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جار و جنجال بر سر هیچ!
100سال  حدود  طی  نادر  اتفاقی  در  روزها  این 
جهان  سراسر  بر  بی سابقه  رکودی  و  سکون  گذشته، 
این  از  دنیا  در  نقطه ای  هیچ  و  است  شده  حکمفرما 
قائده و شرایط مستثنی نیست. اما آنچه که بر همگان 
گفته  به  استناد  با  اول  وهله  در  که  این  است،  مسلم 
تاملی  باید به فکر یک زندگی  دانشمندان و محققین، 
نیست  قرار  ظاهرا  چراکه  بود؛  کرونا  ویروس  کنار  در 
این مهمان کم وزن با چالش های سنگین، به زودی از 
دوم  کند.  خداحافظی  خاکی  کره  در  انسان  میلیاردها 
آنکه به زودی باید با وجود تمامی خطرها و مشکالت، 
ولو  بازگردیم،  به شرایط عادی کسب و کار و زندگی 
از سوی  این تصمیم  برخی کشورها  ایران و  اینکه در 
بدان  باید  که  چیزی  اما  است.  شده  اتخاذ  دولتمردان 
بردن  بین  از  در  عمل  سرعت  شود،  توجه  بیشتر 
بود  خواهد  کووید19  از  ناشی  خسارات  و  آسیب ها 
با  مسلما  نکند،  پیدا  تحقق  موضوع  این  چنانچه  که 
دوران  در  از کرونا  بسیار عظیم تر  و مشکالتی  مسائل 

بود. مواجه خواهیم  پساکرونا 
تحول  به  دستیابی  فرصت  کشورها،  همه  در  شاید 
آزاد  مناطق  در  بتوان  را  کنونی  موقعیت  در  اقتصادی 
از  هستیم.  شاهد  چین  در  اکنون  که  همانگونه  یافت؛ 

ک طحان
صاصی اخبار آزاد مناطق: باب

طرح اخت

شماره  77
دوشنبه 8 اردیبهشت ماه 1399 
 سال دوم - 7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

از چرخه جهانی مناطق  نیز  ایران  آزاد  آنجا که مناطق 
آزاد خارج نبوده و سعی در همپایی و همراهی همتایان 
به  تهدید  تبدیل  این  باید  نیز  در کشورمان  دارند؛  خود 
فرصت را از مناطق هفتگانه آغاز کنیم؛ زیرا این نقاط 
و  تجاری  قواعد  و  چارچوب ها  از  خارج  که  کشور  از 
بازرگانی سرزمینی قرار دارند، می توانند به دلیل محدود 
صحیح  کنترل  بر  عالوه  منطقه ای،  محدوده  بودن 
را  تولیدی  و  اقتصادی  اقدامات  سرعت  به  بیماری، 
همراه با جهش شروع کرده و عوائد ناشی از آن را به 

سوی کشور روانه کنند.
در  کرونا  کنترل شیوع  موفق  مدیریت  مدعا،  این  شاهد 
محدودیت  و  قرنطینه سازی  عالوه  که  بود  آزاد  مناطق 
تردد، در ایام پیک بیماری با تغییر خط تولید واحدهای 
اقالم  تهیه  به  اقدام  مناطق  این  در  مستقر  تولیدی 
بهداشتی و ملزومات بیمارستانی کردند که نه تنها خود 
را بی نیاز از واردات نمودند، بلکه بخشی از این تولیدات 
ازجمله الکل، ماسک، آب ژاول و گا ن های تولید شده را 

به داخل کشور صادر کردند.
پیدا  نمود  زمانی  ماجرا  عجیب  بخش  میان،  این  در  اما 
التهاب،  از  مملو  روزگار  این  در  می بینیم  که  می کند 
دبیرخانه  و  نگهبان  شورای  اسالمی،  شورای  مجلس 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد چالشی به نام 
»مناطق آزاد جدید« شده اند! در این مقاله به هیچ وجه 
نداریم،  را  این الیحه  قصد تجزیه و تحلیل درخصوص 
را  نگاه مفصل کارشناسی  این موضوع،  چراکه معتقدیم 
و  جامع  طور  به  آینده  شماره های  در  قطعا  که  می طلبد 
ناراحت  که  موضوعی  اما  پرداخت؛  خواهیم  بدان  کامل 
کننده است، این که در ابتدای سال و با توجه به حجم 
غیرقابل تصور مشکالت در بدنه اقتصاد کشور، آیا زمان 
خوبی برای این درگیری ها است؟ آیا با مصاحبه های تند 
می شود؟  تامین  کشور  مصالح  غیرمنصفانه،  نقدهای  و 
شورای  مجلس  دوره  این  روزهای  واپسین  در  اصال  آیا 
اسالمی، طرح و الیحه ای ضروری تر از مناطق آزاد جدید 

نیست؟
و  مصوبات  با  فعلی  آزاد  مناطق  که  شرایطی  در 
و  شده  محدودتر  روز  هر  قانون،  از  خارج  بخشنامه های 
شرایط فعالین اقتصادی دچار تزلزل گردیده، بهتر نیست 
در این موقعیت، نقد و کینه را کنار گذاشته و در راستای 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و برای کمک به 

کشور، به مسائل مهم تری توجه نماییم؟
امروز که به فرموده رهبر معظم انقالب، حرکت کشور باید 
براساس سیاست های اقتصادی مقاومتی پیش رود؛ خوب 
آزاد، بند11 این سیاست ها را  است که منتقدین مناطق 
به دقت مطالعه کرده و سپس از حذف این مناطق سخن 
هر  از  کشور،  دشمنان  که  شرایطی  در  آورند.  میان  به 
استفاده  عزیزمان  ایران  تضعیف  برای  دستاویز  و  حربه 
می کنند، برخی رفتارها و صحبت ها مصداق بارز همراهی 
پاسخگوی  باید  افراد  این  بی تردید  است که  با دشمنان 

قانون، مردم و از همه مهم تر خداوند باشند.

به میان آوردن صحبت از قاچاق در مناطق آزاد، اولین 
تکیه  آن  به  کم سواد  بعضا  منتقدین  که  است  چیزی 
می کنند؛ غافل از اینکه با یکبار مطالعه تعریف مناطق 
خوبی  به  جهان  سراسر  بلکه  ایران،  در  تنها  نه  آزاد 
درمی یابند که بی معناترین کلمه در مناطق آزاد قاچاق 
مقوله  این  مناطق،  این  روح  و  قانون  بر  بنا  که  است، 
به هیچ وجه انجام شدنی نیست مگر در مواردی مانند 
بدانند  همگان  که  است  خوب  مخدر.  مواد  و  سالح 
به  می گیرد،  صورت  آزاد  مناطق  از  قاچاقی  اگر  که 
صیانت  که  بوده  مناطق  این  از  کاالیی  خروج  معنای 
نظارتی  دستگاه های  برعهده  امر،  این  از  مراقبت  و 
یک  کاش  ای  است.  سرزمین  در  مستقر  انتظامی  و 
برای  اسالمی  جمهوری  گمرک  و  انتظامی  نیروی  بار 
و  افراد  این  از  خود،  پاکدستی  اثبات  و  حیثیت  حفظ 
تا  می کردند  دعوی  طرح  قضایی  مراجع  در  پرگویان، 
عالوه بر اثبات حقانیت خویش، این جمالت عجیب و 
آزاد  مناطق  منتقدین  ادبیات  از  حداقل  غیرکارشناسی 

حذف می شد.
مشکالتی  چنین  بی تردید  که  کرد  تاکید  باید  آخر  در 
نمود؛  مرتفع  و  آزاد جست وجو  مناطق  درون  در  باید  را 
تشکیالت  در  برخی بخش ها  در  معتقدیم ضعف  چراکه 
مناطق آزاد و تصمیم گیران این حوزه، باعث بروز اینگونه 
جنجال ها می شود که مسلما آسیب دیدگان این چالش ها، 
کسانی جز سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی این مناطق 

نیستند.
در شماره  های آتی به برخی از این موضوعات و مشکالت 
که از نگاه و نظر متولیان امر دور مانده، خواهیم پرداخت 
که تا بیش از این دیر نشده، چاره ای اندیشیده شود.     

