  کاسپین  بندری 

مبادالت تجاری کشور بدل خواهد نمود.

مرکز ارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای 
منطقه آزاد انزلی با همکاری سازمان و اداره 
کل فنی و حرفه ای استان گیالن در شهرک 
راستای  در  منطقه  این  یک  ناحیه  صنعتی 
و  صنعتی  شهرک  کارگران  مهارت  ارتقاء 
روستاهای  ساکنین  و  جوانان  توانمندسازی 
اطراف منطقه از سال ۸۸ شروع به کار نموده 

است.
مهارت  ارتقاء  مرکز  رئیس  صمدی  هادی 
آموزش فنی و حرفه ای منطقه، کارگاه های 
آموزشی این مرکز را مشتمل بر کنترل ابزار 
دقیق، جوشکاری، برق صنعتی و ساختمان، 
کارگاه  و  حسابداری  رایانه،  الکترونیک، 
بانوان  برای  غذایی  صنایع  سیار  آموزشی 
محدوده منطقه اعالم کرد و اظهار داشت: 
کارگاه های آموزشی فوق در راستای تامین 
از  کار  نیروی  پایدار  اشتغال  شاخص های 
جویای  انسانی  نیروی  توانمندسازی  طریق 
با  تعامل  طریق  از  کار  به  مشغول  و  کار 
فعال  صنعتی-تولیدی  واحدهای  و  صنعت 
در سطح منطقه ایجاد شده و بنابراین بخش 
دوره  مجموعه  این  در  که  عزیزانی  عمده 

دیده اند، جذب بازار کار شده و می شوند.
بومیان  بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منطقه و فعالین تولیدی-صنعتی، دوره های 
نیروی  سربازان  برای  مختلفی  آموزشی 
تحت  عزیزان  و  انتظامی  نیروی  دریایی، 
از  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش 
شده،  برگزار  آموزشی  مرکز  این  سوی 
درخصوص تفاهم نامه منعقده میان سازمان 
منطقه آزاد انزلی و سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور و استان، گفت: ارتقاء سطح 
منطقه،  این  محدوده  ساکنین  مهارت های 
نیروی  کیفیت  افزایش  فاقدکار،  جویندگان 
اشتغال  رویکرد  با  کار  به  مشغول  انسانی 
پایدار، شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با 
براساس ظرفیت های موجود  مشاغل جدید 
در منطقه و در نهایت ارتقاء کیفیت خدمات 
بخش  فعالین  سوی  از  که  گردشگری 

توانمندسازی نیروی کار و تامین نیازهای اشتغال بخش خصوصی و دولتی

ورود ۴۰ فروند کشتی تجاری به مجتمع بندری کاسپین در شش ماهه نخست سال۹۸

برای  دارویی  گیاهان  پرورش  و  شناخت 
تفاهم نامه  این  قالب  در  منطقه  ساکنین 

برگزار شده است.
حرفه ای  و  فنی  گواهینامه  ارائه  از  صمدی 
طی  را  آموزشی  دوره های  که  افرادی  به 
ایجاد  منظور  به  افزود:  و  داد  خبر  کرده اند، 
مجوز  انزلی،  آزاد  درمنطقه  پوشاک  قطب 
تولیدی  مجموعه  به  آزاد  آموزشگاه  فعالیت 
سرزمین شاد ارائه شده تا در جهت آموزش 

فنی  دانش  ارتقاء  و  عالقه مند  نیروهای  به 
اشتغال  مسیر  در  کار  به  مشغول  نیروهای 

پایدار گام های موثری برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه دو کارگاه جوشکاری 
در  آموزشی  مرکز  این  نو  انرژی های  و 
سطح استان بی نظیر است و در هر کارگاه 
اظهار  می شود،  داده  آموزش  رشته-فن  ده 
جوشکاری  جوشکاری،  کارگاه  در  داشت: 
جوشکاری  و  جوش  فنی  بازرسی  آرگون، 
الکترونیک،  درکارگاه  CO؛  و  محافظ  گاز 
تلفن  نرم افزار  و  سخت افزار  تعمیرات 
 )LED( روان    تابلوهای  ساخت  همراه، 
 تدریس می شود و در کارگاه رایانه نیز کلیه 
نرم افزارها و فناوری های راهبردی اطالعات 

بنا به نیاز بازار کار آموزش داده می شود.
برق  کارگاه  در  اینکه  بیان  با  صمدی 
مدار  دوربین های  نصب  ساختمان،  صنعتی 
حریق  اعالم  امنیتی  سیستم های  بسته، 
آموزش  را  ساختمان  هوشمندسازی  و 
می دهیم، اضافه کرد: در کارگاه حسابداری، 
نرم افزار  کاربر  مالی،  اسناد  تنظیم  آموزش 
جدول حقوق و دستمزد و رشته های مرتبط 

با این موضوع در دستورکار قرار دارد.
و  فنی  آموزش  مهارت  ارتقاء  مرکز  رئیس 
با  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  حرفه ای 
سازمان  و  امداد  کمیته  با  مرکز  تعامالت 
توانمندسازی  راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه 
پایدار  اشتغال  ایجاد  منظور  به  مددجویان 
گفت:  شده،  برپا  خوبی  آموزشی  دوره های 
کمیته  توسط  مددجویان  شناسایی  از  پس 
اقتصادی  بنگاه  ایجاد  توانایی  که  امداد 
و  فنی  آموزش  مرکز  به  افراد  دارند،  را 
و  شده  معرفی  صنعتی  شهرک  حرفه ای 
نیاز،  مورد  آموزشی  دوره های  طی  از  پس 
اقتصادی  بنگاه  مربوط  نهادهای  حمایت  با 
برای مددجویان آموزش دیده ایجاد می شود 
باشیم،  پایدار  رویکرد  با  اشتغال  شاهد  تا 
موضوعی که باعث رونق تولید و بهره وری 

اقتصادی نیز خواهد شد.

خصوصی منطقه ارائه می شود، از مهم ترین 
محورهای این تفاهم نامه می باشد.

فنی  آموزش  مهارت  ارتقاء  مرکز  رئیس 
کرد:  اضافه  انزلی  آزاد  منطقه  حرفه ای  و 
تاکنون دوره آموزشی توانمندسازی و ارتقاء 
گردشگری،  حوزه  فعالین  مهارت  سطح 
اصول  آموزشی  دوره  قالی بافی،  آموزش 
پذیرایی و تشریفات برای اماکن پذیرایی و 
واحدهای بوم گردی منطقه و دوره آموزشی 

در مرکز ارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای منطقه آزاد انزلی صورت می گیرد:

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:
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گزارش:
مرضیه حسینی

اقتصاد کشورها و  با محوریت تقویت  آزاد در تمام دنیا  نقش مناطق 
داخل  در  شده  تعریف  چارچوب های  از  خارج  تجارت  و  تعامل  ایجاد 
با  است؛  گردیده  ترسیم  مختلف  کشورهای  با  اصلی  سرزمین های 
نگاهی به تعریف منطقه آزاد تجاری می توان به درک بهتری از نقش 

این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید. 
منطقه آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر یا 
مرز، در یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در 
آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. به عبارتی در مناطق 
آزاد کاالها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این 

مناطق خارج و یا به آن وارد کرد.
به راحتی می توان از تعریف بیان شده درخصوص مناطق آزاد به فلسفه 
ایجاد آن پی برد. همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق 
آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده، می توان به این نتیجه رسید 
که هدف این مناطق تشویق تولیدکنندگان و پخش کنندگان در جهت 
صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد 
معروف  نیز  پردازش صادرات  به  آزاد  منطقه  ارائه می شود،  در جهان 
است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی 

می نامند که تولیداتش بیشتر جنبه صادراتی دارد.
از  یکی  مسلما  سرمایه گذاری  نوین جذب  روش های  و  اقتصاد  حوزه 
امروزه  می شود.  محسوب  آزاد  مناطق  اهداف  و  برنامه ها  مهم ترین 
بیشتر مناطق آزاد کشور، دوره ایجاد زیرساخت ها را گذرانده اند و به 
اقتصادی و جذب سرمایه گذاران داخلی و  فعالیت های  تعبیری فصل 
خارجی در این مناطق از کشور شروع شده است. مناطق آزاد با توجه به 
ظرفیت های بسیار زیادی که در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری و 
گردشگری دارند، بستر بسیار مناسبی در رسیدن به این اهداف را دارند. 
محدودیت های  و  مشکالت  ظرفیت ها،  مزیت ها،  به  گزارش  این  در 
مناطق آزاد در شرایط کنونی کشور پرداخته ایم که در ذیل می خوانید.

تاریخچه کلی مناطق آزاد
آزاد تجاری جهان که متعلق به کشور یونان است، در  اولین منطقه 
منطقه ای محصور و در بنادری به نام های چالیس و پیرائوس تاسیس 
شد. هدف از ایجاد این بنادر، افزایش داد  و  ستد با کشورهایی نظیر 
مصر، شمال آفریقا و خاورمیانه بود. بعد از این، بنادری نظیر جنوا، ونیز 
و جبل الطارق نیز برای سهولت تجارت به کار گرفته شدند. اما اولین 
نامید،  آزاد کامل  به وضوح یک منطقه  را  آن  منطقه ای که می توان 
در سال ۱۸۸۸ در بندر هامبورگ ساخته شد. از آن پس در سال ۱۸۹۴ 
بندرهای  لهستان،  دانزیگ  منطقه  سال ۱۸۹۹  در  کپنهاگ،  منطقه 
مالمو، هانگوم، فیدم و تریست در اروپا، نگاپور در هنگ کنگ و ماکائو 

در آسیا تاسیس شدند.
برای اینکه اولین منطقه آزاد که به شکل امروزی شروع به فعالیت کرد 
را بشناسیم، باید به بعد از جنگ جهانی دوم و کشور ایرلند برویم که در 

سال ۱۹۵۹ منطقه آزاد شانون در آن شروع به فعالیت کرد. 
اولین منطقه آزاد که در قاره آسیا مورد استفاده قرار گرفت، کاندال نام 
داشت که در سال ۱۹۶۵ و در کشور هند تاسیس شد، سپس تایوان در 
سال ۱۹۶۶ منطقه کائونسیونگ و کره جنوبی در سال ۱۹۷۰ ماسان را 
به عنوان منطقه آزاد مورد استفاده قرار دادند. در دهه ۱۹۷۰ میالدی 
با شروع تغییرات گسترده در کشورهای آسیایی، سیاست های وارداتی 
تبدیل به سیاست های صادراتی شده و از همین رو کشورهای مالزی، 
برای  اندونزی  و  پاکستان  هند  حتی  و  فیلیپین  و  تایلند  سریالنکا، 

افزایش صادرات، به ایجاد مناطق آزاد روی آوردند.

تاریخچه مناطق آزاد ایران
سال های  حدود  به  ایران  در  آزاد  مناطق  راه اندازی  و  اندیشه ساخت 
انجام  برنامه  سازمان  که  مطالعاتی  طی  برمی گردد.  دهه ۱۳۳۰  اولیه 
داد، تصمیم بر آن شد که رونق مناطقی از ایران به مشاوران دانمارکی 
به  تنها  افراد  این  مطالعات  نتیجه  ولی  »کامپسالکس« محول شود. 
انبار نگهداری کاال در خرمشهر منتهی شد. در سال ۱۳۴۹ با  ساخت 
تصویب قانونی که در آن گفته شد: »کاالهایی که به منظور استفاده، 
مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند، معافیت از 
حقوق و عوارض گمرکی  دارند«، اولین قدم های ساخت مناطق آزاد 

در ایران برداشته شد.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه ای که به تصویب شورای انقالب رسید، 
جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد، ولی 
در سال ۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره ۱۹، به دولت این اجازه را داد 
که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس 
کند. براساس همین مصوبه هیات دولت در هفتم بهمن ماه سال ۱۳۶۹ 
از  محدوده ای  سال ۱۳۷۰  اردیبهشت ماه  هجدهم  در  و  قشم  جزیره 

خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی نامگذاری کرد.
در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ با تصویب مجلس شورای اسالمی، منطقه 
آزاد ارس به مناطق آزاد کشور افزوده شد. این منطقه تجاری-صنعتی 
در چهارراه ارتباطی اصلی قرار گرفته و به عنوان پل ارتباطی آسیا و 

اروپا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. 
به  را  خود  فعالیت  سال ۱۳۸۳  مردادماه  چهارم  در  اروند  آزاد  منطقه 
طور رسمی آغاز کرد. منطقه که از بخش هایی از شهرستان آبادان و 
خرمشهر تشکیل شده، به دلیل داشتن زیرساخت های صنعتی، تجاری 
و توریستی از موقعیت ممتازی نسبت به باقی مناطق برخوردار است. 
منطقه آزاد انزلی با مساحت ۳۲۰۰هکتار خشکی و ۴۰کیلومتر منطقه 
آبی در سال ۱۳۸۴ و در محدوده بسیار وسیعی از شهرستان بندر انزلی 

به این مناطق افزوده شد. 
هماهنگی  پیشنهاد شورای  به  بنا  وزیران  هیات  اواخر سال ۱۳۸۹  در 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد ماکو 
)استان  ایران  شمال غربی  در  ماکو  شهرستان  رساند.  تصویب  به  را 
آذربایجان غربی( قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور 
ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان )خودمختاری 
نخجوان( و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی 

محدود است. 
ایجاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  سال ۱۳۹۷  اول  نیمه  در  همچنین 
۸منطقه آزاد جدید شامل: منطقه اینچه برون در استان گلستان، منطقه 

مهران در ایالم، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در 
استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه- مریوان در استان کردستان، 
بوشهر،  استان  در  بوشهر  استان هرمزگان، منطقه  در  منطقه جاسک 
جدید  آزاد  مناطق  عنوان  به  کرمانشاه  استان  در  قصرشیرین  منطقه 

موافقت کرد.
به  توجه  با  بسیاری  ظرفیت های  دارای  آزاد  مناطق  بی تردید 
زیرساخت های اجرا شده در این مناطق در جهت توسعه اقتصادی در 
کشور می باشند و صرف نگاه نقاط وارداتی به این مناطق جفای بزرگی 
همچون  اتهام هایی  کنار  در  آزاد  مناطق  منتقدین  از سوی  که  است 

قاچاق کاال، رانت بازی و زمین خواری به این مناطق وارد می کنند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي فرصت بزرگي براي توسعه کشور هستند 
و بي انصافي است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزي براي واردات 
کاال تنزل دهیم و تهدیدي براي تولید داخلي کشور تلقي کنیم. مناطق 
باشند  بیشتری داشته  باید در مسیر جذب سرمایه گذاری فعالیت  آزاد 
با  آزاد  مناطق  بیشتر  ارتباطات  و  همکاری ها  شاهد  باید  همچنین  و 

کشورهای همجوار خود باشیم.
و  تاسیس  را  آزاد  مناطق  خود  خاک  در  که  کشورهایی  تمامی  شاید 
احداث کرده اند، به این مهم رسیده اند که امکان ایجاد شرایط توسعه ای 
برای یک کشور نمی تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک 
سرزمین عملیاتی شود؛ به همین دلیل معموال مناطقی را از یک کشور 
با توجه به ظرفیت ها، قابلیت ها، برنامه ها و اسناد باالدستی آن مناطق 
تعریف  را  ماموریت ها  و  اعالم می کنند  ویژه  و  آزاد  منطقه  به عنوان 
قرار  این مناطق  اختیار  را در  امکاناتی  براساس آن  و  تدوین کرده  و 
می دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند ماموریت های خود را 
محقق نمایند. بالطبع دولت ها تالش می کنند تا زیرساخت ها را تامین 
نموده و قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را 
مصوب نمایند و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این 
مسیر مناطق آزاد هم با توجه به ماموریت ها، قوانین و ضوابط مشخص 
و ترسیم شده، با عنایت به موقعیت هایی که دارند می توانند موثر واقع 

شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.
اگر از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد می پرداختیم و این مناطق را 
در حوزه های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت های سرمایه گذاران 
مالی،  پولی،  حوزه های  در  همچنین  و  مختلف  ملیت های  با  خارجی 
بانک های آفشور، بیمه ها و قوانین و مقرارت سهل و آسان در مسیرهای 
سرمایه گذاری یاری می رساندیم و در این حوزه ها اقدامات بهتری را 
تحریم های  به  توجه  با  و  کنونی  بحرانی  شرایط  در  می دادیم،  انجام 
خصمانه و یکجانبه آمریکا بر علیه کشور که خیلی نمی تواند کاری در 
این مسیر انجام دهد؛ در حالی که طرف آمریکایی روی محدود کردن 
در  تنفسی مطلوبی  بیهوده می دهد، می توانستیم مجاری  مانور  ایران 
کشور داشته باشیم، که این مجاری را مناطق آزاد کشور تلقی کنیم و 
هم این که تاکنون تمرین کرده بودیم که چگونه می   توانیم با اقتصاد 
جهانی تعامل نماییم و می توانستیم یکسری مسائل را تجربه کنیم که 
در حوزه های مختلف چه اهدافی را دنبال نماییم؛ به عنوان مثال میان 
منطقه آزاد قشم و چابهار، در حوزه حمل و نقل، کریدور جنوب-شمال 
اگر  تحریم ها  وجود  با  نیز  و  الزم  زیرساخت های  ایجاد  به  توجه  با 
این تمرین ها انجام می شد، در شرایط کنونی بسیار کارسازتر بودند و 

می توانستیم نقش آفرینی موثرتری داشته باشیم. 

