
منطقه آزاد چابهار
بازیگر اصلی معادالت بین المللی ایران

صفحه 6 را بخوانید

سرمقاله

مجید صیادنورد
 کارشناس مناطق آزاد

ساخت رویاهای بزرگ بر بستر سینما در مناطق آزاد
همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر، طرح پیشنهادی ذیل 
جهت امعان نظر مدیران و سرمایه گذاران مناطق آزاد و هنر-

صنعت سینمای کشورمان تقدیم حضور می شود: 
ابرقدرتی  تصویر  که  ابزاری  مهم ترین  از  یکی  بی تردید 
خیرخواه، شکست ناپذیر، ناجی جهانیان، الگویی رویاپردازانه 
برای زندگی، از امریکا در سرتاسر جهان ایجاد نموده، هنر 
حتی  و  بیستم  قرن  در  سینما  است.  سینما  همان  یا  هفتم 
تاکنون از جایگاه ویژه ای در فرهنگ سازی میان مخاطبین 
ظرفیت  از  بهره گیری  با  میان،  این  در  و  کرده  ایفا  خود 
باورپذیری و هم ذات پنداری میان جامعه هدف خود، موفق 
از  تولیدی  محصوالت  مصرف  بازارهای  در  اقناع  ایجاد  به 
سوی امریکا گردیده؛ دستاوردی که به بهترین شکل ممکن 
از سوی سینما ظرف بالغ بر یک قرن گذشته در قالب صنعت 

هالیوود متبلور شده است.
ترکیه و کره  اینکه کشورهایی چون هند،  توجه  قابل  نکته 
جنوبی با استفاده از نمونه هایی چون بالیوود و سریال سازی 
تلویزیونی، به دنبال الگوبرداری از نمونه موفق امریکا بوده اند. 
صدق مدعای اثرگذاری سینما را می توان در پوشش لباس 

شماره  69
دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 
 سال دوم - 5000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

گزارشی از همایش مناطق آزاد، ویژه 
اقتصادی و توسعه همکاری اقتصادی 

با کشور های همسایه:

صفحه 4 را بخوانید

نسل های  رویاپردازی های  و  زندگی  سبک  مردان،  و  زنان 
مبدأ  کشور  برای  مشروعیت زایی  همچنین  و  مردم  مختلف 

تولید محتوای سینمایی مشاهده کرد.
حال موضوع چیست؟ علی رغم وجود فرصت و ظرفیت های 
متنوع همکاری میان صنعت سینما و مناطق آزاد کشور، چرا 
بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر این الگوی موفق 
در مسیر جهانی شدن اقتصاد -مناطق آزاد-، هنوز همکاری 
سازمان یافته و نهادینه شده ای میان این دو حوزه وجود ندارد؟

اصل طرح پیشنهادی چیست؟ با عنایت به تنوع جغرافیایی 
محل قرار گرفتن مناطق آزاد در گسترده سرزمینی کشورمان، 
وجود مزایا و معافیت های قانونی برای فعالیت اقتصادی در 
این مناطق، نیاز سازمان های عامل و تولید کنندگان مناطق 
به تبلیغ؛ بازیگران صنعت سینمای کشورمان )وزارت فرهنگ 
می توانند  تهیه کنندگان(  و  فیلم سازی  شرکت های  ارشاد،  و 
در قالب قرارداد )نه تفاهم نامه( با مناطق آزاد و یا دبیرخانه 
شورایعالی، اقدام به ایجاد شهرک های سینمایی در هر یک 
از مناطق آزاد کشورمان نمایند تا از طریق استفاده از تنوع 
بخشید  تنوع  را  خود  فیلم سازی  لوکیشن های  جغرافیایی، 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
بیان داشت:

دانش آموزان بی بضاعت 
بومی کیش 
بورسیه می شوند

ضرورت توسعه خدمات 
لجستیک در جهت موفقیت 
توافق نامه اوراسیا
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پیوند 
با شبکه 

تجارت جهانی 
از کریدور 

مناطق آزاد

تجهیزات  قانونی،  معافیت های  و  مزایا  از  بهره گیری  با  و 
این  در  را  سینمایی  فیلم  یک  تولید  برای  الزم  امکانات  و 
شهرک ها وارد کرده تا شاهد کاهش هزینه های ساخت فیلم 

در مناطق آزاد کشور باشیم.
قطعا ساخت هشت شهرک سینمایی در چابهار، قشم، کیش، 
اروند، ماکو، ارس، انزلی و شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(، 
یعنی هشت مکان و موقعیت فیلم سازی متفاوت که در یک 
)معماری،  فرهنگی  جغرافیایی،  هوایی،  و  آب  شرایط  روز 
پوشاک، سبک زندگی، آداب و رسوم، لهجه و زبان متفاوت( 
را برای فیلم ساز مهیا می کند؛ جسارتا چند کشور با این تنوع 
جغرافیایی که از مزیت-فرصت منطقه آزاد نیز بهره مند است، 

در سطح جهان وجود دارد؟!
زمین  سینماگران  به  آزاد  مناطق  قرارداد،  این  قالب  در 
از طریق ورود  واگذار کرده، زمینه کاهش هزینه های تولید 
تکونولوژی روز به این شهرک ها را فراهم می کنند؛ در قبال 
در  سرمایه گذاری  با  می توانند  آزاد  مناطق  بستان،  بده  این 
صنعت سینما، منبع جدید درآمدزایی سالیانه خود را تضیمن 

کرده و در عین حال به این هنر-صنعت نیز یاری رسانند.
ترکیب همکاری مناطق آزاد و سینما، ترکیب رویا و واقعیت 
است، ساختن واقعیت های هدف گذاری شده به منظور ایجاد 
و  فهم  ایجاد  و  رویاسازی  طریق  از  مصرف  بازار  در  اقناع 
باور مشترک نسبت به موضوعات زندگی توسط هنر-صنعت 
سینما، بارها و بارها در کشورهای مختلف تجربه شده است.

به  و  ایرانی  سرمایه گذاران  نیازمند جذب  ایران  آزاد  مناطق 

ویژه خارجی می باشند، بعد از اعمال پیش نیازهایی همچون 
نیازها  براساس  مناسب  بازاریابی  و  باکیفیت  تولید محصول 
و عالیق بازار، چرا از ظرفیت های فیلم های سینمایی برای 
مقبولیت، پذیرش محصول مصرف شده در فیلم سینمایی از 

سوی بازیگر مورد عالقه، بهره نبرد؟!
احصاء  همکاری  این  از  می توان  که  ازاء هایی  مابه  از  یکی 
نمود را می توان این گونه مثال زد؛ ترکیب سینما، بازیگران 
سینمایی که بخش مهمی از مفهوم جدید یعنی »سلبریتی« 
یا  و  نمایشگاه های تخصصی  برگزاری  را تشکیل می دهند، 
می تواند  می برند،  بهره  نیز  افراد  این  حضور  از  که  عمومی 
استفاده از الگوی موفق بازاریابی ترکیبی از همه مولفه های 

اثرگذار بر انتخاب مصرف  کننده باشد؟!
برای بازاریابی، ایجاد ذهنیت و باور مشترک نسبت به رویاها، 
و  ایرانی  انتخاب های  و  رفتارها  ذهنیت ها،  باورها،  فرهنگ، 
وجوه مشترک آن با جهان ذهنی و سبک زندگی بازارهای 
مصرف منطقه ای و فرامنطقه ای باید الگوی همکاری میان 
مناطق آزاد و فعالین صنعت سینمای کشور برای رسیدن به 

اهداف ایران اسالمی را هر چه زودتر عملیاتی کرد. 
است  جنگی  اسالمی  ایران  وضعیت  که  باشید  داشته  توجه 
عزیز  مردمان  علیه  امریکا  شده  بین المللی  تحریم های  و 
کشورمان، یک ترورسیم اقتصادی با اثر تخریبی بر حیات و 
روان انسان ایرانی است؛ در چنین برهه ای از تاریخ باید ذهنیت 
را  پیش روی کشورمان  موقعیت های  از  برداشت مشترک  و 

ساخت؛ ساختنی که فقط سینما از پس آن برمی آید.

افتتاح 1۷پروژه با 2هزار و ۴۴2میلیارد 
ریال اعتبار در منطقه آزاد قشم:

امضاء تفاهم نامه همکاری میان مناطق 
آزاد ماکو، ارس با منطقه آزاد انزلی:

توسعه متوازن، آرمان غایی 
سازمان منطقه آزاد قشم

بهره گیری حداکثری از ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی در توافق نامه اوراسیا

83

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 
عنوان کرد:

تبدیل ارس به قلب تپنده 
نظام اقتصاد دانش بنیان 
شمالغرب ایران
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

دانشآموزانبیبضاعتبومیکیشبورسیهمیشوند
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش از بورسیه کردن دانش آموزان 
به تحصیل، در  بومی بی بضاعت و عالقه مند 

دانشگاه های کیش خبر داد.
هشتمین  و  هشتاد  در  مظفری  غالمحسین 
جلسه شورای اداری جزیره کیش، ضمن درود 
یاد  امام راحل و گرامیداشت  به روح ملکوتی 
و خاطره تمامی شهدا در آستانه دهه مبارک 
شهید  سردار  درگذشت  روز  چهلمین  و  فجر 
حاج قاسم سلیمانی، شهدای حادثه هواپیمای 
از  سردار،  تشییع  مراسم  شهدای  و  اکراینی 
مردم  کنار  در  همیشه  که  کیش  جمعه  امام 
و  تشکر  بوده اند،  مجموعه  خوب  راهنمای  و 

قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: تمامی فراز و نشیب هایی که 
شده ایم،  مواجه  آنها  با  سال ها  این  طول  در 
به  اینکه  به  توجه  با  و  سرگذاشتیم  پشت 
دنبال استقالل و آزادی خواهی بودیم، از تمام 
گرفتاری ها و فشارهای اقتصادی که بر کشور 
تحمیل شد، گذر کردیم؛ بنابراین دستیابی به 
شرایط مطلوب، همت و تالش زیادی را طلب 
می کند که همه ما باید برای گذر از این مسیر 

از فرصت ها استفاده کنیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
با  گفت:  انتخابات  بودن  نزدیک  به  اشاره  با 
مسئولیت  و  کشور  موجود  شرایط  به  توجه 
تمامی  حتما  گرفته ایم،  عهده  بر  سنگینی  که 
پرشور  و  سالم  انتخاباتی  برگزاری  در  ارکان 
باشیم  داشته  توجه  و  کنند  تالش  و  فعالیت 
که حضور مردم و در صحنه بودن آنها موجب 

تقویت روحیه امید و نشاط می شود.
به  که  عالقه ای  با  مردم  حتما  افزود:  وی 
در  دارند،  خود  سرنوشت  و  رهبر  کشور، 
انتخابات شرکت خواهند کرد و انتخابات خوب 

و شایسته ای برگزار می شود.
مظفری عنوان کرد: دوران هایی که ما پشت 
سرمایه های  دادن  دست  از  با  گذاشتیم،  سر 
اصلی کشور که 230هزار شهید هستند، همراه 
بوده و کشور نیز هزینه های سنگینی متحمل 
شد و مردم آسیب های جدی دیدند و ما امروز 
مسئولیت داریم به گونه ای ایفای نقش کنیم 
که شرمنده مردم ، رهبر و وجدان خود نباشیم.

داشت: هر چند مشکالت، مسائل  اظهار  وی 
و گره های زیادی در پروژه ها در کیش شاهد 
تعاریفی  با  مختلف  حوزه های  در  اما  هستیم، 
چگونگی  و  داشتیم  3ساله  برنامه  از  که 
عملیاتی کردن آن در قالب بودجه ها، اتفاقات 
استفاده  با  و  بزنیم  رقم  به جد  باید  را  بزرگی 
نتایج مطلوب  به  از ظرفیت های خوب جزیره 

دست یابیم.
مظفری ضمن تقدیر و تشکر از شورای تامین 
که در کنار مسئوالن و سیستم مدیریتی جزیره 
تامین  شورای  در  ما  عزیزان  گفت:  هستند، 
شایانی  و کمک  بوده اند  همراه  و  یار  همیشه 

تالش  با  که  داشته اند  کیش  مسائل  حل  به 
آنان از 154پروژه نیمه تمام کیش، اصلی ترین 
آنها در دستورکار قرار گرفته است که بیش از 

1000نفر در آنها گرفتار بوده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه 
به زمین های گودبرداری شده بالتکلیف اشاره 
بررسی های  و  سرکشی ها  از  بعد  که  کرد 
و  کردند  کار  به  آغاز  مربوطه،  مسئوالن 
خواستار حساسیت و نکته سنجی در پیگیری 

اینگونه مسائل شد.
وی افزود: اگر در بحث های اقتصادی جزیره 
اتفاقات خوبی رخ دهد، قطعا رونق این بخش 
و  اجتماعی  فرهنگی،  حوزه های  تمامی  بر 

گردشگری نیز تاثیر چشگیری خواهد داشت.
برای  که  تسهیالتی  کرد:  تاکید  مظفری 
آن  از  بخشی  و  شدیم  قائل  سرمایه گذاران 
بوده،  آئین نامه ها  و  شامل اصالح شیوه نامه ها 
خواهد  امور  رونق  و  تسهیل  بر  بسزایی  تاثیر 
داشت و می توانیم از این طریق نارضایتی های 
مردم را برطرف کنیم و باید مسائل این چنینی 

را به جد در دستورکار قرار دهیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
از حل مشکالت پایانکار و اسناد مالکان بازار 
اتفاق  بارز یک  به عنوان نمونه  مرکز تجاری 
ایجاد  برای  کرد:  عنوان  و  خوب سخن گفت 
رضایت عمومی با همکاری مجموعه مدیریتی 
در سازمان و شرکت های تابعه، پس از 17سال 
این بازار پایانکار خود را دریافت کرد و زمینه 
برای صدور سند برای 502مالک فراهم شد و 
اسناد مالکیت ظرف هفته آینده به مالکان آنان 

واگذار خواهد شد.
رئیس شورای اداری سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به میزبانی کیش از پنج نمایشگاه در 
دو سه هفته آینده، گفت: برگزاری نمایشگاه ها 
و همایش ها ، رویداد های ملی و فراملی است و 
از دوستان تقاضا دارم این فرصت ها را غنیمت 
بدانند و با بهره مندی از اینگونه رویدادها، سهم 
کیش در توسعه اقتصادی کشور را رقم بزنند.

انجام شده در  امور  به  اشاره  با  وی همچنین 
حوزه عمرانی بیان داشت: باید همت کنیم و 
با سرعت، دقت و کیفیت امور را پیش ببریم، 

نیازهای  و  مسائل  رفع  برای  ما  همه  چراکه 
آینده کیش مسئولیت داریم نهایت تالش خود 

را به کار گیریم.
و  فرهنگی  حوزه  در  اینکه  بیان  با  مظفری 
اتفاقات خوبی در جزیره  اجتماعی رویدادها و 
کیش در حال انجام است، اظهار داشت: باید 
کمک  با  و  شود  بیشتر  فعالیت ها  این  حجم 
آن  به  خصوصی  بخش  و  مردم  مشارکت  و 
در  را  بزرگ  اتفاقات  تا  ببخشیم  عمومیت 

جزیره شاهد باشیم.
فعالیت ها،  این  نمونه  از  گفت:  ادامه  در  وی 
جشنواره فیلم فجر را می توان مثال زد که که 
اکران شد  تهران  و  در جزیره کیش  همزمان 
و می تواند این نقش ملی را درحوزه فرهنگی 

هنری برای جزیره کیش ایفا کند.
مظفری ضمن قدردانی از شرکت عمران، آب 
و خدمات گفت: 33مکان بالاستفاده در سطح 
کیش شناسایی شده که باید با حساسیت این 
و  پیگیری  تامین،  شورای  کمک  و  شرکت 

ساماندهی شود.
از  شهری  خدمات  عمران  حوزه  در  وی 
ساماندهی فضای شهری با همین جدیتی که 

آغاز شده، ابراز خرسندی کرد .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین 
از شرکت بنادر و فرودگاه های کیش خواستار 
انجام امور با سرعت بیشتر شد تا مسائلی در 
که  فرودگاه  جدید  ترمینال  ازجمله  دستورکار 
به جدیت  روز شمار گشایش آن نصب شده، 
هواپیمایی  سازمان  به  چراکه  کنند،  پیگیری 
کشوری تعهد دادیم مقدمات و امکانات الزم 
را برای نمونه شدن فرودگاه بین المللی کیش 

فراهم کنیم.
به مبحث مرکز  اشاره  با  در حوزه علمی  وی 
نوآوری و دانشگاه ها عنوان کرد: در این حوزه 
کارهای  دانش بنیان  شرکت های  برای حضور 
جدی شروع شده و دانشگاه ها باید کمک کنند 

تا از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.
در  در  پیشنهاد مطرح شده  مظفری همچنین 
آن  اولیه  مذاکرات  که  سازمان  مدیره  هیات 
گفت:  و  کرد  عنوان  را  است  شده  انجام  نیز 
همه دانشگاه های مستقر در کیش و آموزش و 

پرورش کمک کنند تا بتوانیم هر سال از بین 
دانش آموزان بومی جزیره، به دانش آموزانی که 
بورسیه  نیستند،  برخوردار  توان مالی خوبی  از 

تعلق گیرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
افزود: برنامه ای نیز در دستورکار قرار داده ایم 
تا معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان و رئیس 
زمینه  الزم،  هماهنگی های  با  امداد  کمیته 
اشتغال ۶0نفری که تحت پوشش کمیته امداد 
هستند را در بودجه سال ۹۹ قرار دهیم و در 
صورت عدم توانایی کار، اقداماتی برای خارج 
شدن از پوشش کمیته امداد برای آنان انجام 

دهیم.
برنامه های  نیز  بهزیستی  برای  داد:  ادامه  وی 
حمایتی خواهیم داشت و همچنین برنامه هایی 
برای رفع مسائل بومیان جزیره که از سال های 
و مشکالت  زندگی می کنند  در کیش  زیادی 
خواهیم  نظر  در  دارند،  مسکن  برای  جدی 

داشت.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش در پایان این نشست ضمن 
به  دست اندرکاران  تمامی  از  تشکر  و  قدردانی 
اداری،  شورای  و  تامین  شورای  اعضای  ویژه 
حساسیت  با  حوزه ها  تمامی  فعالیت  خواستار 
و اراده جدی و همدلی برای رفع مشکالت و 
مسائل مردم شد و گفت: شیوه نامه ها را سهل 
و نظارت را بیشتر می کنیم و با بیرون آمدن از 
قالب رسمی و اداری، فضای صمیمیت و رفاقت 
را در مجموعه های مختلف گسترش می دهیم.

امام جمعه کیش با تبریک یوم اهلل 22بهمن و 
لزوم حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، در این نشست با تشریح نقش 
محوری امام راحل به عنوان مهم ترین عامل در 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: امام خمینی ) ره( 
نقش بسزایی در به صحنه آوردن مردم داشت 
و هنرمندی به تمام معنا بود و تمام مردم ایران 
ابزار  با گرایشات مختلف را با توجه به کمبود 

اطالع رسانی در آن زمان، جذب انقالب کرد.
را  خمینی)ره(  امام  بارز  صفات  از  یکی  وی 
قائد  عنوان کرد:  و  برشمرد  ایشان  بودن  قائد 
بودن به معنای پیشگام بودن و در خط مقدم 
در  همواره  خمینی )ره(  امام  و  است  بودن 
اعالمیه ها  افشاگری ها،  سخنرانی ها،  تمامی 
اسالم  آرمان های  راه  در  دادن  شهید  حتی  و 
پیشقدم بود و رهبر معظم انقالب نیز هم اکنون 
در مسیر معمار کبیر انقالب گام نهاده و ملت 
ایران را به سمت قله های پیشرفت و سعادت 

هدایت می کنند.
بارز  این ویژگی  تاکید کرد:  امام جمعه کیش 
مدیران  کار  سرلوحه  باید  رهبری  و  امام)ره( 
قرار گیرد و هر یک در حوزه خود با پیشگام 
را  کشور  مشکالت  بودن  جلودار  و  شدن 
آنان  تالش  با  توسعه  مسیر  و  کنند  برطرف 

فراهم و هموار شود.

اخبار منطقه آزاد کیش

گردشگری  مراکز  و  خدمات  بر  نظارت  مدیر 
با  جدی  برخورد  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
در  گردشگری  خدمات  دهنده  ارائه  متخلفین 

نوروز خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  معینی  ابراهیمی  علی 
معاونت  ادواری  بازدیدهای  نوروز،  آستانه  در 
نقل  و  حمل  مدیریت  همراهی  با  گردشگری 

عمومی به صورت جدی دنبال خواهد شد.
پیشین  اخطارهای  پیرو  داشت:  اظهار  وی 
گردشگری،  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  به 
هر  با  همکاری  صورت  در  جمعی  خودروهای 
تردد  گواهی  دارای  می بایست  دفاتر،  از  یک 
غیر  در  باشند؛  گردشگری  معاونت  سوی  از 
نقل  و  حمل  مدیریت  همکاری  با  صورت  این 
عمومی، خودرو توقیف و راهی پارکینگ خواهد 

شد.
گردشگری  مراکز  و  خدمات  بر  نظارت  مدیر 
سازمان منطقه آزاد کیش افزود: همکاری دفاتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری با بازاریاب ها و 
جارچیان موجب بر هم زدن نظم عمومی جزیره 
فروش  بازار  در  اخالل  ایجاد  و  کیش  زیبای 
خدمات می شود که تعلیق یک تا سه ماه دفاتر 
عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  همکاری  با  و 

کیش، پلمپ دفاتر را به دنبال خواهد داشت.
ابراهیمی معینی با تاکید بر اجرای طرح تشدید 
نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
کیش گفت: در اجرای این طرح، 8دفتر خدمات 
و  ضوابط  رعایت  عدم  نهایی  اخطار  مسافرتی 
تکرار  صورت  در  و  کردند  دریافت  را  مقررات 

مجدد، دفتر پلمپ و لغو مجوز خواهد شد.
خدمات  4دفتر  گذشته  هفته  طی  همچنین 
و  بازاریاب ها  با  همکاری  دلیل  به  مسافرتی 
جارچیان و تخلف از نرخ های مصوب اعالمی، با 
همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی کیش تا 

اطالع ثانوی پلمپ شدند.
جمعی  خودرو  دو  نیز،  سرزده  بازدیدی  در 
دو  شدند،  پارکینگ  روانه  و  توقیف  غیرقانونی 
ایستگاه دوچرخه با هماهنگی موسسه ورزش و 
تفریحات سالم اخطار نهایی عدم تمدید مجوز 
را دریافت کردند و بازاریاب ها و جارچیان اسکله 
به  و  شده  شناسایی  مرجان  ساحل  و  تفریحی 

اداره اجرائیات کیش ارجاع می شوند.
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری در 
خدمات  چند شرکت  از  سرزده  بازدید  به  پایان 
نماینده  همراهی  با  گردشگری  و  مسافرتی 
مدیریت حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: 
در این بازدید موارد مربوط به ترانسفر غیرقانونی 
با  با خودروهای جمعی بدون هویت، همکاری 
با  فروش  تناسب  و  جارچیان  و  بازاریاب ها 
گردشگری  معاونت  اعالمی  مصوب  نرخ های 

بررسی شد.