بررسی ضرورت توسعه شبکه ترانزیت با محوریت مناطق آزاد در ایران:

ایجاد
مناطقبینبینالمللیترانزیتشبکه

درونزا-برونگرا
آزاد

تبدیل تهدید کرونا 
به فرصتی برای 

پیشرفت در منطقه 
آزاد قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم اظهار داشت:

8

تاکید بر تسریع در 
اتصال مجتمع بندری 
کاسپین به خط ریل 

سراسری

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی با رئیس سازمان برنامه و 

بودجه مطرح شد:

3

میزبانی از 
رویدادهای بزرگ 

ورزشی جهان، یکی از 
ماموریت های مهم 

کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
عنوان کرد:

2

امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش با گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا:

2

ایجاد ظرفیت های نوین تامین مالی در 
کیش جهت حمایت از فعالین اقتصادی



امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش با گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا:

ایجاد ظرفیت های نوین تامین مالی در کیش جهت حمایت از فعالین اقتصادی
شرکت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  با 
از  یکی  آشنا،  سهم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه 
در  سرمایه  بازار  حوزه  در  فعال  مجموعه های 
برای  تومان  میلیارد  هزار  حدود  کشور،  سطح 
کیش  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاران  به  کمک 

وارد چرخه اقتصادی خواهد کرد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  تفاهم نامه  امضای 
سهم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  شرکت  با 
رئیس  مظفری  غالمحسین  حضور  با  آشنا 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
مدیرکل  و  مشاور  مداح  سیدمحمدرضا  کیش، 
توسعه  معاون  آخوندی  ناصر  مدیریت،  حوزه 
اقتصادی  معاون  مقدس زاده  علی  و  مدیریت 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  سرمایه گذاری  و 
شرکت  مدیرعامل  شهمیری  شهریار  کیش، 
بخش  و  آشنا  سهم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه 
همایش های  مرکز  رازی  سالن  در  خصوصی 

بین المللی کیش برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بخش 
خصوصی جزیره کیش با تجربه و توانمندی که 
کارگیری  به  با  می تواند  دارد،  سرمایه  حوزه  در 
ابزارهای نوین تامین مالی، از ظرفیت های ایجاد 

شده در جزیره کیش بهره مند شود.
غالمحسین مظفری اظهار داشت: صندوق زمین 
و ساختمان، یکی از بحث های بسیار مهمی است 
که در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار 

گرفته است.
مقام  سوی  از  امسال  شعار  اینکه  بیان  با  وی 
نامگذاری  تولید«  »جهش  سال  رهبری  معظم 
شده است، افزود: با توجه به اینکه در ابتدای آغاز 
سال با رکودی غیرقابل پیش بینی شده ناشی از 
شیوع بیماری کرونا مواجه شدیم، با عبور از این 
ویروس  زنجیره  قطع  از  بعد  را  جهشی  بحران، 

کرونا در کیش خواهیم داشت.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
انجام  برنامه ریزی های  و  تدابیر  به  اشاره  با 

اظهار  کیش  جزیره  در  پساکرونا  قالب  در  شده 
کرد: از منابع موجود کشور برای بخش تولید و 
استفاده خواهیم  در جزیره کیش  سرمایه گذاری 

نمود.
مظفری با بیان اینکه برای پیشبرد پروژه ترمینال 
فرودگاه بین المللی کیش از منابع اوراق صکوک 
استفاده شده بود، خاطرنشان کرد: در سال جاری 
با پیش بینی هایی که صورت گرفته است، قصد 
انجام  و  سرمایه گذاران  از  حمایت  برای  داریم 
بازار  از  کیش،  جزیره  در  زیرساختی  پروژه های 

سرمایه استفاده کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
درآمد  با  صندوق هایی  داشت:  بیان  کیش  آزاد 
با  که  اینکام«  »فیکس  عنوان  تحت  ثابت 
استفاده از مبالغ و منابع ریز کیشوندان با تضمین 

و سود قابل توجه پیش بینی شده است، می توان 
مختلف  پروژه های  برای  را  درآمدی  منابع  این 

کیش هزینه کرد.
گروه  شرکت  مدیرعامل  شهمیری  شهریار 
اینکه  بیان  با  آشنا  سهم  سرمایه  بازار  خدمات 
و  توسعه  در  بلندی  گام  تفاهم نامه  این  انعقاد 
خدمات  از  اقتصادی  فعاالن  همه  بهره مندی 
شرکت  این  جایگاه  گفت:  است،  سرمایه  بازار 
که  است  شده  تثبیت  جایگاه  کشور  اقتصاد  در 
تخصیص  خدمات  ارائه  در  اصلی  محور  سه  در 
مشاوره  و  مالی  تامین  مشاوره  مالی،  تامین 

سرمایه گذاری فعالیت می کند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
مظفری  غالمحسین  تاکید  با  اینکه  بیان  با 
تامین  سال ۹۸  اواخر  از  سازمان،  مدیرعامل 

دستورکار  در  بازار سرمایه  از طریق  مالی  منابع 
براساس  گفت:  بود،  گفته  قرار  سازمان  این 
در  که  نشست هایی  و  موجود  استانداردهای 
این خصوص داشتیم، نتیجه همه این اقدامات، 
با شرکت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  تفاهم نامه 
که  است  آشنا  بازار سرمایه سهم  گروه خدمات 
این شرکت رتبه یک بازار سرمایه در کشور را به 

خود اختصاص داده است.
اینکه سازمان منطقه  با اشاره به  ناصر آخوندی 
پیشگام  این منطقه  در  امور  تمام  در  آزاد کیش 
جزیره  خصوصی  بخش  اتصال  افزود:  است، 
در  اما  کرده،  رشد  بسیار  سرمایه  بازار  به  کیش 

مقایسه با بورس های دنیا خیلی فاصله داریم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
بودن  دارا  با  کیش  جزیره  کرد:  تاکید  کیش 
می توانند  هستند،  هم  سودآور  که  ۳۴۰کارخانه 
تامین  به  نسبت  سرمایه،  بازار  در  پذیرش  با 

مالی اقدام کنند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
نگه  فعال  با  گفت:  جلسه  این  در  کیش  آزاد 
ایجاد  و  خصوصی  بخش  فعالیت های  داشتن 
پیامدهای  از  اشتغال در سطح جامعه، می توانیم 
رکود  و  اجتماعی  افسردگی  که  کرونا  از  ناشی 

اقتصادی را به دنبال دارد، جلوگیری کنیم.
علی مقدس زاده در ادامه با بیان اینکه می توانیم 
بازار  تامین  برای  آشنا  سهم  شرکت  خدمات  از 
سرمایه در کیش استفاده کنیم، اظهار کرد: تمام 
روش های  بر  مبتنی  کیش  جزیره  در  اقدامات 
اقدام یک  این  و  و تخصصی می باشد  حرفه ای 

کار نوینی در سطح منطقه است.
گفتنی است، تفاهم نامه میان سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهم 
مدیرعامل،  مظفری  غالمحسین  حضور  با  آشنا 
و  آزاد کیش  منطقه  مدیران سازمان  و  معاونین 
جزیره  در  فعال  خصوصی  بخش های  مجموعه 

کیش و رسانه های محلی به امضاء رسید.

یادداشت

و  ملی  رسانه های  در  روزها  این  در 
گفت وگو  هم  با  تیتر  دو  منطقه ای، 
داشتند؛ تیتر اول: »کیش، کرونا را مات 
کرونا  مات  »کیش،  دوم:  تیتر  و  کرد« 

شد«.
جزیره  »کیش،  زدند:  تیتر  هم  برخی 
عاری از کرونا«، »کرونا در کیش تمام 

شد«. 
از  برخی  در  تیتر  افراطی تر  شکل 
به  بود.  پرمراجعه  برخط  رسانه های 
و  احساسی  تیترها  این  همه  من،  باور 
مصاحبه  در  رضانیا  دکتر  بود.  جنجالی 
که  خبر  این  اعالم  ضمن  رسانه ها  با 
تنفسی  حاد  بخش  در  بستری  بیماران 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان 
به درستی  کیش به صفر رسیده است ، 
مات  معنای  به  این  که  کردند  تشریح 
شدن  عاری  کیش،  در  کرونا  کردن 
در  کرونا  شدن  تمام  کرونا،  از  کیش 
کیش و مات شدن کیش در برابر کرونا 

نیست.
خبر  با  شد  مصادف  مصاحبه  این 
هیات  رئیس  مظفری  دکتر  دیدار 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
معاون  جهانگیری  دکتر  با  کیش  آزاد 
گزارش  ارائه  و  رئیس جمهور  اول 
در  جزیره  سالمت  شورای  اقدامات 
ویروس  با  مقابله  و  مدیریت  مسیر 

کرونا. 
دکتر  سخن  شاه بیت  دیدار،  این  در 
در  »کیش  که  بود  این  جهانگیری 
کرونا  ویروس  با  مقابله  و  مدیریت 

می تواند الگویی برای کشور باشد«.
کرونا در کیش تمام نشده است؛ اتفاقا 
شیوع  سرعت  کیش،  است.  کمین  در 
کرونا را کم و اندازه اپیدمی را کوچک 
تاخیر  اپیدمی  منحنی  در  است.  کرده 
»کرونا  جزیره  در  است.  کرده  ایجاد 
جزیره  کیش ،  است«.  نشده  تمام 
کنترل  بین  نیست.  کرونا  از  عاری 
اندازه  کردن  کوچک  و  شیوع  سرعت 
اپیدمی با تمام شدن کرونا، فرسنگ ها 
فاصله است. بین این دو مفهوم اشتباه 

نکنیم. 
همچنان  سالمت  شورای  سیاست 
ردیابی  و  رهگیری  فعال ،  بیماریابی 
مثبت،  بیماران  با  تماس  در  موارد 
بیمار  با  ارتباط  دارای  افراد  قرنطینه 
است.  مثبت  بیماران  درمان  و  کرونایی 
نباید توصیه سازمان بهداشت جهانی را 
کنید؛  فعال  »بیماریابی  کنیم:  فراموش 
را رهگیری  بیماران  با  تماس  موارد در 
قرنطینه کنید و درمان  ردیابی کنید؛  و 

کنید«. 
باور  این  بیان  با  که  هستم  این  نگران 
پرخطر  رفتارهای  دچار  مردم  غلط، 
تا  داشت  خواهیم  جدی  تالش  شوند. 
نادرست  احساس  این  مانع شکل گیری 
که  شویم  جزیره  عمومی  فضای  در 
»کرونا تمام شده است«. این باور ، باور 
آسیب زاست؛  است؛  خطرناکی  بسیار 
ویروس  گسترش  نفع  به  رفتار  تغییر 

ایجاد می کند.
در  بستری  مثبت  بیمار  نداشتن 
بیمار  انتقال  سیاست  پیرو  بیمارستان 
نقاهتگاه  به  بیمارستان  از  حال  خوش 
برای ادامه درمان است و البته »کنترل 
اندازه  کردن  شیوع«، »کوچک  سرعت 
منحنی  در  تاخیر  »ایجاد  و  اپیدمی« 
با  اپیدمی«، »دستاورد بزرگی« بود که 
تالش شبانه روزی و هوشمندانه پرسنل 
بهداشت و درمان جزیره به دست آمد.