مناطق آزاد تجاری و واقعیات اقتصادی ایران
یکی از مهم ترین اهداف توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی، افزایش 
و توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای 
اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای 
ارزآوری صنعتی و  جهانی محصوالت، امکان توسعه صنعت توریسم، 

امکان انتقال تکنولوژی های جدید به مناطق و افزایش تولید است. 
مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق 
بر صادرات کاال وضع نمی  شود و عالوه بر  آن، حمایت هایی  گمرکی 
اما در اساس و به  منظور  انجام خواهد گرفت.  برای توسعه صادرات 
نوین  تکنولوژی های  از  استفاده  و  صنعتی  زیرساخت های  تقویت 
بین المللی، عوارض و حقوق و تعرفه گمرکی بر واردات کاال در مناطق 
و  نسبی  مزیت های  از  بهره گیری  امکان  نمی  شود.  وضع  نیز  تجاری 
آزاد  تجارت  مشوق  اصلی  نظریه های  )به  عنوان  مطلق  مزیت های 
جهانی( از مبانی نظری بازرگانی آزاد بین الملل است، اما با توجه به 
اعمال محدودیت های سرزمینی کشورهای مختلف، عمال این مبانی 
مزیت سنجی،  بر  عالوه  و  است  رفته  سؤال  زیر  جهانی  ساختار  در 
ترجیحات و سیاست های ملی در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته 

است. 
تجارب موفق مناطق آزاد تجاری در کشورهای اروپایی و تاثیرگذاری 
سرمایه گذاری های  جذب  و  صادرات  توسعه  در  مناطق  این  مستقیم 
خارجی و داخلی، باعث شده که سطح مناطق آزاد تجاری در اروپا رشد 
چشمگیری داشته باشند. اقتصادهای دولتی که اصوال ساختاری بسته 
عنوان  به  آزاد  مناطق  توسعه  به  تراز خارجی  بهبود  برای  نیز  داشتند 

فرصت نگاه می کردند.
نوع نگاه اولیه به مناطق آزاد در گذشته به  صورت »بنادر آزاد« )اتصال 
به دریا( بود، چراکه براساس تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری، 
قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت 
آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز شناخته 
شده است، اما هم اکنون این نگاه عاله بر توجه  داشتن به »بندر«، به 
نگاه »مرزی« هم کشیده شده است؛ به عبارتی در حال حاضر داشتن 
گرچه  نیست،  آزاد  مناطق  ایجاد  پایه  شرایط  از  دریا،  طریق  از  بندر 
ضریب موفقیت و تسهیل تجارت و نیل به اهداف اصلی مناطق آزاد، 
از طریق بنادر دریایی بیشتر از مناطق صرفا مرزی است. هرچند برخی 
امارات( مناطق آزاد فرودگاهی، مناطق آزاد دریایی و  کشورها )نظیر 

مناطق آزاد درون سرزمینی دارند.
مهم  مسئله  سرمایه گذاری،  ریسک  افزایش  و  تحریم  مسئله  گرچه 

قابل  ادبیات سرمایه گذاری، سرمایه حد  در  اما  ماست،  اقتصاد کشور 
بزرگ  شرکت  یک  مثال،  برای  می کند.  قبول  را  ریسک  از   تحملی 
جهانی برای سرمایه گذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایه گذاری در 
مناطق امیرنشین امارات )دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، و...( 
است تا مثال منطقه آزاد اروند. هم اینک در منطقه آزاد جبل علی )دبی( 
شرکت هایی از بیش از ۹۰کشور دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، 
امتیازات و معافیت های موثر و هدفمند و تضمین بهره مندی از حق 
اتباع خارجی، عدم کنترل های ارزی، تعهد  مالکیت صددرصدی برای 
تنش های  نبوِد  خارجی،  سرمایه های  ملی  نکردن  درباره  تضمین  و 
درآمد،  بر  )مالیات  شده  حذف   مالیات های  بین المللی،  و  منطقه ای 
تسریع  و  تسهیل  افزوده(،  ارزش  بر  مالیات  سرمایه،  سود  بر  مالیات 
در امور ثبت شرکت ها )در مواردی کمتر از یک هفته( از مشوق های 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور امارات است. 
هدف اصلی تر مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب 
با اقتصاد و مناطق آزاد  باید  بنابراین ما  سرمایه گذاری خارجی است. 
از  علمی  اصول  مدنظر  آنچه  قطعا  باشیم.  داشته  صادقانه  برخوردی 
در  جهانی  آزاد  مناطق  اکثر  در  هم اکنون  آنچه  و  بوده  آزاد  مناطق 
حال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت 
دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس باید کارکردهای دیگری برای 
این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن می تواند توسعه 

صادرات باشد. 
تورم، رکود،  به مشکالت خاص کشورمان همچون تحریم،  توجه  با 
بیکاری و گاهي تورم رکودی و برای حل کوتاه مدت و میان مدت این 
معضالت ساختاری می توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید 
دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص و منحصربه فرد از مناطق 
آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه 
مشابه  مناطق  سایر  از  متفاوت  ما  آزاد  مناطق  واقعیات  نیز  هم اینک 

بین المللی است. 
از  ایران  اقتصاد  ساختاری  مشکالت  که  داشت  توجه  و  دقت  باید 
دالیل اصلی و عمده ناتوان  شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر 
مشکالت  و  منطقه ای  توازن  عدم  و  مفرط  بیکاری  چون  معضالتی 
خاص مناطق مرزی، نشان می دهد که باید همه جانبه تصمیم گرفت و 
نباید صرفا با تحلیل های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر 
با توجه به  ایجاد کارکردهای جدید  با  اقدام کرد.  آزاد  و یک مناطق 
آنچه  اصوال  که  نکته  این  فهم  و  کشور  اقتصاد  ساختاری  مشکالت 
آزاد  مناطق  از  اقتصاد  و  بین الملل  تجارت  علمی  تئوری های  مدنظر 
است، فعال مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکالت خاص خود 
به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می دهد 
ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده ایم و حداقل 
در کوتاه مدت و میان مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد تجاری خود را با 

مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در کم اثر کردن تحریم ها

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت های 
ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می توان به عنوان بازوان 
کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی با محوریت کشورهای 
همسایه از این ظرفیت های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی 
که در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این مناطق وجود 
با  مشترک  منافع  ایجاد  با  که  شوند  بدل  نقاطی  به  می توانند  دارد، 
تجاری،  تولیدی،  صنعتی،  مختلف  حوزه های  در  خارجی  کشورهای 
ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که 
در زمان بحران های اقتصادی از پتانسیل های آنها در کمک به اقتصاد 

کشور بهره گیری کرد.
اقتصادی در دوران تحریم می توانند گذرگاه های  آزاد و ویژه  مناطق 

مهمی در کشور درخصوص بی اثر کردن تحریم های یکجانبه آمریکا 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  موجود  بالقوه  به ظرفیت های  باتوجه  و  باشند 
اقتصادی می توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم ها را در 
تولید و  با محوریت  اقتصادی  به فرصت در جهت رونق  این مناطق 

ترانزیت کاال بدل کرد.
در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت های قانونی که دارند می توانند 
باشند، چراکه وجود  داشته  نقش آفرینی چشمگیری  اقتصاد کشور  در 
سرمایه گذاران خارجی، تجارت و مبادالت بین المللی در برخی مناطق 
آزاد ایران تحریم ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیت هایی در یک نقطه از 
کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل و نقل و... دیگر هیچ قدرتی 
قادر به منع و تحریم آن نیست؛ همانگونه که قابل مشاهده است، با 
تمام تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد کشور ایجاد کرده، 
اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت   برای بندر چابهار شده است؛ چراکه 
وقتی یک کشور خدماتی را ارائه می دهد که قابل رقابت و تامین در 
هیچ کجای دنیا نیست، قدرت های بزرگ هم نمی توانند در برابر آن 
نیز  آزاد  مناطق  اینجا  در  دهند.  ادامه  زورگویی  به  و  کرده  مقاومت 
همین نقش را دارند، وقتی سرمایه گذار خارجی به یک منطقه آزاد در 
ایران آمده و سرمایه گذاری کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات 
تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه می شود تحریمات را کم رنگ 

و بی اثر کرد.
خاص  منطقه ای  در  سوق الجیشی  لحاظ  به  که  است  کشوری  ایران 
قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود به هیچ 
عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط 
مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه های بین المللی هستند مانند 
چابهار، ماکو و اروند این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد 
را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. 
بنابراین به واقع می توان گفت که با استفاده از ظرفیت ها و مزیت های 
مناطق آزاد هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور می شود با یک 
مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی شک این امر 
همراهی و همیاری تمام سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با مناطق 
آزاد را مطلبد و امیدواریم با اتحاد و یاری خداوند از این مرحله نیز با 

موفقیت عبور کنیم.
مزیت های  بر  عالوه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  داشت  توجه  باید 
قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه 
و  جغرافیایی  موقعیت های  همچون  دیگری  ویژگی های  از  خارجی، 
تجاری  تبادالت  انجام  با کشورهای همسایه،  ژئوپلیتیک، همجواری 
قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه گذاران خارجی و شناسایی 
می توانند  که  برخوردارند  کشورها  آن  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضالت ناشی از تحریم ها بازی 
کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند های تولید، صادرات و واردات، حفظ 
و یا جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها 

برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
بعد  خصوص  به  ابعاد  تمامی  در  توسعه  فراگیری  و  سرعت  افزایش 
صادرات  سویی  از  و  نیست  ممکن  صادرات  توسعه  بدون  اقتصادی، 
غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و بدون شک مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در این مورد 

ایفا کنند. 
دستیابی  روش های  مهم ترین  از  یکی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
به بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی 
قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل گر تولید باشند تا بتوانند نقش 

خود را به درستی ایفا کنند. 
راهکار و افق جدیدی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باز شده است 
موفق شدند  پسابرجام  دوران  در  مناطق  این  که  بتوانند همانگونه  تا 
نقش خود را به خوبی ایفا کنند، به همان شکل در مسیر محدود کردن 

تحریم ها هم نقش سازنده ای را داشته باشند. 
ویژه  و  آزاد  مناطق  از  استفاده  با  تحریم ها  کردن  بی اثر  جهت  در 
اقتصادی ضرورت های وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی 
در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند در بی اثر کردن تحریم ها 
به طور  گیرد،  اجماع صورت  این  که  زمانی  کنند؛  ایفا  بسزایی  نقش 
قطع دستگاه ها و سازمان ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می کنند؛ 
با  آزاد  مناطق  است که  دقیقا همان موضوع بخشی نگیری هایی  این 
مسیر  در  اجرایی  دستگاه های  بعضا  که  موانعی  و  هستند  روبه رو  آن 
حرکت مناطق آزاد قرار می دهند، دستگاه هایی که در مناطق آزاد موثر 
باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا  هستند. 
نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه های 
باید به شکل یکپارچه تحت  اینترنت و...  زیرساختی مانند آب، برق، 
لوای سازمان های مناطق آزاد قرار بگیرند؛ ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم 
و ماده ۶۳ احکام دائمی توسعه برنامه های کشور را اجرا کنند و مدیریت 
یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر 

کاری در مناطق آزاد امکان پذیر است. 
موضوع دوم در این خصوص، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان 
آزاد، توجه  از راه های دور زدن تحریم ها در مناطق  خود است؛ یکی 
به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است؛ این مهم می تواند کار را 
ساده تر کند و هزینه های تحریم را به شدت کاهش دهد. با توجه به 
وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای اجرایی 
از  بتوانیم  تا  برسیم  ملی  یکپارچگی  به  باید  موارد،  این  تمامی  شدن 

تحریم ها عبور کنیم.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 موتورهای محرک اقتصاد کشور

مناطق  تشکیل  فلسفه  به  کشور  اقتصاد  کالن  در  آزاد  مناطق  نقش 
مخصوصا  کلیدی ،  و  مهم  بسیار  نقش  آزاد  مناطق  برمی گردد.  آزاد 
در کشورهای در حال توسعه می توانند ایفا کنند و اگر جایگاه اصلی 
مناطق آزاد لحاظ شود، هر یک از مناطق می توانند به عنوان موتور 
محرکه اقتصاد کشور باشند و برای هر یک از این موتورها می توان 
موتورها  این  با  کشور  اقتصاد  قطعا  که  کرد  تعریف  ویژه  برنامه  یک 
می تواند رو به جلو حرکت کند. تردیدی در این نیست که به منظور 
توسعه اقتصاد کشور به خصوص در بین المللی سازی اقتصاد، باید نگاه 
به بازارهای جهانی و حضور قوی در آن بازارها داشت که این حضورها 

نیازمند ضرورت ها و الزامات خاص در بازارهای بین المللی است.
طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به بازارهای 
  outward internationalisation  آن به  که  باشند  جهانی 
بحث  آزاد  مناطق  دیگر  رول  و  است  رول  یک  این  می گوییم. 
اول  رول  در  یعنی  است،   inward internationalization
مناطق آزاد تالش می کنند که بستر و شرایط محصوالت و خدمات 
دوم  رول  در  شوند.  بین المللی  که  کنند  مهیا  را  کشور  و  منطقه 
که  مهمی  فرصت های  و  فناوری ها  تکنولوژی ها،  که  می کند  تالش 
داخلی  بازار  در  را  حضورشان  زمینه  دارد،  وجود  جهانی  بازارهای  در 
اصلی  مسئله  کند.  مهیا  شبکه  و  نوآوری  یادگیری،  توسعه  منظر  از 
امروز در جهان موضوع networking )شبکه( است. راهبردی ترین 
این روابط در  اینکه  بنگاهی، روابط کسب و کار است و  سرمایه هر 
کجا قرار بگیرد، مهم است و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، 
مهم است. اگر مناطق آزاد نقش و قابلیت های شبکه را در خود ارتقا 
دهند، می توانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکه های کسب و 
کار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه نگاه کنیم، مناطق آزاد 
می توانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت شبکه ای در خود، کشور 
از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا تعداد  را به متنی 
از  از تکنولوژی ها، فرصت ها، دانش و اطالعات وجود دارد و  کثیری 
همه مهم تر اینکه فرصت هایی که در این مسیر می توانند ایجاد کنند 

مزیت ها و فرصت های مناطق آزاد در جهت ایجاد مراودات بین المللی:

مناطق آزاد، موتورهای محرک تجارت آزاد 
که برای کشور بسیار حیاتی است. 