تشدید نظارت بر مراکز 
گردشگری کیش در ایام 

نوروز99

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش گفت: آماده  سازی الزم برای 
جام جهانی  در  حاضر  تیم های  تمرین  برپایی 
آنها در  فوتبال 2022 قطر و حضور طرفداران 

جزیره کیش انجام شده است.
برگزاری  کرد:  اظهار  مظفری  غالمحسین 
فرصت  قطر،  در  فوتبال 2022  جام جهانی 
از  استفاده  و  اقتصادی  فعاالن  برای  مناسبی 

ظرفیت موجود در جزیره کیش است.
ورزشگاه  و  چمن  زمین  که  این  بیان  با  وی 
است؛  شده  بازسازی  و  نوسازی  آماده،  کیش 
برای  خصوصی  بخش  به  زمین  واگذاری  از 
مطابق  تمرین  زمین  و  ورزشی  فضای  ایجاد 
با استانداردهای بین المللی در کیش خبر داد و 
افزود: با توجه به فرصت 33ماهه تا برگزاری 
زمین  که  است  شده  پیش بینی  جام جهانی، 
زودتر  سال  یک  ورزشی،  فضاهای  و  تمرین 
از آغاز جام جهانی در اختیار تیم های متقاضی 

کیش، مناسب ترین مکان برای تمرین تیم های حاضر در جام جهانی2022

که  این  بیان  با  و  کیش  جزیره  در  جهانی 
هیچ گونه  اقامتی  زیرساخت های  درخصوص 
مشکلی وجود ندارد و به اندازه کافی فضای 

با  افزود:  است،  موجود  کیش  در  گردشگری 
کیش  جزیره  هوایی  و  آب  شباهت  به  توجه 
مکان  مناسب ترین  جزیره  این  قطر،  با 
جام جهانی  در  حاضر  تیم های  تمرین  برای 

فوتبال 2022 قطر است.
با  را  تفاهم نامه ای  کرد:  اظهار  مظفری 
نقش  بتوانیم  تا  داشتیم  فوتبال  فدراسیون 
پشتیبانی را در زمینه های اقامت و ارائه خدمات 
به هواداران تیم ها و هم تمرین تیم هایی که 
داشته  دارند،  را  کیش  جزیره  به  تردد  قصد 
باشیم و تا به امروز هیچ گونه محدودیتی را در 

این خصوص نداشته ایم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این  بر  تالش  نمود:  تاکید  کیش  آزاد  منطقه 
مسابقات،  به  مانده  سال  یک  ظرف  تا  است 
همه امکانات مورد نظر را مهیا کنیم، زیرا ارائه 
ترغیب  زمینه ساز  به روز،  و  مناسب  خدمات 

تیم های حاضر در جام جهانی در کیش است.

قرار گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
فعالیت 50هتل در کالس  به  اشاره  با  کیش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مراکز  و  خدمات  بر  نظارت  مدیریت 
اداره  با  مشترک  طرح  اجرای  از  گردشگری 
اجرائیات، نیروی انتظامی و مدیریت حراست 
موتورهای  غیرقانونی  کرایه  با  برخورد  برای 

شارژی خبر داد
غیرقانونی  کرایه  با  برخورد  مشترک  طرح 
موتورهای شارژی از شنبه20بهمن، با همکاری 
مدیریت  و  انتظامی  نیروی  اجرائیات،  اداره 

حراست سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شد.
بر  نظارت  مدیریت  معینی  ابراهیمی  علی 
این که  بیان  با  مراکز گردشگری  و  خدمات 
کرایه  در  عمده  3تخلف  به  طرح  این  در 
غیرقانونی موتورهای شارژی توجه می شود، 
افزود: تردد موتورهای شارژی در مسیرهایی 
غیر از پیست دوچرخه، کرایه دادن موتورهای 
داشتن  بدون  عادی  افراد  سوی  از  شارژی 
مجوز قانونی و نیز کرایه موتور باالتر از نرخ 
را  نارضایتی گردشگران  مصوب سازمان که 
در پی داشته، ازجمله تخلفات بررسی شده در 

این طرح است.
از 5موتور  تاکنون بیش  این طرح،  با اجرای 
و  توقیف  تفریحی  اسکله  مسیر  در  شارژی 

روانه پارکینگ شدند.

اجرای طرح ویژه برخورد با 
کرایه غیرقانونی موتورهای 

شارژی در جزیره کیش
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مدیر نظارت بر خدمات و مراکز 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش:

چهره قهرمانان دختر و پسر مسابقات تنیس زیر 14سال آسیا مشخص شدند.
رقابت های تنیس زیر 14سال آسیا  که طی دو هفته برگزار شد، با برگزاری 

دیدارهای فینال تمام ایرانی به پایان رسید.
در فینال هفته اول بخش دختران مهرانه ظهوریان با نتیجه 2 بر یک هانا 
سلطانی را برد و قهرمان شد. سلطانی در جایگاه دوم ایستاد و اریکا جعفر 

مقام سوم را کسب کرد.
همچنین در بخش دو نفره دختران تیم هانا سلطانی و مهرانه ظهوریان با 
غلبه بر ریحانه کمالی و مهرانا سلیمانی پور، جایگاه نخست را کسب کردند. 

تیم کمالی و سلیمانی پور در جایگاه دوم ایستادند.
آرتین  از سد  بر صفر   2 نتیجه  با  قوام  امیرعلی  پسران،  انفرادی  در بخش 
ناظری گذشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. آرتین ناظری دوم شد و ایلیا 

جعفر مقام سوم را بدست آورد.

پایان نخستین 
دوره مسابقات 
تنیس زیر 14سال 
آسیا در جزیره کیش

در بخش دو نفره نیز تیم امیرعلی قوام و آرتین ناظری در جایگاه نخست 
ایستادند و تیم یاسین حاجی لویی و نیک یوسفیان مقام دوم را کسب کردند.

مهرانا ظهوریان  دختران،  انفرادی  و بخش  دوم  هفته  رقابت های  پایان  در 
قهرمان شد، هانا سلطانی و نیلی عطفی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش دو نفره، تیم هانا سلطانی و مهرانه ظهوریان قهرمان شدند و تیم 
ریحانه کمالی و مهرانه سلیمانی پور بر سکوی دوم ایستادند.

در بخش انفرادی پسران، کسری رحمانی مقام نخست را کسب کرد، آرتین 
نظری دوم شد و امیرعلی قوام بر سکوی سوم ایستاد.

در بخش دو نفره، تیم کسری رحمانی و امیرعلی قوام مقام اول را بدست 
آوردند و آرین حسن زاده و ایلیا جعفر دوم شدند.

صالح  مسیح  برعهده  رقابت ها  از  دوره  این  سرداوری  است،  ذکر  شایان 
سرداور نشان سفید کشورمان بود.



اخبار منطقه آزاد انزلی

فجر  مبارک  دهه  از  روز  چهارمین  در 
اجتماعی،  فرهنگی،  معاون  حضور  با  و 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
فرماندار و مسئولین شهرستان بندر انزلی، 
ارتقاء  و  روستایی  عمران  طرح  چندین  
استانداردهای زیست در سطح روستاها در 

این منطقه مورد بهره برداری قرار گرفت.
در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
و  گلشن  طالب آباد،  بوستان های  اسالمی، 
۴۵۰۰مترمربع  حدودد  متراژ  با  لیجارکی 

افتتاح شدند.
همچون  امکاناتی  دارای  فوق،  بوستان های 
فضای بازی کودک، تجهیزات ورزشی، زمین 
به  که  می باشند  آالچیق  و  چمن مصنوعی 
منظور توسعه امکانات تفریحی و گردشگری 
در محیط روستایی منطقه از سوی سازمان 

منطقه آزاد انزلی احداث گردید.
مجموعه  ورزشی  سکوی  دیگر،  سوی  از 
راستای  در  گلشن  روستای  ورزشی 
استاندارد سازی این محیط ورزشی و ایجاد 
مورد  نیز  تماشاگران  برای  مناسب  مکان 

بهره برداری قرار گرفت.
آسفالت معابر روستایی سه روستا نیز جزء 
طرح هایی بود که به مناسبت فجر پیروزی 

انقالب اسالمی افتتاح شدند.
امکانات  بازسازی  گزارش،  این  بر  بنا 
توزیع برق در معابر روستایی منطقه نیز با 
همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان 

گیالن در مدار خدمت رسانی قرار گرفتند.
تخصیص  اعتبارات  مجموع  است،  گفتنی 
آزاد  منطقه  سازمان  منابع  محل  از  یافته 
انزلی در حدود ده میلیارد ریال می باشد و 
مجموع هزینه صرف شده از سوی شرکت 
منطقه  دهیاری های  و  برق  نیروی  توزیع 

افزون بر هفت میلیارد ریال می باشد.

افتتاح طرح های عمران 
روستایی در منطقه آزاد انزلی

همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک 
فجر صورت پذیرفت:
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با  و  فجر  مبارک  دهه  از  روز  پنجمین  در 
رئیس  روزبهان  ولی  محمد  دکتر  حضور 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
گیالن،  استاندار  زارع  ارسالن  دکتر  و  انزلی 
۱۰طرح تولیدی-صنعتی و زیرساخت بندری 
ریالی  ۵۷۵میلیارد  سرمایه گذاری  میزان  با 
بخش خصوصی و این سازمان و اشتغال زایی 

مستقیم برای ۲۴۵نفر افتتاح شدند.
یکمین  و  چهل  مناسبت  به  اساس،  این  بر 
با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
در  فعال  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
این منطقه، ۹واحد تولیدی-صنعتی با صرف 
بهره برداری  مورد  ریالی  ۵۰۰میلیارد  هزینه 

قرار گرفتند.
حوزه های فعالیت این واحدهای تولیدی که 
به صورت رسمی آغاز به کار نمودند، شامل 
محصوالت  پوشاک،  تولیدی  ۴واحد  افتتاح 
محصوالت  بسته بندی  دارویی،  بهداشتی، 

خودرو  قطعات  و  روغن  انواع  تولید  غذایی، 
و  نجات  جلیقه  تولیدکننده  نهایت  در  و 

ایجاد  ایمنی کشتی بود که زمینه  تجهیزات 
شغل برای ۲۳۵نفر را فراهم نمودند.

افتتاح ۱۰پروژه صنعتی و غیرصنعتی در منطقه آزاد انزلی
در ادامه این برنامه افتتاحیه، انبار سرپوشیده 
۵۰۰۰مترمربع  متراژ  با  عمومی  کاالی 
منظور  به  که  زیرساختی  شد؛  افتتاح  نیز 
تکمیل حلقه های خدمات رسانی در پسکرانه 
کاسپین  بندری  مجتمع  شماره ۳  اسکله 
بخش  ریالی  ۷۵میلیارد  سرمایه گذاری  با 
خصوصی موجبات اشتغال زایی ۱۰نفر را پدید 

آورده است.
الزم به ذکر است، در ابتدای برنامه افتتاحیه 
انزلی،  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  طرح های 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، استاندار 
مزار  در  حضور  با  همراه  هیات  و  گیالن 
شهدای انقالب اسالمی، با آرمان های شهدا 
برنامه  این  در  کردند.  پیمان  و  عهد  تجدید 
و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای  بر  عالوه 
انزلی،  شهرستان  فرماندار  سازمان،  مدیران 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مسئولین 

شهرستانی نیز حضور داشتند.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و استاندار گیالن انجام شد:

و  ویژه  و  آزاد  »مناطق  روزه  دو  همایش 
توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای 
و  ترانزیت  صادرات،  محوریت  با  همسایه، 
نیرو،  وزیر  سخنرانی  و  حضور  با  اوراسیا«، 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
معاون  ایران،  اتاق  رییس  آزاد،  مناطق 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  اقتصادی 
مدیر کل همکاری های اقتصادی چندجانبه 
معاون  خارجه،  امور  وزارت  بین المللی  و 
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  نقل  و  حمل 

سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
امکانات  معرفی  پنل  در  انزلی  آزاد  منطقه 
و فرصت ها در مناطق آزاد این همایش، با 
بهره گیری  کارهای  و  ساز  از  تحلیلی  بیان 
حداکثری عضویت کشورمان در پیمان  های 
بین المللی به ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
تصریح کرد: اجرایی کردن و استفاده از این 
اولویت کاری کشور  باید  اقتصادی  اتحادیه 

باشد. 
کردن  عملیاتی  راهکار  روزبهان  محمدولی 
توافق نامه فوق را دارای دو بخش نرم افزاری 
و سخت افزاری عنوان  کرد و افزود: در حوزه 
را  انزلی  آزاد  اقدامات منطقه  سخت افزاری، 
زیرساخت هایی  تکمیل  بر  می توان مشتمل 
اتصال  کاسپین،  بندری  مجتمع  همچون 
سراسری،  ریل  شبکه  به  منطقه  این 
کاال،  نگهداری  مختلف  انبارهای  ایجاد 
بورس  و  نمایشگاهی  مرکز  از  بهره برداری 
کاال، افزایش ظرفیت و تنوع بخشی به سبد 
منطقه،  خصوصی  بخش  تولیدی  کاالیی 
و  حمل  حوزه  شرکت های  فعالیت   توسعه 
اعالم  صادرات  مدیریت  و  بین المللی  نقل 

کرد.
عامل  مهم ترین  را  نرم افزاری  بخش  وی، 

تبدیل منطقه آزاد انزلی 
به هاب لجستیک، تولید، مبادالت تجاری و مالی با اوراسیا

و  تولید  نصیب  اوراسیا  توافق نامه  شدن 
بیان  به  می شود،  کشورمان  صادرکنندگان 
اقتصادی  مبادالت  و  تجاری  شاخص های 
افزود:  و  پرداخت  مزبور  اتحادیه  اعضای 
منطقه  تنها  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
به  شدن  تبدیل  قابلیت  کشور،  شمال  آزاد 
و  تجاری  مبادالت  تولید،  لجستیک،  هاب 
می باشد؛  دارا  را  اوراسیا  با  ارتباط  در  مالی 
ظرفیت هایی که در دستورکار سازمان قرار 

گرفته است. 
چین،  کریدور  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
قزاقستان، ایران که با محوریت این منطقه 
بالغ بر ۵۰فروند کشتی در  ایجاد و تاکنون 
چین  کشور  تمایل  داشته،  تردد  مسیر  این 
اروپا  با  خود  ریلی  مبادالت  افزایش  برای 
برای  را فرصت خوبی  منطقه  و کشورهای 
ارزیابی  جدید  ظرفیت  این  از  بهره برداری 
کرد و اظهار داشت: از سوی دیگر براساس 

شاخص های پدافند غیرعامل، اضافه کردن 
مسیر ترانزیتی جدید برای مبادالت کاالیی 
را  کشور  کاالیی  مبادله  مسیرهای  کشور، 
اقتصادی را  امنیت  تنوع بخشیده و ضریب 

تضمین می کند.
روزبهان به تشریح جایگاه منطقه متبوع خود 
در کریدور شمال-جنوب پرداخت و با بیان 
نخستین  منطقه  این  تالش های  با  اینکه 
آستراخان  بندر  تا  کریدور  این  در  محموله 
ترانزیت شده که با استقبال روس ها مواجه 
آزاد  منطقه  سازمان  رویکرد  گفت:  گردید، 
از  ناشی  منافع  از  صرف  بهره گیری  انزلی، 
جذب  ما  هدف  بلکه  نیست؛  عوارض  اخذ 
سرمایه گذاران تولیدی است که محصوالت 

خود را در مسیر حمل می کنند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
واصل  نقش  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
کریدور  دو  چارچوب  در  انزلی  آزاد  منطقه 
و  قزاقستان  گرفتن کشورهای  قرار  و  فوق 
روسیه در این کریدورها و اتحادیه اقتصادی 
ظرفیت های  بر  عالوه  کرد:  اضافه  اوراسیا، 
احداث،  حال  در  و  موجود  زیرساختی 
سرمایه گذار  جذب  جهت  را  خود  آمادگی 
صنعتی  تولیدی،  مختلف  زمینه های  در 
راه اندازی  که  می کنیم  اعالم  اقتصادی  و 
اسکله های  الینر،  کشتیرانی  خطوط 
سرپوشیده جهت خدمات دهی در هر شرایط 
آب و هوایی به کاالهایی چون غالت و..، 
شیپ  کارگو،  جنرال  اسکله های  ساخت 
سیلوی  مایع،  فله  و  مسقف  انبارهای  یارد، 
غالت جدید، به منظور افزایش ظرفیت های 
در  عضویت  منافع  از  کشورمان  بهره گیری 
برنامه های  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
بندر  در  سرمایه گذار  جذب  برای  سازمان 

کاسپین است.

حداکثری  بهره برداری  و  کردن  اجرایی  در 
و  نمود  ارزیابی  اوراسیا  با  توافق نامه  از 
منطبق  و  مناسب  قوانین  تصویب  گفت: 
ثبات  و  کشور  بین المللی  توافق نامه های  با 
فرآیند  این  در  موضوع  مهم ترین  قوانین، 
اقدام  این مسیر  اگر در  به حدی که  است، 
بایسته ای انجام ندهیم، در آینده با مشکالت 

عدیده ای مواجه خواهیم شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی با اشاره به برخی مباحث مطرح شده 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  درخصوص 
تداوم  صورت  در  کرد:  تاکید  آزاد،  مناطق 
در مسیر  بی ثباتی  زمینه  چنین موضوعاتی، 
جذب سرمایه گذاران پدید می آید؛ در نتیجه 
چنین  از  حداکثری  دستاوردهای  کسب  از 

پیمان هایی محروم می شویم.
ظرفیت های  از  تحلیلی  ارائه  با  روزبهان 
اجرایی  قبل  از  که  جدیدی  صادراتی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

سازمان  راهبردی  سیاست های  راستای  در 
بهره گیری  منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه 
منطقه ای  و  ملی  ظرفیت های  از  حداکثری 
در مسیر توسعه روابط کشورمان با اتحادیه 
همکاری  تفاهم نامه  اوراسیا،  اقتصادی 
سازمان های  عامل  مدیران  میان  سه جانبه 
مناطق آزاد انزلی، ماکو و ارس در همایش 
همکاری های  توسعه  و  ویژه  آزاد،  »مناطق 
اقتصادی با کشورهای همسایه با محوریت 

صادرات-ترانزیت و اوراسیا« منعقد شد.
هم افزایی  منظور  به  مزبور  تفاهم نامه 
موافقت نامه  کردن  اجرایی  مسیر  در  بیشتر 
میان  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران 
محمدرضا  دکتر  روزبهان،  محمدولی  دکتر 
به  نریمان  محسن  مهندس  و  عبدالرحیمی 

امضاء رسید.
و همکاری  تعامل  تفاهم نامه،  این  براساس 
این  آزاد عضو  مناطق  میان  و هم افزا  موثر 
بهره گیری حداکثری  راستای  در  تفاهم نامه 
و  ظرفیت ها  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
مناطق  در  تجارت  و  تولید  پتانسیل های 
حوزه  کشورهای  با  تعامل  در  کشور  آزاد 
تجارت  توسعه  جهت  در  همکاری  اوراسیا، 

بهره گیری حداکثری از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در توافق نامه اوراسیا

آزاد،  »مناطق  همایش  گزارش،  این  بر  بنا 
با  اقتصادی  همکاری های  توسعه  و  ویژه 
صادرات- محوریت  با  همسایه  کشورهای 

بهره برداری  منظور  به  اوراسیا«  و  ترانزیت 
حداکثری از موافقت نامه موقت تجارت آزاد 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تکیه 
بر ظرفیت های متنوع هر یک از مناطق آزاد 
بود  مزبور  همایش  محورهای  مهم ترین  از 
از  نمایشگاهی  نیز  آن  جنبی  بخش  در  که 
در  فعال  خصوصی  بخش  توانمندی های 

مناطق آزاد برپا شد.
آبان ماه سال جاری،  پنجم  از  است،  گفتنی 

توافق نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه 
خود  اجرایی  مرحله  وارد  اوراسیا  اقتصادی 
منطقه ای،  پیمان  این  قالب  در  و  شده 
قابلیت  از  ایران  تولیدی  ۵۰۲کاالی 
از مزایای ترجیحات اعطایی در  بهره مندی 
این توافق نامه به منظور صادرات  چارچوب 
از  و  شده اند  برخوردار  عضو  کشورهای  به 
سوی دیگر دولت ایران برای ورود ۳۰۶قلم 
کاالی تولید شده در این اتحادیه ترجیحات 
میان  این  در  می کند.  اعمال  از  کاال  ورود 
منطقه آزاد انزلی با دارا بودن دو بندر تجاری 
کریدورهای  مسیر  در  گرفتن  قرار  فعال، 
بین المللی، اتصال این منطقه به مسیر ریل 
سراسری، وجود دو شهرک صنعتی فعال و 
بالغ بر ۱۰۰شرکت دانش بنیان، فعال بودن 
مرکز نمایشگاهی و بورس کاالی منطقه به 
اصلی  دروازه  عنوان  به  آن  انتخاب  همراه 
نقش محوری  از  اوراسیا،  اتحادیه  با  ارتباط 
در توسعه مناسبات کشورمان با کشورهای 
در  که  موضوعی  است؛  برخوردار  عضو 
دولتی،  بخش  ارشد  مدیران  اظهارنظرهای 
خصوصی و فعالین اقتصادی کشورمان نیز 

قابل مشاهده می باشد.

اتحادیه  این  اعضای  با  صادرات  ویژه  به 
صادرات  بویژه  تجارت  توسعه  اقتصادی، 
بازاریابی  اتحادیه،  عضو  کشورهای  به 
استفاده  قابل  تولیدی  محصوالت  مشترک 
از مزیت های موافقت نامه و در نهایت جذب 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  هدایت  و 
مزیت  از  برخوردار  محصوالت  تولید  برای 
متناسب  منطقه  سه  بین  موافقت نامه  در 
اقتصادی  جغرافیایی  نسبی  مزیت های  با 
تفاهم نامه  محورهای  مهم ترین  عنوان  به 
امضاء شده میان سه مدیرعامل عنوان شده 

است.