از  زنان  و  بلند و ستودنی مردان  همت 
مرکز  سالمت،  شورای  در  خودگذشته 
را  کیش  بیمارستان  و  سالمت  توسعه 
رعایت  برای  فرهنگ سازی  و  ترویج  با 
رفتارهایی که حافظ این دستاورد است، 
در  کرونا  پایان  فریاد  قطعا  نهیم.  ارج 
دستاورد  این  حافظ  نمی تواند  کیش، 

باشد.

کرونا در کیش 
تمام نشده است

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش در نخستین جلسه هیات امنای موسسه 
ورزش و تفریحات سالم کیش که به منظور تبیین 
موسسه  این  جدید  ساختار  تشریح  و  سیاست ها 
برگزار شد، با تاکید بر اهمیت جایگاه ورزش گفت: 
سازمان  مجموعه  های  اولویت  مهم ترین  از  یکی 

ارتقاء سطح کیفی و کمی حوزه جزیره است.
غالمحسین مظفری افزود: دیدگاه ما این است که 
ارائه خدمات  در  فراگیر  عنوان ظرفیتی  به  ورزش 
به  همچنین کمک  و  گردشگران  و  کیشوندان  به 
رونق و پیشرفت ورزش کشور اهمیت بسزایی دارد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه جزیره کیش با دارا 
بودن شرایط مطلوب و پتانسیل های بسیار باال در 
رشته های مختلف ورزشی، می تواند با برنامه ریزی 
جامع و همه جانبه یکی از قطب های مهم در رونق 

حوزه ورزش کشور باشد.
در  آزاد کیش  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه عنوان کرد: توقعی که ما از مسئوالن حوزه 
ارائه  در  به گونه ای است که  داریم  ورزش جزیره 
خدمات به کیشوندان و ورزشکاران و همچنین در 

گردشگری ورزشی فعالیت پویایی داشته باشند .
مظفری تاکید کرد: برنامه ریزی های ورزش باید به 
گونه ای باشد که هم در ابعاد ورزش قهرمانی و هم 
ورزش همگانی فعالیت های شاخص و برجسته ای 
انجام شود تا بستر و زیرساخت های مناسب برای 

استعدادیابی ورزشی در کیش فراهم شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شرایط رشد و پرورش برای 
ورزشکارانی که توانایی حضور در میادین کشوری و 
جهانی دارند بسیار حائز اهمیت است، گفت: حضور 
چهره های نام آور بسیاری از رشته های ورزشی در 
بین ساکنان کیش نشان از قابلیت های فراوان در 
جزیره است و ما نیز با فراهم کردن زیرساخت های 
قابل قبول، باید بستر ارتقاء کیفیت آموزش را برای 

این عزیزان فراهم کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ورزش را یکی 

کیش  بازاریان  جامعه  اعضای  به  ملی  بانک 
تسهیالت  بازاریان،  جامعه  با  تفاهم نامه  بر اساس 

ویژه پرداخت می کند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
تسهیالت  این  سقف  گفت:  مطلب  این  بیان  با 
برای اشخاص حقیقی 1.2۰۰میلیون ریال و برای 
اشخاص حقوقی 2.۴۰۰میلیون ریال خواهد بود و 
تفاهم نامه  بر اساس  را  تسهیالت  این  ملی  بانک 
فعاالن  از  حمایت  هدف  با  و  بازاریان  جامعه  با 

اقتصادی و بازاریان کیش پرداخت خواهد کرد.
ناصر آخوندی ارائه این تسهیالت را نتیجه ارتباط 
با  مبارزه  اقتصادی  با ستاد  بانکی  مناسب سیستم 
این  ایجاد  از  هدف  کرد:  تصریح  و  دانست  کرونا 
ستاد، حمایت از فعاالن اقتصادی جزیره است که 

میزبانی از رویدادهای بزرگ ورزشی جهان، یکی از ماموریت های مهم کیش

حمایت از فعاالن اقتصادی کیش با تخصیص تسهیالت از سوی بانک ملی

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، 
توجه به برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی  در 
و  دانست  آزاد  منطقه  این  رونق  موجب  را  جزیره 
می تواند  شده  کارشناسی  برنامه ریزی  کرد:  عنوان 
به بهره وری ورزش و رشد و رونق این حوزه کمک 

شایانی کند.
محمدرضا مداح مدیرکل حوزه ریاست مدیرعامل 
بر  نشست  این  در  نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
اجرایی  دستگاه های  تمامی  همکاری  و  همگرایی 
تاکید کرد و گفت: برای ارتقا ء ورزش کیش و ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان، توجه به ورزش به 
جهت اهمیت اجتماعی و فراگیر بودن آن همواره 
آزاد  مورد تاکید مدیرعامل محترم سازمان منطقه 
توسعه  و  رونق  و  رشد  در  می تواند  و  بوده  کیش 

کیش نقش بسزایی داشته باشد.
کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
این  در  نیز  ورزش  موسسه  امناء  هیات  عضو  و 
جزیره  ورزش  موفقیت  کلید  را  استراتژی  جلسه، 
عنوان کرد و گفت: قرار گرفتن موسسه ورزش در 
ورود  و  سرمایه گذاری  شرکت  هلدینگ  مجموعه 
به بورس می تواند آغازگر تحول اساسی در ورزش 

کیش باشد .

تسهیالت  میزان  1۰درصد  تنها  باشد،  ملی  بانک 
وام  ضمانت  وثیقه  از  بخشی  و  سپرده  عنوان  به 
تعلق  نیز  1۰درصدی  سود  آن  به  که  حسابی  در 

می گیرد، نگهداری می شود.

سعید نظری افزود : در این مسیر باید شرایط الزم را 
برای مشارکت فعال بخش خصوصی و تقویت بعد 
اقتصادی ورزش را فراهم کنیم تا این حوزه یکی از 

بازوان اصلی کیش در رشد و توسعه باشد.
سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش 
عملکرد  گزارش  ارائه  ضمن  جلسه  این  در  نیز 
ارائه  در  کیفیت  ارتقاء  لزوم  بر  ورزش،  موسسه 
به  امور   واگذاری  و  آموزشی  و  ورزشی  خدمات 
از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  خصوصی  بخش 
اصلی ترین اموری که باید در دستورکار قرار گیرد، 
تغییر نگرش در چگونگی اداره هیات های ورزشی 
تغییر  با  و  از حالت هزینه ساز خارج شوند  تا  است 

ساختار به درآمدزایی دست پیدا کنند.
امور  برون سپاری  با  همچنین  خراسانی  امیری 
و  هزینه ها  کاهش  برای  نظارت  و  اجرایی 
و  خواند  اهمیت  حائز  را  ورزش  در  تجاری سازی 
اظهار کرد: این موضوع به اشراف بر سیاستگذاری 

کالن موسسه ورزش کمک می کند.
همچنین ابراهیم ارزانی عضو هیات امناء موسسه 
از حمایت های  تقدیر  با  تفریحات کیش  و  ورزش 
ویژه  به  کیش  در  ورزش  حوزه  از  مظفری  دکتر 
در حفظ استقالل و هویت موسسه ورزش ، فاصله 
واقعی  جایگاه  با  جزیره،  ورزش  فعلی  وضعیت 
عنوان  زیاد  بسیار  را  کیش  برای  شده  تعریف 
کرد و گفت : انتظار می رود ورزش کیش در حوزه 
و  برگزاری  در  کشور  ورزش  یاری گر  بین المللی، 

میزبانی از رویدادهای بزرگ جهانی باشد.
امنای  هیات  نشست  نخستین  است،  گفتنی 
با حضور  کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مظفری  غالمحسین 
مدیریت  توسعه  معاون  آخوندی  ناصر  کیش،  آزاد 
مداح  سیدمحمدرضا  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
امور  مدیر  ثاقب فرد  عامل،  مدیر  حوزه  کل  مدیر 
مجامع منطقه آزاد کیش و اعضا هیات امنا موسسه 

ورزش در سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

کیش  بازاریان  جامعه  رئیس  سادات نجفی  رحمان 
شیوع  از  گرفته  نشات  زیان های  به  اشاره  ضمن 
کیش،  اقتصادی  فعالین  برای  کرونا  ویروس 
اقتصادی  اظهار داشت: در راستای رفع تنگناهای 
انعقاد  با  بازارها،  بیشتر  چه  هر  رونق  به  کمک  و 
و  بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  میان  تفاهم نامه ای 
بانک ملی مرکزی کیش، شرایط دریافت تسهیالت 
را برای کسبه بازارها فراهم تا از تعطیلی کسب و 
کار بسیاری از فعالین اقتصادی کیش جلوگیری و 
انگیزه آنها را برای نیل به آینده ای روشن تر بهبود 
بخشد. به همین منظور، طبق توافق به عمل آمده، 
این تسهیالت به آن دسته از کسبه که از ابتدای 
چک  یا  و  معوق  تسهیالت  سال 1۳۹۸  اسفند ماه 

برگشتی دارند نیز تعلق خواهد گرفت.