اقتصاد  یک  باشند.  فرصت ها  شناخت  دروازه  می توانند  آزاد  مناطق 
خوبی  به  بتواند  را  فرصت ها  اول  درجه  در  که  است  اقتصادی  پویا، 
شناسایی کند، هم فرصت های تکنولوژیکی و هم فرصت های مربوط 
مناطق  اگر  علی الخصوص  فرصت ها،  سایر  و  بین المللی  بازارهای  به 
پاگیری که در سرزمین اصلی وجود  و  از مقررات دست  را  آزاد خود 
دارد رها کنند؛ این مقررات محدودکننده اگر در مناطق آزاد نباشد و 
مقررات زدایی به درستی انجام شده باشد، آن زمان قابلیت شبکه هم 
برای  می تواند  بهتر  یادگیری  و  برسد  ظهور  منصه  به  بهتر  می تواند 
کشور رخ دهد. امروز همه در دنیا در حال برنامه ریزی برای یادگیری 
باشیم  داشته  آزاد  مناطق  برای  درستی  برنامه ریزی  اگر  و  هستند 

می توانند به خوبی این نقش ها را ایفا کنند.

مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد
مزیت های مناطق آزاد از باب سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در 
هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است، بدون شک مناطق آزاد دارای 
مزیت های فوق العاده ای هستند. به عنوان مثال موضوعاتی که برای 
همه عمومی است عبارتند از عدم نیاز به ویزا، تردد راحت تر نسبت به 
سرزمین اصلی و قطعا به این واسطه تحرکی که می توان در مناطق 
آزاد به نسبت سرزمین اصلی در این خصوص داشت، بسیار سهل تر 

است و این خود یک ویژگی بزرگ است. 
زیرساخت های  همچون  آزاد  مناطق  خاص  ویژگی های  دوم  مبحث 
حمل و نقل داخلی، دریایی و هوایی است که این امتیازات در اغلب 
آزاد، تمرکز  آزاد وجود دارد. بحث معافیت مالیاتی در مناطق  مناطق 
بر اتخاذ تصمیم هم یکی دیگر از مزیت های مهم مناطق آزاد است. 
کمتری  سرعت  با  اصلی  سرزمین  در  که  فعالیتی  نمونه،  عنوان  به 
انجام می شود، در مناطق آزاد با سرعت بسیار بیشتری پیش می رود. 
فعالین  حضور  جهت  به  بین المللی  مناسبات  با  آشنایی  همچنین 
است  روان تر  حقوقی  مناسبات  آزاد،  مناطق  در  بین المللی  اقتصادی 
و ده ها مزیت دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد را می توان نام برد.

هر چند این مناطق با مطلوب ها فاصله فراوانی دارند، اما علیرغم این 
ویژه ای  امتیازات  و  مزیت ها  دارای  اصلی  سرزمین  به  نسبت  فاصله، 
آزاد  مناطق  برای  سرمایه گذاری  حوزه  در  اگر  اینکه  ضمن  هستند، 
بخواهیم به صورت تخصصی فعالیت انجام دهیم، ویژگی های خاصی 
یک  کیش  آزاد  منطقه  نمونه  عنوان  به  توریسم.  ازجمله  دارد  وجود 
ظرفیت بسیار خوب و بین المللی در حوزه صنعت توریسم دارد و این 
خود ویژگی و مزیت نسبی است که کیش به نسبت مناطق آزاد دیگر 
دارد و از همه مهم تر هوای پاک و محیط تمیز که می تواند در کنار 
نسبت  به  گردشگری  و  در حوزه سرمایه گذاری  دیگر  زیرساخت های 
و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  را  کیش  آزاد  منطقه  دیگر،  مکان های 
خارجی جذاب کند. البته این امکان در سایر مناطق آزاد نیز به طور 
فراهم  را  سرمایه گذاران  جذب  زمینه  می تواند  که  دارد  وجود  نسبی 

 نماید.

دستیابی به درآمدهای پایدار در مناطق آزاد
اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می شود. 
مزیت  آزاد  مناطق  در  که  است  و خالقیت  نوآوری  بر  مبتنی  اقتصاد 
رقابتی ایجاد می کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می توانیم 
درآمد و رشد پایدار را شاهد باشیم، بنابراین تمامی این موضوعات به 
هم گره خورده و نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و 
خالق را بر روی پلت فرمی که در مناطق آزاد داریم قرار دهیم، نه  
صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان 
حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامه ریزی در 

این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش  جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های مختلف 
باید روی آن نقطه  لذا  را هدف قرار دهند و  نقطه  آزاد، یک  مناطق 
وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای 
تخصیص منابع. بی شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده 
متاسفانه  کند.  مشترک  هدف  به  رسیدن  در  همکاری  خلق  می تواند 
به صورت سیلویی کار  آزاد  مناطق  در  امور کاری  موارد  از  در خیلی 
می شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید 
ارتباط درونی بین بخش های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری 
آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و  بین واحدهای مناطق 

سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.
نکته دیگری که در حوزه های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه 
می شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی 
کنیم که خروجی آن کار منجر به خالقیت نوآوری شود؟ این موضوعی 
است که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود، اما باید 
متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیده ای است و آسان نیست و 
نیاز به نیروی ماهر، دانش، خالقیت و محیط مناسب برای ایجاد این 

کسب و کار دارد.

آموزش و یادگیری، حلقه مفقوده در مناطق آزاد
ایجاد همکاری  به  از اصلی ترین موضوعاتی که می تواند منجر  یکی 
بین مناطق شود، به اشتراک گذاشتن منابع مناطق آزاد است؛ این منابع 
صرفا فیزیکی نیست، بلکه به اشتراک گذاشتن توانمندی منابع نیروی 
انسانی، فرصت های شناسایی شده، تجربه های بهتر بین مناطق آزاد 
بین  در  موفق تر  دانش های  یکدیگر،  بهتر  تجهیزات  و  منابع  کشور، 
مناطق و یادگیری همه این منابع است. اگر بتوانیم این زنجیره را در 
میان همه مناطق ایجاد کنیم، دسترسی به اهداف تعیین شده و رسیدن 

به توسعه اقتصادی پایدار به راحتی محقق خواهد شد.
بخشی از این موضوع به انتصاب افراد شایسته با مهارت مناسب، در 
با  انسانی  نیروی  ما  برمی گردد ؛ شاید یک وقت هایی  مناسب  جایگاه 
مهارت مناسب را در جایگاه مناسب قرار نداده ایم و یا بالعکس، اما این 

مسئله کلیدی کشور است، می بایست به عقب برگردیم تا یک نیروی 
انسانی مناسب با مهارت مناسب در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. 

دوم موضوع آموزش و یادگیری است؛ متاسفانه در کشورمان از موضوع 
نباید  یادگیری هم  روند  در  بگیریم،  یاد  باید  یادگیری غافل هستیم، 
قرار  یادگیری  محیط  در  را  باید خودمان  باشیم،  محیط  آمدن  منتظر 
در مبحث شبکه ها  نماییم.  فراهم  را  یادگیری  زمینه های  باید  دهیم؛ 
باید  یکی از طراحی های مهم، یادگیری در شبکه است. مناطق آزاد 
قابلیت جذب خود که عبارت است از توانایی شناسایی فرصت ها، دانش 
بیرونی، کسب، تفسیر و منتقل و اجرایی کردن آنها را داشته باشند، 
مناطق  در  مسئله  این  می باشد؛  اجرا  و  ساده، جستجو  عبارت  به  که 
آزاد حلقه مفقوده است و باید توسعه داده شود. منابع انسانی، چه در 
مناطق آزاد و چه در سرزمین اصلی در مرحله اول باید به خودسازی 
چهارم  مرحله  و  مهارت  سوم  مرحله  یادگیری،  دوم  مرحله  بپردازند. 
فرآیندسازی است و مهم ترین بخش، برقراری ارتباط درست می باشد. 
مناطق نباید به صورت جزیره کار کنند، باید اطالعات را بین هم به 
نمایند.  استفاده  امروزی  مدرن  تکنولوژی های  از  و  بگذارند  اشتراک 
و  روان گر  آزاد  مناطق  بی شک  کنیم،  پیدا  این مهم دست  به  ما  اگر 

تسهیل گر کسب و کار خواهند بود.

ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در مناطق آزاد
اقتصادی در نظر بگیریم، این  اگر مناطق آزاد کشور را یک سیستم 
سیستم اقتصادی یک ورودی و یک خروجی دارد؛ خروجی این سیستم 
یا خدمات است یا محصول. برای رسیدن به خروجی مطلوب در یک 
سیستم اقتصادی و در متن یک محیط مناسب، چند نکته مهم است. 
سوم  و  شود  اجرا  کسانی  چه  با  برنامه ها  این  دوم  برنامه ریزی،  اول 
ساختار سازمانی. یعنی این نیروهای انسانی چگونه با هم ارتباط برقرار 
کنند. ما از توجه به ساختارهای سازمانی در مناطق آزاد غافل شدیم. 
باید به سمتی حرکت کنیم که طراحی های درستی داشته و در کنار 
آن از تکنولوژی های مناسب استفاده نماییم. یعنی این سه موضوع به 
تنهایی کافی نیست و حتما تکنولوژی هم نیاز دارد. حال تکنولوژی 
یعنی چه؟ یعنی روش انجام کار. آیا روش کار ما، روش انجام مطلوب 
است؟ حال فرض بر این که تمامی این فاکتورها را داشته باشیم، اما 
مهم این است که با چه فرهنگی! آن فرهنگی که چتر حاکم بر این 
مسئله است، هم در حوزه منابع انسانی و هم محیطی که کار در آن 
از همه  و  اقتصادی است  صورت می گیرد شکل دهنده یک سیستم 
اقتصادی  موفق  نمونه های  باید  می باشد.  جهانی  تجربه های  مهم تر 
در دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی، چین و یا کشورهای همسایه و 
رقبای تجاری کشور و مراکز تحقیق و توسعه را ببینیم و مطالعه کنیم. 
بسیار خالی می باشد، موضوع  آزاد  مناطق  آن در  موضوعی که جای 
تحقیق و توسعه)R&D ( است. به تعداد مناطق آزاد، باید در کنارشان 
که  هستند  قوی  فکرهای  اتاق  این  باشیم،  داشته  قوی  فکر  اتاق 
می توانند به خلق نوآوری جدید کمک کنند، آنهایی برنده هستند که 
بلکه  تصنعی،  نه  دارند،  خود  کنار  در  بزرگی  توسعه  و  تحقیق  مراکز 
برای یادگیری. یک زمانی یادگیری از طریق تحقیق می باشد و زمانی 
از طریق انجام است؛ همه این یادگیرهای هنگامی شکل می گیرد که 
مراکز تحقیق و توسعه قوی داشته باشیم که دائما در حال خلق کردن 

ارزش باشند. 

محدودیت های مناطق آزاد جذب سرمایه گذاران خارجی
شاید هنوز در مناطق آزاد الزامات تجارت جهانی را دریافت نکرده ا یم، 
می بایست  کنیم،  حرکت  قوی  بین المللی  محیط  در  بخواهیم  اگر 
قابلیت های بین المللی خود را ارتقاء و توسعه دهیم؛ این توسعه شامل 
مراکزی چون بانک ها، بیمه ها، بورس، خدمات عمومی، خدمات هتلی، 
کیفیت ارائه خدمات و بسیاری موضوعات دیگر است. به عنوان مثال 
در مناطق آزاد کشور هتل های فراوانی وجود دارد، اما آیا سرویس دهی 

آنها  در سطح جهانی است؟ قطعا نیاز به بهبود دارد. 
فرصت های بهبود فراوانی در مناطق آزاد داریم که باید انجام گیرد تا 
آزاد،  مناطق  همسایه  کشورهای  شود.  محقق  دقیق  بین المللی سازی 
اقتصادی و چه در  فرصت های بزرگی هستند، چه در حوزه خروجی 
حوزه ورود اقتصادی و علم و تکنولوژی به کشور، چه خروج گردشگر 
کشورهای  گردشگران  ورود  چه  و  همسایه  کشورهای  به  کشور  از 
این  از  را  استفاده  حداکثر  باید  دلیل  همین  به  و  کشور  به  همسایه 
رشد  که  است  بین المللی سازی  تبادالت  در  باشیم.  داشته  فرصت ها 
است  بین المللی  در شبکه های  با حضور  بزرگ می شویم.  و  می کنیم 
که می توانیم فرصت ها را شناسایی نماییم. در این فضاها هستیم که 
نیاز  متوجه  فضا  این  در  دهیم.  ارتقاء  را  خود  قابلیت های  می توانیم 
مشتری خواهیم شد. زمانی که دست تجار خودمان را در دست تجار 
بین المللی قرار دادیم، این تبادل، هم یادگیری به همراه می آورد و هم 
در  امر  این  بهتری گردد.  دریافت سرویس  و  ارائه  به  منجر  می تواند 
مرحله اول نیاز به یکسری زیرساخت های آموزشی دارد؛ باید نیروی 
قدرت  که  باشیم  داشته  نیروهایی  باید  باشیم،  داشته  قوی  انسانی 
مذاکره داشته باشند و کیفیت را درک کنند، می بایست نیروهایی داشته 
باشیم که بازاریابی، نوآوری، طرح و برنامه و قدرت درک مجموعه این 

موضوعات را داشته باشد. 
اینها موضوعاتی است که اگر مناطق آزاد بخواهند بین المللی باشند، 
عالوه بر کارهایی که در حال انجام هستند، باید به این حوزه هم توجه 
ویژه داشته باشند. بنابراین توسعه قابلیت های درون سازمانی و برون 
سازمانی، بنگاهی و یا فردی و... همه این حالت ها باید وجود داشته 

باشد تا بشود روابط بین المللی خوبی برقرار نمود.
باشد، می توانند  داشته  وجود  باالیی  قدرت جذب  آزاد  مناطق  در  اگر 
قوی،  بانکی  اگر سرویس  باشند؛  موفق  بین المللی  تجارت  دنیای  در 
داشته  وجود  قوی   IT و  قوی  تکنولوژی های  و  فنی  زیرساخت های 
تجارت  در  حضور  و  خارجی  سرمایه گذار  جذب  در  می توانند  باشد، 