امضاء تفاهم نامه همکاری میان مناطق آزاد ماکو، ارس با منطقه آزاد انزلی:

طی احکام جداگانه ای از سوی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 

انجام شد:

دکتر محمد ولی روزبهان رئیس هیات مدیره 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
ظرفیت های  از  حداکثری  بهره گیری  راستای 
احکام  در  استانی،  و  سازمانی  انسانی  نیروی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  جداگانه ای 
مدیر  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  گردشگری، 

مجتمع بندری کاسپین را منصوب نمود.
مدیران  از  سعیدی  مهدوی  سید حجت  دکتر 
سوی  از  گیالن  استان  فرهنگی  سابق 
مدیرعامل سازمان به عنوان معاون فرهنگی، 
اجتماعی،گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی 
از این  منصوب شد و مجید فاتحی که پیش 
در این سمت مشغول به خدمت بود، به عنوان 
ریاست  حوزه  مدیرکل  و  مدیرعامل  مشاور 

سازمان انتخاب گردید.
از سوی دیگر، افشین عزیزی به عنوان مشاور 
کاسپین  بندری  مجتمع  مدیر  و  مدیرعامل 
منصوب شد و از خدمات مهندس سیدمهدی 
نیز  بندری  مجتمع  این  پیشین  مدیر  کسایی 

قدردانی به عمل آمد.
گفتنی است، سیدحجت مهدوی سعیدی پیش 
از این مشاور فرهنگی معاون رئیس جمهور و 
رئیس کمیته توسعه و فرهنگ سازمان برنامه 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکلی  کشور،  بودجه  و 
اسالمی، فرمانداری، رئیس واحد های دانشگاه 

آزاد اسالمی استان بوده است.

انتصاب معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری، 
مدیرکل حوزه ریاست 
و مدیر مجتمع بندری 

کاسپین



یادداشت 

روسیه،  5کشور  حضور  با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
تاسیس شده  ارمنستان  و  قرقیزستان، بالروس  قزاقستان، 
است. مبادالت تجاری این اتحادیه حدود 750میلیارد دالر 
در سال است. از این رو با توجه به بازار بیش از 180میلیون 
نفری اعضاي این اتحادیه، مبادالت تجاری با آنها فرصت 

مناسبی به شمار می رود. 
فرودگاه  شهر  و  ارس  انزلی،  ایران،  آزاد  مناطق  میان  از 
امام خمینی)ره( و 3منطقه ویژه اقتصادي بندر آستارا، بندر 
کشورهای  با  مستقیم  مرز  دارای  نوشهر  بندر  و  امیرآباد 
خواهند  تجاری  مبادالت  توسعه  در  بسزایی  نقش  اوراسیا 
داشت. مناطق آزاد نیز به مثابه کریدورهای ارتباطی براي 
کشورهای  ارتباط  مي تواند  نوستراك  محور  کردن  فعال 

اوراسیا را با آب های گرم بین المللی به وجود آورد. 
مرتضي بانك مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادي در همایش صادرات، ترانزیت و اوراسیا 
که در 19بهمن ماه 98 در مرکز همایش هاي صدا و سیما 
برگزار شد، یادآور شد: موافقت نامه تجاری فی مابین ایران 
و کشورهای عضو اوراسیا ، دسترسی فعالین اقتصادی کشور 
به بازار 5کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و 
با  همچنین  است،  نموده  مهیا  صادرات  جهت  ارمنستان 
توجه به ظرفیت تولید کنندگان این کشورها، امکان تامین 
قیمت  با  کشور  ضروری  نیازهای  از  توجهی  قابل  بخش 
پایین تر نسبت به دیگر کشورها به وجود آمده است. این 
از  کاال  تجارت  تسهیل  و  آزاد سازی  هدف  با  موافقت نامه 
تجاری،  آزاد  منطقه  تشکیل  برای  بستری  ایجاد  طریق 
حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری طرفین را در 
دستورکار قرار داده و افزایش همکار ها و تسهیل ارتباطات 

را به همراه خواهد داشت.
اقتصادی  روابط  در  اثرگذاري  با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
فراواني  تاثیر  می تواند  شمالی اش  همسایگان  با  ایران 
با  مبادالت  افزایش  هدف  با  تجاري  رشد  و  توسعه  در 
کشورهاي عضو اوراسیا جهت صادرات طرف ایراني باشد. 
این اتحادیه که از سال 2015 رسما کار خود را آغاز کرد، 
توجه  محل  ایران  صادرات  تعرفه های  کاهش  جهت  به 
بازار  تا  است  صدد  در  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  است. 
ایجاد  جهانی  تجارت  سازمان  قوانین  چارچوب  در  بزرگی 
بسیاری  تسهیالت  و  یابد  بهبود  اعضا  میان  تجارت  کند، 
را در این زمینه برای کشورهای عضو به ارمغان  آورد. در 
چهارچوب این اتحادیه، اعضای آن موافقت خود را با تردد 
آزاد کاال، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا 
کرده اند  اعالم  همچنین  اوراسیا  اعضای  کرده اند.  اعالم 
انرژی، صنعت، کشاورزی  زمینه  که سیاست مشترکی در 
ایجاد  اتحادیه،  این  نقلیه خواهند داشت. اهداف  و وسایل 
فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترك و دستیابی به 
واحد  بازار  در  مردم  و  خدمات  سرمایه،  کاال،  آزاد  حرکت 
کشورهای عضو، کاهش قیمت کاالها با کاهش هزینه های 
حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترك، 
سیاست های مشترك در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل 
گمرکی  قوانین  تدریجی  حذف  و  برداشت  است.  نقل  و 
داخلی این کشورها ، قرار دادن تعرفه خارجی مشترك در 
میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی روندهای گمرکی 

این کشورها از دیگر هدف هاي اتحادیه است. 
نخست  وهله  در  اوراسیا  اقتصادی  فعالیت  شدن  عملیاتی 
عضو  کشورهای  حوزه  در  بزرگی  مشترك  بازار  ایجاد  به 
که  آنجایي  از  عالوه،  به  است.  شده  منجر  اتحادیه  این 
سیاسی  همکاری های  ارتقای  با  تجارت  توسعه  و  رشد 
کشورها که عضو سازمان همکاری های شانگهای، جامعه 
اقتصادي  اتحادیه  منطقه اند ،  دیگر  کشورهای  و  همسود 
اوراسیا به واقع مي تواند زمینه ساز نقش مهمی در افزایش 
عضو  کشورهاي  اقتصادي  رشد  و  تجاري  همکاری های 
بیش  موجود،  اقتصادی  ظرفیت های  که  نحوي  به  باشد، 
و کمك  توسعه همه جانبه  در  را  مهم خود  نقش  پیش  از 
به توسعه پایدار اعضاي اوراسیا ایفا مي کند و با مکانیسم 
کمك  نیز  کشورها  اقتصادی  روابط  توسعه  به  منطقه ای 

مي کند. 
از ویژگی های مهم منطقه اوراسیا، وجود منابع انرژی است 
مواصالتی  خطوط  ایجاد  با  مي تواند  نحو  بهترین  به  که 
برای انتقال هر چه زودتر انرژی به کشورهای دیگر مورد 
کشور  دومین  عنوان  به  ایران  و  گیرد  قرار  بهره برداري 
همکاری های  توسعه  زمینه  می تواند  انرژي  منابع  صاحب 
فنی و تکنولوژی را فراهم کند. آمادگی ایران برای جذب 
سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز، ازجمله زمینه هاي 
نفت  مي باشد.  اوراسیا  عضو  کشورهاي  و  ایران  همکاري 
انرژی های  زیست،  نقل، محیط  و  راه سازی، حمل  گاز،  و 
ازجمله  خودروسازی  ویژه  به  صنایع  و  پتروشیمی  پاك، 
برای  را  الزم  زمینه  ایران  در  که  هستند  بخش هایی 
گاز  نفت،  انرژی،  حوزه های  دارند.  خارجی  سرمایه گذاری 
و پتروشیمی، انرژی های پاك و خودروسازی از زمینه هایي 
براي کشورها  را  جاذبه هاي الزم سرمایه گذاري  که  است 

در ایران دارند.
بدیهي است، رفع موانع و تسهیل صدور روادید و برقراری 
پرواز مستقیم بین کشورها با ایران مي تواند زیربنای توسعه 
فراهم  از پیش  را بیش  اقتصادی  و  همکاری های تجاری 
کند، آنچنان که تنوع در فعالیت هاي مختلف سرمایه گذاري 
این  بینجامد.  همکاري ها  گسترش  به  مي تواند  اشتغال  و 
ظرفیت ها از برنامه هاي همگرا براي استفاده از ظرفیت هاي 
اقتصادي ایران ازجمله در مناطق آزاد اقتصادي به ویژه در 
انزلي، ارس و ماکو است که با جذب سرمایه خارجي انتقال 

فناوري هاي پیشرفته را هم به دنبال خواهد داشت.  
تجارت ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 

اوراسيا، فرصتي همگرا 
براي ظرفيت سازي اقتصاد مناطق آزاد ایران

دكتر عبدالرسول خليلي
استاد دانشگاه
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گزارش:
مرضيه حسينی

اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  میان  آزاد  تجارت  موافقت نامه 
و  می باشد  3سال  مدت  به  موقت  موافقت نامه  یك  اوراسیا، 
از  نزدیك به 502 قلم کاال از سوی اتحادیه و 360قلم کاال 
سوی ایران مشمول کاهش تعرفه تجاری و گمرکی می شوند؛ 
در صورتی که در طول 3سال، طرفین به تعهدات خود پایبند 
بوده و در راستای اجرای هر چه بهتر تعهدات تالش نمایند و 
اهداف پیش بینی شده محقق گردد، این توافق قابلیت تمدید 

و دائمی شدن را دارد.
گروهی  میان  اقتصادی  مجمع  یك  اوراسیا  اقتصادی  مجمع 
قزاقستان،  روسیه،  شامل  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای  از 
اکتبر  دهم  در  که  است  ارمنستان  و  قرقیزستان  بالروس، 
رسمی  فعالیت  سال 2015  ژانویه  در  و  تشکیل  سال 2000 
این مجمع درباره مسائلی  آغاز کرد و در نشست های  را  خود 
و  اقتصادی  مالی،  همکاری های  انرژی،  گردشگری،  ازجمله 
آموزشی بحث و تبادل نظر می شود و ایران نیز که در بعضی 
جاری  سال  آبان ماه  از  که  داشت  حضور  آن  نشست های  از 
آغاز  را  فعالیت خود  اتحادیه  این  دائمی  به عنوان عضو  رسما 

خواهد کرد. 
این  عضو  کشورهای  مساحت  مجموع  است،  ذکر  به  الزم 
بیش  آن  و جمعیت  مربع  کیلومتر  20میلیون  از  بیش  اتحادیه 
در  ایران  دائمی  عضویت  با  که  می باشد  نفر  180میلیون  از 
22میلیون  پهنه  یك  در  260میلیونی  بازار  یك  اتحادیه  این 
اهداف  درباره  همچنین  شد.  خواهد  شامل  را  مربعی  کیلومتر 
این اتحادیه اقتصادی می توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار 
حذف  عضو،  هم سود  مستقل  کشورهای  حوزه  در  مشترك 
تعرفه  برقراری  اتحادیه،  داخل  در  گمرکی  قوانین  تدریجی 
هماهنگ سازی  و  عضو  کشورهای  میان  در  مشترك  خارجی 

تشریفات گمرکی اشاره کرد.
اوراسیا  اتحادیه  بر  حاکم  تجاری  قوانین  اینکه  به  عنایت  با 
و  می باشد  جهانی  تجارت  سازمان  قوانین  به  نزدیك  بسیار 
نیز با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 
تحریم های  شرایط  و  ایران  بین المللی  شرایط خاص  دلیل  به 
جمهوری  عضویت  بین  این  در  کشورمان،  علیه  بر  اعمالی 
چنین  با  منطقه ای  همکاری  سازمان  یك  در  ایران  اسالمی 
بازار  یك  در  بین الملل  تجارت  حدودی  تا  می تواند  وسعتی 
چین  سنگاپور،  مصر،  کشورهای  عضویت  با  که  بزرگ  بسیار 
را  کشورمان  برای  می باشد،  گسترش  روبه  همچنان  هند  و 

نماید.  تسهیل 
اسالمی  جمهوری  تجربه  اولین  عنوان  به  توافق نامه  این 
اسالمی ایران در امضای یك موافقت نامه تجارت آزاد با یك 
اگر  است، که  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  منطقه ای،  سازمان 
برای همکاری  اجرایی شود، می تواند گامی نخست  به خوبی 
با سایر کشورها و سازمان منطقه ای ازجمله آ. سه  . آن باشد؛ اما 
تحقق این هدف نیازمند یك عظم و هماهنگی ملی بین همه 
دستگاه ها ازجمله بانك مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گمرکات و پایانه های مرزی، سازمان بنادر و 
کشتیرانی، وزارت راه  و شهرسازی و... است؛ مهم تر اینکه باید 
سطح کیفیت تولیدات داخلی ارتقاء یابد تا بتوان با محصوالت 

کشورهای عضو اتحادیه رقابت نمود.  
برای  اوراسیا  منطقه  کشورهای  با  انرژی  حوزه  در  همکاری 
ایران  دیگر  از سوی  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ایران 
نقش کلیدی در شاهراه های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، 
راه آهن سراسری آسیا، تراسیکا و کریدور شمال- جنوب دارد و 
در این نقش های کلیدی یاد شده نیز مناطق آزاد پررنگ تر از 
سایر مناطق ایفای نقش خواهد کرد؛ چراکه با پیوستن ایران 
به تراسیکا، مسیر جنوبی این کریدور برای ارسال کاال از اروپا 

به کشورهای آسیای  مرکزی و چین بهبود می یابد. 
در سال های اخیر سطح تجارت ایران و کشورهای عضو این 
عضویت  با  که  یافته  افزایش  دالر  3میلیارد  رقم  تا  اتحادیه 
سرمایه گذاری  امکان جذب  عمال  اتحادیه  این  در  ایران  دائم 
در یك منطقه که با قوانین تجاری و اقتصادی جهان قرابت 
زیادی دارد، به سهولت فراهم شده و در کنار آن اعمال تعرفه 
را  500قلم  بر  بالغ  رقمی  که  کاال  صادارت  برای  ترجیحی 
بهبود  را  غیرنفتی  صادرات  توسعه  می تواند  می گردد،  شامل 
بخشیده و از یك اقتصاد نفتی به سوی یك اقتصاد غیرنفتی 

حرکت نمود. 
همچنین با توجه به عضویت کشورهای مصر، سنگاپور، چین 
نصف  حدود  در  بازاری  اتحادیه  این  نزدیك،  آینده  در  هند  و 
قوانین  آن  نتیجه  در  داد که  را تشکیل خواهد  جمعیت جهان 
حاکم بر این اتحادیه در بین 11کشور عضو )با احتساب چهار 
کشور یاد شده( در بین اعضا تسری پیدا کرده و فعالیت های 
اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترك را تسهیل خواهد نمود. 
اصوال تشکیل اتحادیه های اقتصادی به منظور توسعه تجارت 
همگرایی  راستای  در  و  بوده  اتحادیه ها  عضو  کشورهای  بین 
تشکیل  اتحادیه ها،  این  کنار  در  می باشد.  اقتصادی- سیاسی 
مناطق آزاد در داخل کشورها نیز با همین هدف و در مقیاس 
کوچکتر صورت می پذیرد. به عبارت بهتر، یکی از راه حل های 
توسعه جهت  در حال  و  برای کشورهای جهان سوم  مطمئن 
آزاد  مناطق  تجارت جهانی،  به  پیوستن  و  باز  اقتصاد  آزمایش 

هستند. 
مناطقی  کار،  بین المللی  سازمان  تعریف  طبق  آزاد  مناطق 
افزایش  و  استخدام  افزایش  سرمایه،  جذب  سبب  که  هستند 
صادرات و تبادالت ارزی می شوند. امروزه کشورهای متفاوتی 
اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه 
اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های 
انسانی،  نیروی  تربیت  شغلی،  فرصت های  ایجاد  نسبی، 
افزایش  خدماتی،  فعالیت های  از  ناشی  درآمدهای  افزایش 
بخش های  تبدیل  و  منطقه ای  توسعه  ملی،  اقتصاد  کارایی 

آزاد  مناطق  ایجاد  به  اقدام  توسعه،  قطب های  به  مانده  عقب 
نموده اند.  تجاری-صنعتی 

آن،  در  که  است  اصلی  از سرزمین  معینی  قلمرو  آزاد،  منطقه 
تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از 
ایجاد  با  این مناطق  سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. 
سرمایه گذاری  که  دارند  سعی  متنوع  معافیت های  و  مشوق ها 
مورد  صادراتی  کاالهای  تولید  در  را  آن  و  جذب  را  خارجی 
از  کشور  کاالها،  این  صادرات  با  سپس  دهند.  قرار  استفاده 
اشتغال،  ایجاد  نظیر  تجارت  و  صادرات  مثبت  مزایای  و  آثار 
وجود  نمایند.  برخوردار  و...  منطقه ای  توسعه  اقتصادی،  رشد 
مناطق آزاد در کشورهای عضو با قوانین مشابه می تواند توان 
تولید و تجارت این کشورها را افزایش داده و موجبات رشد و 
توسعه همه جانبه این مناطق را با استفاده از منابع، سرمایه ها و 

تکنولوژی های موجود در کشورهای عضو فراهم نماید. 
مناطقی  عنوان  به  آزاد کشورمان  مناطق  وجود  میان،  این  در 
اصلی  سرزمین  به  نسبت  تجارت  و  تولید  قانونی  شرایط  که 
قوانین  به  مناطق  این  بر  حاکم  قوانین  نزدیکی  همچنین  و 
سرمایه گذار  جذب  در  می توانند  اتحادیه  بین  در  موجود 
بر  که  باشند  نقش آفرین  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  و 
در  انزلی  و  ارس  ماکو،  آزاد  مناطق  قرارگیری  اساس،  این 
در  تسهیل  راستای  در  اتحادیه،  این  اعضای  با  همجواری 
جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز تطبیق و یا نزدیکی قوانین 
جذب  همچنین  و  آزاد  مناطق  اداره  نحوه  درخصوص  موجود 
سرمایه گذار خارجی و در کنار آن بهبود روند تولید و صادرات 
مناطق  این  برای  را  اساسی تری  نقش های  و خدمات،  کاالها 

تعریف می کند. 
شرایط  در  کشور  آزاد  مناطق  برنامه ریزی های  و  اقدامات 
با توجه  اوراسیا  اتحادیه  عضویت و فعالیت دائم کشورمان در 
تفاهم نامه ها  براساس  عضو  کشورهای  بین  همکاری  الزام  به 
سرمایه گذار  جذب  شرایط  می تواند  منعقده  توافق نامه های  و 
بسیار  نحو  به  را  توسعه صادرات  نتیجه  در  و  تولید  تسهیل  و 
امری  چنین  به  دستیابی  لیکن  نماید؛  حصول  قابل  مطلوبی 
منوط به وجود و احراز شرایطی در برنامه ریزی های مناطق در 

سیاستگذاری های آتی آنها می باشد. 
در همین راستا و با عنایت به اثرگذاری و نقش بسزای مناطق 
توافق نامه  بهتر  هرچه  شدن  اجرایی  جهت  در  ایران  آزاد 
اوراسیا، همایش دو روزه »مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و توسعه 
همکاری اقتصادی با کشور های همسایه با محوریت صادرات-

آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  به همت  اوراسیا«  و   ترانزیت 
و ویژه اقتصادی و با حضور وزیر نیرو، مشاور رئیس جمهور و 
و  معاون حمل  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
نقل وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل همکاری های اقتصادی 
بازرگانی،  اتاق  رئیس  خارجه،  وزارت  بین المللی  و  چندجانبه 
و  اقتصاد  وزیر  اقتصادی  امور  معاون  ایران ،  معادن  و  صنایع 
با هدف  و  آزاد  مناطق  سازمان های  معاونین  و  عامل  مدیران 
فعالین  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مدیران  آشناسازی 
اتحادیه  عضو  کشور های  همکاری  چارچوب های  با  اقتصادی 
با ظرفیت های  نمودن سرمایه گذاران  آشنا  اوراسیا و همچنین 
مناطق آزاد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مرکز همایش هاي 

صدا و سیما برگزار گردید.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
تشکيل صندوق مشترک توسعه زیرساخت های 

حمل و نقلی ایران و اوراسيا
معاون وزیر راه و شهرسازی از ایجاد کمیته ای ذیل موافقت نامه 
اوراسیا برای راه اندازی صندوق مشترك توسعه زیرساخت های 

حمل و نقلی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خبر داد.
شهرام آدم نژاد با اشاره به اهمیت حمل و نقل و لجستیك در 
توسعه ارتباطات بین المللی به ویژه با کشورهای عضو اوراسیا 
برای  ویژه ای  برنامه  شهرسازی  و  راه  وزارت  داشت:  اظهار 
با حضور همه فعاالن  توسعه دیپلماسی حمل و نقل داشته و 
و  مشکالت  رفع  دنبال  به  ترانزیت،  حوزه  و خصوصی  دولتی 

موانع حوزه حمل و نقل بین المللی است.
حداکثری  بهره گیری  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  افزود:  وی 
استخراج  دنبال  به  دستگاه ها،  سایر  با  خود  تعامل  ظرفیت  از 
در  تا  است  آنها  رفع  برای  تازه  ابتکارات  طراحی  و  چالش ها 
قالب تفاهم نامه های دو و چندجانبه و در سایه موافقت نامه های 
کار  و  ساز  اوراسیا،  موافقت نامه  همچون  بین المللی  تجاری 

موثری را برای توسعه حمل و نقل تجاری بیابد.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نگاه این وزارتخانه 
ارتباطات  توسعه  پیشران  عنوان  به  را  اوراسیا  موافقت نامه  به 
با  چندجانبه  و  دو  روابط  تقویت  برای  درگاهی  و  ترانزیتی 
این  در  فعالیت  افزایش  گفت:  و  دانست  عضو  کشورهای 
کشورهای  روابط  در  برد-برد  فضای  ایجاد  منزله  به  اتحادیه 
این  عضو  کشورهای  که  خصوص  به  می آید،  شمار  به  عضو 
دنیا  جغرافیایی  مهم  ژئوپلیتیك  مناطق  از  یکی  در  اتحادیه 

واقع شده اند و نقطه اتصال اروپا به آسیا محسوب می شوند.
به  اوراسیا  اتحادیه  شدن  تبدیل  امکان  به  اشاره  با  آدم نژاد 
نقطه استقرار صلح جهانی عنوان کرد: همکاری با کشورهای 
عضو این موافقت نامه عالوه بر بهبود شاخص های اقتصادی، 
نیز  20ساله  چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  به  می تواند 
در  نیز  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اینکه  کند ضمن  کمك 

ذیل اهداف این اتحادیه محقق خواهد شد.
حوزه  را  موافقت نامه  بخش های  پررنگ ترین  از  یکی  وی 
هم افزایی  کرد:  اظهار  و  عنوان  کاال  ترانزیت  و  نقل  و  حمل 
شمال- ترانزیت  کریدور  در  ایران  برجسته  نقش  ایفای  و 

 CIS با کشورهای حوزه بندری  افزایش همکاری های   جنوب، 
تشویقی  بسته های  ارائه  ندارند،  آزاد  آب های  به  که دسترسی 

تعرفه های گمرکی و بندری، واگذاری پسکرانه های بندری به 
فعالیت های لجستیکی، واگذاری اراضی بنادر به صاحبان کاال 
در  سرمایه گذاری  با  قرارداد  انعقاد  تولیدی،  فعالیت های  برای 
مشترك  فعالیت  زمینه  همچنین  و  خزر  دریای  حاشیه  بنادر 
از  اتحادیه،  این  عضو  کشورهای  برخی  با  ایران  فرهنگی 
کشورمان  برای  اوراسیا  اتحادیه  در  حضور  مزایای  مهم ترین 

به شمار می رود.
ماده 2  بند 8  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تجارت  ایجاد  به  ایران  »تعهد  بر  مبنی  اوراسیا  موافقت نامه 
این  ذیل  گفت:  اوراسیا«  موافقت نامه  با کشورهای عضو  آزاد 
ایجاد  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  کمیته ای  اتحادیه، 
میان  نقلی  و  حمل  زیرساخت های  توسعه  مشترك  صندوق 
است.  شده  ایجاد  اوراسیا  اتحادیه  عضو  کشورهای  و  ایران 
ترانزیت  ارتباطی می تواند تسهیل کننده  زیرساخت های  توسعه 

و تجارت میان کشورهای عضو باشد.