افزود:  و  برشمرد  اجتماعی  پرنشاط  پدیده های  از 
و  ورزش  ترویج  مستلزم  شاداب،  و  پرنشاط  جامعه  

توسعه امکانات و ظرفیت های موجود است.
برنامه ریزی های  بر  تاکید  با  همچنین  مظفری 
از  میزبانی  مناسب  فضای  ایجاد  منظور  به  جدی 
رویدادهای بزرگ ورزشی جهان، این امر را یکی از 

ماموریت های مهم ورزشی کیش برشمرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش در پایان افزود: برپایی رویدادهای ملی 
باید  کیش  جزیره  در  سال  طول  در  بین المللی  و 
و  بررسی  مورد  ورزشی،  فدراسیون های  کمک  با 
مطالعه قرار گیرد و پس از آن، مقدمات برگزاری 

آنها در کیش فراهم شود .
مدیریت  توسعه  معاون  نشست،  این  ادامه  در 
آزاد کیش گفت: ورزش در سطح  سازمان منطقه 
جهانی به عنوان یک صنعت درآمدزا مطرح است 

و از دیدگاه اقتصادی نباید از این حوزه غافل شد.
شرایط  ساختن  فراهم  به  اشاره  با  آخوندی  ناصر 
و بستر الزم برای مشارکت و حضور فعال بخش 
خصوصی در ورزش افزود: فعالیت بخش خصوصی 
ارتقاء  و همچنین  و شکوفایی  پویایی  به  می تواند 

کیفیت ورزش جزیره کیش کمک کند .

در  موفق  گام های  از  ملی،  بانک  تسهیالت  ارائه 
این راستا است.

در  نیز  کیش  ملی  بانک  شعبه  رئیس  همچنین، 
تفاهم نامه  طی  تسهیالت  این  گفت:  زمینه  این 
مطابق  1۸درصد  نرخ  با  و  بازاریان  جامعه  با 
تا  حقیقی  شخص  هر  برای  بانک  ضوابط  جاری 
سقف 1.2۰۰میلیون ریال و برای شخص حقوقی 

2.۴۰۰میلیون ریال است پرداخت می شود.
سرداری باف افزود: تسهیالت آن دسته از اعضای 
که  ملی  بانک  مشتریان  از  که  بازاریان  جامعه 
دارای معدل و گردش می باشند، با حداکثر ۳درصد 
تخفیف براساس میانگین مانده شش ماهه حساب 
محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنین، چنانچه 
متقاضی دریافت تسهیالت فاقد حساب و معدل در 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:
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دکتر سعید پورعلی
معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش



برتر  نفرات  داوران،  هیات  رأی  اعالم  با 
منطقه  فرهنگی«  نوروز  مجازی  »جشنواره 

آزاد انزلی معرفی شدند.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  قائم مقام 
بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری سازمان 
این  برگزاری  اهداف  درخصوص  فوق،  خبر 
اجرا  به  اینترنت  بستر  بر  که  فرهنگی  رویداد 
درآمد، اظهار داشت: مهم ترین هدف این برنامه، 
استفاده از ظرفیت های رویدادهای فرهنگی به 
منظور تحقق شعار »در خانه بمانیم« در دوران 
کرونا  ویروس  اپیدمی  با  جامعه  بودن  درگیر 
و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  دیگر  از سوی  بود؛ 
استعدادهای فرهنگی و  کتابخوانی، شناسایی 
هنری و حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی از 
عالقه مندان به مباحث فرهنگی از دیگر دالیل 
برپایی جشنواره مجازی »نوروز فرهنگی« بوده 

است.
شعر،  نقاشی،  و  طراحی  حسن پور،  محمد 
دلنوشته،  و  نویسی  خاطره  نویسی،  داستان  
ازجمله  را  نویسی  خالصه  و  کتاب  مطالعه 
در  افزود:  و  کرد  بیان  جشنواره  محورهای 
مجموع  با  کننده  ۱۲۰شرکت  جشنواره  این 

معرفی و تجلیل از نفرات برتر جشنواره مجازی »نوروز فرهنگی« منطقه آزاد انزلی

مختلف جشنواره مجازی نوروز فرهنگی را از 
قرار ذیل اعالم کرد:

در رشته نقاشی آزاد: ۱(حدیث خائفی، ۲(  ترنم 
فتحی نیا، ۳(الناز عباس پور، ۴( فاطمه حسین نیا 

و ۵(رابعه نیک فطرت.
در بخش شعر کالسیک جشنواره: ۱(حسین علی 

سیاوش آبکنار،                  ۲(زهرا  سرشت،  صادقی 
۵(صدیقه  نیکوکار،  ۴(رضا  ایمانی،  ۳(مسعود 

کشتکار و آنیتا قربانعلی زاده.
در رشته شعر آزاد: ۱(علیرضا غنی پور، ۲(مهیار 
۴(سپیده  مهری،  ۳(فرشته  اسماعیلی مقدم، 

)رقیه( ساجدی و ۵(مریم فرجی.
۱( شکیال  داستان نویسی:  بخش  در 
۳( فاطمه  فرزانه،  ۲( فاطمه  خوش کردار، 
۵(محمدحسین  و  عقیلی نژاد  ۴(زهرا  فداکار، 

نظرخواه علیسرایی.
در رشته خالصه نویسی کتاب با موضوع آزاد: 
۱( فاطمه مالرودی، ۲( سارا عندلیب، ۳(فریدون 

شایسته و ۴(مهدی علیزاده.
در عنوان نقاشی با موضوعیت همکاران سازمان 
نیز: ۱(هانیه کریم آبادی، ۲( آوا نوروزفشخامی، 
و  یوسفی  ۴(محمدامین  مهربخش،  ۳(کارن 

۵( امیرمهدی نظامی.
جشنواره  این  برتر  نفرات  است،  گفتنی 
فرهنگی،  معاون  حضور  با  نشستی  در 
اهدا  با  سازمان،  گردشگری  و  اجتماعی 
قرار  تجلیل  مورد  هدیه  کارت  و  لوح 

. فتند گر

جشنواره  دبیرخانه  به  را  خود  آثار  ۱۶۹اثر، 
ارسال نمودند که پس از بررسی آثار رسیده ، 
پنج نفر نخست در هر بخش، به عنوان نفرات 

برتر معرفی شدند.
سازمان  آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  مدیر 
رشته های  برتر  نفرات  انزلی،  آزاد  منطقه 

مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان منطقه آزاد انزلي اعالم کرد:

پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  نخستین 
منطقه آزاد انزلی با حضور محمدولی روزبهان 
سازمان،  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
دکتر زینی وند معاون وزیر آموزش و پرورش 
نوسازی  و  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران   و 
بررسی  منظور  به  شورا،  اعضای  و  مدارس 
در  جدید  برنامه ریزی های  تدوین  و  مصوبات 

حوزه آموزش و پرورش برگزار شد.
اجرای  نشست،  این  در  روزبهان  محمدولی 
طرح های  از  یکی  را  استعداد  مدیریت  طرح 
حوزه  در  سازمان  این  اقدام  دست  در  و  مهم 
آموزش و پرورش اعالم و اظهار داشت: این 
طرح با هدف شناسایی و پرورش دانش آموزان 
مستعد در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری و 
ورزشی در سطح مدارس و در رده های مختلف 

سنی به اجرا درمی آید.
ادارات  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دانشگاه و موسسات تخصصی علمی پژوهشی 
و  کرد  بیان  این طرح  اجرای  اصلی  ارکان  را 
بلندمدت  و  دقیق  برنامه ریزی های  با  گفت: 
پرورش  و  آموزش  کیفی  سطح  می توان 

دانش آموزان را افزایش داد.
وی، نقش سیستم آموزشی توانمند را در توسعه 
همه جانبه کشور بسیار مهم ارزیابی و تصریح 
به عنوان یک عامل  آموزش و پرورش  کرد: 
دانش آموزان،  پرورش  بخش  در  زیربنایی، 
دالیل  از  یکی  و  است  کلیدی  نقش  دارای 
اصلی پیشرفت جوامع توسعه یافته، بهره گیری 

از سیستم آموزشی کارآمد می باشد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بهره مندی  با  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه 
گام های  می توان  منطقه  این  ظرفیت های  از 
معلمان،  توانمندسازی  جهت  موثری 
آموزش  و  تربیت  و  تعلیم  به  کیفیت بخشی 
دانش آموزان منطقه برداشت، بر لزوم الگوسازی 
این منطقه در حوزه آموزش و پرورش تاکید 
اجرای  جهت  را  خود  آمادگی  افزود:  و  نمود 
طرح های الگویی آموزش و پرورش کشور در 
سطح مدارس منطقه آزاد انزلی اعالم می کنیم 
توسعه  زمینه  پایه گذاری  که  باوریم  این  بر  و 

تبدیل منطقه آزاد انزلی به برند آموزشی کشور با بهره مندی از سیستم آموزشی نوین

گرایش جوانان و نوجوانان به فضای مجازی 
و در دسترس بودن آن، لزوم ایجاد بستر الزم 
اجرای  جهت  در  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
طرح آموزش الکترونیکی در منطقه آزاد انزلی 
با توجه  الگو  پایلوت و  آزاد  به عنوان منطقه 
به نیاز کشور به بهره گیری از فضای آموزشی 
الکترونیکی ضرورت دارد و با ایجاد این بستر 
شاخص های  می توان  مطلوب  برنامه ریزی  و 