بین المللی موفق عمل کنند.
اگر قرار باشد که سیستم بانکی ما با سیستم بین المللی کار کند، باید 
باید سرویس بانک ها  بنابراین  حداقل ها را به تراز بین المللی برساند، 
بیمه  بین المللی  بازارهای  باید  بیمه ما  پیدا کنند. سازمان های  توسعه 
دنیا را خوب بشناسند، باید در رقابت بیمه با بخش خارجی توان رقابت 
بازارهای  به  کردن  ورود  دلیل  همین  به  داخلی،  با  نه  باشند  داشته 
قطعا  می دهد.  یاد  ما  به  را  بین الملل  روز  تجارت  مدل های  خارجی، 
بحث کالن اقتصادی کشور در حوزه تصمیم گیری بر روی قسمت ها 
و بخش های صنعتی کشور هم اثر خواهد گذاشت و بی شک در آن 
برای حرکت  را  درستی  و  مسیر صحیح  همزمان  باید  هم  سیستم ها 

انتخاب کنند.
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آموزش و توانمندسازی جوامع محلی در اولویت منطقه آزاد چابهار:

که  ویژه ای  جایگاه  و  اهمیت  به  واسطه  آزاد  مناطق  امروز 
اجتماعی کشور  و  اقتصادی  توسعه  در  نقش موثری  یافته اند، 
ایفا می کنند. هر چند ماهیت مناطق آزاد در ایران بر سهولت 
در کسب  و کار، زندگی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بنا 
شده، اما تاکنون بیشتر ناظر بر حوزه اقتصاد، صادرات و تولید 

بوده است.
اگر  که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  راستا  در همین 
توسعه در این مناطق همه شاخص های اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی را در برنگیرد و توجه ما صرفا شامل مسائل اقتصادی 
آنها  تبعاتی منفی برای  باشد، می تواند موجب  این مناطق  در 

شود.
مادی  منابع  اهمیت  بر  که  توسعه  نظریه  پیشگامان  برخالف 
نیروی  تربیت  معاصر  دنیای  در  می فشردند،  پای  کالبدی  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  زندگی  در  آموزش  اهمیت  و  انسانی 
انسانی  نظریه سرمایه  و  یافته  ویژه ای  اهمیت  و جوامع  افراد 
با تاکید بر بهره وری سرمایه گذاری در منابع انسانی، استدالل 
توان  و  افزایش ظرفیت  این سرمایه گذاری سبب  که  می کند 
بازگشت سرمایه در  افراد می شود. هر چند  بهره وری  تولید و 
نیروی انسانی فرآیندی طوالنی را می طلبد، اما شامل نتیجه ای 
عمیق و پرمغز است و در تمام کنش های فردی و جمعی افراد 
کاهش  موجب  انعکاس،  این  و  می یابد  انعکاس  آموزش دیده 

هزینه های اقتصادی، بهداشتی و... می شود.
بود  نخواهند  موفق  خود  اقتصادی  امر  در  کشور  آزاد  مناطق 
مگر آنکه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و زیست  محیطی 
نیز پیشگام باشند و برنامه های موفقی در این زمینه ها داشته 
باشند و به اعتالی این حوزه ها بی اندیشند. در حقیقت موفقیت 
به  منوط  گردشگری  حتی  و  تجارت  و  اقتصاد  حوزه های  در 
همین  به  است.  مناطق  این  اجتماعی  توسعه  به  ویژه  توجه 
منظور الزم است تا برنامه ریزی های الزم برای توسعه متوازن 

در همه شاخص ها در نظر گرفته شود.
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به پارادایم 
و  است  تبدیل  شده  شرکت ها  اداره  حوزه  مسلط  و  غالب 
اجتماع  برابر  در  معتبر جهانی مسئولیت  و  بزرگ  شرکت های 
و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژي شرکتی خود می بینند. 
کشورهاي  در  هم اکنون  که  است  موضوعی  مفهوم،  این 
سوي  از  به  شدت  باز  اقتصاد  با  کشورهایی  و  توسعه یافته 
حکومت ها، شرکت ها، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و 
مراکز علمی دنیا دنبال می گردد. باگذشت بیش از 60سال از 
ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی، شرکت ها به ادبیات مدیریت 
شرکت ها و کسب  و کارها، هنوز این مفهوم در فضاي کسب  و 

کار ایران جایگاه شایسته ای پیدا نکرده است.

سرمایه اجتماعی، عالج همه مشکالت
جامعه مدرن

برخی کارشناسان سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده تبیین علت 
پیشرفت برخی جوامع و عدم شکوفایی برخی دیگر دانسته اند. 
این مفهوم هم در سطح جامعه و هم در سطح یک سازمان 
ایجاد  پیوندهایی  یا  اجتماعی  تکالیف  از  و  است  بررسی  شده 
می شود که در شرایط خاص نیز می تواند به سرمایه اقتصادی 
معتقد  نیز  فرانسوی  اجتماعی  نظریه پرداز  بوردیو  شود.  منجر 
است سرمایه اجتماعی می تواند شبکه بادوامی از روابط کم  و 
بیش نهادینه  شده یعنی آشنایی و شناخت متقابل را به وجود 

آورد.
این مفهوم ، از مفاهیم نوین در جامعه  شناسی است که ارتباط 
منبع  مهم ترین  به  عنوان  انسانی  سرمایه  با  نزدیکی  بسیار 
سازمان ها دارد. سرمایه اجتماعی ، بستر بسیار مناسبی را برای 
بهره برداری و بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف 

فراهم می آورد .
یک  اعضای  میان  ارتباطات  و  پیوندها  به  اجتماعی  سرمایه 
هنجارها  خلق  با  و  دارد  اشاره  باارزش  منبع  عنوان  به   شبکه 
و اعتماد متقابل، موجب توفیق اهداف اعضا می شود و همانند 
سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی ماهیتی مولد دارد و می تواند 
باعث ظهور و شکوفایی منابعی شود که افراد و گروه ها بتوانند 

با بکارگیری آن به اهداف خود دست پیدا کنند.
عالوه بر آن می توان گفت برای تحقق توسعه بیش از سرمایه 
اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم؛ 
مفید  سرمایه ها  دیگر  از  استفاده  اجتماعی  سرمایه  بدون  زیرا 

نخواهد بود. 
این موضوع به  ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  صنعتی،  و  اقتصادی  توسعه  به 
است. بنابراین اگر بپذیریم که هدف غایی انسان از تالش و 
کار اقتصادی، حفظ و ارتقای کرامت انسانی است، درمی یابیم 
به  سازمان ها  و  اجتماعی شرکت ها  مسئولیت  مفهوم  چرا  که 

پارادایم مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است.
کلمن درباره اشکال سرمایه اجتماعی اعتقاد دارد که سرمایه 
در  و  است  افراد  برای  مهمی  منبع  سازمان ها  در  اجتماعی 
آنها،  سازمانی  زندگی  مشهود  کیفیت  و  آنها  کنش  توانایی 
می تواند بسیار تاثیر گذارد و موجبات افزایش مسئولیت پذیری 
تعامالت  و  همبستگی  چراکه  آورد؛  فراهم  را  آنها  اجتماعی 
بین افراد سازمان با ذی نفعان و همچنین مسئولیت پذیری در 
قبال افراد جامعه ، در گرو تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی در 

شرکت ها و سازمان ها است.

مسئولیت اجتماعی و دسترسی به فرصت های 
برابر در آموزش

که  است  تعهداتی  و  وظایف  مجموعه  اجتماعی،  مسئولیت 
سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای 

که در آن فعالیت می کند، انجام دهد.
در  حیاتی  ضرورت  یک  اجتماعی،  مسئولیت  استانداردهاي 
عصر جهانی  شدن است. مسئولیت اجتماعی شرکت، مجموعه 

بایستی در جهت حفظ،  تعهداتی است که سازمان  وظایف و 
مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام 
دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت رویکردي جامع به مالحظات 
منافع  از  حفاظت  و  زیست محیطی  اجتماعی،  اقتصادي، 
ذینفعان، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، و تغییر نگرش های 

شخصی است.
تغییرات در دنیای اقتصاد و سیاست، سازمان ها را متوجه این 
نیازمند  بلند مدتشان،  مسئله کرده است که تضمین موفقیت 
مشکالت  و  مسائل  حل  در  نقششان  افزایش  و  بیشتر  توجه 

محیط زیستی و اجتماعی است.
به همین سبب، سازمان های بزرگ و موفق، روزبه روز توجهشان 
را به سرمایه گذاری ها در جامعه، بهبود مستمر فعالیت ها، راضی 
عملکرد  گزارش های  مرتب  انتشار  و  ذی نفعان  داشتن  نگه  
اجتماعی و محیط زیستی بیشتر کرده و این موارد را در اولویت 

کارهای خود قرار می دهند.
یکی  به  سازمان ها  اجتماعی  مسئولیت پذیری  موضوع  امروزه 
از رایج ترین موضوعات محافل علمی و دنیاي تجارت تبدیل 
در  الزام،  به  یا  و  اختیار  به  مدیران،  از  بسیاري  و  است   شده 
به  باید  می کنند.آنها  توجه  آن  به  خود  تصمیم گیری های 
همین  به  کنند.  توجه  خود  فعالیت های  اجتماعی  پیامدهاي 
دلیل، در سال های گذشته، مسئولیت پذیری اجتماعی به  عنوان 
عنصر مهارکننده براي قدرت، تاثیر و تخلفات شرکت ها اهمیت 
و مقبولیت زیادي پیداکرده است و یکی از موارد مهم در مسئله 
این،  بر  به شمار می رود. عالوه  درونی  نظارت  و  خودکنترلی 
ادراك هر چه بیشتر ذینفعان از حقوق خود و نیاز به حفظ و 
ضرورت  نیز  آتی  نسل های  براي  زیست  محیط   از  نگهداري 

مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت کرده است.
در جوامع جهانی که روزبه روز گسترش بیشتری پیدا می کنند، 
توسعه دسترسی به محتوای آموزشی چه از نظر فردی و چه 
راستا می بایست درگام  این  اهمیت است. در  دارای  اجتماعی 
برای  که  منطقه ای  و  پوشش  تحت  جمعیت  نیازهای  اول 
مسئولیت  از  مهم  زیرمجموعه  یک  عنوان  به   را  آموزش  آن 
باید دید  را بشناسیم. در گام دوم  پیگیری می کنیم  اجتماعی 
سرمایه گذاری  برای  الزم  آمادگی های  حد  چه  تا  منطقه  که 
قدم  گام سوم  برای   بتوان  تا  دارد  را  مختلف  بخش های  در 

برداشت و از فرصت ها برای توسعه جامعه استفاده نمود.

عمل به مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد چابهار
منطقه آزاد چابهار ظرفیت نهادی و زیرساختی ویژه ای برای 
پیشران  عنوان  به   توانسته  که  دارد  منطقه ای  و  ملی  توسعه 
داشته  تولیدی  و  خدماتی  فعالیت های  در  تمرکزی  توسعه، 
دارد ، مسیری  استراتژیکی که  قابلیت های  به  با توجه  و  باشد 
طوالنی در پیش بگیرد. این سازمان از زمان تاسیس، متناسب 
با موقعیت سیاسی و اجتماعی کشور و راهبرها و برنامه های 

مدیران هر دوره توانسته مسیر مشخصی را دنبال کند. 
سازمان منطقه آزاد چابهار سال گذشته مطالعه ای را با همکاری 
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در حوزه 
سند  به  نهایت  در  که  کرد؛  آغاز  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت 

مسئولیت اجتماعی سازمان منجر شد. 
است  فعالیت هایی  و  اقدامات  از  مجموعه ای  شامل  سند  این 
که به ارتقاء اهداف موردنظر در جامعه محلی و پیوند توسعه 
اجتماعی منجر خواهد شد و نشان دهنده میزان  اقتصادی و 
اهمیت این سازمان به این امر مهم در حوزه های مختلف اعم 
از بهداشت، آموزش، ورزش و... است و به  عنوان اولین سازمان 
در میان مناطق آزاد که نگاه ویژه ای به این حوزه داشته، مطرح 
مسئولیت  حوزه  در  گوناگون  فعالیت های  به  اقدام  تاکنون  و 

اجتماعی کرده است .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  به  عنوان  عبدالرحیم کردی 
سازمان منطقه آزاد چابهار با ورود خود به این سازمان، نشان 
است.  قائل  اجتماعی  مسئولیت  امر  برای  ویژه ای  اهمیت  داد 
پراهمیت  مقوله ای  را  سازمان ها  در  اجتماعی  مسئولیت  وی 
به  سازمان ها  در  ویژه ای  توجه  اخیر  در سال های  که  دانست 
آن شده، به  طوری  که در گزارش های اولیه سازمان ها اولین 
بخش قبل از ارائه عملکرد مالی و سود و زیان اقتصادی، به 

اقدامات مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی پرداخته می شود.
مهدی آبروش مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار 
بهتر  چه  هر  اجرای  برای  می گوید:  خصوص  این  در  نیز 
مسئولیت  سند  چابهار،  آزاد  منطقه  در  اجتماعی  مسئولیت 

اجتماعی تعریف کرده ایم.
وی همچنین چابهار را دارای چهار هدف راهبردی می داند که 
شامل کمک به تامین رشد و پویایی، اقتصاد مقاومتی، کمک 
به تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی، توسعه و تسریع عمران 
و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی جامعه محلی در زمینه های 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می شود.
این  راستای  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  می گوید:  آبروش 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  توسط  که  راهبردها 

سند  تدوین یک  در  را  گزینه  بهترین  تعریف  شده،  اقتصادی 
دیده است. با توجه به این سند و در راستای اهداف راهبردی، 
کاهش  دنبال  به  و  کرده ایم  حمایت  ورزشی  برنامه های  از 
گسترش  و  درمان  و  بهداشت  توسعه  اجتماعی،  آسیب های 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی و اعتالی آموزش در منطقه 

را دنبال می کنیم.

توجه ویژه منطقه آزاد چابهار به امر آموزش 
بنیاد حیات جمعی انسان را تعلیم و تربیت تشکیل می دهد و به 
گفته کارشناسان ما آنگونه  زندگی می کنیم که تربیت می شویم.