معاون وزیر اقتصاد:
تجارت با اوراسيا هزینه های حمل و نقل

 را كاهش می دهد
در  که  حالی  در  گفت:  اقتصاد  وزیر  اقتصادی  امور  معاون 
از  آنها  نیاز  2درصد  تنها  اما  داریم،  قرار  15کشور  همسایگی 
کشور ما تامین می شود؛ حال اینکه این اتحادیه 180میلیون نفر 
جمعیت دارد که می تواند بازار خوبی برای کاالهای ایرانی باشد.
اقتصاد  توسعه  ضرورت  درباره  دهنوی  دهقان  محمدعلی 
از  چندجانبه  پیمان های  داشت:  اظهار  دنیا  در  هوشمند 
ایران  در  بعد  و  شده  ایجاد  کشور  میان  در  گذشته  سال های 
زمینه  این  در  تحول  بزرگترین  اوراسیا  موافقت نامه  انقالب  از 

محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه زنجیره های عرضه بین مناطق اقتصادی 
در  عضویت ها  و  موافقت نامه ها  این  طریق  از  و  گرفته  شکل 
گفت:  می رسند،  مصرف  بازارهای  به  بین المللی  اتحادیه های 
ترجیحی  و  آزاد  تجارت  قالب  در  اوراسیا  اتحادیه  موافقت نامه 

عمل می کند.
تعرفه های  از  برخی  کاهش  اینکه  بیان  با  دهنوی  دهقان 
گمرکی و ایجاد بازار مشترك انتقال کار و سرمایه از مهم ترین 
مزیت پیوستن به این اتحادیه و موافقت نامه محسوب می شود، 
کاالها  برخی  تعرفه  گمرکی،  اتحادیه  قالب  در  کرد:  اذعان 
حذف خواهد شد و در کنار آن تعرفه های مشترکی که دارای 

مزیت هستند، وضع می شوند.
اوراسیا 3درصد  اتحادیه  اینکه  با اشاره به  اقتصاد  معاون وزیر 
داشت:  اظهار  را شامل می شود،  داخلی جهانی  ناخالص  تولید 
یکی از مزیت های تجارت با اتحادیه اوراسیا کاهش هزینه های 

حمل و نقل کاال است.
حال  در  دنیا  تجارت  70درصد  اینکه  بیان  با  دهنوی  دهقان 
حاضر در قالب اتحادیه ها در حال انجام است، گفت: در حالی 
که در همسایگی 15کشور قرار داریم اما تنها 2درصد نیاز آنها از 
کشور ما تامین می شود حال اینکه این اتحادیه 180میلیون نفر 
جمعیت دارد که می تواند بازار خوبی برای کاالهای ایرانی باشد.
توسعه صادرات غیرنفتی سال 98  بسته  ابالغ  به  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: این بسته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
مصوب شده و یکی از ابزارهای آن سپرده گذاری 1000میلیارد 

ریالی است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: نرخ سود این سپرده گذاری بین 11 

تا 18درصد است و در اختیار صادرات قرار می گیرد.
ارزی  سپرده گذاری  یورو  میلیارد  یك  افزود:  دهنوی  دهقان 
بود  خواهد  ارزی  تسهیالت  قالب  در  که  شده  پیش بینی  هم 
گرفته  نظر  در  هم  تومان  80میلیارد  تا   70 هم  بودجه  در  و 

شده است.

مشاور رئيس جمهور:
نفوذ به بازار های اوراسيا، با بهره مندی از مزایای 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
و کشور های  ایران  میان  تجاری  موافقت نامه  اقتصادی گفت: 
عضو اوراسیا، دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار 5کشور 
جهت  ارمنستان  و  قرقیزستان  قزاقستان،  بالروس،  روسیه، 

صادرات مهیا کرده است.
مرتضی بانك اظهار کرد: موافقت نامه های تجاری بین المللی، 
توسعه  ابزار های  باثبات ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  عنوان  به 
نفوذ  امکان  که  هستند  مطرح  کشور ها  مابین  فی  تجارت 
طریق  از  را  مقصد  بازار های  به  کشور ها  تولیدی  محصوالت 

را  محصوالت  رقابت پذیری  توان  افزایش  و  قیمت  کاهش 
فراهم می نمایند.

امتیازات  قبال  در  سلطه طلب،  کشور های  برخی  افزود:  وی 
با  را  یکجانبه  تجاری  موافقت نامه های  نظامی،  و  سیاسی 
کشور های تحت سلطه خود به امضا می رسانند و عمال برای 
می نمایند،  ایجاد  را  جدیدی  بازار های  خود  تولیدی  واحد های 
موافقت  بین المللی،  کمك های  قالب  در  نیز  کشور ها  برخی 

نامه های یکجانبه را عملیاتی می نمایند.
مشاور رئیس جمهور گفت: توافق نامه های  دوجانبه، مرسوم ترین 
روش همکاری های بین المللی در حوزه های تجاری است که 
دولت ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، 
اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای متناظر نموده و با واگذاری 
بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحد های دارای 

مزیت نسبی خود توسعه می دهند.
حال  عین  در  و  مطلوب ترین  کرد:  خاطرنشان  بانك  مرتضی 
منطقه ای  و  چندجانبه  نوع  از  موافقت نامه ها،  دشوارترین 
اعمال  به  اقدام  به صورت متناظر  می باشند که چندین کشور 
دلیل  به  موافقت نامه ها  این  می نمایند،  تعرفه ای  ترجیحات 
دسترس  در  بازار های  تنوع  و  باال  جغرافیایی  پوشش  سطح 
از اهمیت باالیی برخوردار است، با این حال با توجه به تنوع 
در  گوناگونی  چالش های  مختلف،  کشور های  در  ظرفیت ها 

مراحل مذاکرات و اخذ موافقت ها بوجود می آید.
منطقه ای،  تجاری  موافقت نامه های  اینگونه  کرد:  تاکید  وی 
به عنوان کلیدی ترین ابزار توسعه مبادالت تجاری فی ما بین 
سازمان  آمار های  طبق  که  نحوی  به  هستند،  مطرح  کشور ها 
انعقاد  در  چشمگیری  رشد  اخیر  3دهه   در  جهانی،  تجارت 
در  است؛  گردیده  حاصل  بین المللی  موافقت نامه های  اینگونه 
در حال  بین المللی  معتبر  تجاری  حال حاضر ۴8۴موافقت نامه 
بین الملل  اقتصاد  بر  حاکم  بی ثباتی  حال  این  با  هستند،  اجرا 
نابخردانه رئیس جمهور  طی 2سال گذشته به دلیل تصمیمات 
کشور ها  تعهد سپاری  تمایل  عدم  باعث  آمریکا،  مسلك  دالل 
گردیده است و این موضوع در تعداد موافقت نامه های تجاری 

منطقه ای کامال نمود داشته است.
اتحادیه  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
جنوبی  آمریکای  کشور های  و  آسیا  شرق  کشور های  اروپا، 
به  را  تعداد موافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر  بیشترین 
امضا رسانیده اند، از میان کشور های اطراف ایران نیز ترکیه و 
هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه های 
صادرات  از  73درصد  حدود  نموده اند،  وابسته  منطقه ای 
صادرات  از  67درصد  حدود  و  ترکیه  دالری  168میلیارد 
323میلیارد دالری هند در سال 2018، به بازار های ایجاد شده 

توسط اینگونه موافقت نامه ها بوده است.
تجاری  موافقت نامه های  داشت:  اظهار  بانك  مرتضی 
و  تجارت،  و  اقتصاد  بر  مستقیم  تاثیر  به  توجه  با  منطقه ای 
تاثیر غیرمستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزار های 
ایران نیز در حال حاضر  توسعه هستند که جمهوری اسالمی 
با حدود ۴6کشور، از طریق 3موافقت نامه معتبر، همکاری های 

تجاری را توسعه داده است.
وی افزود: موافقت نامه تجاری میان ایران و کشور های عضو 
است،  گردیده  عملیاتی  فاز  وارد  آبان ماه 1398  از  که  اوراسیا 
دالری  330میلیارد  بازار  به  کشور  اقتصادی  فعالین  دسترسی 
ارمنستان  و  قرقیزستان  قزاقستان،  بالروس،  روسیه،  5کشور 
جهت صادرات مهیا نموده است؛ همچنین با توجه به ظرفیت 
تامین  امکان  کشورها،  این  تولید کنندگان  دالری  5۴0میلیارد 
بخش قابل توجهی از نیاز های ضروری کشور با قیمت پایین تر 

نسبت به دیگر کشور ها بوجود آمده است.
هدف  با  موافقت نامه  این  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  مشاور 
آزادسازی و تسهیل تجارت کاال از طریق ایجاد بستری برای 
تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری های اقتصادی 
و تجاری طرفین را در دستورکار قرار داده و افزایش همکار ها 

و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.
مرتضی بانك خاطرنشان نمود: در این موافقت نامه که دارای 
ایران  بین  آزاد  تجارت  فرآیند  آغازگر  و  3ساله  اعتباری  دوره 
است،  کشور  تجاری  موافقت نامه  جامع ترین  و  اوراسیا  و 
تمامی  بوده که  و کار های عملیاتی  حاوی 9فصل شامل ساز 
با  آن  پیاده سازی  و  شده  پیش بینی  آن  در  آتی  موضوعات 

حداقل چالش های عملیاتی همراه خواهد بود.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد و ویژه به عنوان پیشرو در توسعه 
این موافقت نامه،  اهداف  اقتصادی کشور و در راستای تحقق 
با تکیه بر مزیت های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری 
برنامه های  سرفصل  در  را  اوراسیا  بازار های  به  نفوذ  امکان 

عملیاتی خود قرار داده اند.
حال  در  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
حاضر 8منطقه آزاد تجاری- صنعتی در نقاط مرزی و 32منطقه 
فعالیت  حال  در  اصلی،  سرزمین  سرتاسر  در  اقتصادی  ویژه 
حدود  و  فعال  تولیدی  1850واحد  از  بیش  میزبان  که  هستند 
برای  مستقیم  اشتغال  که  می باشند  فعال  خدماتی  1280واحد 

حدود 510هزار نفر ایجاد نموده اند.
از  بیش  تاکنون،  سال 1392  از  کرد:  اظهار  بانك  مرتضی 
در  داخلی،  سرمایه  دالر  22میلیارد  و  تومان  میلیارد  81هزار 
شده  مناطق  این  جذب  خارجی  سرمایه  دالر  5.۴میلیارد  کنار 
است؛ طی این سال ها بیش از 32میلیارد دالر کاالی غیرنفتی 
عملکرد  همچنین  است،  شده  ارسال  اصلی  سرزمین  به 
130میلیارد دالری صادرات به خارج کشور در برابر ۴5میلیارد 
این  مثبت  کامال  خارجی  تجارت  تراز  از  حاکی  واردات،  دالر 

مناطق به میزان 85میلیارد دالر است.
وی افزود: مناطق آزاد 8گانه کشور، کریدور های تجارت آزاد 
به  توجه  با  که  می باشند  اوراسیا  اتحادیه  عضو  کشور های  با 
شده  ایجاد  مناسب  تامین  زنجیره  و  موجود،  قانونی  مزایای 
در  بسزایی  نقش  ویژه،  و  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  مابین 

توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه کشور در 
۴حوزه جهت تحقق موافقت نامه اوراسیا اقدام خواهند نمود که 
مزیت های گوناگونی جهت فرآیند های تولیدی خصوصا کسب 
و کار های صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است، 
با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصوالت  به نحوی که 
تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کاال های مشابه 
با مبدا دیگر کشور ها در بازار های اوراسیا برخوردار خواهد بود.
موفق  کنسرسیوم های  نمود:  خاطرنشان  بانك  مرتضی 
تولید کنندگان در حوزه های تخصصی در مناطق، در کنار وجود 
متنوعی  امکانات  از  تخصصی،  صادرات  مدیریت  شرکت های 
نظیر نمایشگاه های دائمی محصوالت صادراتی و رویداد های 
تجاری بهره مند خواهند شد که با توجه به مزیت های مناطق 
ارائه  جهت  مناسبی  فرصت  خارجی،  اتباع  تردد  در  آزاد 

محصوالت به تجار کشور های مقصد خواهند بود.
شده  ایجاد  لجستیکی  متنوع  زیرساخت های  کرد:  تاکید  وی 
اقتصادی  فعالین  برای  بهینه  مسیری  ویژه،  و  آزاد  مناطق  در 
اتحادیه  اعضای  و  ایران  بین  کاال های  تردد  منظور  به  کشور 
توجه  با  انزلی  آزاد  منطقه  مشخصا  هستند،  اوراسیا  اقتصادی 
به بندر کاسپین و زیرساخت های لجستیکی موجود به عنوان 
هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز به عنوان 
زمینی،  هاب  عنوان  به  ارمنستان  و  ایران  ارتباطی  شاهراه 
حمل  زیرساخت های  و  خمینی )ره(  امام  فرودگاه  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  و  هوایی  لجستیك  هاب  عنوان  به  کارگو  نقل  و 
هاب  عنوان  به  کشور  اقیانوسی  بندر  تنها  عنوان  به  چابهار 

لجستیك پشتیبان این موافقت نامه مصوب شده اند.
در  آزاد  مناطق  قانونی  مزیت های  گفت:  رئیس جمهور  مشاور 
تاسیس و استقرار شعب بانك های خارجی و آفشور، همچنین 
بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق 
موافقت نامه  این  مالی  هاب  عنوان  به  را  انزلی  و  کیش  آزاد 

مطرح نموده اند.
باالی  توانمندی  به  توجه  با  داشت:  اظهار  بانك  مرتضی 
بخش خصوصی و به منظور هم افزایی هر بیشتر میان ارکان 
جهت  بهینه  شرایط  ویژه،  و  آزاد  مناطق  کشور،  اقتصادی 
نموده اند.  مهیا  را  محور  صادرات  واحد های  انواع  استقرار 
از  هوایی  و  دریایی،  ریلی،  جاده ای،  نقل  و  حمل  ناوگان های 
هستند  بهره مند  تجار  نیاز های  تامین  جهت  مناسبی  آمادگی 
آینده  در  پذیرفته،  صورت  سرمایه گذاری های  به  توجه  با  که 
بود؛  خواهیم  لجستیکی  ظرفیت های  توسعه  شاهد  نزدیك 
انعطاف پذیری فرآیند های گمرکی و هوشمند سازی فرآیند های 
لجستیکی مستقر در مناطق به منظور بهبود نظارت و تسریع 
بانك های  شعب  استقرار  کنار  در  تجاری،  کاال های  تردد 
مناطق  این  در  طرفین  تایید  مورد  بیمه های  و  اوراسیایی 
خواهند  بین المللی  تجاری  مبادالت  چالش های  راهگشای 
است  کشور  تجار  و  تولید کنندگان  وظیفه  بین،  این  در  بود. 
که به عنوان بازوی عملیاتی و مجری اصلی این موافقت نامه، 
این موافقت نامه، نسبت  با ظرفیت های  ضمن آشنایی مناسب 
به شناسایی صحیح نیاز های بازار در دسترس اقدام و در قالب 
در  بازارسازی  و  بازاریابی  به  نسبت  توانمند  کنسرسیوم های 
به  اعتبار،  و  تعهد  کیفیت،  نمایند.  اقدام  مقصد  کشور های 
شده  تسخیر  بازار های  حفظ  جهت  عوامل  مهم ترین  عنوان 
بخش  فعالین  دستورکار  در  است  الزم  که  هستند  مطرح 

خصوصی کشور قرار گیرند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
وجود  علیرغم  است  امید  کرد:  تصریح  پایان  در  اقتصادی 
تحریم های ظالمانه آمریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشور های 
و  درون زایی  برای  مسیری  موافقت نامه  این  سلطه طلب، 

برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.

وزیر نيرو:
جبران بخشی از فشارهای تحریمی با استفاده 

از موافقت نامه اورسيا 
وزیر نیرو از هماهنگی های انجام شده درخصوص آغاز مذاکرات 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تبدیل موافقت نامه موقت 

به تجارت آزاد در آبان ماه  سال 1399 خبر داد.
ایران  بین  آزاد  تجارت  موقت  قرارداد  گفت:  اردکانیان  رضا 
پیگیری های  از  پس  و  سرانجام  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  و 
مجلس  نمایندگان  تصویب  به  خرداد 1398  نوزدهم  متعدد 
فاز  وارد  عمال  نیز  آبان  1398  پنجم  و  رسید  اسالمی  شورای 

اجرایی شد.
تکلیف  باید  و  بوده  موافقت نامه موقت  این  اینکه  بیان  با  وی 

گزارشی از همایش مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و توسعه همکاری اقتصادی با كشور های همسایه:

پیوند با شبکه تجارت جهانی از کریدور مناطق آزاد
پس  نهایتا  و  روشن  آزمایشی  اجرای  سال  سه  از  پس  آن 
مشمول  کاالهای  دامنه  افزایش  با  و  ذینفعان  با  توافق  از 
موافقت نامه  به  موقت  موافقت نامه  از  تعرفه ای،  ترجیحات 
و  چارچوب  همین  در  افزود:  شود،  تبدیل  آزاد  کامال  تجارت 
آن،  اجرایی سازی  از  پس  یك  سال  موافقت نامه،  مفاد  طبق 
این  تبدیل  برای  طرفین  مذاکرات  آبان 1399  پنجم  یعنی 
از  شد،  خواهد  آغاز  آزاد  تجارت  موافقت نامه  به  موافقت نامه 
این رو وظیفه متولیان امر به  ویژه سازمان توسعه تجارت برای 
مدیریت و هدایت این مذاکرات بسیار مهم بوده و می بایست 
از هم اکنون و با تشکیل کارگروه ویژه به بررسی ابعاد مختلف 

قضیه بپردازند و خود را برای مذکرات پیش رو آماده کنند.
مهمی  واقعه  موافقت نامه،  این  امضای  داد:  ادامه  اردکانیان 
سیاست های  مقابل  نقطه  و  شده  تلقی  کشور  اقتصاد  برای 
آمریکا جهت منزوی سازی کشورمان بوده و می تواند بخشی 
از فشارهای تحریمی را جبران و به اقتصاد کشور کمك کند.

جدید  تجربه  یك  عنوان  به   موافقت نامه  این  افزود:  نیرو  وزیر 
دارد که در  را  این ظرفیت  در همکاری های تجاری منطقه ای 
صورت برنامه ریزی منسجم، هدفمند و ثمربخش، تغییرات قابل 
توجهی را در فضای اقتصاد کشورمان ایجاد کند و در صورت 
مرزی  برون  تجارت  توسعه  در  می تواند  حتی  صحیح،  اجرای 

کشور و به تبع آن در رونق اقتصادی کشور نقش ایفا کند.
جایگاه  »اوراسیا«  مفهوم  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  اردکانیان 
کرده  باز  و حتی سیاسی کشور  اقتصادی  ادبیات  در  را  خوبی 
است، گفت: ضروری است با اغتنام از فرصت ایجاد شده و با 
درس گرفتن از تجربیات نه چندان موفق گذشته و با تکیه بر 
ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی کشور، از فرصت پیش آمده 
بهره گرفته و به بسط سیاست همگرایی اقتصادی کشورمان با 

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپردازیم.
اقتصادی  اتحادیه  یك  با  همکاری  است،  بدیهی  افزود:  وی 
متقابل  منافع  آزاد  تجارت  موافقت نامه  قالب  در  منطقه ای 
میزان  به  منافع  این  از  حداکثری  استفاده  و  دارد  بر  در 
ظرفیت سازی ها، بسترسازی ها و ایجاد زمینه از سوی کشورمان 
بستگی دارد. همچنین نیازمند توجه به جمیع جوانب موضوع، 
بین  افزایش همکاری های  با  توام  سیاست گذاری های مناسب 
برخی  انجام  و  داخلی  اقتصاد  ظرف  آماده سازی  و  دستگاهی 

اصالحات اقتصادی است.
پیش گفته  جوانب  به  توجه  چقدر  هر  کرد:  اظهار  نیرو  وزیر 
بیشتر باشد، طبیعتا استفاده از ظرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
تکمیل  دنبال  به  می بایست  لذا  شد،  خواهد  میسر  بیشتر  نیز 
صادرات  تولید  شبکه  ایجاد  از  اعم  تجارت  زیرساختی  چرخه 
تکمیل  نیز  و  صادرات  مدیریت  شبکه  تامین،  شبکه  محور، 
روان سازی  و  تسهیل  به  و  پرداخت  نقلی  و  حمل  زیرساخت 

تجارت مبادرت کرد.
اردکانیان با بیان اینکه در این صورت تجارت آزاد بین ایران 
و اوراسیا می تواند نتایج مثبتی را به ارمغان آورد، اضافه کرد: 
این موافقت نامه ظرفیت خوبی را برای اصالح ساختار اقتصاد 
داخلی با هدف رونق تولید و به تبع آن رونق صادرات فراهم 
کرده است و باید از این ظرفیت ایجاد شده نهایت بهره برداری 

را به عمل آورد.
وی ادامه داد: ضروری است سازمان توسعه تجارت با همکاری 
اتحادیه  با  تجارت  راهبرد  تهیه  به  ذی ربط  دستگاه های  سایر 
اقتصادی اوراسیا مبادرت ورزد تا بدین طریق بتوان از تناقض 
اجرایی  دستگاه های  بخشی  رویکرد  و  برنامه ها  و  سیاست ها 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  گرفتن  نظر  در  با  و  گرفت  فاصله 
برون  تجارت  سنتی  رویه های  اصالح  به  پایلوت  عنوان  به  
نمی توان  امروزی،  پررقابت  دنیای  در  زیرا  پرداخت؛  مرزی 
بدون داشتن راهبرد تجاری و برنامه صادراتی، توقع صادرات 

گسترده و مستمر داشت.
کشورهای  به  اگرچه صادرات  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
ظرفیت  روسیه  به  ویژه  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو 
با  تجارت  حال  عین  در  ولی  دارد،  را  برابری  چندین  افزایش 
ایجاد  آگاهانه و  پیگیری های  به  این کشورها خصوصا روسیه 
حرکتی توسعه گرا از یك طرف و به ابزار هایی ازجمله تجمیع 

و تکمیل زنجیره تولید تا توزیع نیاز دارد.
نقش  و  مشارکت  راستا  این  در  کرد:  اظهار  اردکانیان 
شرکت های بزرگ و توانمند از ضرورت هاست، چراکه با ورود 
همچنین  شد.  خواهد  کمتر  واسطه ها  نقش  شرکت ها،  این 
نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ویژه مناطق آزاد و ویژه 
با  است  ضروری  و  بوده  بی بدیل  نقشی  شمالی،  استان های 
برنامه ریزی دقیق از ظرفیت آنها در توسعه صادرات و واردات 

هوشمند استفاده حداکثری به  عمل آید.
عنوان  به   گیالن  انزلی  آزاد  منطقه  میان،  این  در  افزود:  وی 
قرار  علت  به  و  خزر  دریای  حاشیه  در  ایران  آزاد  منطقه  تنها 
شمال- بین المللی  نقل  و  حمل  کریدور  مسیر  در  گرفتن 

روسیه،  الگان  و  آستراخان  بندرهای  با  همسایگی   جنوب، 
آذربایجان  جمهوری  و  ترکمنستان  بنادر  و  قزاقستان  اکتائو 
و دسترسی به بازارهای مصرف کشورهای همسایه شمالی از 
قابلیت ممتازی در تجارت با کشورهای همسایه شمالی داشته 

و می بایست از این ظرفیت استفاده حداکثری به  عمل آید.
استان  غرب  منتهی الیه  در  آستارا  مرزی  بندر  کرد:  اردکانیان 
گیالن نیز با داشتن منطقه ویژه اقتصادی و با برخورداری از 
آذربایجان،  جمهوری  با  ریلی  و  زمینی  آبی،  ارتباطی  راه های 
کشورهای  با  مرزی  برون  تجارت  حوزه  در  خاصی  موقعیت 
آستارا  گمرك  کل  اداره  اعالم  طبق  دارد.  شمالی  همسایه 
80درصد مبادالت تجاری ایران و روسیه از مرز این شهرستان 

صورت می گیرد.
از  می بایست  آن  بر  عالوه  داشت:  اظهار  پایان  در  نیرو  وزیر 
توسعه  برای  کاسپین  بندری  مجتمع  و  امیرآباد  بندر  ظرفیت 
مبادالت تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

بهره گیری حداکثری به  عمل آید.