آموزشی را ارتقاء داد.
وجود  به  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
آموزش  کیفیت  ارتقای  برای  الزم  بسترهای 
آزاد  منطقه  در  آموزشی  سیستم  الگوسازی  و 
از  بهره مندی  با  گفت:  و  کرد  اشاره  انزلی 
جدید،  فناوری های  و  نوین  آموزشی  سیستم 
منطقه آزاد انزلی می تواند به یک برند آموزشی 
در استان و سطح کشور تبدیل شود و با تدوین 
برنامه های آموزشی می توان چالش  های موجود 
در زمینه پرورش و بهره گیری از نیروی انسانی 
کیفی را برطرف کرد و این امر موجب ارتقای 
سطح مدارس و دانش آموزان از لحاظ کیفیت 

آموزش می شود.
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  همچنین، 
از  این نشست، ضمن قدردانی  نیز در  گیالن 
سازمان منطقه آزاد انزلی به پاس حمایت های 
فعالیت های  پایدار  همه جانبه در مسیر توسعه 
به ویژه منطقه  و  آزاد  آموزشی گفت: مناطق 

آزاد انزلی در بسیاری از امور در سطح کشور 
الگو بوده و با حمایت های این سازمان، قطعا 
مهارت های  طرح های  اجرای  در  منطقه  این 
علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری خصوصا در 
الکترونیک و تقویت و توسعه  بخش آموزش 
سطح  در  )شاد(  دانش آموزان  آموزش  شبکه 

کشور به عنوان الگو معرفی خواهد شد.
نادر جهان آرای، تربیت نیروی انسانی مناسب را 
برای کشور ضروری قلمداد کرد و خاطرنشان 
طرح های  اجرای  با  انزلی  آزاد  منطقه  نمود: 
و  انسانی  نیروی  توسعه  به  توجه  و  آموزشی 
فنی  هنرستان های  خصوصا  مدارس  تجهیز 
و  سخت افزاری  بخش های  در  حرفه ای  و 
نرم افزاری، فرصت های آموزشی خوبی را برای 
در  مدارس  معلمان  و  مدیران  دانش آموزان، 
سطح این منطقه فراهم کرده است که بیانگر 
این سازمان به  حسن همکاری و توجه ویژه 
امر آموزش بوده و نیاز است در راستای اجرای 
بر  تاکید  با  بی سوادی  مبادی  انسداد  برنامه 
شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان بازمانده 
داشته  استمرار  سازمان  اقدامات  تحصیل ،  از 

باشد.
در ادامه این نشست، مهندس دقیق مدیرکل 
اجرا  از  نیز  گیالن  مدارس  تجهیز  و  نوسازی 
و تکمیل دو پروژه آموزشی در سال جاری با 

مشارکت سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد.
فرهنگی،  معاون  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
هفته  بودن  پیش  در  به  توجه  با  نیز  انزلی 
برنامه های  تدوین  به  معلم،  مقام  گرامیداشت 
دانش آموزان  و  معلمان  از  تکریم  الزم جهت 
برتر با رعایت پروتکل های بهداشتی و در نظر 

گرفتن شرایط موجود، تاکید کرد.
مدیران  نشست  این  در  گزارش،  این  بر  بنا 
در  نیز  کشور  آزاد  مناطق  پرورش  و  آموزش 
پرورش  و  آموزش  شورای  نشست  نخستین 
در سال جاری، اقدامات انجام شده در راستای 
شناسایی دانش آموزان مستعد را تشریح کردند.

گفتنی است، در این جلسه، معاونین و مدیران 
پرورش  و  آموزش  مناطق  مدیران  و  سازمان 

حوزه منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند.

کشورها را باید در آموزش جست وجو کرد.
و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون  ادامه،  در 
از  که  نیز  غیردولتی  مدارس  سازمان  رئیس 
طریق ویدئو کنفرانس در این نشست حضور 
اقدامات سازمان منطقه  از  با قدردانی  داشت، 
تقویت آموزش و پرورش  لزوم  بر  انزلی،  آزاد 
تاکید و بیان کرد: دستورالعمل تشکیل شورای 
به  آزاد  مناطق  پرورش  و  آموزش  راهبردی 
هماهنگی  و  آموزش  کیفیت  افزایش  منظور 
دبیرخانه  پرورش،  و  آموزش  وزارت  بیشتر 
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  به  و  تدوین 
موجود  به ظرفیت های  توجه  با  و  ابالغ شده 
برای  بستر الزم  پرورش،  و  آموزش  نظام  در 
کمک رسانی دستگاه های اجرای به نظام تعلیم 

و تربیت وجود دارد.
الگوسازی  به  اشاره  با  زینی وند  مجتبی 
از  بسیاری  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
آموزشی  فضای  ایجاد  بر  تاکید  و  حوزه ها 
و  سازمان  این  حمایت های  با  هوشمند 
خاطرنشان  منطقه،  مدارس  هوشمندسازی 
سازمان  سوی  از  شده  انجام  اقدامات  کرد: 
منطقه آزاد انزلی در راستای ایجاد بسترهای 
نوین  فناوری های  کارگیری  به  جهت  الزم 
فضای  بهبود  آن  تبع  به  و  آموزشی  نظام 
به  توجه  با  و  است  تقدیر  قابل  آموزشی، 

در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی مطرح شد :

اخبار منطقه آزاد انزلی

بندری  امور  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
از  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و 
پهلوگیری بزرگترین کشتی حامل غالت که 
تاکنون وارد بندر کاسپین شده است، خبر داد.

امین افقی با اعالم این خبر افزود: این کشتی 
۵۳۰۰تن غالت، صد  از  بیش  حامل  تجاری 
و پنجاهمین کشتی است که تاکنون در این 
بندر منطقه آزاد انزلی پهلوگیری کرده است و 
از بزرگترین محموله های غالت وارد شده از 
بنادر شمالی کشورمان  به  طریق دریای خزر 
بندری  بود که عملیات تخلیه آن در مجتمع 

کاسپین آغاز شده است.
وارده  کشتی های  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
به  نسبت  امسال  ماهه  یک  در  بندر  این  به 
۳۳۰درصدی  رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت 
داشته است ، گفت: از ابتدای امسال علی رغم 
محدودیت های به وجود آمده ، ۱۳فروند کشتی 
کاالهای  انواع  تن  ۳۷هزار  از  بیش  با  جمعا 
جو،  ذرت،  خوراکی،  روغن  همچون  اساسی 
دانه سویا و مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور 
در این بندر تخلیه و بارگیری شده که این آمار 
کشتی  ۳فروند  گذشته  سال  مشابه  مدت  در 

جمعا به تناژ ۱۰هزار تن بوده است.
در  که  انزلی  بندر  در  اینکه  بیان  با  افقی 
ظرف  نیز،  شده  واقع  منطقه  این  محدوده 
و  تخلیه  میزان  جاری  سال  نخست  ۲۰روز 
بارگیری کاال از ۹۰هزار تن عبور کرده، اظهار 
عمده  بخش  اینکه  اهمیت  حائز  نکته  کرد: 
کاالهایی که توسط این بندر وارد کشور شده، 
شامل کاالهای اساسی بوده و در عین حال در 
مقایسه با میزان بار تخلیه و بارگیری شده در 
بندر انزلی در مدت مشابه سال گذشته با رشد 

۶۶درصدی نیز همراه شده است.
منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  معاون 
کاالی  صادرات  افزایش  مورد  در  انزلی  آزاد 
غیرنفتی در بندر انزلی افزود: عملکرد صادرات 
مذکور  مدت  در  انزلی  بندر  غیرنفتی  کاالی 
روبه رو  توجهی  قابل  رشد  با  سال ۹۹  ابتدای 
مدت  به  نسبت  ۳۴۸درصد  میزان  به  و  بوده 

مشابه سال گذشته می باشد.
پروتکل های  رعایت  با  اینکه  بیان  با  افقی 
فعال ترین  از  یکی  کاسپین  بندر  بهداشتی، 
بنادر شمالی در تامین کاالهای اساسی کشور 
بوده است، خاطرنشان کرد:  در شرایط کرونا 
در  کاال  ترخیص  و  بارگیری  تخلیه،  سرعت 
این بندر موجب شده تا در یک ماهه نخست 
تعطیلی  و  محدودیت ها  وجود  با  جاری  سال 
اقتصادی ،  بنگاه های  و  مشاغل  از  بسیاری 
تعداد ۱۲۰۰سفر کامیون از این بندر کاالهای 
سراسر  به  هموطنان  مصرف  جهت  را  وارده 
نقش  و  رونق  مؤید  که  کنند  حمل  کشور 
اساسی  تامین کاالهای  بندر در  این  بی بدیل 

کشور است.
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
انزلی، خلق ارزش و ایجاد مزیت های رقابتی، 
وسیع  پسکرانه  و  باال  آبخور  مسیر،  کوتاهی 
بندر، کاهش هزینه های حمل و نقل، تسریع و 
تسهیل خدمات به فعاالن اقتصادی و بندری ، 
این  سوی  از  متنوع  قانونی  مشوق های  ارائه 
و  زیرساخت ها  توسعه  همراه  به  سازمان 
نزدیکی به تهران و مراکز تولیدی و جمعیتی 
کشور را از مهم ترین دالیل استقبال بازرگانان 

از مجتمع بندری کاسپین عنوان کرد.
معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
انزلی، تکمیل و توسعه زیرساخت های بندری، 
بندری  مجتمع  به  سراسری  راه آهن  اتصال 
کاسپین، احداث اسکله رو-رو در حال ساخت ، 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 
مبادالت  رشد  و  پسکرانه  و  اسکله ها  احداث 
تجاری از مسیر کریدورهای بین المللی عبوری 
سازمان  راهبردی  برنامه های  و  اهداف  از  را 
منطقه آزاد انزلی در سال جاری در این مجتمع 
بندری عنوان و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت 
و  اوراسیا  اتحادیه  عضو  کشورهای  با  تجارت 
مزیت های قانونی منطقه آزاد انزلی به عنوان 
مجتمع  این  کشور،  شمال  آزاد  منطقه  تنها 
ترانزیت  کانون  عنوان  به  آینده  در  بندری 
این  عضو  کشورهای  با  استراتژیک  کاالهای 

اتحادیه تبدیل خواهد شد.