امروز آموزش با توجه به تغییرات اجتماعی و با رشد و توسعه 
به  و  دارد  ناگسستنی  پیوندی  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
آموزشی  نظام  و  توسعه  اصلی  رکن  می توان  را  دانش  عبارتی 
دانست. فعالیت های آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری 
یک نسل برای نسل دیگر تلقی کرد. هزینه های صرف شده در 
به شمار  انسانی  منابع  روی  بر  آموزش، سرمایه گذاری  جریان 
برای  بهره وری  فرصت  و  مطلوب  شرایط  می تواند  که  می رود 

شخص و درنهایت برای جامعه را به وجود بیاورد.
منطقه آزاد چابهار، تا سال 1385 یکی از ضعیف ترین مناطق 
قبولی  آمار  پایین ترین  و  می شد  محسوب  آموزش  حوزه  در 
مربوط  استان  و  کشور  سطح  در  دانشگاه ها  در  دانش آموزان 

به این منطقه بود. 
عدم وجود نیروی آموزشی مجرب و کمبود معلم در کالس های 
مدارس  وجود  و  آموزشی  مناسب  زیرساخت های  نبود  درس، 
کپری ازجمله مشکالتی بودند که منطقه با آنها دست  و پنجه 
نقاط  محروم ترین  از  یکی  چابهار  حقیقت  در  می کرد.  نرم 
آن  در  آموزش  کیفیت  که  می شد  محسوب  استان  آموزشی 
بسیار پایین بود و تراکم باالی دانش آموزان و کمبود فضای 
آموزشی در آن موجب افت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان 

شده بود.
آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  و  ورود  با  اخیر  سال های  در  اما 
چابهار و با فعالیت بسیاری از سازمان های مردم نهاد در مناطق 
این  از  بسیاری  بلوچستان  و  سیستان  استان  و  ایران  محروم 
مشکالت دیده و حل شده است و آموزش در این استان و به 

خصوص در چابهار رو به بهبود دارد.
استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره  سرپرست  سرحدی نیا،  رضا 
از  بیش  بود،   کرده  اعالم  گزارشی  در  بلوچستان  و  سیستان 
160کالس خشتی و گلی در سیستان و بلوچستان وجود دارد 
که این اداره اولویت خود را برای نوسازی و تجهیز این مدارس 
می داند و گفته بود: در سال ۹6 حدود 10۲میلیارد تومان و در 
اداره کل نوسازی  به  اعتبار  سال ۹۷ حدود ۲1۲میلیارد تومان 
مدارس استان اختصاص یافت. در سال ۹8 نیز تاکنون از محل 

ملی ۲3۷میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
قابل  توجهی  اقدامات  که  بود  سال ۹6  ابتدای  از  حقیقت  در 
نقش  ایفای  راستای  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از 
مسئولیت اجتماعی و بهبود وضعیت آموزشی مدارس چابهار و 
نواحی همجوار صورت گرفت و بسیاری از پروژه های نیمه تمام 
حد  تا  خدمات  خرید  نیروهای  استخدام  و  تکمیل  آموزشی، 
بهره برداری  مورد  نیز  جدیدی  پروژه های  و  انجام شد  زیادی 

قرار گرفت.
نقش  ایفای  با  اخیر،  آزاد چابهار در سال های  سازمان منطقه 
توانست  پرورش  و  آموزش   بخش  در  اجتماعی  مسئولیت 
منطقه  سازمان  برنامه های  بردارد .  اثربخشی  گام های 
و  سخت افزاری  بخش  دو  در  آموزش  بخش  در  چابهار  آزاد 
نرم افزاری  بخش  در  سازمان  این  می شود.  دنبال  نرم افزاری 
برنامه کامل و جامع برای آموزش و تربیت اساتید و معلمین 
در نظر گرفته که در جهت توانمندسازی نیروی آموزش گام 
برمی دارد. در همین بخش نرم افزاری، آموزش دانش آموزان و 
ارتقاء دانش آنها در قالب کالس های تقویتی نیز مدنظر است.

بخش سخت افزاری آن شامل توسعه زیرساخت ها و تکمیل و 
تجهیز فضاهای آموزشی است که در سال 13۹۷ با قراردادی با 
سازمان نوسازی مدارس وارد فاز جدیدی در توسعه امر آموزش 
تا به  موجب آن، 13مدرسه در مناطق محروم  در منطقه شد 
و  بازسازی  یاری  دشت  منطقه  و  کنارك  شهرستان  چابهار، 

نوسازی شود.
واگذاری  یا  مدرسه  احداث  همچون  اقداماتی  خاص  طور  به 
زمین جهت احداث مدرسه، پرداخت کمک  هزینه تحصیلی به 
دانش آموزان، برگزاری آزمون جذب و استخدام دبیران مجرب 
و متناسب با رشته تحصیلی از میان متقاضیان بومی و مقیم 
در جهت رشد شاخص های آموزشی ، اجرای طرح توانمندسازی 
برنامه های  در  مشارکت  دبیرستان،  آموزشی  عوامل  و  دبیران 
برنامه های  از  حمایت  حرفه ای ،  و  فنی  مراکز  آموزشی 
آموزشی  رویکرد  با  خیریه ها  و  مردم نهاد  موسسات  اجتماعی 
ارتقاء  جهت  در  دیگر  برنامه های  بسیاری  و  توانمندسازی  و 

آموزش در این منطقه دنبال می شود.
با  درس  83کالس  ظرفیت  با  مدرسه  سیزده  نیز  امسال 

آزاد چابهار و خیریه  مشارکت پنجاه  درصدی سازمان منطقه 
»دست یاری به دشتیاری« در منطقه دشت یاری با اعتباری 

بالغ بر 8میلیارد تومان در دست  ساخت است. 
این سیزده مدرسه شامل مدارس پت ، شه بیگ زهی ، گراگی، دج 
دادخدا، چوتانی، التیدان، نیام بیت، بجاربازار، کچ، ملنگ بازار 
عورکی، ندکان سرافراز، چابهار و کنارك است که در شهر یا 
دهستان های باهوکالت، پیر سهراب، چابهار و کنارك ساخته 

می شوند و شامل مدارس دو کالسه تا 1۲کالسه هستند.
در روستای تاریخی تیس نیز اقدامات سازمان منطقه آزاد چابهار 
شامل مرمت و بازسازی مدارس زینبیه، حضرت مریم، و مدرسه 
احداث  جهت  در  زمین  واگذاری  همچنین  و  می شود  انبیا  راه 
مدرسه هوشمند در محدوده منطقه آزاد با ظرفیت 500دانش آموز 
در دو نوبت و واگذاری زمین و مشارکت جهت احداث دبیرستان 
این  مفید  اقدامات  دیگر  از  300دانش آموز  ظرفیت  با  دخترانه 

سازمان در راستای بهبود فضاهای آموزشی است.
سازمان  مهم  فعالیت های  از  دیگر  یکی  آموزش  بحث  در 
منطقه آزاد چابهار اجرای طرح مدارس مروج سالمت است که 
اقداماتی شامل تجهیز اتاق بهداشت مدارس، بازسازی مدارس، 
برگزاری همایش مرتبط با بهداشت در مدارس و کارگاه های 
و...  سالمت  مروج  معلمان  ویژه  ریوی  قلبی  احیای  آموزش 

می شود. 
انجام  و  اقتصادي  فعالیت هاي  بر  عالوه  چابهار  آزاد  منطقه 
طرح هاي زیربنایي در سال هاي اخیر، گام هاي استواري براي 
از آنها  توسعه تعلیم و تربیت دانش آموزان برداشته که برخی 

موارد عبارتند از:
از خدمات  یکي  عنوان  به  توانا  و  دانا  دبیرستان  راه اندازی   
ماندگار سازمان منطقه آزاد براي مردم چابهار است که مي تواند 
راه اندازي  باشد.  داشته  زیادي  تاثیر  انساني  نیروي  تربیت  در 
این دبیرستان با حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
و دانشگاه بین المللي چابهار با امکانات رفاهي نظیر خوابگاه، 
تحت  و  کامپیوتر  کالس  کتابخانه،  انگلیسي،  زبان  البراتوار 
نظر بهترین مربیان و مشاورین تحصیلي کمک بزرگي براي 
توسعه  آینده  در  است.  بلوچستان  محروم  آموزان  دانش  رشد 
و  پسرانه  روزي  شبانه  آموزشي  مجتمع  تاسیس  و  دبیرستان 
و دوم در سال هاي  اول  ابتدایي، متوسطه  دخترانه در مقاطع 
اقدام و  آزاد چابهار در دست  با حمایت سازمان منطقه  آینده 

پیگیري است.
استراتژی  استقرار  عملیاتی  برنامه  و  راه  نقشه  تدوین   
با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  در  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت 

مشارکت موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران
 اجرای طرح اتاق کارآفرینی مدارس دوره متوسط دخترانه 
و پسرانه به صورت پایلوت در روستای تیس با مشارکت بنیاد 
توسعه کارآفرینی زنان و جوانان کشور به منظور استعدادیابی، 
کارآفرینی  نمایشگاه  برگزاری  و  توانمندسازی  آموزش، 

دانش آموزی
83کالس  ساخت  جهت  ریال  40میلیارد  اعتبار  تخصیص   
چابهار،  شهرستان  محروم  مناطق  مدارس  بازسازی  و  درس 
تجهیز  و  نوسازی  سازمان  مشارکت  با  کنارك  و  دشتیاری 

مدارس استان سیستان و بلوچستان
 توسعه فضای آموزشی روستای آبکان از دو کالس درس به 
پنج کالس، محل بازی کودکان و تهیه لوازم التحریر، ملزومات 

اداری ورزشی و آموزشی
 برگزاری جشن آیین مهر منطقه آزاد به منظور گردهمایی 
احداث  به منظور  نیک اندیش جهت جمع آوری کمک  خیرین 

فضاهای آموزشی روستاهای منطقه دشتیاری 
 اهداء ده هزار بسته آموزشی، شامل لوازم التحریر، کتاب های 
به  کیف  و  ورزشی  البسه  زبان،  قصه،  آموزشی،  درسی، 
و  شهرستان  همجوار  نواحی  روستاهای  مدارس  دانش آموزان 
روستاهای چابهار، کنارك، نیکشهر و منطقه الشار با مشارکت 

موسسه فرهنگی، آموزشی راه رشد تهران 
 تجهیز مدرسه رسالت چابهار با مشارکت موسسه راه رشد 

 مشارکت در برگزاری مسابقه طعم خوش ریاضی با حضور 
500نفر دانش آموز در مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان های 

شهرستان چابهار با همکاری اداره آموزش و پرورش 
 تامین بخشی از ملزومات اداری و سیستم سرمایشی تعدادی 

از مدارس شهرستان چابهار و نواحی همجوار آن
 حمایت از دانشجویان و دانش آموزان با استعداد بومی جهت 
تامین بخشی از هزینه های تحصیل و ملزومات جانبی موردنیاز.

از  ایران  آزاد  مناطق  دیگر  مانند  چابهار  آزاد  منطقه  تاسیس 
اواخر سال 13۷0 و با اجرای تبصره 1۹ قانون برنامه اول توسعه 
در برنامه دولت وقت قرار گرفت. رویکرد دولت تدبیر و امید 
بود و موقعیت  آزاد چابهار مثبت  به منطقه  ابتدا  از همان  نیز 
جغرافیایی و استراتژیک آن و دسترسی به آب های آزاد دریای 
عمان و اقیانوس هند، معافیت آن از تحریم های آمریکا و دیگر 
کشور  عزیزدردانه  به  چابهار  موجب شد  مزیت ها  و  ویژگی ها 

تبدیل شود و توجه ها را بیش  از پیش به خود جلب کند.
اما آنچه در این میان الزم است بیشتر به آن پرداخته شود، این 
موضوع است که چابهار با وجود پتانسیل های فراوان در حوزه 
گردشگری،  تولید،  صنعت،  لجستیک،  از  اعم  مختلف  های 
به  بیشتر  توجه  نیازمند  استراتژیک،  موقعیت  و حتی  صادرات 

امر اجتماعی است.
سازمان منطقه آزاد چابهار با هدف پر کردن شکاف آموزشی 
مدارس چابهار و نواحی همجوار آن و در راستای ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی با برنامه ریزی قبلی در جهت بهبود وضعیت 
آموزشی در دستورکار خود قرار داده و اقدامات قابل توجه ای در 

این زمینه انجام داد است .
طریق  از  است  کوشیده  همواره  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
برنامه ریزی و اجرای درست مسئولیت اجتماعی به عنوان پایه و 
اساس کار برای آحاد جامعه ایجاد حق نماید. همواره مفهوم واالی 
مسئولیت اجتماعی با موضوعیت آموزش در این سازمان با توجه 
به وضعیت اسفبار آموزش و پرورش استان خصوصا حوزه چابهار 

و نواحی همجوار آن حائز اهمیت خاص و ویژه ای بوده ای است. 
منطقه آزاد چابهار مسیر خود را در راه پیشرفت اقتصادی پیدا 
اجتماعی  مسئولیت  اجتماعی  حوزه های  به  توجه  با  و  کرده، 
می تواند  آن  توانمندسازی  و  محلی  جامعه  کردن  همراه  و 

موفقیت های بیشتری را در تمامی حوزه ها کسب نماید.



یادداشت

آن،  امروزي  و  عام  مفهوم  به  آزاد  مناطق 
مي شوند  شناخته  راهکارهايي  عنوان  به 
دهه هاي  طي  جهان  كشورهاي  اغلب  كه 
اصالح  جهت  در  را  آن  توانسته اند  اخير 
گذار  نيز  و  خود  اقتصادي  ساختارهاي 
در  نفوذ  و  آزاد  اقتصاد  به  بسته  اقتصاد  از 

بازارهاي جهاني به كار گيرند. 
ملي  اقتصاد  بين  پلي  بايد  را  آزاد  مناطق 
سو  يک  از  كه  گرفت  نظر  در  بين الملل  و 
خارجي،  مستقيم  سرمايه گذاري  جذب  با 
بخشيده  استحکام  را  صادرات  توسعه  پايه 
و  منابع  از  بهره گيري  با  ديگر  طرف  از  و 
استعدادهاي بالقوه كشور، مزيت هاي نسبي 
به  بين الملل  اقتصاد  زمينه  در  را  اقتصاد 

بالفعل تبديل مي كند.
از مهم ترين اصول شکل گيری  شايد يکی 
جذب  دنيا،  سراسر  در  آزاد  مناطق 
سرمايه گذار با دو رويکرد توسعه منطقه ای و 
محور توليد در مناطق آزاد با نگاه صادراتی 

بوده است.
نگاه  با  بحث سرمايه گذار در تمامی جهان 
بر پايه سرمايه گذار واقعی، حال چه شهروند 
آن كشور و يا چه خارجی بوده است؛ نگاه 
دوگانه كه متاسفانه در ساختار سرمايه گذاری 
خارجی  سرمايه گذار  بحث  به  ما  كشور  در 
محور  اصل  صرفا  و  می شود  معطوف 
سرمايه گذاری را جذب سرمايه گذار خارجی 
زيادی  حدود  تا  نگرش  اين  كه  می بينيم، 
ما را از ظرفيت های تشويق سرمايه گذاران 
داخلی از يک سو و ترغيب مشاركت داخلی 
در  با محوريت بخش خصوصی  و خارجی 
دور  آزاد  مناطق  پروژه های  برای  هم  كنار 

نگاه داشته است.
كه  منفی  موج  وجود  و  كنونی  شرايط  در 
سرمايه گذاری  مباحث  قبال  در  دنيا  در 
از  دست  بايد  ما  دارد،  وجود  ايران  در 
خط كش گذاری های منسوخ در حوزه جذب 
و  برداريم  خارجی  و  داخلی  سرمايه گذاران 
همه نگاه و توان خود را در مسير تسهيل 
پيشبرد  برای  مجوزی  و  اداری  خدمات 
معطوف  واقعی  سرمايه گذاران  كارهای 

كنيم.
بی شک نگاه دوگانه به بحث سرمايه گذاری، 
به جذب  را  بيشتر گرايش ذهنی مسئولين 
كه  است  كشانده  خارجی  سرمايه گذاران 
ميان  در  دلسردی  ايجاد  موضوع  اين 
خواهد  وجود  به  را  داخلی  سرمايه گذاران 

آورد.
نگاه  با  همکاری  و  اعتماد  فضای  ايجاد 
مناطق  سازمان های  بين  واقعی  مشاركت 
بزرگترين  می تواند  سرمايه گذاران  و  آزاد 
كشور  آزاد  مناطق  توفيق  و  موفقيت  اهرم 
در پيشبرد اهداف كالن اقتصادی و توليدی 

با محوريت سرمايه گذاران باشد.
زمانی كه سرمايه گذاران كه شركای واقعی 
با  هستند،  آزاد  مناطق  اصلی  صاحبين  و 
مالکيتی  و  باال  بعضا دست  رفتار  و  نگاه ها 
آزاد  مناطق  مسئولين  و  مديران  مختار 
قطعا  می شوند،  مواجه  پروژه ها  قبال  در 
شاهد  كه  باشيم  داشته  انتظار  نمی توانيم 
حضور گسترده آنها و شركای تجاری عمدتا 
خارجی سرمايه گذاران داخلی در مناطق آزاد 

كشور باشيم.
تجربه مناطق آزاد موفق و بنام دنيا، نشان 
رضايت  مسير  در  بيشتر  چقدر  هر  كه  داده 
سرمايه گذاران در كنار حمايت سازمان های 
مناطق آزاد در حوزه های تسهيل گری پيش 
برويم، بی ترديد بخش خصوصی، خود توان 
درازمدت  برنامه های  پياده سازی  و  ترسيم 
و  صنعتی  توليدی،  مختلف  حوزه های  در 
تجاری را با توجه به تعريف منافع مشترک 
برای سازمان های مناطق آزاد بدون مداخله 
دولت ها در حوزه های كاری را خواهد داشت.