از 5آبان ماه 1398کلید  خورده است و فرآیند عملیاتی ایران 
نیز برای پیوستن به این اتحادیه آغاز شد . بر این اساس، 
ایران باید ظرف سه سال عضو اتحادیه اوراسیا شود. فعاالن 
اقتصادی بر این باورند با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع 
موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن به اتحادیه 
ایجاد  ایران  اقتصاد  برای  توجه  قابل  فرصت  یك  اوراسیا 
می کند و می توان از این طریق بخشی از اثر تحریم ها را 
جبران کرد . پیوستن ایران به این اتحادیه، به منزله فرصتی 
می تواند  و  بوده  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  مناسبات  در  نو 
زمینه همکاری با منطقه هند و چین و شرق را فراهم کند 
و با توجه به اینکه بیش از 65درصد از نیازهای کشورهای 
عضو در داخل خودشان قابل تامین است، باید از این امتیاز 
تشکیل  برای  ایران  پیشنهاد  آنکه  ببرد. ضمن  بهره  ویژه 
اتاق بازرگانی اوراسیا مورد موافقت قرار گرفته است و در 

آینده ای نزدیك این اتاق تشکیل خواهد شد.
اتحادیه  و  ایران  بین  آزاد  تجارت  ترتیبات  موافقت نامه 
کردن  اجرایی  هدف  اول  گام  در  دارد:  هدف  دو  اوراسیا 
دوم،  گام  در  و  است  ترجیحی  تجارت  تعرفه  تفاهم نامه 
هدف آن پیوستن به این اتحادیه است. موافقت نامه موقت 
اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  بین  تجاری  آزاد  منطقه  ترتیبات 
ترجیحات  آن  از  502قلم  که  است  کاال  862قلم  شامل 
ترجیحات  هم  360قلم  و  است  ایران  به  اوراسیا  اعطایی 
از  سال  از یك  پس  است.  اوراسیا  اتحادیه  به  ما  اعطایی 
و  ایران  بین  آزاد  تجارت  مذاکرات  موافقت نامه،  اجرای 
اتحادیه اوراسیا شروع خواهد شد و قرار است ظرف 3سال 

موافقت نامه تجارت آزاد وارد مراحل مذاکره و امضا شود.

ایران؛ پل ارتباطی اوراسيا- خاورميانه
اتحادیه  اعضای  می تواند  ایران  جغرافیایی  موقعیت 
به  و  فارس  خلیج  گرم  آب های  به  را  اوراسیا  اقتصادی 
بهبودي  با  که  طوري  به  کند،  متصل  خاورمیانه  منطقه 
می توان  ایران  ترانزیتی  زیرساخت های  شرایط  تقویت  و 
از  را  اوراسیا  در  ایران  عضویت  از  حاصل  درآمدزایی 
حساب  گشایش  با  ترانزیت  از  حاصل  درآمدهاي  طریق 
نمود.  ایران  نصیب  را  سرشاری  درآمد  و  کرد  باز  ویژه ای 
در این خصوص تاکید بر توسعه همکاری های اقتصادی و 
از  بهره مندی  با  اوراسیا  اتحادیه  با اعضاي  ایران  ترانزیتی 
ظرفیت های ترانزیت و مواصالتي ایران از اهمیت زیادي 
بار بیشتر  برخوردار می باشد و الزم است به منظور جذب 
از مسیر کریدور بین المللی چین، اوراسیا، ایران، کمك به 
توسعه همکاری ها در زمینه ارائه خدمات بندری به تجار و 
نقل  و  توسعه خط کشتیرانی حمل  و  دو کشور  بازرگانان 
کارگروه  نخستین  این خصوص  در  گیرد.  انجام  کانتینری 
ترانزیت کاال طي مذاکرات گمرکی ایران با اتحادیه اوراسیا 
مهرماه 98  پنجم  در  متقابل  همکاری های  افزایش  برای 
تشکیل شد. رئیس هیات اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهان 
عضو  کشورهای  بهره مندی  برای  کارگروهی  تشکیل 
اوراسیا از ظرفیت های ایران برای ترانزیت و مبادله کاال با 

هند، پاکستان و کشورهای جنوب شرق آسیا شد.
برای  ترانزیت  زمینه  در  ایران  ظرفیت های  از  استفاده 
مبادالت تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
با هند و پاکستان و جنوب شرق آسیا بسیار حائز اهمیت 
است و یکی از عوامل مهم توسعه تجارت اوراسیا و به تبع 
آن همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه و خاور دور است.

تاریخچه اتحادیه اوراسيا
در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اولیه  تشکیل  قرارداد 
29مه 201۴ میان کشورهای روسیه، بالروس و قزاقستان 
سپس  و  شده  اوراسیا  گمرکی  اتحادیه  جایگزین  و  منعقد 
به عضویت آن در  نیز  قرقیزستان  ارمنستان و  کشورهای 

آمدند.
این اتحادیه به طور رسمی کار خود را از اول ژانویه 2015 
20میلیون  اکنون  هم  اوراسیا  عضو  کشورهای  کرد.  آغاز 
جمعیت  نفر  180میلیون  از  بیش  و  مساحت  کیلومترمربع 
دارند که 5.2درصد جمعیت جهان است. در روز اجرای این 
توافق نامه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعالم کرد 
امروز ما یك مرکز رشد اقتصادی قدرتمند و جذاب ایجاد 
کرده ایم، یك بازار منطقه ای که بیش از 180میلیون نفر را 

به هم مرتبط می کند.
از اهداف این اتحادیه اقتصادی می توان به تسهیل تجارت، 
همسود  مستقل  کشورهای  حوزه  در  مشترك  بازار  ایجاد 
اتحادیه،  داخل  در  گمرکی  قوانین  تدریجی  حذف  عضو، 
برقراری تعرفه خارجی مشترك در میان کشورهای عضو و 

هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.
خودکه  شمالی  همسایگان  به  سال 95  در  یازدهم  دولت 
تا  داد  پیشنهاد  دادند  تشکیل  را  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  
واسطه  به  که  پیشنهادی  بپیوندد،  آنها  جمع  به  نیز  ایران 
آنها مواجه شد و پس  با استقبال  ایران در منطقه  جایگاه 
و  اقالم  کیف  و  کم  ارزیابی  و  فشرده  مذاکره  سال  دو  از 
این کشورها، سرانجام در  میزان تعرفه های ترجیحی بین 

اردیبهشت ماه سال گذشته به ثمر نشست.
روسیه،  کشورهای  اتحادیه،  این  به  ایران  پیوستن  با 
بر  ایران  با  قرقیزستان  و  بالروس  قزاقستان،  ارمنستان، 
یا  ترجیحی  تعرفه های  با  ایران  از  واردات صدها کاال  سر 
بعضا صفر به توافق رسیدند و این مسئله فرصتی تازه برای 
صادرکنندگان کشورمان جهت توسعه بازار و رشد صادرات 

غیرنفتی ایران را فراهم کرده است.
این براي اولین بار است که ایران وارد یك اتحادیه اقتصادی 
منطقه ای می شود. آن چنانکه از نگاه رئیس جمهور ورود به 
این اتحادیه از نظر اقتصادی در این شرایط بسیار مهم است.
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نقش بسزای منطقه آزاد چابهار در اجرای موفق توافق نامه اوراسیا:

اقتصاد جهانی شاهد  در طول چند دهه گذشته، 
آزادسازی های تجاری عظیمی در مبادالت تجاری 
این  است.  بوده  جهانی سازی  فرآیند  راستای  در 
حرکت از ابتدا با شکل گیری موافقت نامه عمومی 
به وسیله  آغاز شده و هم اکنون  تعرفه و تجارت  
سازمان تجارت جهانی دنبال می شود. با توجه به 
منطقه گرایی  جهانی سازی،  فرآیند  بودن  طوالنی 
راه حلی برای توسعه تجارت کشورها است، زیرا 
این روش از حیث قابلیت دسترسی به بازارها، از 
کارایی بیشتری به خصوص برای کشورهای در 
حال توسعه که آمادگی ورود یکباره به تجارت آزاد 

را ندارند، برخوردار است. 
از مهم ترین اتحادیه های اقتصادی منطقه که در 
همین راستا تشکیل شده و می تواند نقش موثری 
در توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای حوزه 
است.  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  نماید،  ایفا  قفقاز 
این اتحادیه که فعالیت خود را به طور رسمی با 
5کشور عضو شامل روسیه، بالروس، قزاقستان، 
آغاز نموده  از سال 2015  ارمنستان و قرقیزستان 
است، تاکنون موضوعاتی ازجمله مسائل اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی را مورد توجه قرار داده و هدف 
بازار  توسعه  اقتصادی،  واحد  فضای  ایجاد  آن  از 
مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کاال، سرمایه، 
عضو،  کشورهای  واحد  بازار  در  مردم  و  خدمات 
کاهش قیمت کاالها با کاهش هزینه های حمل 
بازار  در  سالم  رقابت  ترویج  خام،  مواد  نقل  و 
کشاورزی،  در  مشترک  سیاست های  مشترک، 
انرژی، فناوری و حمل و نقل اعالم گردیده است. 
20میلیون  هم اکنون  اوراسیا  عضو  کشورهای 
نفر  از 180میلیون  بیش  و  کیلومترمربع مساحت 

جمعیت دارند.
رکن  مهم ترین  اوراسیا،  اقتصادی  عالی  شورای 
سران  از  که  است  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
دومین  است.  شده  تشکیل  عضو  کشور های 
است  اوراسیا  دولتی  بین  شورای  اتحادیه،  رکن 
که اعضای آن، نخست وزیران کشور های عضو 

هستند.
کمیسیون اقتصادی اوراسیا، رکن اجرایی اتحادیه 
است. مقر این کمیسیون به عنوان سازمان نظارتی 
بر اتحادیه گمرکی، در مسکو قرار دارد، متشکل 
از ده نفر است که از هر پنج کشور عضو، دو نفر 
نماینده در آن حضور دارد. در کمیسیون اقتصادی 
اوراسیا بیش از یک هزار نفر از متخصصان مربوطه 

مشغول به فعالیت هستند.
تصمیمات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در صورتی 
که توسط دو سوم آراء در هیات ده نفره تصویب 
الزام آور  عضو  کشور های  تمامی  برای  شود، 
خواهد بود. با این حال، هر یک از اعضا از طریق 
شامل  که  اوراسیا  اقتصادی  شورای  کمیسیون 
است،  عضو  کشور های  وزیران  نخست  معاونان 
دارای حق وتو هستند. در صورتی که میان اعضا 
در خصوص موضوعی اختالف وجود داشته باشد، 
کشور های  وزیران  نخست  به  اختالف  موضوع 
عضو که دو بار در سال در قالب شورای بین دولتی 
اوراسیا با یکدیگر مالقات می کنند، ارسال می شود.

معموال موضوعات خطیر و بحث برانگیز به شورای 
عالی اقتصادی اوراسیا، که ساالنه در سطح سران 
برگزار می شود، ارجاع داده می شود. همچنین یک 
نهاد قضایی تحت عنوان دادگاه اتحادیه اقتصادی 
تفسیر  و  اختالف  حل  به  که  دارد  وجود  اوراسیا 

مسائل حقوقی اتحادیه می پردازد.
بر  بالغ  جمعیتی  با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
182.7میلیون نفر، 2.7تریلیون دالر تولید ناخالص 
داخلی و 1.3تریلیون دالر تولیدات صنعتی دارد و 
همچنین تجارت خارجی کشور های عضو با خارج 
برابر  یعنی  دالر  877میلیارد  بر  بالغ  اتحادیه  از 

3.7صادرات و 2.3واردات کل جهان است.
سهم  دارای  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  همچنین 
در جهان، سهم  طبیعی  گاز  تولید  از  20.7درصد 
تولید  سهم  نفت،  جهانی  تولید  از  14.6درصد 
5.5درصد از کشاورزی جهان و  3.7درصد تولیدات 
صنعتی جهان را داراست. محصوالت کشاورزی، 
انرژی عمده کاال های  ماشین آالت،  مواد غذایی، 

صادراتی اعضای اتحادیه است.
شورای  سخنگوی  سال 13۹8  5تیرماه  تاریخ  در 
نگهبان از تصویب الیحه یک فوریتی موافقت نامه 
موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری، میان ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلسه این شورا خبر 
داد و همچنین موافقت نامه تجاری میان ایران و 
کشور های عضو اوراسیا از آبان ماه 13۹8 وارد فاز 

عملیاتی گردیده است.
در متن این موافقت نامه بر اهمیت افزایش روابط 
و همکاری های سنتی چند جانبه  دیرینه  دوستی 
میان جمهوری اسالمی ایران و اعضای اتحادیه 
اوراسیا و تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب 
برای توسعه تجارت دو جانبه، روابط اقتصادی و 
مورد  زمینه های  در  اقتصادی  همکاری  ارتقای 
شده  تاکید  طرف ها  همه  میان  متقابل  عالقه 

است.
در این سند آمده است: این موافقت نامه نخستین 
گام برای همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر میان 

ایران و اوراسیا و کشور های عضو آن خواهد بود 
و تشکیل منطقه بزرگ آزاد تجاری میان ایران و 
این  به عنوان هدف اصلی  اوراسیا و اعضای آن 

موافقت نامه تعیین شده است.
در این موافقت نامه همچنین بر نیاز به گسترش 
بیشتر روابط متقابل میان طرف ها بر پایه اعتماد 
از  حمایت  تجاری،  تسیهل  و  شفافیت  متقابل، 
الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق 
و  تاکید  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  مراتب عضویت 
شرایط  ایجاد  سبب  اقدام  این  است؛  شده  اعالم 
نظام  در  آنان  همگرایی  افزایش  برای  مناسب 
میان  همکاری  و  شد  خواهد  چند جانبه  تجارت 
طرف های این موافقت نامه را گسترش خواهد داد.

تسهیل  اقتصادی،  اتحادیه  این  مهم  اهداف  از 
بازار مشترک در حوزه کشورهای  ایجاد  تجارت، 
قوانین  تدریجی  حذف  عضو،  هم سود  مستقل 
تعرفه  برقراری  اتحادیه،  داخل  در  گمرکی 
و  عضو  کشورهای  میان  در  مشترک  خارجی 

هماهنگ سازی تشریفات گمرکی می باشد.
در  موجود  منابع  تنوع  و  بازار  تنوع  به  توجه  با 
آن  به  پیوستن  اتحادیه،  این  عضو  کشورهای 
ایران  اقتصاد  برای  توجه  قابل  فرصت  یک 
ایجاد می کند و می توان از این طریق، بخشی از 
مزیت های  ازجمله  کرد.  جبران  را  تحریم ها  اثر 
به  می توان  قرارداد،  این  به  ایران  پیوستن 
صادرکنندگان  برای  تعرفه ای  تخفیف های 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  کشورهای  به  ایرانی 
اشاره کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا 
پرداخت های  سهم  دالر،  از  استفاده  کاهش  با 
تجاری با ارز ملی را به 70درصد افزایش داده، 
می توان به کاهش استفاده از دالر در مبادالت 

تجاری خوش بین بود. 
سال های  در  شده  انجام  مذاکرات  به  عنایت  با 
گذشته و توافق ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری 
مشترک بین ایران و کشورهای عضو، می توانیم 
برای تسهیل و افزایش مبادالت کاال میان ایران 
و کشورهای عضو، اقدامات موثری انجام دهیم. 
ایران می تواند با ایجاد پل ارتباطی به بازار بیش از 
180میلیون نفری و بالقوه کشورهای عضو و بازار 
300میلیونی کشورهای حاشیه خزر، برای افزایش 
صادرات کشور حساب ویژه ای باز نماید و این امر 
در  اتحادیه  این  موثر  و  روشن  آینده  نشان دهند 

اقتصاد جهانی می باشد. 
پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به 
جهش بزرگی در صادرات  نفتی و از آن مهم تر، 
قابلیت  اتحادیه  این  شد .  خواهد  ایران  غیرنفتی 
برای  مطمئن  و  بزرگ  بازاری  به  شدن  تبدیل 
دیگر  سوی  از  دارد.  را  ایران  صادراتی  کاالهای 
به دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمان به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، امکان گسترش همکاری ها در 

بخش های مختلف اقتصادی فراهم است.
برای کشورهای  ایران  از مزیت های بسیار مهم 
در  ایران  کلیدی  نقش  اوراسیا،  اتحادیه  عضو 
ابریشم،  جاده  یعنی  منطقه  موجود  شاهراه های 
شمال- جنوب  کریدور  و  آسیا  سراسری  راه آهن 
اعضای  برای  ایران  با  ارتباط  تقویت  می باشد. 
چراکه  است،  اهمیت  دارای  اوراسیا  اتحادیه 
با  مشترک  سیاسی  اهداف  به  توجه  با  ایران 
اغلب کشورهای عضو و همچنین قرار گرفتن در 
بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار داشتن میان 
دریای خزر در شمال و خلیج فارس، دریای عمان 
و اقیانوس هند در جنوب و همچنین قرار گرفتن 
می تواند  غرب،  به  شرق  ترانزیتی  موقعیت  در 
مسیری مناسب برای ترانزیت کاالهای مورد نیاز 
و همچنینی محصوالت کشورهای عضو اتحادیه 

اوراسیا باشد. 
است،  اهمیت  حائز  ایران  برای  که  آنچه 
حداکثری  استفاده  جهت  صحیح  برنامه ریزی 
برای  کشور  در  بالقوه  و  بالفعل  مزیت های  از 
با  می باشد.  ملی  منافع  به  حداکثری  دستیابی 
عنایت به موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد موقت 
بین ایران و کشورهای عضو، یکی از مزیت های 
مهم ایران درخصوص تسریع و تقویت همکاری 

با اوراسیا، مناطق آزاد انزلی، ارس، ماکو و چابهار 
و مناطق ویژه اقتصادی امیرآباد و شهید رجایی 

می باشند. 
مناطق آزاد شمالی ایران به جهت داشتن مرزهای 
زمینی و دریایی با کشورهای عضو و بهره گیری 
از زیرساخت های مناسب بندری، جاده ای و ریلی، 
تسهیل  برای  قانونی  معافیت های  از  استفاده  با 
مبادالت کاالیی، می توانند نقش موثری در افزایش 
فعاالن  آن حضور  تبع  به  و  کاال  مبادالت  حجم 
اقتصادی داخلی و خارجی در این مناطق باشند. 
قرار  دلیل  به  کشور  شمال  در  ایران  آزاد  مناطق 
می توانند  ایران،  کشاورزی  قطب های  در  گرفتن 
سرمایه گذاران  جذب  در  خود،  مشوق های  با 
داخلی و خارجی به ویژه در بخش صنایع تبدیلی 
کشاورزی، با توجه به نیاز کشورهای عضو اوراسیا، 
به  توجه  با  نمایند. همچنین  اقدام  و  برنامه ریزی 
انزلی و چابهار در مسیر  قرار گرفتن مناطق آزاد 
کریدور شمال- جنوب و فعال سازی این کریدور در 
قانونی  ظرفیت های  از  می توان  جاری،  سال های 
کاال  ترانزیت  افزایش  جهت  آزاد  مناطق  این 

استفاده نمود. 
و  ایران  روابط  کارشناسان،  تمامی  زعم  به 
سده 1100  از  روسیه  و  قفقاز  حوزه  کشورهای 
شمسی و همزمان با دوران صفویه شکل گرفت 
که براساس آن، استان های مختلف ایران دارای 
روسیه  جنوبی  استان های  با  متنوعی  مراوده های 
بودند، که بر همین اساس نیز ایرانیان از 245سال 
تجاری  کاروانسرای  دارای  آستراخان  در  پیش 

بودند.
سودای  تزاری،  دوره  از  نیز  روس ها  مقابل  در 
اتصال به آب های گرم خلیج فارس، دریای عمان 
و سپس اقیانوس هند و شرق دور را در سر داشتند، 
آن  استقبال  با  دوجانبه  به صورت  که  موضوعی 
اینکه  توجه  جالب  نکته  بود؛  همراه  سرزمین ها 
این  میان  کاال  ترانزیت  حلقه های  این  تمامی 