رشد ۳۳۰درصدی 
تعداد کشتی های ورودی 
به مجتمع بندری کاسپین

معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه 
آزاد انزلی خبر داد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی با دکتر محمدباقر نوبخت 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور در دفتر کار ایشان دیدار کرد.

دیدار،  این  در  روزبهان  محمدولی  دکتر 
گزارشی از پیشرفت پروژه اتصال راه آهن به 
بر عزم جدی سازمان  ارائه و  بندر کاسپین 
متبوع خود در پیگیری از مراجع ذی ربط در 
دوازدهم  دولت  پایان  تا  پروژه  این  افتتاح 

تاکید نمود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
همکاری های  توسعه  انزلی،  آزاد  منطقه 
عضو  کشورهای  با  ویژه  به  فرامنطقه ای 
بندر  بر ظرفیت دو  اوراسیا  با تکیه  اتحادیه 
موجود در منطقه را جزء راهبردهای سازمان 
احداث  و  کرد  عنوان  انزلی  آزاد  منطقه 

تاکید بر تسریع در اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری

تولید  جهش  سال  در  انزلی  آزاد  منطقه 
عنوان نمود.

معاون  نوبخت  باقر  محمد  دکتر  همچنین، 
و  برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
بر  تاکید  با  دیدار  این  در  نیز  کشور  بودجه 
به  سراسری  ریل  خط  اتصال  در  تسریع 
دستورات  الزم  کاسپین،  بندری  مجتمع 
اجرای  مسیر  در  بخشیدن  سرعت  جهت 
رشت  راه آهن  اتصال  خط  ساخت  پروژه 
دستگاه های  به  را  کاسپین  بندر  به  انزلی 

ذی ربط صادر کرد.
از  سراسری  ریل  خط  اتصال  است،  گفتنی 
انزلی  آزاد  به منطقه  پیربازار رشت  ایستگاه 
دستورات  جزء  ۱۱کیلومتر(  حدود  طول  )به 
و  بوده  رئیس جمهور  مکرر  تاکیدات  و 
موافقت نامه ساخت این مسیر نیز با حضور 
دکتر روحانی در آخرین سفر وی به استان 

گیالن منعقد شد.
افزایش  منظور  به  شماره۳  شهرک صنعتی 
سازمان  اهداف  از  را  اشتغال زایی  و  تولید 

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد:
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»ایران با دارا بودن مزیت های مختلف، باید به توسعه کمی و کیفی 
شبکه خطوط جاده ای، بزرگراهی، کریدورهای ترانزیتی و اتصاالت 
چندوجهی  نقل  و  حمل  توسعه  رویکرد  با  ریلی  و  جاده ای  شبکه 
جمله  این  شود«.  تبدیل  منطقه ای  هاب  به  آینده  در  تا  کند  اقدام 
نزدیک 50سال است که بر زبان مسئولین دولتی، فعالین اقتصادی 
و کارشناسان اقتصای تکرار می شود. در حدود 20سال هم است که 
عبارت »مناطق آزاد؛ هاب ترانزیت منطقه«، در دایره ادبیات رسانه ای 

مناطق آزاد به صورت های مختلف تکرار می گردد.
کریدور  کدام  عرض  و  طول  در  چیست؟  نقشه را ه  راستی  به  اما 
بین المللی فعال و یا در حال شکل گیری قصد داریم شبکه ترانزیتی 
یا  چین  کمربند«  یک  راه،  »یک  راهبرد  بگیریم؟  کار  به  را  کشور 
کریدور شمال-جنوب که 20سال پیش فقط امضاء شده است؟ آیا به 
تحوالت اقتصاد جهانی- منطقه ای و به تبع آن به روندهای تجاری 
و ترانزیتی اقتصاد جهان توجه داریم؟ آیا در قالب اقتصاد جهان برای 
مثبت  جواب  اگر  کرده ایم؟  تعریف  جایگاهی  و  نقش  ایران  اقتصاد 
تدوین  متناسب  اقتصادی  برنامه های کالن  راستا  این  در  آیا  است، 
اقتصادی،  استقالل  با شعار  و  به سبب تحریم  یا  و  اجرا کرده ایم  و 

خودمان را جزیره ای در میان اقیانوس می دانیم؟
این سطور می داند که  نویسنده  مانند  زیاد  احتمال  به  خواننده عزیز 
جواب اکثر قریب به اتفاق این سواالت یا منفی است و یا اگر هم 
اقدامی شده، در حد پروژه ای بود بدون پس و پیش. همان طور که 
در مناطق آزاد می بینیم تمام زیرساخت های ارتباطی درون منطقه و 
بیرون از آن با صرف بودجه های کالن از سوی سازمان های مناطق 
به شبکه  اعتماد  قابل  پیوستگی  بدون  اما  ایجاد است،  آزاد در حال 
ترانزیتی-ارتباطی ملی و بین المللی. این یعنی کار جزیره ای و بدون 
ترتیب  به  به همین خاطر هم است که هر منطقه  نظام.  سیستم و 
در یکی از فصول سال به فراخور اتفاقی و یا همایشی، خودشان را 
هاب ترانزیت بین المللی می نامند؛ در حالی که در داخل کشور هم 
نتوانسته اند به یک شبکه ملی ترانزیتی که دارای اعتبار و شناسنامه 

بین المللی باشد، بپیوندند.
و  را یک لحظه در ذهن خودتان مجسم کنید  ایران  نقشه  اما شما 
موقعیت جغرافیایی 7اقلیم ممتاز منطقه آزاد را هم در این تجسم تان 
و  ارتباطات  مفاصل  در  مناطق  این  دقیقا  می بینید  نمایید.  لحاظ 
اتصاالت راهبردی ایران قرار گرفته اند که هر کدام می توانند دروازه 
ورود به یک محدوده اقتصادی مجزا و پرظرفیت باشند و نیز هم راستا 
این  بر  ترانزیتی جهانی عمل کنند. مضاف  و  پویش های تجاری  با 
پیوند بخورند،  قالب یک شبکه هوشمند ملی بهم دیگر  اگر در  که 
می توانند در جذب جریان های تجاری- ترانزیتی بین المللی با استفاده 

از امکانات قانونی و زیرساختی شان بسیار موثر و موفق عمل کنند.
توسعه  و  ویژه  آزاد،  »مناطق  همایش  جریان  در  بهمن ماه 1398 
همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه با محوریت صادرات-

 ترانزیت و اوراسیا«؛ که با حضور وزیر نیرو، دبیر شورایعالی مناطق 
راه و شهرسازی،  نقل وزارت  و  اقتصادی، معاون حمل   آزاد و ویژه 
و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  اقتصاد،  وزارت  اقتصادی  امور  معاون 
روسای سازمان های مناطق آزاد برگزار شد، دکتر مرتضی بانک دبیر 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرده بود که:
آزاد و ویژه،  ایجاد شده در مناطق  متنوع لجستیکی  زیرساخت های 
مسیری بهینه برای فعاالن اقتصادی کشور به  منظور تردد کاالهای 
بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند؛ مشخصا منطقه 
آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت های لجستیکی موجود 
به  نوردوز  مرز  تکیه  بر  با  ارس  آزاد  منطقه  دریایی،  عنوان هاب  به 
زمینی،  هاب  عنوان  به   ارمنستان  و  ایران  ارتباطی  شاهراه   عنوان 
امام خمینی)ره( و زیرساخت های حمل  آزاد شهر فرودگاهی  منطقه 
 و نقل کارگو به عنوان هاب لجستیک هوایی و منطقه آزاد چابهار، 
این  پشتیبان  لجستیک  هاب  عنوان  به   کشور  اقیانوسی  بندر  تنها 

موافقت نامه مصوب شده اند.
هر چند این تقسیم کار یک تقسیم کار رسانه ای است و پشت سر آن 
باز هم این  اما  احتماال هیچ گونه برنامه تدوین شده ای وجود ندارد، 
اظهارنظر سامان یافته یک حسن و پیشرفت در نگاه و تعریف موضوع 
به حساب می آید؛ یعنی این که مسئولین مان به این نتیجه رسیده اند 

که جهانی بی اندیشیند و منطقه ای عمل کنند. 
بعد از پیروزی انقالب، پیوستن موقت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 
محوریت روسیه، اولین انتخاب راهبردی ایران برای حضور در یک 
شراکت چندجانبه منطقه ای منسجم و فعال بود و در این راستا الحق 
قانونی هم مسئولین  متناسب  و کارهای  تدوین ساز  در  االنصاف  و 
را  خود  تالش  بیشترین  نهادها  سایر  و  خارجه  امور  وزارت  در  امر 
انجام دادند که این تصمیم نظام بدون داشتن کمترین کاستی نهادی 
کردن  فراهم  متاسفانه  اما  درآید.  عمل  و  اجرا  مرحله  به  قانونی  و 
یک  هم  توافق نامه  این  اجرای  با  متناسب  تجاری-ترانزیتی  شبکه 
دو  نزدیک  از  بعد  شده  امضا  قرارداد  این  یعنی  شد؛  »پسینی«  امر 
در  دولت ها  اعالم  و  ملی  مجالس  در  تایید  و  قوس  و  کش  سال 
آبان ماه 1398 به مرحله اجرا درآمده؛ حاال ما در مناطق آزاد داوطلب 
شده ایم برای اجرای بهتر این توافق نامه یک شبکه تجاری-ترانزیتی 