اگر اعتقاد ما بر پايه آزادی عمل در تمامی 
در  بازرگانی  و  توليدی  تجاری،  حوزه های 
مناطق آزاد با مشاركت سرمايه گذاران بخش 
نگاه  از  دست  بايد  پس  است،  خصوصی 
مناطق  اين  در  دولتی  مديريتی  و  مالکيتی 
برداشته و اجازه دهيم كه بخش خصوصی 
نگاه  با  خود  برای  كه  منافعی  به  توجه  با 
سرمايه گذاری شخصی و يا مشاركتی دارد، 
امکان فعاليتی آزادانه و دور از بروكراسی های 
را  نکته  اين  و  باشد  داشته  دولتی  پيچيده 
باور داشته باشيم كه سود ما در گرو فعاليت 

سرمايه گذاران بخش خصوصی است.

پویایی مناطق آزاد
در گروی تضمین سود 

سرمایه گذاران
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حسین مرادی
 کارشناس مناطق آزاد

پس از فروپاشی شوروی سابق، هزاران زنجيره توليد و فناوری و 
زيرساخت مشترک در زمينه حمله و نقل ريلی، خطوط لوله نفت 
اتحاديه  اعضاء  ويژه  به  آن  از  باقيمانده  به كشورهای  و...  گاز  و 
اقتصادی اوراسيا به ارث رسيده به همين دليل اين كشورها هنوز 

به هم وابسته هستند. 
قرقيزستان  بالروس،  قزاقستان،  روسيه،  كشورهای  سال 2000 
بهره گيری  و  اقتصادی  مناسبات  تقويت  هدف  با  ارمنستان  و 
مقررات  و  ايجاد  را  اروآسيا  اقتصادی  اتحاديه  زيرساخت،  اين  از 
گمركی اتحاديه از سال 2010 برای قزاقستان، روسيه و بالروس 

الزم االجرا شد.
شکل گيری اتحاديه گمركی، اتحاديه اقتصادی اوراسيا را تقويت 
نمود كه در نهايت با ايجاد فضای واحد اقتصادی )SES(  در اول 
الزامی برای  اتحاديه به يکپارچگی به عنوان اصل  ژانويه 2012، 
نيز،  اوراسيا  اقتصادی  يافت. كميسيون  كاركردهای موفق دست 
كه باالترين نهاد ناظر بر اجرای مقررات اتحاديه گمركی و فضای 
در  كرد.  سال 2012 شروع  را  خود  فعاليت  است،  اقتصادی  واحد 
سال 2014 سران كشورهای عضو اتحاديه گمركی و فضای واحد 
امضا  به  را   )EEU( اوراسيا اقتصادی  اتحاديه  پيمان  اقتصادی، 
است.  درآمده  اجرا  مرحله  به   2015 ژانويه  اول  از  كه  رساندند 
اتحاديه هم اكنون 20ميليون كيلومتر مربع  اين  كشورهای عضو 
5.2درصد  كه  دارند  نفر جمعيت  از 183ميليون  بيش  و  مساحت 

جمعيت جهان است.

اهداف و مزیت های پیوستن 
به اتحادیه اقتصادی اورا سیا

1- تسهيل تجارت
2- ايجاد بازار مشترک درحوزه كشورهای مستقل هم سود عضو

3- حذف تدريجی قوانين گمركی در داخل اتحاديه
4- برقراری تعرفه خارجی مشترک در ميان كشورهای عضو

5- هماهنگ سازی تشريفات گمركی
6- جابه جايی آزاد كاال، سرمايه، نيروی كار و خدمات در مرزهای 

اوراسيا
7- برقراری سياست مشترک در زمينه انرژی، صنعت، كشاورزی 

و وسايل نقليه
اتحاديه گمركی امکان اين را فراهم می كند كه اتحاديه اقتصادی 
نظير  بين المللی  مذاكرات  در  واحد  نهاد  يک  عنوان  به  اوراسيا 
برای  ضرورتی  و  شده  وارد  جهانی  تجارت  سازمان  با  مذاكره 

مذاكره جداگانه كشورهای عضو اين سازمان نباشد.

مزیت های پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و اتحادیه گمرکی آن

1- سرمايه گذاری دوجانبه
2- اشتغال زايی

3- انجام پروژه های مشترک
4- گسترش مبادله كاال و خدمات

و  گردشگری  مهاجرت،  فرهنگ،  حوزه های  در  همکاری   -5
تقويت صلح بين اقوام و مذاهب

در حال حاضر، جمهوری اسالمی ايران با هر 5كشور عضو اتحاديه 
)BIT(   اقتصادی اوراسيا دارای موافقت نامه سرمايه گذاری دوجانبه
است و راه چندانی تا امضای موافقت نامه سرمايه گذاری در اوراسيا 

باقی نمانده است. 
اوراسيا  اتحاديه  اقتصادی  كميسيون  به  سال 1395  در  ايران 
پيشنهاد ايجاد يک منطقه آزاد تجاری ميان ايران و اين اتحاديه 
را مطرح كرد؛ پيشنهادی كه از جانب اعضای آن نيز مورد استقبال 
و  كمی  ارزيابی  و  متعدد  مذاكرات  سال  دو  طی  و  گرفت  قرار 
در  موافقت نامه  اين  باالخره  آنها،  ترجيحی  ميزان  و  اقالم  كيفی 
تاريخ 27ارديبهشت 1397 در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسيد. 
بديهی است اين مسئله صرفا اجرايی شدن موافقت نامه تجاری 
اورآسيا را در برداشته و به معنی  اقتصادی  اتحاديه  ايران و  بين 

عضويت ايران در اتحاديه اقتصادی اوراسيا نيست.
با اعالم رسمی اتحاديه اقتصادی اوراسيا و همچنين كشورمان، 
مبنی بر اتمام فرآيند قانونی تصويت داخلی »موافقت نامه موقت 
تشکيل منطقه آزاد تجاری بين جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه 
روسيه،  كشورهای  شامل  عضو«  كشورهای  و  اوراسيا  اقتصادی 
ارمنستان، قزاقستان و بالروس، اين موافقت نامه در آبان ماه سال 
جاری اجرايی خواهد شد. حال آن كه عضويت در يک اتحاديه 
پولی،  اقتصادی،  تصميمات كالن  از  تبعيت  معنای  به  اقتصادی 

مالی و تجاری كميسيون اقتصادی آن اتحاديه، آزادی بازارهای 
كاال و خدمات و نيروی كار و سرمايه بين اعضا و اعمال تعرفه ها 

و سياست های تجاری مشترک در مقابل كشورهای ثالث است.
چهارچوب  در  و  سال 1394  در  موافقنامه  اين  تشکيل  موضوع 
دو  بين  آزاد- ترجيحی  تجارت  موافقت نامه  انعقاد  سنجی  امکان 
مذاكرات  روند  بودن  طوالنی  دليل  به  كه  گرديد  مطرح  طرف 
مقرر  اوليه،  توافق  مطابق  آزاد،  تجارت  موافقت نامه  به  مربوط 
ترجيحات  برای  اقالم  از  تعدادی  شامل  موقتی  موافقت نامه  شد 

تعرفه ای ميان طرفين به امضا برسد.
نتيجه  به  مذاكره  سال  دو  به  قريب  از  پس  حاضر  موافقت نامه 
رسيد و در ارديبهشت سال 1397 توسط وزير وقت وزارت صنعت، 
اقتصادی  اتحاديه  عضو  كشورهای  مقامات  و  تجارت  و  معدن 
اوراسيا امضا شد. اين موافقت نامه، در واقع موافقت نامه ای موقت 
در راستای تشکيل ترتيبات تجارت آزاد ميان جمهوری اسالمی 
ايران و اتحاديه اقتصادی اوراسيا است و دوره اعتبار موافقت نامه، 
سه سال )قابل تمديد( در نظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاكرات 

برای تبديل موافقت نامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود. 
موافقت نامه ياد شده مفصل ترين و جامع ترين موافقت نامه تجاری 
است كه تاكنون ايران منعقد كرده و شامل 9فصل: قواعد عمومی، 
تجارت،  راه  فرا  فنی  موانع  تجاری،  راهکارهای  كاال،  تجارت 
اقدامات بهداشتی و بهداشت گياهی، قواعد مبداء، تسهيل تجاری، 

حل و فصل اختالفات و مقررات پايانی است.
همانند ساير موافقت نامه های ترجيحات تجاری، دو فهرست كااليی 
و  ايران  اسالمی  )جمهوری  دوطرف  اعطايی  ترجيحات  شامل 
اتحاديه اقتصادی اوراسيا( پيوست موافقت نامه مذكور است كه تعداد 
اقالم مشمول اعطای ترجيحات توسط كشورمان به اوراسيا 360قلم 

و تعداد اقالم اعطايی اوراسيا 502قلم كاال است. 
مطابق فهرست اعطايی اورسيا قرار است تعرفه 175رديف كاال 
ازجمله انواع فرش دستباف و ماشينی، پسته، انواع ميگو، ميوه هايی 
شيرينی،  و  بيسکويت  خرما،  سبزيجات،  ليمو،  و  پرتقال  مانند 
پالستيکی،  ورق های  پروپلين،  پليمرهای  از  محصوالت  برخی 
غيرتعرفه ای،  موانع  رفع  شود.  صفر  و...  بهداشتی  محصوالت 
توسعه همکاری ها در زمينه گمركی، استاندارها، تسهيل تجارت و 
فراهم آوردن زمينه همکاری بخش های خصوصی از ديگر مفاد 

مهم اين موافقت نامه است.
و  ارمنستان  جمهوری  زمينی  مرزهای  از  می تواند  كشورمان 
مرزهای آبی با فدراسيون روسيه و قزاقستان كاالها و محصوالت 
بازارهای اين كشورها عرضه كند. اين موضوع نقش  خود را در 
بسيار تعيين كننده ای دارد، زيرا ارزش صادرات و واردات مجموع 
اين كشورها حدود 735ميليارد دالر است و بازار بزرگی در انتظار 

ما خواهد بود.
قرار است موافقت نامه تمام عيار تجارت آزاد با اوراسيا امضا شود و 
از سه سال ديگر تقريبا تمام كاالها مشمول كاهش تعرفه خواهند 
شد. براساس اين موافقت نامه، ايران از اتحاديه اقتصادی اوراسيا 
امتيازات گمركی خاصی دريافت كرده و كشورهای اين اتحاديه 
هم اين امکان را خواهند داشت تا حجم صادرات خود به ايران را 
75درصد افزايش دهند. ايران نيز می تواند با امتيازاتی كه دريافت 
می كند، صادرات كاال های خود به مقصد پنج كشور اوراسيايی را 

تا چند برابر افزايش دهد.

جهش مبادالت اقتصادی در تنگنای تحریم ها
با  مشترک  تجاری  آزاد  منطقه  ايجاد  توافق نامه  شدن  اجرايی 
و  نفتی  صادرات  در  بزرگی  جهش  اوراسيا،  اقتصادی  اتحاديه 
و  بزرگ  بازاری  چراكه  داشت،  خواهد  پی  در  را  كشور  غيرنفتی 
اين  در  از عضويت  ايران پس  برای كاالهای صاداراتی  مطمئن 
عبور  در  مهمی  نقش  كه  شد  خواهد  پيدا  كشور  برای  اتحاديه 
ايران از تنگناهای اقتصادی ناشی از تحريم های شديد كنونی ايفا 
خواهد نمود. اين بازار 180ميليون نفری بالقوه كه سهم عمده آن 
با 140ميليون  اوراسيا يعنی روسيه  اتحاديه  به بزرگ ترين كشور 
نفر جمعيت تعلق می گيرد، فضای حياتی برای صادرات غيرنفتی 

ايران تامين خواهد كرد. 
الزم به ذكر است، توليد ناخالص داخلی منطقه در مجموع 1.9هزار 
ميليارد دالر است كه 3.2درصد GDP جهان را تشکيل می دهد. 
مجموع صادرات ايران به پنج كشور اين اتحاديه در سال گذشته 
ميالدی 2.918ميليون دالر بوده و در مقابل صادرات كشورهای 
ميليارد  در سال 2018 حدود يک  ايران  به  اوراسيا  اتحاديه  عضو 
و 755ميليون دالر ثبت شد. همچنين در ميان اعضای اتحاديه 
با  روسيه  كشور  از  را  واردات  بيشترين  ايران  اوراسيا،  اقتصادی 
رقمی معادل يک ميليارد و 207ميليون دالر و كمترين واردات را 
از  با رقمی نزديک به 14ميليون دالر دارد.  از كشور قرقيزستان 
سوی ديگر، بيشترين صادرات ايران به اعضای اتحاديه مذكور، 
در سال گذشته ميالدی به روسيه )به ارزش 1.533ميليون دالر( 

ثبت شده و كمترين ميزان صادرات ايران نيز به كشور بالروس 
)به ارزش 6.12ميليون دالر( رقم خورده است. 