مناطق، از طریق ایران قابل احصاء بود.
توسعه  طریق  از  کشورمان  اینکه  به  عنایت  با 
کشورهای  با  اقتصادی  پیوندهای  و  صادرات 
از  و  را قوی کرده  اقتصاد خود  همسایه می تواند 
ایجاد  شود،  خارج  تک محصولی  درآمدی  منابع 
در  باید  را  و شمال کشور  در جنوب  آزاد  مناطق 
همین چارچوب ارزیابی کرد، مناطقی که تسهیل  
بوده و  ترانزیت و صادرات مجدد  کننده تجارت، 
آمارهای عملکرد این مناطق نیز گواه نقش مثبت 

آنها در این مهم است.
کانتینر  تن  80میلیون  حدود  سال 2018  در  هند 
کاال با کشورهای اروپایی و روسیه مبادله کاالیی 
سوئز  کانال  مسیر  از  کاال  حجم  این  که  داشته، 
حمل و نقل شده، براساس توافقات صورت گرفته، 
مقرر شده 10درصد از این حجم از مسیر کریدور 

شمال-جنوب منتقل شود.
سال  مراودات  حجم  آماری،  منابع  براساس 
آسیا،  شرق  جنوب  کشورهای  با  روسیه  گذشته 
به  و  دالر  44میلیارد  بر  بالغ  بنگالدش  و  هند 
که  است  تصور  قابل  بوده؛  تن  60میلیون  وزن 
این آمار در کنار میزان مبادالت کشورهای مزبور 
از این خواهد بود؛ در  اروپایی ها، بسیار بیشتر  با 
زمینه  در  می تواند  شمال-جنوب  کریدور  نتیجه 
ایفای  به  مزبور  بار  از  )10درصد(  بخشی  جذب 

نقش بپردازد.
عدم اتصال مناطق آزاد انزلی و چابهار به شبکه 
مهم ترین  رو-رو  کشتی  نبود  و  کشور  ریلی 
عملیاتی سازی  مسیر  در  زیرساختی  مشکالت 
اتحادیه  با  ارتباط  و  شمال-جنوب  کریدور 
تسریع  منظور  به همین  است؛  اوراسیا  اقتصادی 
در اتصال دو پهنه آبی شمال و جنوب کشور به 
خط ریل سراسری، موضوعی که دولت نیز بعد 
برداشته، مهم ترین  این جهت گام  از سال ها در 
از  است.  فوق  مشکالت  رفع  جهت  در  اولویت 
اقتصاد  منشور  و11  ماده 10  اجرای  دیگر  سوی 
اقتصادی  پیوندهای  بر  مشتمل  که  مقاومتی 
از  بهره گیری  به  و  همسایه  کشورهای  با 
مورد  باید  دارد،  اشاره  آزاد  مناطق  ظرفیت های 

توجه مسئولین قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
ضرورت توسعه خدمات لجستیک در 

جهت موفقیت توافق نامه اوراسیا
منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
اهمیت قیمت  دلیل  به  اینکه  بیان  با  آزاد چابهار 
ترکیبی  نقل  حمل  و  دنبال  به  کاال،  تمام شده 
از موافقت نامه ها  هستیم، گفت: فقط در صورتی 
بهره درست می بریم که بتوانیم زیرساخت حمل  
و نقلی خوبی را فراهم کرده و در کاهش قیمت 

 تمام شده کاال سهم داشته باشیم.
ویژه  آزاد،  عبدالرحیم کردی در همایش مناطق 
کشورهای  با  اقتصادی  همکاری های  توسعه  و 
تحوالتی  با  اخیر  دهه  دو  در  افزود:  همسایه، 
و  گرفته  شکل  دنیا  در  ارتباطات  طریق  از  که 
ارتباطات بین  قاره ای ممکن شده است، هزینه ها 
و زمان حمل و نقل اهمیت ویژه ای یافته است. 
در  که  هستند  این  دنبال  به  نیز  تولیدکنندگان 
بازارهای  به  هزینه  کمترین  با  و  زمان  کمترین 

مصرف برسند.
وی با اشاره به ابتکار حمل  و نقلی چین در زمینه 
است  دلیل  همین  به  نمود:  اذعان  ابریشم  جاده 
در فضایی که چین، استراتژی توسعه صنعتی را 
دنیا شدن  برتر  قدرت  دنبال  به  و  مطرح می کند 
ابریشم را پیش  ابتکار جاده  در سال 2030 است، 

می گیرد. این اهمیت جغرافیا است.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
گفت: روسیه در تالش است تا از طریق ایران با 
شرق آسیا و آفریقا ارتباط برقرار کند. کشورهای 
آسیای میانه در شمال ایران به شدت در تالشند 
تا از مسیر کوتاه و زمان مناسب به آب های آزاد 

برسند.
کردی افزود: از طرف دیگر به دلیل اهمیت قیمت 
ترکیبی  نقل  حمل  و  دنبال  به  کاال،  تمام شده 
که  بودند  این  فکر  به  همه  روزی  شاید  هستیم. 
با کشتی از یک مبدا بارشان را مستقیم به مقصد 
برسانند، اما اکنون حاضرند که برای کوتاه شدن 

زمان، چند بار حمل  و نقل را تغییر دهند.
داد:  ادامه  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ما در این فضا، به جغرافیای ارزشمند ایران کمتر 
توجه کرده ایم، در حالی که در طول تاریخ همیشه 
تمدن  و  تاریخ  این  از  بخشی  ما  کاروانسراهای 
بودند. دلیل حضور پایدار آنها، خدمات لجستیکی و 

حمل و نقل بوده است.
وی تاکید کرد: برای موفقیت در توافق نامه اوراسیا 
باید  بین المللی،  رقابت  فضای  از  بهره گیری  و 
بهترین  به  را  لجستیک  و  نقل  و  حمل  خدمات 
شکل توسعه داد. یکی از این کریدورهای بسیار 
مهم، کریدور جنوب به شمال است که از چابهار 

شروع می شود.
کردی ادامه داد: ما روی خدمات لجستیکی تمرکز 
کرده ایم. اگر بتوانیم نرم افزاری طراحی کنیم که 
اتالف وقت را کاهش دهد، هزینه ها را کاهش داده 

و زمان را کوتاه کرده ایم.
منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
تاکید کرد: فقط در صورتی  پایان  آزاد چابهار در 
که  می بریم،  درست  بهره  موافقت نامه ها  این  از 
و  فراهم کرده  را  نقلی خوبی  زیرساخت حمل  و 
بتوانیم در کاهش قیمت تمام شده کاال سهم داشته 
زیرساخت های  توسعه  است،  مسلم  آنچه  باشیم. 
حداکثری  استفاده  برای  را  زمینه  چابهار  امروزی 

از این جغرافیا فراهم می کند.

معاون حمل و نقل و ترانزیت سازمان 
منطقه آزاد چابهار:

چابهار، امن ترین و کوتاه ترین مسیر به 
آسیای میانه و افغانستان

معاون حمل و نقل و ترانزیت سازمان منطقه آزاد 
چابهار با تاکید بر اهمیت توسعه محور جنوب-
شمال گفت: مسیر مهیاست، اما ضعف های جدی 
ایران  از خاک  رفع شود، 55درصد  اگر  که  دارد 
آن  مزایای  از  مسیر  این  مردمان  و  شده  احیا 

بهره مند شوند.
و  ویژه  آزاد،  مناطق  همایش  در  چلندری  سعید 
کشورهای  با  اقتصادی  همکاری های  توسعه 
بندر  تنها  چابهار  بندر  داشت:  اظهار  همسایه، 
اقیانوسی کشور است که پتانسیل چهار شیوه حمل 
و نقلی ترکیبی را دارد. این بندر در جنوب شرقی 
ایران و جنوب عمان واقع شده و 120کیلومتر مرز 

خشکی و 150کیومتر مرز دریایی دارد.
تصریح  چابهار  ترانزیتی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
جهان  کریدور  دو  تالقی  محل  بندر  این  کرد: 
شمال- جنوب و شرق- غرب و امن ترین و کوتاه 

ترین مسیر به آسیای میانه و افغانستان است.
چلندری با تشریح ظرفیت های این بندر گفت: در 
دی ماه امسال میانگین حدود ۹0تریلر بار از شهید 
کالنتری خارج شده و در بندر شهید بهشتی این 

رقم دو برابر بوده است.
نبودن  آزاد چابهار مناسب  معاون سازمان منطقه 
اساسی  مشکالت  را  بین المللی  مقررات  و  راه ها 
تجار  آمد  و  رفت  برای  داشت:  اذعان  و  دانست 

اهمیت قائلیم و باید این مشکالت برطرف شود.
چلندری همچنین با انتقاد از فقدان تصمیم گیری 
واحد گفت: درباره  استانداردهای ارسال محموله 

بار باید یک مرجع تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به تاثیر حمل و نقل و لجستیک در 
قیمت تمام شده کاال افزود: این موضوع 40درصد 
قیمت کاال را به خود اختصاص می دهد. چین به 
عنوان ابرقدرت اقتصادی تمام فعالیت خود را بر 

جاده و کمربند متمرکز کرده است.
منطقه  سازمان  ترانزیت  و  نقل  و  حمل  معاون 
در  توسعه  این  متولی  کرد:  تصریح  چابهار  آزاد 
بسیاری  که  حالی  در  است،  راه  وزارت  کشور 
مناطق  به  مربوط  کارها  دستور  و  سندها  از 
تصمیم گیری  در  نقشی  آنها  اما  می شود،  آزاد 
شورای  تشکیل  خواستار  زمینه  این  در  ندارند. 
لجستیک در مناطق آزاد و دخیل بودن آنها در 

هستیم. سیاستگذاری 

معاون بندری و لجستیک 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

ایجاد شرکت های بین المللی، سبب ساز 
توسعه پایدار اتحادیه اوراسیا

آزاد  منطقه  سازمان  لجستیک  و  بندری  معاون 
توسعه  و  ویژه  آزاد،  مناطق  همایش  در  چابهار 
همسایه،  کشورهای  با  اقتصادی  همکاری های 
با اشاره به اهمیت لجستیک بین الملل و تجربه 
موفق کشورهای اروپایی برای ایجاد یک اتحادیه 
اقتصادی  و  تجاری  اتحادیه  سپس  و  گمرکی 
ساختار گمرکی خود  باید  اوراسیا  اتحادیه  گفت: 
را به شکل تجاری و اقتصادی تغییر بدهد و برای 
این کار می توان تجربه ها و نمونه های موفق دنیا 
را که از آن جمله اتحادیه اروپاست، مورد مطالعه 

قرار داد. 
به گفته حاجی ابراهیمی کشورهای اروپایی وقتی 
یاد گرفتند امکانات همدیگر را به اشتراک بگذارند، 
آنها  از  یکی  که  رسیدند  زیادی  دستاوردهای  به 

درآمدزایی بود.
برای  می تواند  ترانزیت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
داشت:  اظهار  کند،  درآمدزایی  اوراسیا  کشورهای 
آنطور  نتوانند  اورسیا  باعث شده کشورهای  آنچه 
است  این  کنند،  استفاده  امکانات هم  از  باید  که 
که ما ساختارها و زیرساختارهای مشترک نداریم، 
مسائل  و  فرهنگی  تفاوت های  دیگر  طرف  از 
اما  کرده اند،  ایجاد  را  چالش هایی  هم  اجتماعی 
می توانیم با پیدا کردن نقاط مشترک فرهنگی و 
اجتماعی شرایطی را ایجاد کنیم که همکاری های 

اقتصادی شکل بگیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  لجستیک  و  بندری  معاون 
چابهار، تبدیل شرکت های ملی را به شرکت های 
بین المللی، چندملیتی و جهانی یکی از مهم ترین 
راهکارهایی دانست که می تواند به توسعه پایدار 
که  کاری  کند؛  کمک  اوراسیا  عضو  کشورهای 
داشتن  به  شرط  اما  است  سخت  وی  گفته  به 
برنامه های بلند مدت و راهکارهای مناسب انجام  

شدنی است.

سخن پایانی
تقویت  مقوله  به  باید  فوق،  امور  همه  کنار  در 
بین  در  سرمایه گذار  پذیرش  فرهنگ  بهبود  و 
مرتبط  سازمان های  کارشناسان  و  مدیران 
فعاالن  به  موجود  نگاه  تغییر  راستای  در 
اقتصادی ،  جنگ  سربازان  عنوان  به  اقتصادی 
چقدر  هر  بپذیریم  باید  نماییم.  ویژه ای  توجه 
تسریع  اقتصادی  قوانین مصوب  و  زیرساخت ها 
اجرا  انسانی  نیروهای  باشند ،  کننده  تسهیل  و 
اقتصادی  وضعیت  از  مناسب  درک  با  کننده 
و  داخلی  اقتصادی  فعاالن  نیاز  به  آگاه  کشور، 
خارجی و شرایط بین المللی می توانند در رسیدن 
حیاطی  و  کلیدی  نقش  شده  ترسیم  اهداف  به 
داشته باشند. لذا انتظار می رود دولت در راستای 
اقتصادی  روابط  از  ملی  منافع  تحقق حداکثری 
از توان حداکثری مناطق  اوراسیا،  با کشورهای 
آزاد موجود استفاده نموده و برنامه ریزی مناسب 
جهت ارتقای فرهنگ جذب سرمایه گذار در بین 
نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی مرتبط را 

در دستورکار قرار دهد.
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مدیرعاملسازمانمنطقهآزادارسعنوانکرد:

نظام  با  ارتباط  در  نشریه،  پیشین  در شماره های 
بنیادین  مولفه های  و  دانش بنیان  اقتصادی 
شکل گیری آن صحبت کردیم و از زبان صاحب 
نظران این حوزه در مورد بسترهای ایجاد شده در 
ایران برای استقرار اقتصاد دانش بنیان و اقدامات 
هدف  گفتیم.  حوزه  این  در  یافته  انجام  نهادی 
از نوشتن این سلسله گزارش ها به صورت ویژه 
فهم جایگاه و ظرفیت های مناطق آزاد در اقتصاد 
دانش بنیان بوده و در میان مناطق آزاد نیز منطقه 
آزاد ارس را برای مطالعه موردی انتخاب کردیم.
در این بخش از پرونده ویژه که به نوعی آخرین 
از  تن  دو  نظر  می شود،  محسوب  آن  بخش 
مسئولین سازمان منطقه آزاد ارس، رئیس هیات 
مدیره و   مدیرعامل و معاون فرهنگی، اجتماعی 
را جویا شده ایم و در  این سازمان  و گردشگری 
قالب دو مصاحبه در مورد دیدگاه آنان نسبت به 
اقتصاد دانش بنیان و اقدامات انجام یافته در این 
از  گذر  و  دانش بنیان  اقتصاد  ایجاد  برای  منطقه 

نظام اقتصادی سنتی صحبت کردیم. 
رئیس  نریمان  مهندس  با  مصاحبه  اول  بخش 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
ارس است؛ کسی که در مدت حضورش در این 
استراتژیک،  بخش های  است  توانسته  منطقه 
در  خوبی  به  را  منطقه  این  برونگرای  و  درون زا 
پیوستگی  تحکیم  و  ملی  منافع  تامین  راستای 
اقتصاد کشور به اقتصاد کشورهای همجوار فعال 

نماید.

ضمن نریمان مهندس آقای جناب 
بحثهای به شما ویژه توجه از تشکر
منطقه مطلوب توسعه در استراتژیک
بروز روندهای با متناسب ارس آزاد
با ارتباط در خواهشمندیم جهانی،
تعریفتانازمفهوماقتصاددانشبنیان

بفرمایید؟
کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا-
اقتصادی  را  دانش بنیان  اقتصاد  آرام،  اقیانوس 
دانش  کاربرد  و  توزیع  تولید،  آن  در  که  می داند 
تولید  و  اقتصادی  رشد  اصلی  محرک  و  عامل 
ثروت و اشتغال در همه صنایع است. اما به نظر 
بنده، اقتصادی دانش محور بوده و بر پایه تولید 
ثروت از علم است که اقتصاد را از خام فروشی 
نجات می دهد و عامل محرک رشد اقتصادی و 

تولید ثروت و اشتغال می باشد.

از یکی مدیرعامل عنوان به شما 
صنعتیترینمناطقآزادایرانوپیشرو
مناطق بفرمایید منطقهای، تعامالت در
اقتصاد ساختار در جایگاهی چه آزاد
داشته میتوانند کشور در دانشبنیان

باشند؟
از پیشروترین  بر فناوری به یکی  اقتصاد مبتنی 
تبدیل  بین المللی  اقتصاد  بخش های  پویا ترین  و 
شده و گردش مالی بسیار بزرگی در جهان دارد. 
و  سریع  شکلی  به  اقتصادی  بخش  این  توسعه 
بسیار  آینده ای  در  که  می رود  پیش  گسترده 
بخش های  از  بسیاری  حذف  شاهد  نزدیک 
بود.  خواهیم  بین المللی  سطح  از  سنتی  تجارت 
تفاوت های  دلیل  به  فناور  اقتصاد  این،  وجود  با 
بسیاری  برای  سنتی  اقتصاد  با  خود،  ساختاری 
ناشناخته  حتی  و  گنگ  اقتصادی  فعاالن  از 
به  فناور«  »بنگاه های  دیگر  طرف  از  است. 
مجموعه  از  فناوری،  توسعه  دهندگان  عنوان 
صنعتی  تکنسین های  و  دانشگاهی  فرهیختگان 
تشکیل شده اند که به دلیل فضای علمی مرجع 
خود، در تکمیل فرآیندهای تجاری سازی فناوری 
که  است  شکل  بدین  نمی باشند.  موفق  چندان 
بازار  میان  مفقوده  حلقه های  مهم ترین  از  یکی 
از  می شود.  مشخص  فناور  بنگاه های  و  فناوری 
این »حلقه مفقوده« به عنوان »درگاه فناوری« 
حاضر  حال  در  می شود.  یاد  اختراع«  »درگاه  یا 
فعالیت  به  مکانیسم  این  از کشورها  بسیاری  در 
همراه  به  خود  با  را  درخشانی  نتایج  و  پرداخته 
مالزی،  به  میان می توان  این  از  است که  آورده 
چین و ایاالت متحده اشاره نمود. همچنین اخبار 
موثق حاکی از آن است که عربستان سعودی در 
حال راه اندازی 5واحد از همین مراکز با همکاری 
حجم  به  نظر  امعان  با  می باشد .  گوگل  شرکت 
قابل توجه تولید علم در ایران از یکسو و فقدان 
چنین مراکزی از سوی دیگر به نظر می رسد که 
این رقابت هستیم و  از  ما در حال عقب ماندن 
با  را  مشابه  ساختاری  سریع تر  هرچه  است  نیاز 
توجه به ظرفیت های ملی و ساختارهای حقوقی 
داخلی ایجاد بنماییم. به نظر من این ساختار در 
اقتصاد ما می توانند مناطق آزاد باشند، چراکه هم 
توسعه فناوری، توسعه صادرات و تحکیم روابط 
مناطق  اهداف  مهم ترین  از  کشور  منطقه ای 
و  یکپارچه  مدیریت  جهت  به  هم  و  است  آزاد 

این  مدیران  که  اختیاراتی  و  مناطق  این  چابک 
بسترساز  می توانند  راحتی  به  دارند،  مجموعه ها 
باید  لذا  باشند.  فناورانه  صادراتی  درگاه  ایجاد 
محصوالت  صادرات  به  مربوط  زیرساخت های 
طور  به  آزاد  مناطق  در  دانش بنیان  و  فناورانه 

کامل و جدی ایجاد شود.

ارس ازاد منطقه آیا اساس این بر 
و امکانات ظرفیت، مبنای بر میتواند
توانمندیهایساختاریوجانبیخوددر

اینراهواردشود؟
مطمئنا؛ چراکه ماموریت منطقه آزاد ارس با چند 
سال پیش که صرفا فعالیت در حوزه های سنتی 
بود، تفاوت اساسی کرده است. امروز برای ارس 
ماموریت نوینی تعریف شده و آن هم گسترش 

شرکت ها و محصوالت دانش بنیان می باشند. 

آزاد منطقه دستاوردهای و اقدامات 
ارسدرارتباطبااقتصاددانشبنیانچه

بودهاست؟
شرکت های  از  حمایت  ارس  آزاد  منطقه 
دانش بنیان، فناور و نخبگان صاحب ایده و فکر 
را در اولویت کاری خود قرار داده است. در این 
کوتاه،  زمانی  بازه  در  فناوری  رشد  مرکز  راستا 
دانش بنیان،  ۱۲شرکت  از  حمایت  و  جذب  با 
و  نوپا  فناور  ۳۴شرکت  استارت آپی،  ۷شرکت 
جایگاه  به  شد  موفق  صنعتی  فناور  5۷شرکت 
از  حمایت  حیث  از  ایران  آزاد  مناطق  نخست 

شرکت های دانش بنیان دست یابد.
و  حمایتی  بسته های  ارائه  مرکز،  این  ماموریت 
تشویقی متنوع به واحدهای فناور، استارت آپی و 
تا زمینه رشد و توسعه فعالیت  دانش بنیان است 
و  بازاریابی  ایده ها،  تجاری سازی  برای  را  آنها 
نمایشگاهی  فضاهای  در  محصوالت  فروش 
منطقه، داخل و خارج کشور فراهم کند. با تحقق 
شغلی  فرصت های  ایجاد  ضمن  ماموریت،  این 
اقتصاد  سهم  تحصیلکرده،  جوانان  برای  متعدد 
آزاد  اقتصاد کل منطقه  از  نوآورانه  دانش بنیان و 
ارس ارتقاء خواهد یافت و این همان هدفی است 
که مسئوالن محلی و ملی، ازجمله مدیران ارشد 

منطقه آزاد ارس دنبال می کنند.
در خردادماه سال جاری، اولین صندوق پژوهش 
و فناوری آذربایجان  شرقی توسط معاون علمی 
اولین  صندوق،  این  شد.  افتتاح  رئیس جمهور 
صندوق پژوهش و فناوری مناطق آزاد کشور و 
البته اولین صندوق آذربایجان  شرقی است که با 
توانمندی های این منطقه آزاد انجام  شده است. 
حمایت  مالی،  تسهیالت  ارائه  کار،  دفتر  تامین 
طرح های  برای  سرمایه گذار  جذب  جهت  در 
فناور  سرباز  طرح  اجرای  و  نوآور  و  خالق 
مشوق هایی  ازجمله  رشد  مرکز  در  وظیفه  نظام 
در  استارت آپی  شرکت های   برای  که  است 
واحدهای  همچنین  است؛  شده  گرفته  نظر 
می توانند  نیز  دانش بنیان  شرکت های  و  فناور 
تخفیف  ارائه  مانند  مشوق هایی  و  خدمات  از 
5۰درصد،  میزان  به  ساخت  پروانه  عوارض  در 
ارائه تخفیف در هزینه تملک زمین موردنیاز به 
اجاره  هزینه  در  تخفیف  ارائه  ۳۰درصد،  میزان 
تولید  اول  5سال  برای  استیجاری  سالن های 
در  تخفیف  ارائه  ۳۰۰درصد،  میزان  به  انبوه 
عوارض مجوز فعالیت و عوارض عمران شهری 
به میزان ۱۰۰درصد و تخفیف ۱۰۰درصدی در 
تامین مکان استقرار شرکت ها در برج فناوری و 

مرکز رشد برخوردار شوند. 
ارزان قیمت  تسهیالت  موارد،  این  همه  کنار  در 
بازاریابی،  حقوقی،  مالی،  مشاوره های  بانکی، 

صادراتی و علمی، همچنین نظارت اعضای هیات 
 علمی و کارشناسان باتجربه از دیگر حمایت هایی 
است که به شرکت های دانش بنیان و واحدهای 
می شود.  ارائه  ارس  آزاد  منطقه  در  مستقر  فناور 
منطقه آزاد ارس در شرایطی ماراتن »اکوسیستم 
فناوری« را شروع کرده که در کمتر از ۲سال، از 
دیگر مناطق آزاد کشور پیش تر است؛ در همین 
داشته ایم،  که  اولیه ای  مطابق هدف گذاری  حال 
ارس تا ۶-5سال آینده به  هاب تولید و صادرات 

محصوالت دانش بنیان تبدیل خواهد شد. 