بهم پیوسته و مکمل تعریف کنیم. 
البته این یک موضوع قابل مناقشه است و تقریبا مثل مسئله فلسفی 
مرغ و تخم مرغ است که اول بازار شکل بگیرد، بعد شبکه تجاری-

ترانزیتی کارآمد تعریف شود و یا اول شبکه ترانزیتی-تجاری ایجاد 
شود تا بازار شکل بگیرد. هر دو این نظرات به اندازه کافی طرفدار 
دارند، اما مسئله و مشکل واقعی ما اکنون این است که شافعی رئیس 
اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه 98 می گوید: زیرساخت های ما آماده 
انجام موفق تجارت ترجیحی با اوراسیا نیست و تا آماده نشود، ممکن 
است در تله بیفتیم و حتی نتوانیم به آن پاسخ دهیم. قبل از همکاری 
ده ها  کامیون  مرزها،  برخی  در  چرا  شود  مشخص  باید  اوراسیا  با 
اینکه چرا در برخی ماه های سال حمل و نقل  روز خوابیده است و 
ریلی بازار سیاه پیدا می کند. باید سوال کنیم حمل و نقل و ناوگان 
کجاست؟  کشاورزی  محصوالت  برای  خصوص  به  ما  سردخانه ای 

بنابراین زیرساخت ها آماده نیست.  
یکی  ترانزیت،  فعال بخش خصوصی همچنین می گوید: بحث  این 
از موقعیت های طالیی برای کشور است. بخشی از راه های ترانزیت 
مصوب  غیرنفتی  صادرات  رونق  بسته  شده  گفته  است.  کوله راه  ما 
ماشین  تا  کنید  آماده  را  مسیرها  بگذرید؛  مشوق ها  این  از  گردیده، 

بیست روز در مرز نخوابد. )به نقل از فارس(
اگر به این وضعیت بغرنِج زیرساخت های ارتباطی معیوب و نابسامان 
نتایج  کنیم،  ورود  بیشتر  بخواهیم  ترانزیتی  شبکه  قالب  در  کشور 
متناقضی بدست می آید که حکایت کننده یک موضوع واحد  هستند: 
همین  خاطر  به  کالن.  اقتصاد  مدیریت  در  راهبردی«  »آشفتگی 
توریسم  بخش  مدیریت  در  ما  وضعیت  کالن،  دیدگاه  در  آشفتگی 
بعد  بسازیم  هتل  اول  می گوید  یکی  زیرا  است؛  ترانزیت  شبیه  نیز 
فرهنگی-اجتماعی  بستر  می گویند  بعد  باشیم؛  توریست  دنبال 
ایجاد  توریستی  جاذبه  و  جاده  هتل،  بعد  شود،  فراهم  اول  توریسم 
توسعه  می کند  عنوان  که  می زند  کسی  را  حرف  آخرین  اما  کنیم. 
توریسم باعث ایجاد بحران های فرهنگی-هویتی می گردد و ناگهان 
همه چیز قفل می شود. به همین جهت بخش گردشگری به دالیل 
کامال ذهنی نمی تواند به عنوان پیشران اقتصادی مدنظر قرار گیرد؛ 

همان  برونگرا  و  درونزا  ترانزیتی  شبکه  ایجاد  و  ترانزیت  بخش  اما 
با  می گوید،  راه  وزارت  نقل  و  معاون حمل  آدم نژاد  که شهرام  طور 
تدوین نقشه راهی مشخص و هماهنگ و تعیین هدفمند نقش آفرینی 
اقتصادی،  ویژه  آزاد  منطقه  سازمان های  از  اعم  مختلف  بخش های 
در  ترانزیت  و  بین المللی  نقل  و  حمل   دولتی  و  بازیگران خصوصی 
حوزه های جاده  ای، ریلی، هوایی و دریایی می توانیم فرصت بیشترین 
بهره برداری عملیاتی اقتصادی را با استفاده از قوانین موجود در منطقه 
آزاد و ویژه اقتصادی به  عنوان تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی در 

ایران را فراهم نماییم.

مناطق آزاد و شبکه حمل و نقل
حمل و نقل، اغلب مهم ترین عامل تعیین کننده در مکان یابي صنعتي 
ضرورت  ابتدایي ،  یا  پیشرفته  خواه  اقتصادي  سیستم  هر  در  است . 
جابه جایي مواد ، کاال، انسان، ایده و نوآوري به درجاتي وجود دارد ؛ زیرا 
تمامي فعالیت هاي اقتصادي انسان در یک مکان جمع نیستند. پیشرفت 
و توسعه کشورها، با افزایش حجم و میزان درون رفت ها خصوصا برون 
رفت ها، در گرو تکامل شبکه حمل و نقل است . کشورهاي پیشرفته 
صنعتي از یکسو  به منظور حفظ جریان تولید خود به طور وسیعي به 
مواد اولیه دور دست وابسته هستند و از سوي دیگر، بیشترین سعي را به 
منظور احراز بازارهاي جهاني مبذول مي دارند . به این ترتیب حرکت هاي 
حمل و نقل بین المللي در زمینه کاال بسیار گسترده تر است و از نقطه 
نظر ساختاري نیز شبکه حمل و نقل شان از پیچیدگي بیشتري برخوردار 
است . بدین ترتیب، حمل و نقل از ضروریات عیني اقتصاد جهاني و 

قدرت هاي سیاسي به حساب مي آید.
و  رشد  موثر  عوامل  از  یکي  برنامه ریزان،  و  اقتصاددانان  از  بسیاري 
و  ارتباطي  تسهیالت  و  نقل  و  حمل  توسعه  در  را  اقتصادي  توسعه 
خدمات وابسته به آن مي دانند . اصوال بخش هاي مختلف اقتصادي در 
تقابل و تاثیرگذاري بر یکدیگر هستند ، اما تاثیر حمل و نقل بر سایر 
بخش ها گسترده تر و عمیق تر از دیگر فعالیت ها است . اثر حمل و نقل 
ناخالص ملي ، سرمایه گذاري،  تولید  اقتصاد کالن و سهم آن در  در 
اشتغال ، ارزآوري و دیگر شاخص هاي حساب هاي ملي و همین طور 
نقش مهم آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در ابعاد ملي 
تعیین  اثري  امنیت ملي  رفاه و  و منطقه اي و نظام دفاعي کشور و 
تاسیسات زیربنایي مورد  ناوگان حمل و نقل و  کننده است . توسعه 
نیاز آن اعم از راه ، فرودگاه ، بندر ، راه آهن ، انبار، سیلوي و... مي بایست 
با توسعه سایر بخش ها هماهنگ باشد و ضعف و قوت در این بخش 

به طور مناسب بر سایر بخش ها تاثیر خواهد گذاشت . 
شدیدا  آزاد  مناطق  در  اجتماعي  و  اقتصادي  فعالیت هاي  تمام  یعنی 
نقل،  و  حمل  وجود  بدون  و  است  وابسته  نقلي  و  حمل  مباحث  به 
حضور در تجارت جهاني  ناممکن خواهد بود . کشورهاي منطقه اي 
شمال- حتي  و  شرق- غرب  دنیاي  پیوند  جهت  در  فرامنطقه اي  و 

)زیربناهاي  سخت افزاري  زیرساخت هاي  احداث  حال  در   جنوب، 
انساني  )نیروي  نرم افزاري  و  و... (  هوایي  و  دریایي  ریلي،  جاده اي، 
تا  و...( هستند  تجاري  و  نقلي  و  قوانین حمل  اصالح  آموزش دیده، 
با ایجاد مزیت هاي نسبي بیشتر و جدیدتر، موقعیت کشورشان را در 
مسیر محورهاي ترانزیتي تثبیت و تحکیم نمایند؛ مانند امارات متحده 

عربي، گرجستان، بالروس، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و غیره.
مناطق آزاد ایران همچون اروند، چابهار، ارس و ماکو و مناطق ویژه 
همچون بندر امیرآباد، سرخس و بندر شهید رجایي و... در حلقه هاي 
اتصال ایران به کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي هستند و مي تواند 
از  بین المللي  5کریدور  گذر  و  ایران  ترانزیتي  جایگاه  به  توجه  با 
محدوده سرزمیني ایران، بسترهاي الزمه را براي ترانزیت و مگاپورت 

و صادرات مجدد فراهم آورند .