موجود  شاهراه های  در  كليدی  نقش  ايران  داشت  نظر  در  بايد 
و  تراسيکا  آسيا،  سراسری  راه آهن  ابريشم،  جاده  يعنی  منطقه 
ايران برای اعضای  با  ارتباط  كريدور شمال- جنوب دارد. تقويت 
اتحاديه اوراسيا نيز، از اهميت خاص برخوردار است، چراكه ايران 
در  خزر  دريای  بين  گرفتن  قرار  يعنی  ويژه  ترانزيتی  موقعيت  با 
راه های  نيز،  و  جنوب  در  عمان  دريای  و  فارس  خليج  و  شمال 
ترانزيتی شرق به غرب، مسيری مناسب برای ترانزيت كاالهای 
كشورهای عضو اتحاديه از طريق كريدورهای بين المللی حمل و 

نقل شمال-جنوب و شرقی-غربی است. 
و  ايران  ميان  كاال  مبادله  و  ترانزيت  كارگروه  نخستين  تشکيل 
از  اوراسيا  عضو  كشورهای  بهره مندی  هدف  با  اوراسيا  اتحاديه 
با هند، پاكستان  ترانزيت و مبادله كاال  ايران برای  ظرفيت های 
توسعه  مهم  فاكتورهای  از  يکی  آسيا  جنوب شرق  كشورهای  و 
تجارت اوراسيا و به تبع آن همگرايی اقتصادی كشورهای منطقه 
و خارج دور است. ارمنستان تنها كشور اتحاديه اقتصادی اوراسيا 
هم مرز با ايران است كه، به پل ارتباطی ميان ايران و اين اتحاديه 

تبديل شده است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مرتبط با 
حوزه کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا

مرز زمينی نوردوز در منطقه آزاد ارس به عنوان تنها مرز زمينی 
اوراسيا  اقتصادی  اتحاديه  اعضای  با  ايران  كشور  دهنده  ارتباط 
موقعيت ترانزيتی خاصی در فردای اجرايی شدن موافقت نامه مورد 
اشاره خواهد يافت. اين موقعيت برای مناطق ويژه اقتصادی بندی 
اميرآباد، نوشهر، آستارا و منطقه آزاد انزلی نيز، كه ارتباط دريايی 
را  خزر  دريای  طريق  از  روسيه  و  قزاقستان  كشورهای  با  ايران 
را  پيش  از  بيش  توسعه  و  رشد  فرصت  با  نيز،  می كنند  ممکن 

فراهم خواهد نمود.
و  صادرات  ترانزيت،  مزايای  از  بهره مندی  بر  عالوه  مناطق  اين 
واردات كاال بين ايران و كشورهای عضو اتحاديه اقتصادی اورآسيا 
و ارائه خدمات متنوع مربوط به اين حوزه، در بخش توليد، فرآوری و 
بسته بندی نيز، می توانند با بهره گيری از واردات كاالهای سرمايه ای 
و نيمه سرمايه ای و نيز مواد اوليه مورد نياز صنايع اين مناطق و 
بين 500قلم  )از  ترجيحی  تعرفه  از  كه  ديگر  ويژه  و  آزاد  مناطق 
هستند،  برخوردار  اوراسيا  اتحاديه  كشورهای  شده(  ياد  كاالهای 

نسبت به توليد كاالهای رقابت پذيرتر اقدام نمايند. 
تجاری،  مشترک  آزاد  منطقه  ايجاد  موافقت نامه  است،  بديهی 
تسهيل تجارت طرفين و افزايش ورود و خروج كاال از اين مناطق 
نيز،  از آن  ناشی  ارائه خدمات مرتبط و رونق  را در پی داشته و 

جايگاه اين مناطق در اقتصاد كالن كشور را ارتقاء خواهد داد. 
عنوان  به  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  قانونی  مزيت  مهم ترين 
مناطق حراست شده گمركی، ورود كاال اعم از مواد اوليه، قطعات 
موضوع  اين  است.  گمركی  پرداخت حقوق  بدون  ماشين آالت  و 
ويژه  و  آزاد  مناطق  توليدی  كاالهای  رقابتی  مزيت  افزايش 
اقتصادی برای صادرات را در پی دارد. اگر چه اين مزيت برای 
هر كاالی صادراتی از سرزمين اصلی نيز، قابل حصول است؛ با 
اين همه فرآيند سهل تر ورود و خروج كاال از اين مناطق نسبت 
از مزيت های مقررات كار و استغال،  به سرزمين اصلی، استفاده 
مزيت صدور قبض انبار تفکيکی قابل معامله در منطقه و متروكه 
نشدن كاال در اين مناطق و... رونق توليد كاال و خدمات با استفاده 
از فرصت ورود 500قلم كاالی ياد شده بدون تعرفه گمركی را 

مهيا خواهد كرد. 
به  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  از  صادراتی  كاالهای  مورد  در 
سرزمين اصلی متناسب با سهم مجازی كه در كميسيون ارزش 
افزوده برای آنها تعيين می شود، بخشی از كاالی توليدی خود را 
به  می توانند  خارجی  اوليه  مواد  عوارض  و  پرداخت حقوق  بدون 
و  قطعات  اوليه،  مواد  از  بهره مندی  كنند.  صادر  اصلی  سرزمين 
ماشين آالت وارد شده از كشورهای عضو اتحاديه اقتصادی اوراسيا 
با تعرفه ترجيحی اين امکان را فراهم می نمايد كه كاالهای توليد 
اوليه و قطعات وارد شده  از مواد  با استفاده  اين مناطق  شده در 
از كشورهای عضو اتحاديه اقتصادی اورآسيا نسبت به كاالهای 
مشابه كه مواد اوليه و قطعات به كار رفته در آنها از ساير كشورها 

تامين می شود، قيمت رقابتی تر باشد.
خواستار  كه  نيز،  اتحاديه  اين  عضو  كشورهای  سرمايه گذاران 
جغرافيايی،  مزايای  از  بهره مندی  و  ايران  بازارهای  به  دسترسی 
انرژی ارزان، نيروی كار و... آن هستند، به توليد كاال با استفاده 
از مواد اوليه و ماشين آالت وارد شده از كشورها در مناطق آزاد و 

ويژه اقتصادی ايران راغب تر خواهند بود. 

موقعیت خاص ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
برای پاسخ به نیاز اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نکته قابل توجه، بهره مندی اتحاديه اقتصادی اوراسيا از موقعيت 
كشورهای  به  كاال  صادرات  برای  ايران  منحصربه فرد  ترانزيتی 
طريق  از  آفريقا  شرق  و  خاورميانه  آسيا،  شرق  جنوب  و  شرق 
مناطق آزاد چابهار و اروند و نيز منطقه ويژه اقتصادی بندر شهيد 
رجايی است. اين مسئله می تواند تا حدود زيادی به فعال شدن 
محور شرق و مناطق آزاد و ويژه اقتصادی اين مسير برای ترانزيت 

كاال به قزاقستان و قرقيزستان و مناطق شرقی روسيه بيانجامد.
تعرفه  پرداخت  بدون  با  ايران  كاالهی  360قلم  حدود  صاردات 
گمركی به كشورهای عضو اين اتحاديه نيز، در صورت فرآوری 
و بسته بندی در مناطق آزاد و ويژه مرتبط با كشورهای ياد شده، 
ارزش افزوده مضاعفی را برای اين مناطق به ارمغان خواهد آورد. 
شکستن  تحريم ها،  زدن  دور  موضوع  داشت  نظر  در  بايد 
از  همگی  و...  تحريم ها  اين  از  ناشی  اقتصادی  بن بست های 
پيامدهای مثبت اجرای اين موافقت نامه می تواند باشد كه اگرچه 
از اهميت خاصی برخوردار است، با اين همه تحريم ها موضوعی 
و  مبادالت  افزايش  و  اقتصادی  توسعه  و  رشد  و  است  موقتی 
ويژه  و  آزاد  مناطق  كه  دائمی  ضرورتی  اقتصادی  پيوندهای 
اقتصادی بر اين اساس شکل گرفته اند و ايجاد منطقه آزاد تجاری 
مشترک، سرمايه گذاری های مشترک، افزايش مبادالت اقتصادی 

و... آغازی می تواند باشد بر اين راه روشن.

نگاهی به تشکیل منطقه آزاد تجاری مشترک 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
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قشم
تفاهم نامه ایجاد نخستین پارک فضایی کشور در جزیره قشم امضاء شد:

دره ستارگان قشم، راهی به سوی گردشگری علمی و فضایی

امضای  به  که  تفاهم نامه ای  با  قشم  ستارگان  دره 
و  ایران  فضایی  سازمان  رئیس  براری  مرتضی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
مهمی  فرصت  به  رسید،  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
تبدیل  فضا  حوزه  به  عالقه مندان  حضور  برای 
دره  این  در  را  خود  علمی  بررسی های  تا  می شود 
جاذبه های  زیباترین  از  یکی  که  منحصربه فرد 
فارس  خلیج  هفتگانه  عجایب  سرزمین  گردشگری 

محسوب می شود، انجام دهند.
سایت  در  کشور  فضایی  پارک  نخستین  ایجاد 
این  ارزشمند  موقعیت  از  نشان  قشم  ستارگان  دره 
در  عکس  گرفتن  برای  قشم  ژئوپارک  ژئوسایت 

هنگام شب و همچنین برنامه رصد ستارگان دارد.
رئیس سازمان فضایی کشور همزمان با امضای این 
تفاهم نامه، از پارک های فضاپایه به عنوان فرصتی 
برای رونق گردشگری در حوزه توریسم و بستری 
برای تحقیقات علمی محققان نام برد و تاکید کرد 
پیشرفت  موجب  حوزه،  دو  این  در  پیشرفت  که 

اقتصادی کشور هم می شود.
با اشاره به جذابیت هایی که در فضا  وی همچنین 
وجود دارد و همواره مورد توجه جامعه و مردم بوده 
است، گفت: آشنایی با اسرار خلقت و جذابیت هایی 
که در آسمان نهفته است، موجب شده تا گردشگری 
با تِم فضایی مورد توجه بیشتر کشورهای در حال 

توسعه قرار گیرد.
ظرفیت هایی  داشتن  با  قشم  است  معتقد  براری 
همچون دره ستارگان و آسمان پاک و آبی اش، یکی 
ایجاد پارک فضاپایه  ایران برای  نقاط  از مهم ترین 

توریست های  جذب  و  گردشگری  توسعه  هدف  با 
خاص نجوم محسوب می شود. 

که  است  بسیاری  پتانسیل های  دارای  قشم  جزیره 
می توان با استفاده از هر یک از آنها ازجمله موقعیت 
این  در  شکوفایی  و  رشد  به  ستارگان،  دره  ویژه 
منطقه کمک کرد و به نظر می رسد سازمان فضایی 
ایران نیز براساس این قابلیت های جغرافیایی، اقدام 
به ایجاد نخستین پارک موضوعی فضاپایه در قشم 

نموده است.
برای  فرصت  این  از  می تواند  خصوصی  بخش 
فضایی  حوزه  گردشگری  مقاصد  در  سرمایه گذاری 
بهره مند شود و سازمان فضایی کشور و منطقه آزاد 
قشم هم با طراحی کالن و راهبردی تدوین برنامه 
امکان سنجی  پیش  مطالعات  فضایی،  گردشگری 
به  دارند  نظر  در  دیگر  تجربیات کشورهای  ارائه  و 

در جزیره قشم  این طرح  متقاضیان سرمایه گذاری 
کمک نمایند.

حمید رضا مومنی از ابتدای قبول مسئولیت ریاست 
هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم 
به شناختی  توجه  با  پایانی سال 1393،  در روزهای 
که پیش از حضور در این مسئولیت از قشم کسب 
کرده بود، بر تقویت فعالیت های صنعت گردشگری 

در زمین، هوا و دریای این منطقه تاکید داشت.
او معتقد است بیش از آن چیزی که به لطف خداوند 
و بر اثر فرسایش آب و خاک بر روی زمین جزیره 
از  می توانیم  است،  شده  گذاشته  یادگار  به  قشم 
همچنین  و  زیرآب  جاذبه های  کم نظیر  زیبایی های 
این جزیره  آسمان  در  موجود  بی مثال  جذابیت های 

به ویژه در هنگام شب هم استفاده کرد.  
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین امضای 

این تفاهم نامه تاکید کرد: براساس پیشنهادات ارائه 
در  اقداماتی  کشور،  فضایی  سازمان  سوی  از  شده 
حوزه گردشگری فضاپایه در قشم انجام گرفته که 

در نهایت به امضای این تفاهم نامه منجر شد.
دارنده  عنوان  به  قشم  نام  اینکه  اعالم  با  مومنی 
میان  در  خاورمیانه  در  جهانی  ژئوپارک  نخستین 
کشورهای دارای ژئوپارک دنیا شناخته شده است، 
در  ژئوپارک ها  یونسکو،  نظریه  براساس  افزود: 
جهانی  ژئوپارک  تائیدیه  با  تنها  خاورمیانه  منطقه 
قشم می توانند به جرگه کشورهای دارای ژئوپارک 
بپیوندند و این امتیاز بزرگی برای کشور ما محسوب 

می شود. 
قشم  در  موجود  ژئوپارک های  کرد:  اظهار  وی 
توجهی  قابل  توریست های  ستارگان،  دره  ازجمله 
دارند و همه ساله شماری از عالقه مندان به حوزه 
تحقیقات علمی و زمین شناختی برای تماشای این 

ظرفیت های کم نظیر به جزیره قشم سفر می کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: راه اندازی 
دو  با  قشم  در  فضاپایه  موضوعی  پارک  نخستین 
بازه زمانی  اقدام عمرانی و تهیه تجهیزات در یک 
100میلیارد  اعتبار  که  می شود  انجام  ساله  یک 
ریالی اولیه این طرح علمی از سوی سازمان منطقه 
بعدی  مراحل  برای  و  است  شده  تامین  قشم  آزاد 
تا سقف  از سرمایه بخش خصوصی  داریم  نظر  در 

800میلیارد ریال استفاده کنیم.
شایان ذکر است، ژئوپارک جهانی قشم به 10کشور 
افغانستان،  ترکیه،  پاکستان،  ازجمله  اکو  عضو 
تاجیکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان،  آذربایجان، 
ترکمنستان و ازبکستان با هدف پیاده سازی مفهوم 

ژئوپارک مشاوره می دهد.
از عالقه مندان به گردشگری در  هم اینک بسیاری 
این  کم نظیر  ظرفیت های  به  توجه  با  سال  طول 
غار  طوالنی ترین  ستارگان،  دره  همانند  صنعت 
نمکی جهان، تنگه و دره چاهکوه، غارهای خوربس، 

دوشنبه 22 مهرماه 1398 - 14 اکتبر 2019 - شماره  52

ژئوپارک قشم، راهگشای جهانی شدن سایر ژئوپارک های ایران

شده  ثبت  ژئوپارک  نخستین  عنوان  به  قشم  جهانی  ژئوپارک 
خاورمیانه در شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو، با هدف توسعه 
پایدار جزیره برای آیندگان و ایجاد رونق اقتصادی، توانمندسازی 
جامعه محلی و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی، نه تنها 
فرصت های بیشماری برای رونق صنعت گردشگری جزیره قشم 
فراهم آورده است، بلکه روند ورود این ژئوپارک به شبکه جهانی 
ژئوپارک ها، نقشه راه توسعه ژئوپارک های دیگر در ایران و سایر 

کشورهای همسایه به حساب می آید. 
یکی از اهداف ژئوپارک، راهنمایی و همکاری با فعالین اقتصادی 
جامعه محلی است؛ ژئوپارک به مردم کمک می کند طبیعت را به 
عنوان یک عنصر زنده درک کرده و به آن احترام بگذراند و از 
همین مسیر به ایجاد اقتصاد پایدار در کنار حفظ محیط زیست 

کمک می کند.
در همین راستا »سیمنار توسعه ژئوپارک ها در ایران: از نظریه تا 
عمل« در سه مرحله با همکاری ژئوپارک جهانی قشم، دانشگاه 
گیسن آلمان، دانشگاه عالمه  طباطبایی و دانشگاه مازندران برگزار 

شد.
مرحله اول این پروژه با عنوان »آشناسازی، معرفی پروژه مشترک و 
تدقیق محورهای مطالعاتی« اردیبهشت ماه امسال در گیسن آلمان 
و مرحله دوم با عنوان سمینار و کارگاه آموزشی »توسعه ژئوپارک ها 
در ایران: از نظریه تا عمل« مهرماه امسال در تهران، مازندران و 
قشم برگزار گردید و مرحله سوم با عنوان »ارائه نتیجه مطالعات، 
تدوین گزارش نهایی و پیشنهاد پروژه های آتی« در گیسن آلمان 

برگزار خواهد شد.
علیرضا امری کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم و عضو شورای 
از سخنرانان  عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو به عنوان یکی 
اصلی این سمینار در خصوص »چالش های مدیریتی و چشم انداز 
توسعه ژئوپارک ها در ایران« در کنار سایر استادان و متخصصان این 

حوزه به ایراد سخن پرداخت.
»المک  دکتر  ازجمله  سمینار  این  در  کننده  شرکت  اعضای   
می وا« استادیار دانشگاه نامبیا، خانم »کاتارینا هربورن« دانشجوی 
دکترای دانشگاه گیسن، دکتر روزبه میرزایی استادیار گروه مدیریت 
جهانگردی دانشگاه مازندران و دکتر محمود ضیایی دانشیار دانشکده 
مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی به همراه جمعی از 
دانشجویان و متخصصان این حوزه در سفری 5روزه از ظرفیت ها و 
اقدامات انجام شده ژئوپارک قشم به منظور الگوگیری برای ایجاد و 

توسعه ژئوپارک ها در سایر مناطق ایران بازدید کردند.
دکتر محمود ضیایی، دبیر سمینار و کارگاه آموزشی، در خصوص 
تفاهم نامه همکاری  در چارچوب  این سمینار گفت:  برپایی  روند 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با دانشگاه گیسن، در سال 2018 
تبادالت  موسسه  حمایت  با  تحقیقاتی  مشترک  پروژه  میالدی 
و  طراحی  سال  دو  مدت  برای   DAAD آلمان  علمی- فرهنگی 

تصویب شد.
دانشجویان مقاطع  از  تعداد 5نفر  رابطه  داد: در همین  ادامه  وی 
عالمه  گردشگری  مدیریت  رشته  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
طباطبایی در اردیبهشت ماه سال جاری برای شرکت در مرحله اول 

این پروژه عازم آلمان شدند.
ضیایی تصریح کرد: DAAD یا موسسه تبادالت آکادمیک آلمان، 
موسسات  و  دانشگاه ها  و  آلمان  دانشگاه های  بین  ارتباطی  پل 
برای  بزرگترین سازمان  و  آلمان می باشد  از  آموزش عالی خارج 

تبادل بین المللی دانشجویان و محققان است.
به گفته ضیایی، گام دوم این پروژه، برگزاری سمینار در ایران از 
دوازدهم تا بیست و یکم مهرماه بود و پس از برگزاری سمینار در 
تهران، برخی از اعضای شرکت کننده در یک سفر 5روزه با ژئوپارک 

جهانی قشم از نزدیک آشنا شدند.