معاونفرهنگی،اجتماعیوگردشگری
سازمانمنطقهآزادارس:

منطقهآزادارس،درمسیرتحقق
اقتصاددانشبنیان

آقایدکترداداشزاده،شمابهعنوان
اجتماعیوگردشگری معاونفرهنگی،
سازمانمنطقهآزادارسکهبهنوعیاز
تصمیمسازاندرحوزهتبیینمولفههای
تحققاقتصاددانشبنیاندرمنطقهآزاد
از شما تعریف بفرمایید هستید، ارس

مفهوماقتصاددانشبنیانچیست؟
اگر به تحوالت اقتصادی در تاریخ بشری نگاهی 
را  اقتصاد  می شویم  متوجه  باشیم،  داشته  گذرا 

می شود در سه دوره مختلف تعریف کرد:
 اقتصاد پیشاصنعتی یا همان اقتصاد کشاورزی 
استفاده  آن  کارکرد  عمده ترین  که  فئودالی 
نیازهای  به  ساماندهی  برای  طبیعی  منابع  از 
طبیعی و غذایی بشر و به نوعی تولید و تجارت 

محصوالت کشاورزی بود.
 اقتصاد صنعتی که بعد از تحوالت اجتماعی و 
گرفت  غرب شکل  جهان  در  رنسانس  فرهنگی 
جدید  افزار های  تولید  و  تکنولوژی  بر  مبتنی  و 
پاسخگویی  برای  انبوه  و  کارخانه ای  صورت  به 
بیستم  قرن  در  که  بود  بشر  جدید  نیازهای  به 
ارتباطی  فناوری های  ورود  با  اقتصاد صنعتی  به 

منجر شد.
 اقتصاد پساصنعتی یا همان دانش بنیان که از 
برای  تالش  در  اندیشمندان  بیستم  قرن  اواسط 
و  بیست  قرن  در  اما  بودند؛  آن  کلیات  تعریف 
یکم مطمئنا شاهد شکل گیری کامل آن خواهیم 
دانش بنیان،  اقتصاد  از  ساده  تعریف  یک  بود. 
خدمات  و  کاال  تولید  برای  دانش  از  بهره مندی 
بهره وری  مقوله  استاندارد  تعریف های  اما  است؛ 
را به این تعریف ساده اضافه می کنند و می گویند 
حداکثری  بهره وری  یعنی  دانش بنیان  اقتصاد 
و  دانش  محوریت  با  خدمات  و  کاال  تولید  در 
و  تجربه بشری هم می گوید مطمئن ترین  علم. 
سایه  در  انسان  نیازهای  برای  راهکارها  بهترین 
علم و عقل حاصل می شود. اما به صورت کلی 
اگر بخواهیم جوهره اقتصاد دانش بنیان را عنوان 
کنیم یعنی: تبدیل کردن منابع انسانی به سرمایه 
علم،  تولید  پیوسته  بهم  فرآیند  قالب  در  انسانی 
دانش و تربیت نیروی انسانی ماهر با هدف ایجاد 

بهره وری حداکثری در تولید کاالو خدمات.

امروزتحقق ایران بهعقیدهشمادر 
مرحلهای چه در دانشبنیان اقتصاد

است؟
پیشرفت خود  توسعه و  برای  هر کشوری مدلی 
و  ظرفیت های  با  متناسب  که  می کند  انتخاب 
اقتصاد  مقوله  باشد.  خودش  محدودیت های 
دانش بنیان به عنوان یک راه میانبر برای تحقق 
نظام  باالدستی  اسناد  در  ایران،  در  توسعه  امر 
مقدس جمهوری اسالمی ازجمله در برنامه های 

۲۰ساله  توسعه  سند  ششم،  تا  چهارم  توسعه 
اقتصاد  راهبرد  رهبری،  معظم  مقام  ابالغی 
تعریف شده  انقالب  دوم  گام  برنامه  و  مقاومتی 
است. در سخن رهبر انقالب نیز بارها در دیدار با 
نخبگان علمی و اجرایی کشور تاکیدات مکرری 
هم بر لزوم پیگیری حمایت از طرح ها و ابتکارات 
حوزه  در  همچنین  هستیم.  شاهد  را  دانش بنیان 
ساختار سازی نیز در ایران تالش های ارزشمندی 
انقالب  با هدایت شورای عالی  صورت گرفته و 
معاونت  همچون  موثری  نهاد های  فرهنگی، 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، 
وزارت بهداشت، وزرات اقتصاد و دارایی و وزارت 
از  حمایت  بحث  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
شکل گیری هسته های فناورانه در اقتصاد کشور 
در  فناوری  و  علمی  پارک های  که  شده اند  وارد 

صف اول اجرایی قرار دارد.
و  کالن  سیاست گذاری های  از  بعد  هم  امروز 
پیشرفت  شاهد  یافته  انجام  ساختارسازی های 
تحسین برانگیز کشور در برخی از زمینه ها مثل 
و  هوافضا  بیوشیمی،  فناوری،  نانو  هسته ای، 
پزشکی هستیم که نشان دهنده جدیت مدیریت 
در  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  در  کشور  عالی 

تامین نیازهای استراتژیک کشور می باشد.
نیازمند  ما  سفلی  سیاست  سطح  در  اما 
و  صنعتی  اولویت های  تعریف  فرهنگ سازی، 
اهمیت  و  مرزی  برون  اهداف  تعیین  اقتصادی، 
هستیم.  انسانی  سرمایه  و  علم  به  بیشتر  دادن 
دوگانگی  دارای  کشور  اقتصاد  امروز  متاسفانه 
که  کشور  اقتصاد  از  بخش  یک  یعنی  است؛ 
تاثیرگذاری هم است، همچنان  بخش بزرگ و 
به صورت کامال سنتی و غیرعلمی عمل می کند 
و در برخی از بخش ها اما شاهد پیشرفت طرح 
تولید  برای  پایه  دانش  و  فناورانه  برنامه های  و 
این  بخواهیم  اگر  ولی  هستیم.  خدمات  و  کاال 
سیستم به صورت یکپارچه و همگن عمل کند، 
باید هیچ فاصله و شکافی بین دانشگاه و صنعت 
نداشته باشیم. البته دانشگاه های ما هم باید به 
نسل  دانشگاه های  به سطح  ارتقای خود  سمت 
سوم و چهارم بروند و از آن طرف نیز بنگاه های 
اقتصادی ما نیز به نقش اثرگذار علم و فناوری 
نمایند  اعتماد  و  داشته  باور  امروزی  اقتصاد  در 
و  دانش  از  بهره مندی  برابر  در  مقاومت  از  و 
توسعه  و  تحقیق  مراکز  و  ماهر  انسانی  نیروی 
امروز  متحول  جامعه  در  چراکه  بردارند؛  دست 
دستیابی به روش های جدید و روزآمد تولید کاال 
و خدمات نوین آن هم در حداقل زمان و برای 
پاسخگویی برای نیازهای به شدت متغیر جامعه 
اقتصاد  تحقق  مسیر  از  فقط  مصرف کنندگان 

دانش بنیان امکان پذیر است.
معتبر  گزارش های  برخی  در  امروزه  عالوه  به 
جهانی عنوان می شود که گنجینه دانش بشری 
در این اواخر در هر 5سال یکبار به روز می گردد، 
گذشته  قرون  به  نسبت  علم  رشد  یعنی سرعت 
خیلی افزایش یافته است و ما باید انتظار داشته 
باشیم با ادامه روند های فعلی و متصاعدی شدن 
انسانی،  تحوالت در عرصه های گوناگون حیات 
به  بشر  دانش  شدن  آمدن  روز  زمانی  بازه  این 
شرایط  این  در  و  کند  پیدا  تقلیل  حتی  ماه  چند 
است که ما چاره ای جز انتخاب اقتصاد دانش پایه 
برای همراهی با سرعت و روند تحوالت جامعه 
بشری نخواهیم داشت و مطمئنا این بهترین و به 
صرفه ترین راه است و باید بستر این تغییر را از 
به سرعت  اقتصادی مان  بنگاه های  و  دانشگاه ها 

شروع کنیم.

تحقق در آزاد مناطق دیدگاهشما از 
اقتصاددانشبنیاندرسطحملیدارای

چهنقشیهستند؟
ماموریت شان  بالقوه  صورت  به  آزاد  مناطق 
مدیریت  ما  مناطق  این  در  است.  الگوسازی 
مدیریت  اداری  نظام  در  و  داریم  یکپارچه ای 
تسریع  در  تاثیر گذاری  عامل  یکپارچه 
در  جهت  همین  به  و  است  تحوالت  و  امور 
احکام  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
اشاره  آن  به  ماده ۶5  و  توسعه ای  برنامه های 
شده است. مناطق آزاد با تکیه بر این مدیریت 
اقتصاد  بسترساز  می توانند  چابک  و  یکپارچه 
کشوری  یا  و  منطقه ای  صورت  به  دانش بنیان 
حاکم  قوانین  به  عنایت  با  همچنین  باشند. 
درباره  علمی-آموزشی  مراکز  حوزه های  بر 
تاسیس پردیس های دانشگاهی در مناطق آزاد 
این  در  خارجی  معتبر  دانشگاه های  حضور  و 
مناطق با هدف ارائه الگوهای جدید در تربیت 
می توانیم  دانش  تولید  و  ماهر  انسانی  نیروی 
اقتصاد  شکل گیری  اصلی  مولفه  دو  بگوییم 
نیروی  تربیت  و  دانش  تولید  یعنی  دانش بنیان 
مناطق  در  بیشتری  سهولت  به  ماهر  انسانی 
آزاد  قابلیت تحقق دارند. همچنین مناطق  آزاد 
شورایعالی  دبیرخانه  تفاهم نامه  بر اساس  ایران 
و  حرفه ای  و  فنی  سازمان  و  آزاد  مناطق 
پیشرفته  دوره های  می توانند  دانشگاهی  جهاد 
نمایند  برگزار  مهارت  ارتقای  و  آموزی  مهارت 
و گواهینامه های صالحیت حرفه ای اعطا کنند 

سرمایه  تولید  راستای  در  نیز  موضوع  این  که 
می باشد. انسانی 

تحقق مسیر در ارس آزاد منطقه 
اقتصاددانشبنیانتاکنونچهاقداماتی

داشتهونتایجآنچیست؟
متولی  دستگاه های  از  یکی  عنوان  به  ارس 
الگوسازی در میان مناطق آزاد، یکی از پیشگامان 
ایجاد ساختارهای الزم جهت تحقق منویات مقام 
اقتصاد  حوزه  در  محترم  دولت  و  رهبری  معظم 
دانش بنیان می باشد. در این حوزه اقدامات ارس 

به شرح ذیل است:
قانون  در  قانونی  خالء های  اثبات  از  بعد   -
پردیس های  فعالیت  درخصوص  توسعه  پنجم 
دانشگاهی در مناطق آزاد و خوشبختانه با عنایت 
فعالیت  برای  ارس  در  موجود  ظرفیت های  به 
پردیس دانشگاه های مادر داخلی و دانشگاه های 
پردیس  فعال  حضور  شاهد  خارجی،  معتبر 
با  تبریز  دانشگاه  و  تهران  دانشگاه  دانشگاهی 
رویکرد جدید و همسو با دانشگاه های نسل سه 
و چهار از یک و نیم سال گذشته هستیم و هر 
دو دانشگاه با به کارگیری مدیریت های فعال و 
الزم  بسترهای  پیاده سازی  راستای  در  توانمند، 
ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  و  علم  تولید  برای 
رشته های  دانشگاه ها  این  در  حتی  می کوشند. 
منطقه  ظرفیت های  و  نیازها  براساس  تحصیلی 
خارجی  و  داخلی  همجوار  مناطق  و  ارس  آزاد 
تعریف شده و دانشجو پذیرفته می شود. در کنار 
پردیس دانشگاهای مادر داخلی، ما با سه دانشگاه 
معتبر خارجی هم مذاکرات برای حضور در ارس 
آمادگی  و  تمایل  اظهار  نیز  آنها  و  داشته ایم 
وزارت  از  نیز  مجوز  اخذ  برای  حتی  و  نموده اند 
را  اولیه  اولیه و درخواست های  اقدام های  علوم 

صورت داده ایم. 
علم  پارک  همکاری  با  رشد  مرکز  راه اندازی   -
راستای  در  شرقی  آذربایجان  استان  فناوری  و 
فعالیت  بسترسازی  و  نو  ایده های  از  حمایت 
در  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  حضور  و 
آنها در عرصه  آفرینی  آزاد ارس و نقش  منطقه 
حمایت  دستورالعمل  تدوین  با  منطقه  اقتصادی 
تمام  که  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  از 
استان  ارائه شده مکمل مشوق های  مشوق های 

باشند.
ایجاد زیست بوم دانش بنیان  به سمت  - حرکت 
با راه اندازی اولین صندوق پژوهش و فناوری در 

شمالغرب ایران و استان آذربایجان شرقی .
صادراتی  هاب  ایجاد  برای  بسترسازی   -
در  منطقه  در  فناور  و  دانش بنیان  محصوالت 

سایت پژوهش و فناوری به مساحت 5۰هکتار.
- رایزنی با دانشگاه های طراز اول کشور جهت 
یا  و  پردیس  ایجاد  به صورت  منطقه  در  حضور 
ایجاد دفتر ارتباط با صنعت. خوشبختانه در این 
راستا تیم پژوهش و فناوری دانشگاه امیر کبیر که 
متشکل از اساتید طراز اول این دانشگاه بودند و 
تیم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاکنون 
صنعتی-تولیدی  مراکز  از  دوره ای  صورت  به 
نیازهای  ثبت  به  نسبت  و  کرده  بازدید  ارس 
مواد  و  نرم افزاری  سخت افزاری،  تکنولوژیک، 

اولیه آنها اقدام نموده اند.
به  که  ارس  تولیدی  واحد  چند  مثال  عنوان  به 
و  قطعات  کمبود  مشکل  دچار  تحریم ها  دلیل 
اساتید  همکاری  از  بودند،  شده  اولیه  مواد  یا 
پارک  تیم  و  شدند  بهره مند  امیرکبیر  دانشگاه 
اوایل  از  نیز  تبریز  دانشگاه  فناوری  و  علم 
یافته،  انجام  برنامه ریزی های  طبق  سال 99 
این  بنام  پژوهشگران  و  اساتید  کارگیری  به  با 
مشاور  دوره های  برگزاری  به  اقدام  دانشگاه 

خواهند کرد. 
رشد  مرکز  دوره ای  مشاوره  جلسات  ارائه   -
ارس به واحد های صنعتی برای تبدیل شدن به 

واحد های دانش بنیان. 
- منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از گزینه های 
مهارت  جدید  آموزشی  نظام  پایلوت  اصلی 
فنی  و سازمان  دبیرخانه  تفاهم نامه  محور، طبق 
و حرفه ای و جهاد دانشگاهی انتخاب شده و از 
اجرا خواهد شد و  برنامه  این  ابتدای سال ۱۳99 
خرجی این برنامه هم تربیت نیروی انسانی ماهر 
نیروی  بهره وری  راندمان  افزایش  آن  تبع  به  و 
منطقه  این  در  انسانی  سرمایه  تحقق  و  انسانی 

خواهد بود.

وسخنآخر.
فرابخشی  بحث  یک  دانش بنیان  اقتصاد  بحش 
ساختاری  نیازمند  آن  تحقق  برای  و  است 
چابک و خارج از تعاریف سنتی و پیچیده نظام 
نظام  تحقق  همچنین  و  هستیم  امروز  اجرایی 
و  همکاری  تفاهم،  نیازمند  دانش بنیان  اقتصاد 
از  اعم  حاکمیتی  دستگاه های  تمامی  همیاری 
قوه مجریه، مقننه و قضائیه و سایر دستگاه های 
در  تحول  همچنین  می باشد.  موثر  و  مرتبط 
توسعه  و  تحقیق  نظام  و  آموزشی  نظام  عرصه 
کشور با همکاری بنگاه های اقتصادی ضرورت 

انکار ناپذیر است.
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همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی 
مومنی  حمیدرضا  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  رئیس هیات 
قشم و معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی و سازمان 
منطقه آزاد قشم، 17طرح عمرانی، صنعتی، گردشگری 
و خدماتی با دو هزار و 442میلیارد ریال سرمایه گذاری 
تحت  خصوصی  بخش  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
حمایت این سازمان به بهره برداری رسید، که برای بیش 
از  27۰نفر نیروی کار بومی فرصت شغلی ایجاد کرده 

است.
محوطه سازی و اِلمان میدان پلیس، احداث مدول دوم 
روکش  و  بهسازی  زمین،  ایران  فاضالب  تصفیه خانه 
طول  به  قشم  جزیره  غرب  اصلی  راه های  آسفالت 
1۰۰کیلومتر و قطعه 1 بزرگراه مرکزی )میدان درگهان 
تا سه راه دیرستان( بخشی از هفت پروژه عمرانی است 
بهره برداری  به  آزاد قشم  اعتبار سازمان منطقه  با  که 

رسید.
فاز 2 بلوار پیامبر اعظم )ص( حدفاصل منابع آب تا میدان 
ثمن  سایت  آب های سطحی  کانال جمع آوری  هنگام، 
و کانال جمع آوری آب های سطحی چهار راه رسالت تا 
عمرانی  پروژه های  دیگر  بخش  نیز  فلسطین  چهار راه 
یکهزار  از  بیش  با  که  است  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

و 122میلیارد ریال با حضور مرتضی بانک افتتاح شد.
17روستای  معابر  241۰۰۰مترمربعی  آسفالت  طرح 
جزیره قشم با 11۰میلیارد ریال اعتبار هم با مشارکت 
سازمان منطقه آزاد قشم و بنیاد مسکن شهرستان قشم 

به بهره برداری رسید.
سازمان منطقه آزاد قشم همچنین در طرح زمین چمن 
مصنوعی روستای هلر با واگذاری 2۹۰۰مترمربع زمین 
و تقبل یک میلیارد ریال از هزینه 1۰میلیارد ریالی این 
طرح با دهیاری این روستا و فرد خیری که هزینه ساخت 

آن را به عهده گرفت، مشارکت کرده است.
ساخت  طرح  در  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
برخی  تامین  و  زمین  تخصیص  با  مسکونی  2۰۰واحد 
زیرساخت ها مانند فاضالب، خیابان کشی، در این پروژه 

۳۵۰میلیارد ریالی مشارکت داشته است.
تحت  خصوصی  بخش  تولیدی  طرح  چهار  همچنین 
حمایت سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه های بسته بندی 
عمل آوری  )شرکت  خشک  ماهی  تولید  معدنی،  آب 
شهاب نقره ای قشم(، تولید فرآورده های غذایی )شرکت 
بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  تولید  قشم(،  نگین  هورشید 
سرمایه گذاری  با  مجموعا  سفیر(  آبگون  )شرکت 
میلیون  یک  ارزی  سرمایه گذاری  و  ریال  ۶۹1میلیارد 

7۰۰هزار یورو به بهره برداری رسید.

افتتاح 100کیلومتر آسفالت راه های اصلی 
غرب جزیره قشم

بهسازی و روکش آسفالت 1۰۰کیلومتر از راه های غرب 
جزیره قشم با اعتبار 4۵۰میلیارد ریال، با حضور مشاور 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  رئیس جمهور، 

هیات همراه افتتاح شد.
عنوان  به   آزاد،  منطقه  این  در  با حضور  بانک  مرتضی 
آسفالت  فجر،  مبارک  دهه  افتتاحی  پروژه  نخستین 
راه های اصلی غرب جزیره قشم به طول 1۰۰کیلومتر 

را افتتاح کرد.
این مسیر 1۰۰کیلومتری، سه راهی روستای دیرستان را 
به شهر درگهان متصل کرده و خدمتی است که توسط 
معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این سازمان در 

قبال مردم جزیره و گردشگران، به انجام رسانده است.
پذیرش  با  همزمان  قشم  جزیره  در  آسفالت  نهضت 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعاملی  مسئولیت 
دستورکار  در  جدی  به صورت  مومنی  حمیدرضا  سوی 
این سازمان قرار گرفته و با گذشت چهار سال عالوه 
بر آسفالت و بهسازی معابر درون شهری و برون شهری، 
روستاهای  مخصوصا  قشم  سراسر  جاده های  و  راه ها 

غرب جزیره، رو به پایان است.

افتتاح قطعه یک بزرگراه مرکزی قشم 
قطعه یک بزرگراه مرکزی قشم با حضور دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرعامل سازمان منطقه 
از  جمعی  همراه  به  شهرستان  جمعه  امام  قشم،  آزاد 

معاونین و مدیران سازمان افتتاح شد.
قطعه یک بزرگراه مرکزی با اعتباری بالغ بر ۳17میلیارد 
ریال، حدفاصل میدان درگهان تا سه راهی دیرستان را 
متصل  هم  به  عرض 11٫۵متر  و  طول 1۰کیلومتر  به 

می کند.
به طول ۳۰کیلومتر،  فاز  در سه  قشم  مرکزی  بزرگراه 
دارای دو باند رفت  و برگشت هر یک به عرض 11٫۵متر 
است که فرودگاه بین المللی قشم را به روستای گیاهدان 

وصل خواهد کرد.
طول  به  بزرگراه  این  یک  قطعه  ساخت  عملیات 
1۰کیلومتر از میدان درگهان تا سه راهی دیرستان در سه 
فاز زیرسازی، آسفالت و انجام خط کشی، نصب گاردریل 

و عالئم ترافیکی به انجام رسیده است.
توسعه عمرانی، پیش نیاز دستیابی به توسعه پایدار  است 
و بر همین اساس از سال 1۳۹4 و منطبق با سیاست های 
اجرایی حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
راستای  در  آسفالت  نهضت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
ارتقای کیفیت خدمات به قشموندان و گردشگران آغاز 
شده و تاکنون در دو فاز، آسفالت راه های درون شهری و 

برون شهری به اجرا درآمده است.
سطح  در  توسعه ای  سیاست های  و  تدابیر  این  حاصل 
معابر  مترمربع  2۰۰هزار  از  بیش  آسفالت  جزیره، 
درون شهری و احداث دو بزرگراه مرکزی و خلیج  فارس 
با هدف تسهیل تردد در راه های ساحل شمالی و مرکز  
جزیره قشم بوده است که ارتقای سطح تردد، کاهش 
تصادفات در مسیرهای جاده ای و رضایتمندی قشموندان 

و کاهش آلودگی های تنفسی ناشی از گرد و خاک را به 
همراه داشته است.

افتتاح خط تولید آب آشامیدنی بسته بندی 
شده شرکت »تولید آب و برق قشم مپنا«

شرکت  تولید  خط  نخست  فاز  رئیس جمهور،  مشاور 
»تولید آب و برق قشم مپنا« را در نهمین روز از فجر 

پیروزی انقالب اسالمی افتتاح کرد.
خط تولید آب آشامیدنی بسته بندی شده شرکت »تولید 
بخش  دو  در  سرمایه گذاری  با  مپنا«  قشم  برق  و  آب 
ارزی و ریالی )1.7میلیون یورو و 2۵۰میلیارد ریال( در 
فاز نخست خود، ظرفیت تولید 1۰هزار بطری در ساعت 

را دارد.
این شرکت آب آشامیدنی را در دو حجم ۰.۵ و 1.۵لیتری 
در  اولیه خود  بازار هدف  در  و  تولید  برند »مانگرو«  با 
جزیره قشم و بندرعباس عرضه و در بازار ثانویه خود به 

داخل و خارج کشور صادر خواهد کرد.
شرکت »تولید آب و برق قشم مپنا« با راه اندازی این 
اشتغال زایی کرده و  بومی  برای 4۵نیروی  تولید  خط 
در  شده  بسته بندی   آشامیدنی  آب  به  را  جزیره  نیاز 
ایام تعطیالت و زمان حضور گردشگران تامین خواهد 

کرد.

افتتاح زمین چمن مصنوعی در روستای هلر 
جزیره قشم

زمین چمن مصنوعی روستای هلر جزیره قشم همزمان 
با نهمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر با حضور دبیر 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  آزاد،  مناطق  شورایعالی 
قشم، امام جمعه شهرستان قشم و هیات همراه افتتاح 

شد.
سازمان منطقه آزاد قشم با هدف تقویت روحیه ورزشی 
فضای  این  زمین  هلر،  روستای  نوجوانان  و  جوانان 
این  دهیاری  به  را  2۹۰۰مترمربع  مساحت  به  ورزشی 

روستا هدیه کرده است.
مساحت  به  مصنوعی  چمن  فضای  زمین،  این  در 
24۰۰مترمربع و 1۵۰متر تاسیسات شامل دفتر مجتمع، 
بهداشتی،  داوران، ۵چشمه سرویس  و  رختکن گروه ها 
سکوی  به  هم  بخشی  و  کافی شاپ  سرایداری،  منزل 

تماشاگران اختصاص داده شده است.
این زمین با 1۰میلیارد ریال اعتبار از سوی خیران این 
روستا، دهیاری هلر و همچنین کمک یک میلیارد ریالی 
سازمان منطقه آزاد قشم، همزمان با ایام اهلل دهه مبارک 

فجر افتتاح شد.

آغاز به کار خط تولید 
شرکت هورشید نگین قشم

شرکت تولیدی- غذایی هورشید نگین قشم با سرمایه ای 
بالغ  بر 1میلیون دالر )معادل 1۳۶میلیارد ریال( در دهه 
فجر و با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  آزاد،  مناطق 
و هیات  امام جمعه شهرستان قشم  آزاد قشم،  منطقه 

همراه آغاز به کار کرد.
در مراسم افتتاحیه این شرکت که در زمینه تولید انواع 
قهوه فوری فعالیت دارد، مشاور رئیس جمهور، مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران و مسئوالن 

سازمانی و شهرستانی حضور داشتند.
شرکت هورشید نگین قشم در سوله ای به مساحت 2هزار 
مترمربع با 4خط تولید، برای 7۰نیروی بومی اشتغال زایی 
کرده و ساالنه بیش از 1۰میلیون ساشه و استیک قهوه 

فوری در اندازه ها و طعم های مختلف تولید می کند.
بازار هدف این شرکت، ایران و کشورهای حاشیه خلیج 
 فارس بوده و قرار است در طرح توسعه ای در سه سال 
آینده، ظرفیت تولید خود را به دو برابر ظرفیت ذکر شده 

برساند.
شرکت های  از  یکی  جزء  قشم  نگین  هورشید  شرکت 
فعال در زمینه فرآورده های غذایی است که در شهرک 

صنعتی طوالی قشم واقع شده است.

افتتاح شرکت آبگون سفیر قشم با سرمایه 
1000میلیارد ریالی

یک  بالغ  بر  سرمایه ای  با  قشم  سفیر  آبگون  شرکت 
هزار میلیارد ریال با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
امام جمعه شهرستان قشم، به همراه جمعی از معاونین 
و مدیران سازمان، همزمان با جشن های پیروزی انقالب 

اسالمی ایران، افتتاح شد.
این شرکت با اشتغال زایی برای ۵۵نیروی بومی جزیره، 
در فاز نخست خود با سرمایه ای بالغ بر 2۶۰میلیارد ریال، 
سه خط تولید لوازم آرایشی و بهداشتی را به بهره برداری 
رسانده و حدود ۶۰۰ُتن محصول را به صورت ساالنه وارد 

چرخه تولید کشور می کند.
تولید هفت برند آرایشی و بهداشتی در سوله ای به متراژ 
دپو،  تولید، کنترل و  4هزار مترمربع شامل بخش های 
توسط شرکت آبگون سفیر قشم و عرضه آن به بازارهای 
داخلی و خارجی، به افزایش تولیدات صنایع ارزآور کشور 

کمک می کند.

شرکت شهاب نقره ای قشم افتتاح شد
مشاور  حضور  با  قشم  نقره ای  شهاب  شرکت 
رئیس جمهور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امام 
مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و  قشم  شهرستان  جمعه 

سازمان و شهرستان افتتاح شد.
مرتضی بانک، شرکت شهاب نقره ای قشم با فعالیت در 

زمینه فرآوری ماهی خشک را افتتاح کرد.
این شرکت با سرمایه ای بالغ  بر 4۵میلیارد ریال توسط 
بخش خصوصی عالوه بر اشتغال زایی برای 2۰نیروی 
بومی، به ایجاد ارزش افزوده در صنعت فرآوری ماهی 

خشک قشم کمک کرده است.
شرکت شهاب نقره ای قشم در حوزه فرآوری ماهی و 

میگوی خشک، توانسته این محصول را برای ورود به 
آلودگی های زیست  آماده کرده و  انسانی  چرخه غذای 

محیطی ناشی از تولید این فرآورده را کاهش دهد.
در فرآیند به کار گرفته شده توسط این شرکت، ساردین 
ماهیان و میگوهای صید شده به مدت ۳ تا ۵دقیقه در 
آبی با دمای ۹۸درجه جوشانده می شوند. این عمل با از 
بین بردن آنزیم های فعال و آلودگی های موجود، جلوی 
تولید و انتشار بوی نامطبوع در مرحله خشک کردن را 

می گیرد.
ماهی و میگوی جوشانده شده به صورت کامال مکانیزه 
از  پس  و  شده  منتقل  خشک کن  دستگاه های  به 
ماندگاری ۵ساعته در این دستگاه، بسته بندی شده و به 
تا  می شوند  منتقل  سانتیگراد  دمای 1۸درجه  با  انباری 

برای صادرات به خارج از کشور آماده شوند.
ظرفیت تولید این شرکت با برند »شهاب نقره ای قشم«، 
روزانه چهار ُتن ماهی خشک است که محصول تولید 

شده وارد چرخه صادرات و ارزآوری کشور خواهد شد.
سازمان منطقه آزاد قشم در دوره دولت تدبیر و امید با 
سیاست گذاری های علمی و معرفی توانمندی های این 
منطقه در بخش شیالتی موفق به ایجاد اتفاقات بسیار 
ارزشمند در حوزه صنعت شیالتی جزیره شده است که 
از آن جمله می توان به تغییر روش تولید ماهی ُخشک 
بهداشتی،  و  صنعتی  روش های  به  سنتی  سیستم  از 
همچنین تغییر پرورش سنتی میگو به شیوه متراکم و 

فوق متراکم می باشد.

افتتاح مجهزترین 
کلوپ غواصی و تفریحات دریایی قشم

قشم  دریایی  تفریحات  و  غواصی  کلوپ  مجهزترین 
)دلفین مرجان قشم( همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر 
به همراه  رئیس جمهور  بانک مشاور  با حضور مرتضی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مومنی  حمیدرضا 

افتتاح شد.
کلوپ غواصی و تفریحات دریایی دلفین مرجان قشم 
ریال  1۵میلیارد  با  ۶۰۰مترمربع  مساحت  به  زمینی  در 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در محدوده ساحل پارک 

زیتون شهر قشم به بهره برداری رسید.
این مجموعه ورزش های دریایی شامل 1۰۰ست لباس 
غواصی، ۶۰سیلندر غواصی، ۳۰ست BCDغواصی و سه 
دستگاه کمپرسور، زمینه اشتغال 1۵نیروی کار را فراهم 

کرده است.
۳فروند قایق تفریحی، ۳جت اسکی، 4فروند شاتل بنانا 
و یک دستگاه پاراسل هم در بخش تفریحات دریایی 
این مجموعه آماده ارائه خدمات به عالقه مندان این گونه 

تفریحات دریایی می باشد.

افتتاح فاز نخست پروژه 200واحدی تعاونی 
مسکن نیک آشیان

تعاونی مسکن نیک  مرحله نخست پروژه 2۰۰واحدی 
و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی  حضور  با  آشیان 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حمیدرضا 
مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم افتتاح شد.
در مرحله نخست این پروژه 2۰۰واحدی، 12۶واحد در 
نمونه های ۹۰ و 1۰۰متری دو خوابه و 12۰متری سه 
خوابه ویژه کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم افتتاح شد.

کل واحدهای این پروژه با ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی با 
۳۵۰میلیارد ریال سرمایه گذاری اعضا و تسهیالت بانکی 
که 224میلیارد ریال آن آورده اعضا می باشد، در حال 

اجرا است.
جدول کشی،  خیابان ها،  آسفالت  اجرای  محوطه سازی، 
پروژه  این  پایانی  بخش  فاضالب  و  آب  شبکه  اجرای 
2۰۰واحدی است که سازمان منطقه آزاد در زمینه آب و 
فاضالب این پروژه 1۰میلیارد ریال به این تعاونی کمک 

کرده است.

افتتاح مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ایران 
زمین با اعتبار 145میلیارد ریالی

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ایران زمین قشم با اعتبار 
14۵میلیارد ریال به مناسبت دهه مبارک فجر، با حضور 

مرتضی بانک و حمیدرضا مومنی افتتاح شد.
از  زمین  ایران  فاضالب  تصفیه خانه  دوم  مدول  پروژه 
پروژه های دیگری بود که توسط مشاور رئیس جمهور 
و  مدیره  هیات  رئیس  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
همراه  هیات  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

افتتاح شد.

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ایران زمین با اعتباری 
بالغ بر 14۵میلیارد ریال با ظرفیت متوسط تصفیه یک 
)شامل  پیک ۳.۸  ضریب  و  روز   در  مترمکعب  هزار 
فاضالب های انسانی و نشتاب شهر( به روش لجن فعال، 
تصفیه فاضالب از ۶هزار نفر را به 12هزار نفر افزایش 
داده و قابلیت حذف ازت به روش نیتریفیکاسیون را دارد.
این طرح که توسط شرکت  بازیافتی در  همچنین آب 
آب و برق و تاسیسات قشم به انجام رسیده، به  منظور 
توسعه و نگهداری فضای سبز جزیره قشم مورد مصرف 

قرار می گیرد.
در  نیز  زمین  ایران  فاضالب  تصفیه خانه  سوم  مدول 
دست احداث است که با اجرای آن نیز ظرفیت تصفیه 
فاضالب تولیدی از 12هزار نفر تحت پوشش به 1۸هزار 

نفر افزایش خواهد یافت.

افتتاح دو طرح عمران شهری با اعتبار 
147میلیارد و 500میلیون ریال

و  147میلیارد  اعتبار  با  شهری  عمران  طرح  دو 
۵۰۰میلیون ریال به مناسبت دهه مبارک فجر، با حضور 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم در شهر قشم افتتاح شد.
و  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  دوم  فاز  عمرانی  طرح  دو 
دیگر  از  نریمان  پلیس  میدان  المان  و  محوطه سازی 
رئیس جمهور  مشاور  توسط  که  بود  عمرانی  پروژه های 
و  مدیره  هیات  رئیس  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیات همراه  افتتاح 

شد.
فاز دوم بلوار پیامبر اعظم)ص( که حدفاصل منابع آب 
تا میدان هنگام را به هم متصل می کند با 14۰میلیارد 
ریال اعتبار، پروژه دیگری از خدمات ارائه شده توسط 
و  بلوارها  احداث  بخش  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
به  با حضور مشاور رئیس جمهور  بود که  معابر شهری 

بهره برداری رسید.
محوطه سازی و نصب اِلِمان میدان پلیس نریمان با اعتبار 
7میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال نیز از دیگر پروژه های افتتاح 
شده در این روز می باشد که توسط مدیریت امور شهری 
و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم به اجرا درآمده است.
اِلِمان میدان پلیس نریمان به ارزش ۳میلیارد ریال، به 
شده  ساخته  فایبرگالس  جنس  از  و  بوده  ۸متر  ارتفاع 
است. محوطه سازی این میدان نیز شامل یک هزار و 
۹4۳مترمربع ساخت ابنیه، 2هزار و ۶۰۵مترمربع فضای 
سبز و تجهیزات روشنایی با 4میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال 

اعتبار به انجام رسیده است.

افتتاح هتل »هانی« در شهر قشم
هتل »هانی« قشم با سرمایه گذاری 12۰میلیارد ریالی 
آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  تحت  خصوصی  بخش 
مبارک  دهه  ایام اهلل  از  روز  نهمین  با  همزمان  قشم 
و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی  حضور  با  فجر 
حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به 

بهره برداری رسید.
این هتل در زمینی به مساحت ۸۰۰مترمربع با ۳۵۰۰متر 
زیربنا در پنج طبقه دارای ۶۰اتاق با ظرفیت 2۰۰تخت 

می باشد که برای 2۵نفر ایجاد اشتغال کرده است.
با قرار گرفتن در مرکز شهر قشم حدفاصل  این هتل 
میدان سعدی به سمت میدان شهدای گمنام با استفاده 
پذیرش  برای  را  مناسبی  فرصت  مدرن،  تجهیزات  از 

گردشگران ایجاد کرده است.

بهره برداری از دو کانال جمع آوری آب های 
سطحی قشم

دو کانال جمع آوری آب های سطحی شهر قشم با اعتبار 
۶2میلیارد و ۸۰۰میلیون ریالی همزمان با ایام اهلل دهه 
فجر و با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  آزاد،  مناطق 

منطقه آزاد قشم و هیات همراه به بهره برداری رسید.
کانال های جمع آوری آب های سطحی چهارراه رسالت 
تا چهارراه فلسطین و سایت سمن شهر قشم با حضور 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  رئیس جمهور  مشاور 

قشم و هیات همراه به بهره برداری رسید.
پروژه ایمن سازی محله های چابهار و دوحه با 2۶میلیارد 
و ۳۰۰میلیون ریال اعتبار، آب های سطحی سرریز شده 
طریق  از  را  زال  و  سام  و  الهیه  نریمان،  شهرک های 
ابعاد 1۰۰  حفر و جانمایی کانالی به طول 4۹۰متر در 
سمت  به  رسالت  چهارراه  مسیر  در  12۰سانتی متر،  در 

چهارراه فلسطین به دریا هدایت می کند.

سایت  در  آب های سطحی  جمع آوری  پروژه  همچنین 
حفر  با  ریال،  ۵۰۰میلیون  و  ۳۶میلیارد  اعتبار  با  سمن 
کانالی به طول ۵۵۰متر در ابعاد 1۰۰ در 1۵۰سانتی متر، 
شهرک های  در  بارندگی  از  ناشی  سطحی  آب های 
سیستان، بوستان و گلستان را از مسیر میدان حافظ به 
سمت بلوار مشاهیر و مجتمع سیتی سنتر 2 و درنهایت به 

دریا منتقل می کند.
تبع  به   بارندگی در کشور و  افزایش میزان  به  با توجه 
آن در جزیره قشم طی سالیان اخیر و عدم بهره مندی 
با  مقابله  برای  مناسب  زیرساخت های  از  جزیره  این 
با دستور  از دی ماه امسال و  از آن،  سیالب های ناشی 
و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  مستقیم 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دو طرح کانال کشی 
سیالب های  مقابل  در  قشم  شهر  ایمن سازی  برای 

احتمالی در دست اجرا قرار گرفت.
با اتمام این دو طرح عمرانی که با همکاری و هماهنگی 
ساکنان  گرفته،  زیربنایی صورت  امور  و  فنی  مدیریت 
شدید  بارش های  نگران  دیگر  قشم  شهر  قدیم  بافت 

باران نخواهند بود.

افتتاح بزرگترین و مجهزترن سفره خانه 
سنتی قشم

بزرگ ترین و مجهزترین سفره خانه سنتی جزیره قشم با 
14۰۰متر زیربنا و ظرفیت ۵۰۰نفر، با نمای زیبای سنتی 
و اختصاص ۶فضای VIP در نهمین روز از ایام اهلل دهه 
مبارک فجر با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم و هیات همراه افتتاح شد.
جزیره،  سنتی  غذاهای  با  دلنوازان  سنتی  سفره خانه 
غذاهای رایج ایرانی، خارجی، فست فود و کافی شاپ 
در سه نوبت صبحانه، ناهار و شام پذیرای مهمانان و 

گردشگران می باشد.
بخش  سرمایه گذاری  ریال  2۳میلیارد  با  مجموعه  این 
خصوصی تحت حمایت سازمان منطقه آزاد قشم برای 

حدود ۳۰نفر ایجاد اشتغال کرده است.

مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد:

پیشرفت مسیر توسعه در منطقه آزاد قشم
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ضمن ابراز خرسندی از توسعه چشمگیر جزیره، 
بیان داشت: افتتاح 17پروژه با اعتبار ارزی یک میلیون و 
7۰۰هزار یورو و اعتبار ریالی 2هزار و 42۰میلیارد ریال و 
اشتغال زایی برای 27۰نیروی بومی در نهمین روز ایام اهلل 
پیروزی  یکمین جشن  و  در سالروز چهل  و  دهه فجر 
و  قشم  آزاد  منطقه  حضور  ماحصل  اسالمی،  انقالب 
این  مردم  به  مجموعه  این  توسط  شده  ارائه  خدمات 

جزیره است.
مرتضی بانک افزود: خوشحالم که در این ایام فرخنده 
در خدمت مردم شهیدپرور قشم، مرزداران غیور آب های 
نیلگون خلیج فارس و کشور بوده و از نزدیک شاهد رشد 
و توسعه جزیره در زمینه های مختلف صنعتی، عمرانی و 

گردشگری هستم.
وی با اشاره به سرمایه گذاری های ارزی در قشم گفت: 
این  در  خارجی  سرمایه گذاری  با  تولیدی  پروژه  چند 
و  گردشگری  پروژه  چندین  و  رسیده  انجام  به  منطقه 
خدماتی دیگر نیز توسط بخش خصوصی داخلی در این 

جزیره سرمایه گذاری شده است.
مشاور رئیس جمهور به توسعه خدمات منطقه آزاد قشم 
در بخش عمران راه ها و گردشگری اشاره کرد و عنوان 
داشت: امیدواریم تا نوروز امسال شاهد اتمام پروژه های 
افزایش ظرفیت  و همچنین  جاده ها  در سطح  عمرانی 

گردشگرپذیری قشم باشیم.
1۰۰تخت  و  هزار  یک  حدود  امسال  بانک،  گفته  به 
که  شد  خواهد  افزوده  قشم  اقامت پذیری  ظرفیت  به 
2۰۰تخت آن با افتتاح هتل هانی به بهره برداری رسید.

از تالش  اقتصادی  آزاد و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
مسئوالن این منطقه به ویژه مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تعامالت بین 

دستگاهی، شاهد توسعه بیشتر این منطقه باشیم.
منطقه  در  اساسی  پروژه های  زودهنگام  اتمام  از  وی 
باالی  رقم  با  داشت:  عنوان  و  داد  خبر  قشم  آزاد 
مذکور،  پروژه های  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های 
شاهد رشد این منطقه طی سال جاری و ابتدای سال 

آینده خواهیم بود.
با  قشم  عظیم  صنعتی  پروژه های  کرد:  اضافه  بانک 
افتتاح خواهد شد  حضور مقامات عالی تا پایان امسال 
و تالش می کنیم با تحرک بیشتر اقتصاد در این منطقه 

موجب افزایش رفاه مردم باشیم.
وی در مورد ویژگی خاص مناطق آزاد نسبت به سایر 
نقاط کشور گفت: دو ویژگی مهم این مناطق، معافیت 
مالیاتی و معافیت گمرکی است که نبود این دو ویژگی، 

اهمیت مناطق آزاد را از بین می برد.
قانون  یک  آزاد  مناطق  داد:  ادامه  رئیس جمهور  مشاور 
اختصاصی دارند که معافیت های مالیاتی فعاالن در این 
مناطق به مدت 2۰سال در نظر گرفته شده و همچنین 
معافیت های گمرکی این مناطق نیز در این قانون تعریف 

شده است. 
به گفته وی، هر تغییری در این دو نوع معافیت باید در 

چارچوب و قوانین مناطق آزاد انجام شود.
بانک اظهار داشت: در الیحه  پیشنهادی ما به مجلس، 
افراد پس از اتمام معافیت 2۰ تا 2۵ساله، معافیت مربوط 
به فعالیت های تولیدی، صادراتی  وکشاورزی طی ۵سال 
بعدی، به صورت پلکانی کاهش می یابد تا به ۳۰درصد 
این  تجاری  و  بازرگانی  فعالیت  های  برای  اما  برسد؛ 
معافیت پلکانی بعد از 2۵سال صفر شده و دیگر معافیتی 

اعمال نمی شود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان از خدمات ارائه شده توسط مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و سایر مسئوالن قدردانی کرد.

توسعه متوازن، آرمان غایی سازمان منطقه آزاد قشم
افتتاح 17پروژه با 2هزار و 442میلیارد ریال اعتبار در منطقه آزاد قشم:
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