مردم قشم مشتاق توسعه ژئوپارک هستند
ضیایی اشتیاق جامعه محلی قشم برای توسعه ژئوپارک را چشمگیر 
دانست و افزود: طبق تحقیقات و مشاهدات ما، جامعه محلی قشم 
آمادگی دارد تا از منافع فردی خود به خاطر منافع جمعی جزیره 
نیز همکاری  بگذرد و در حفظ ژئوسایت ها و جاذبه های طبیعی 

باالیی از خود نشان می دهد.
وی با تاکید بر لزوم اطالع رسانی و توانمندسازی جامعه محلی، 
اضافه کرد: اولین قدم برای اینکه مشارکت مردم واقعی و فعال 
باشد و از نمایشی شدن مشارکت پرهیز شود، افزایش اطالع رسانی 

و آموزش است.
محلی  جامعه  واقعی  مشارکت  ایجاد  دوم  گام  ضیایی،  گفته  به 
برای  اقتصادی  و  قانونی  بسترهای  ایجاد  ژئوپارک،  توسعه  در 
توانمندسازی مردم است و در این زمینه در سه حوزه سیاستگذاری، 
اجرا و نظارت نیاز به استفاده از دانش روز و تخصص جامعه علمی 

جهانی در کنار استفاده از دانش متخصصان داخلی می باشد.
وی از نامزدی ژئوپارک ارس باران و طبس برای ورود به شبکه 
جهانی ژئوپارک های یونسکو، خبر داد و تصریح کرد: این ژئوپارک ها 
به شبکه جهانی ژئوپارک ها معرفی شده و پرونده ژئوپارک لوت در 

حال آماده سازی برای درخواست عضویت می باشد.
به گفته ضیایی، بیش از 15ژئوپارک دیگر در ایران شناسایی شده 
است و ثبت و فعالسازی آنها نقش موثری در حفاظت از میراث 

طبیعی و فرهنگی دارد.

محیط زیست هرمز در خطر جدی قرار دارد
در ادامه ضیایی با هشدار در مورد روند ورود گردشگر به جزیره 
هرمز، اظهار کرد: مدیریت ضعیف حوزه گردشگری جزیره هرمز، 
نگرانی های جدی را در مورد محیط زیست این جزیره برای فعاالن 

عرصه محیط زیست به وجود آورده است.
وی ادامه داد: هرمز هم اکنون با سونامی ورود گردشگر روبه رو شده 
و در صورت نبود مدیریت صحیح و ایجاد نشدن زیرساخت های 
الزم، محیط زیست این جزیره با مخاطرات جدی روبه رو خواهد شد.

به گفته ضیایی، مدیریت پیشگیرانه بهتر از مدیریت بحران است 
و قبل از اینکه اصالت جاذبه های این جزیره در معرض خطر قرار 
بگیرد، باید برای حوزه گردشگری برنامه ریزی دقیق تدوین و اجرا 

شود.

کل جهان در یک کشور!
و  دانشکده علم  ادامه، دکتر المک می وا عضو هیات علمی  در 

فناوری دانشگاه نامبیا درخصوص سفر به ایران گفت: جرقه های 
آلمان و  با حضور در  اردیبهشت ماه امسال  ایران در  به  سفر من 
عالمه  دانشگاه  تحقیقاتی  پروژه  مرحله  نخستین  در  شرکت 

طباطبایی و دانشگاه گیسن زده شد.
وی با اظهار خرسندی از ورود به ایران، اظهار کرد: ایران کشوری 
فوق العاده با جاذبه های طبیعی بی نظیر است و به لحاظ وجود انواع 
متفاوت از جغرافیا و شرایط اقلیمی، می توان گفت کل جهان در یک 

کشور قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشکده علم و فناوری دانشگاه نامبیا، با ابراز 
رضایت از وجود امنیت در ایران، تصریح کرد: وجود امنیت در کنار 
جاذبه های طبیعی چشم نواز و مردمی مهمان نواز و خونگرم، این 
کشور را به یکی از مناطق هدف جذاب گردشگری تبدیل کرده 

است.
المک می وا گفت: سفر به جزیره قشم به دلیل وجود ژئوپارک که 
میراث فرهنگی و طبیعی غنی این جزیره را در خود جای داده است، 
یکی از فوق العاده ترین و جذاب ترین سفرهای من به حساب می آید.

وی نیز همچون ضیایی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت جامعه 
محلی، گفت: اولین گام در توسعه ژئوپارک، سهیم سازی مردم در 
از راه افزایش آموزش و  فرآیند توسعه است و این موضوع تنها 

اطالع رسانی محقق می شود.
به گفته المک می وا، مردم باید خود را جزئی از ژئوپارک بدانند و 

تنها در این صورت می توانند مشارکت فعال داشته باشند.
وی ادامه داد: افزایش دوره های آموزشی برای سرپرستان گروه های 
گردشگری، آموزش زبان خارجی به راهنمایان گردشگری و تهیه 
پکیج های اطالعاتی منسجم که به معرفی ژئوسایت های جزیره 
بپردازد و اطالعات دقیق در مورد جزیره، آداب و رسوم، جاذبه های 
طبیعی و شرایط حمل و نقل و اقامت به گردشگران ارائه دهد، 
ازجمله راهکارهایی است که می تواند به جذب گردشگر و توسعه 

ژئوپارک کمک کند.
المک می وا گفت: در جهان امروز اطالعات حرف اول را می زند و 
برای توسعه گردشگری باید اطالعات منجسم و طبقه بندی شده در 

مورد شرایط سفر در اختیار گردشگران قرار بگیرد.
دادن  قرار  مثل  ارتباطی  راه های  ایجاد  همچنین  داد:  ادامه  وی 
صندوق پیشنهادات و ارتباطات یا ایجاد راه های ارتباط اینترنتی 
برای برقراری ارتباط دوطرفه میان گردشگران و مدیریت ژئوپارک 

جهانی قشم، یکی دیگر از راه های ارتقای گردشگری است.
به  از ورود بی رویه گردشگر  بیان کرد: مشتاقم که  المک می وا 
برخی از ژئوسایت ها پیشگیری شود، زیرا انبوه گردشگر می تواند 
به ژئوسایت هایی که از محیط زیست حساس تری برخوردار هستند، 

آسیب وارد کند.

جزیره قشم تغییر کرده است!
در ادامه کاتارینا هربورن، دانشجوی دکترای جغرافیا در دانشگاه 
بار  برای  ژئوپارک قشم گفت:  به  آلمان درخصوص سفر  گیسن 
چهارم به قشم سفر کرده ام و نسبت به سفر اول تغییرات چشمگیری 

در صنعت گردشگری این جزیره احساس می کنم.
وی ادامه داد: هم اکنون اقامتگاه های بوم گردی جزیره بیشتر شده و 
ارائه خدمات آنها از کیفیت باالتری برخوردار است و همچنین تسلط 
مردم به زبان انگلیسی بیشتر شده و این موضوع موجب تسهیل سفر 

گردشگران خارجی به این جزیره شده است.
از تالش های مدیریت ژئوپارک  کاتارینا هربورن ضمن قدردانی 
قشم، اظهار کرد: اولین بار که به ژئوسایت های قشم سفر کردم، 
هیچ اطالعاتی در مورد آنها در دسترس نبود؛ اما هم اکنون اطالعات 
خوبی در اختیار گردشگران قرار می گیرد و افزایش این اطالع رسانی 

به جذب گردشگر خارجی کمک خواهد کرد.

کرد:  بیان  ژئوسایت ها،  از  محافظت  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
تالش های قابل پذیرشی از سوی مدیریت ژئوپارک قشم و همیاران 
محیط زیست برای محافظت از ژئوسایت ها انجام شده و با افزایش 
آگاه سازی مردم در زمینه کاهش تولید زباله و آسیب به محیط 

زیست، این محافظت کامل تر می شود.
کاتارینا هربورن، ژئوپارک قشم را ظرفیتی ارزشمند برای ایران و 
کشورهای هسایه دانست و تصریح کرد: استفاده از تجربه مسیر 
و فرآیند طی شده ژئوپارک قشم در دریافت کارت سبز شبکه 
نقاط  در سایر  ژئوپارک ها  توسعه  راهگشای  ژئوپارک ها،  جهانی 

است.

شرایط توسعه بین المللی در منطقه آزاد قشم مهیاست
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
خارجی سمینار  و  داخلی  اعضای شرکت کننده  با  دیدار  در  قشم 
حوزه  مزیت های  به  توجه  با  گفت:  ایران،  در  ژئوپارک ها  توسعه 
سرمایه گذاری، جاذبه های طبیعی و قوانین سفر و ورود و خروج به 

این جزیره، شرایط توسعه بین المللی در قشم فراهم است.
مرتضی شیخ زاده بیان کرد: ژئوپارک جهانی قشم به عنوان تنها 
ژئوپارک ثبت شده خاورمیانه با داشتن جاذبه های بی نظیر طبیعی، 
فرصت های زیادی را در توسعه صنعت گردشگری این منطقه ایجاد 

کرده است.
وی ادامه داد: جزیره قشم با بیش از 300کیلومتر سواحل صخره ای، 
از  بودن یکی  دارا  ژئوسایت های منحصربه فرد،  مرجانی و شنی، 
پراکسیژن ترین سواحل دنیا به دلیل وجود ریزپالنکتون و آداب و 
رسوم کهن و غنی مردم، یکی از مناطق دیدنی و گردشگرپذیر 

ایران و خاورمیانه به شمار می رود.
به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم، قوانین تسهیل گر این منطقه در حوزه ورود و خروج گردشگر 
و  جزیره  به  خارجی  گردشگران  ویزا  بدون  سفر  اجازه  همچون 
همچنین ارزان بودن سفر به ایران، موجب رونق صنعت گردشگری 

در این منطقه شده است.
او در تشریح قوانین و حمایت های اقتصادی منطقه آزاد قشم از 
معافیت  و  اداری  بوروکراسی  کاهش  کرد:  اظهار  سرمایه گذاران، 
حوزه  در  مهم  مزیت های  از  سرمایه گذاری،  20ساله  مالیاتی 

فعالیت های اقتصادی جزیره به حساب می آید.
شیخ زاده ادامه داد: وجود سه عنصر جاذبه های طبیعی چشمگیر، 
جذب  بستر  تسهیل گر،  سفر  قوانین  و  مناسب  اقتصادی  قوانین 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در جزیره قشم به وجود آورده 

است.
دلیل  به  دارد  آمادگی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  وی،  گفته  به 
سودآور بودن و ُپربازده بودن سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، با 
سرمایه گذاران بخش خصوصی این صنعت به صورت قراردادهای 

BOT همکاری داشته باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اجرای  در  یکپارچگی  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  پایان  در  قشم 
قوانین جزیره، اضافه کرد: براساس ماده 65 قانون احکام دائمی 
یکپارچه  مدیریت  ایجاد  منظور  به  کشور،  توسعه  برنامه های 
تعامل  و  هم پیوندی  و  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  رشد  ایجاد  و 
به  آزاد  مناطق  مدیران  جهانی،  اقتصاد  با  ملی  اقتصاد  اثرگذار 
نمایندگی از دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و 
اجرایی  دستگاه های  مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  کلیه 
و  امنیتی  نهادهای  استثنای  به  مناطق  این  در  مستقر  دولتی 
دفاعی، به عهده آنهاست و در صورت جرای صحیح این قانون، 
سرمایه گذاران  از  حمایت  و  توسعه  روند  شتاب  افزایش  شاهد 

خواهیم بود.

حرا،  دریایی  جنگل  موقعیت  همچنین  و  قشم  بام 
خلیج دلفین ها، جزایر ناز، زیبایی های نهفته در دل 
آب های نیلگون خلیج فارس و سواحل زیبا  به این 

جزیره در جنوب ایران سفر می کنند.
مهم  طرح  این  راه اندازی  با  می شود  پیش بینی 
فضاپایه در جوار ژئوسایت دره ستارگان قشم، نوع 
نگاه گردشگری به این جزیره با حضور دانشمندان و 
اندیشمندان داخلی و خارجی و همه عالقه مندان به 

گردش های فضایی با تغییرات اساسی همراه شود.
سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه  است،  گفتنی 
فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد قشم با رویکرد 
عنوان  به  و  فضایی  منطقه گردشگری  ایجاد طرح 
حضور  با  قشم  در  کشور  فضایی  پارک  نخستین 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  براری  مرتضی 
اطالعات و رئیس سازمان فضایی ایران و حمیدرضا 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی 

منطقه آزاد قشم در تهران امضا شد.
براساس این تفاهم نامه، از ظرفیت های گردشگری 
منطقه آزاد قشم اعم از ظرفیت های طبیعی موجود 
در  جزیره  این  مناسب  آسمان  و  ستارگان  دره  در 
هنگام شب برای مقصد گردشگری داخلی و خارجی 
تعریف،  فاز،  سه  در  فضایی،  گردشگری  منطقه  و 

جانمایی و برنامه ریزی می شود.
طراحی  زمینه  در  طرف  دو  تفاهم نامه،  این  طبق 
کالن و راهبردی تدوین برنامه گردشگری فضایی، 
تجربیات  ارائه  و  امکان سنجی  پیش  مطالعات 
این  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  دیگر  کشورهای 

طرح در جزیره قشم کمک خواهند کرد.
تعیین  و  کارشناسی  برنامه های  برگزاری  همچنین، 
محتوای علمی با توجه به جذابیت حوزه فضا برای 
حضور  همچنین  و  تخصصی  تورهای  و  گردشگر 
کارشناسان علمی و استقرار تلسکوپ در مکان هایی 
زمانی  ویژه در موقعیت های  به  مانند دره ستارگان 

خاص هم از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

گزارش:
لیال حمزه خیرآبادی
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