الگوهای ایجاد شبکه ترانزیت درونزا و برونگرا 
بین مناطق آزاد

 الگوی اول: چابهار
مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد می گوید: منطقه آزاد چابهار به 
یکی از 9نقطه فوق استراتژیک جهان معروف است که نه تنها یگانه 
بندر اقیانوسی ایران است، بلکه در صورت اتصال آن به مسیر راه آهن 
به  زیرا  می کند.  تغییر  فارس  خلیج   و  ایران  ترانزیتی  جریان  کشور، 
دلیل شرایط خاص خلیج  فارس و تنگه هرمز، یعنی عمق کم نسبت 
به دریای عمان و اقیانوس هند، تراکم بسیار زیاد کشتی های غول 
پیکر، تردد لنج های صیادی، کشتی های جنگی کشورهای مختلف، 
به شبکه ریلی کشور وصل شده  آزاد چابهار  در صورتی که منطقه 
با  شود،  فراهم  آن  در  اقیانوس پیما  کشتی های  پهلوگیری  امکان  و 
توجه به قرار گرفتن منطقه مزبور در کریدور شمال- جنوب و امکان 
ترانزیت کاال از طریق بندر انزلی در شمال کشور به اروپا و بالعکس 
به جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی، نه تنها درآمد قابل توجهی عاید 
ایران می شود، بلکه با تغییر مسیر ترانزیت خلیج  فارس، از اقتدار رو 
به افزایش امارات متحده عربی در معادالت تجاری منطقه و ایران 

کاسته می شود. 
بر پایه همین نظر می توان اولین الگوی شبکه بهم پیوسته ترانزیتی بین 
مناطق آزاد را از مبدا منطقه آزاد چابهار ترسیم کرد و در یک شبکه 
تجاری-ترانزیتی شرق-غرب و جنوب-شمال، منطقه آزاد چابهار را از 
طریق منطقه آزاد انزلی به اوراسیا و روسیه، از طریق منطقه آزاد ارس 
به قفقاز جنوبی و شرق اروپا، از طریق منطقه آزاد ماکو به ترکیه، جنوب 
اورپا و بالکان و از طریق منطقه آزاد در شرف تاسیس قصرشیرین به 

عراق و بین النهرین و خاورمیانه و بالعکس وصل نمود.
به نظر می رسد علی رغم رکود این الگو که به کریدور شمال-جنوب 
سیاسی،  متعدد  دالیل  به  20ساله  رکود  همچنین  و  است  مشهور 
با  ایرانی  مدیریت الک پشتی  کوتاهی  کنار  در  امنیتی  و  بین المللی 
نیز  پساکرونا  جهان  اصطالح  به  و  جهان  سطح  در  جدید  اتفاقات 

هماهنگ شود.
به این دلیل که اکثر تحلیلگران، آینده اقتصاد جهانی را ملی گرایی و 
دور شدن از جهانی شدن اقتصاد پیش بینی می کنند و تولید در چند 
با  ملی  تولیدات  به  نسبی  مزیت  حداکثر  بر اساس  جا  چند  و  مرحله 
این  در  داشت.  خواهد  خودکفا  صادراتی  قابلیت  و  وابستگی  حداقل 
صورت نیز علی رغم تاثیرپذیری مقطعی پویش های تجاری-ترانزیتی 
بین المللی از وضعیت موصوف، باز هم در تقسیم کار جهانی، تولیدات 
مصرفی به صورت عمده در جهان شرق و تولیدات متکی بر فناوری 
در جهان غرب خواهد بود و نیازمندی به تبادل محصول و کشش 

بازار باعث جریان یافتن صدور کاال از شرق به غرب خواهد شد.

 الگوی دوم: قشم
به  که  ایرانی  فارس  همیشه  خلیج  آب های  دل  در  خوابیده  دلفین 

به  اتصال  با  می تواند  که  این  وجود  با  است،  معروف  قشم  جزیره 
سرزمین اصلی، طبق قانون بین المللی مرز آب های سرزمینی ایران 
را تا بیخ گوش شیخ نشین گسترش دهد و حتی مجال ماهیگیری را 
از آنها بگیرد، اما اگر بتواند سواحل جنوبی عمیق و مرجانی خودش 
را به خطوط ترانزیتی ریلی-جاده ای متصل کند، می تواند نقطه اتکاء 
باشد  ترکیبی شمال-جنوب  ترانزیتی  مهم  کریدور  شکل گیری یک 
مراودات  اینچه برون،  و  انزلی  ارس،  ماکو،  آزاد  مناطق  طریق  از  و 
ترانزیتی جهان عرب را با ترکیه، قفقاز، آسیای مرکزی و حتی چین 

مدیریت نماید.

 الگوی سوم: ارس
منطقه آزاد ارس در شمال  غرب استان آذربایجان شرقي در نوار مرزي 
در  آذربایجان  و  ارمنستان  نخجوان،  با جمهوري خودمختاري  ارس 
4محدوده در شهرستان هاي جلفا- خداآفرین  )شهر جلفا، مرز نوردوز، 
خدآفرین و قلي بگلو ( واقع شده است. این منطقه با برخورداري مرز 
مشترک با کشورهاي همسایه شمال غربي و قرارگیري در محل گره 
اروپا،  و  ترکیه   ، CIS کشورهاي به  نزدیکي  و  ترانزیتي  کریدورهاي 
قابلیت هاي  جنگلي،  ذخیره گاه هاي  و  آب  غني  منابع  مناسب،  اقلیم 
و  بین المللي  تاریخي، فرهنگي، طبیعي و ورزش  توسعه گردشگري 
پتانسیل باالي رشد و توسعه صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي 
و علمي و آموزشي و نزدیکي به شهر تبریز و وجود نیروي انساني 
متخصص و کارآمد و وجود زیرساخت هاي مناسب گمرکي و حمل و 
نقلي و معادن غني و...، از نقش حائز اهمیتي برخوردار مي باشد. وجود 
بودن  فراهم  و  غیرفلزي(  و  فلزي  ساختماني،  )مصالح  غني  معادن 
نزدیکي  و  وابسته  صنایع  ایجاد  و  آنها  از  بهره برداري  توسعه  زمینه 
راه آهن  خطوط  گاز،  و  نفت  خطوط  ازجمله  زیربنایي  شبکه هاي  به 
و  اصلي  ارتباطي  محورهاي  برق،  انتقال  و  مخابراتي  شبکه هاي  و 
فرودگاه در حال تاسیس با عملکرد فراملي و فراهم بودن زمینه هاي 
توسعه تکنولوژي هاي نوین )بیوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و IT( زمینه 
را براي حضور موثر در عرصه ملي در جهت رشد پرشتاب و مستمر 
اقتصادي و کسب جایگاه اول اقتصادي،  علمي و فن آوري در منطقه 

را فراهم آورده است.
توانمندي هاي  و  منطقه  تجاري  مرکزیت  تاریخي  سابقه   همچنین 
با فراهم سازي زیرساخت های توسعه فعالیت هاي  باالي صادراتي و 
بارگیري کاال مي تواند  و  تخلیه  مراکز  و  کنار گمرکات  در  بازرگاني 
استراتژي  دومین  ارس  در  باشد.  جهان  با  سازنده  تعامل  بسترساز 
از  ترانزیت ، مگاپورت و صادرات مجدد مي باشد که 15درصد  برتر ، 
سهم ناخالص درآمدهاي منطقه را مي تواند تامین نماید. قرارگیري 
منطقه آزاد ارس در محل اتصال شبکه هاي ارتباطي ریلي ، جاده اي 
شده  سبب  ترکیه،  و  قفقاز  ماوراي  و  قفقاز  کشورهاي  با  هوایي  و 
ترانزیت  عرصه  در  فعال  نقطه  یک  عنوان  به  تاریخ  طول  در  ارس 
به طوري که در دهه 60 هر  باشد؛  بین الملل مطرح  نقل  و  و حمل 
ایران  آهن  خط  طریق  از  )15000تن(  کاال  300واگن  از  بیش  روز 
از 1000دستگاه  و کشورهاي  CIS وارد جلفا مي شد و هر روز بیش 
کامیون براي جابه جایي بارهاي وارده به جلفا وارد مي شدند و محدوده 
800هکتاري راه آهن و گمرک پر از کاالهایي همچون لوازم خانگي ، 
آهن  خط  قره باغ،  مناقشه  بروز  با  می گردید .  و...  گندم  و  آهن آالت 
ایران و شوروي سابق کال بسته شد و حمل و نقل جاده اي، جایگزین 

حمل و نقل ریلي گردید .
با ایجاد منطقه آزاد ارس، مزیت هاي حمل و نقل و انبار مجددا احیاء 
شده و در صورت تامین و تکمیل زیربناهاي الزمه همچون فضاهاي 
نقل  و  حمل  شرکت هاي  کارگیري  به  و  مجدد  صادرات  و  انباري 
توانمند ، ارس مي تواند به عنوان هاب و مرکز لجستیک شمال غرب 

کشور مطرح باشد .
تفلیس،  باکو ،  آهن  خط  همچون  منطقه اي  کشورهاي  برنامه هاي 
در  کالینینگراد-پوتي  پرلیسي ،  هاب هاي  شکل گیري  و  قارص 
از  چین  ریلي  خطوط  اتصال  براي  برنامه ریزي  و   CIS کشورهاي
طریق کشورهاي مشترک المنافع به اروپا در سا ل هاي اخیر، مدنظر 
سیاستگذاران کشورهاي مسیر قرار دارد و همه این کشورها خواستار 
زیرساخت هاي  گذر  براي  فراوان  و  جدید  نسبي  مزیت هاي  ایجاد 

الزمه از بستر جغرافیایي خود مي باشند . 
شبکه هاي  اتصال  مفصل  عنوان  به  ارس  آزاد  منطقه  میان  این  در 
ارتباطي به کشورهاي CIS و اروپایي، داراي موقعیت بسیار ممتازي 
عرصه  در  خصوصا  مي باشد ؛  مجدد  صادرات  و  ترانزیت  عرصه  در 
گرجستان.  پوتي  بندر  به  عربي  متحده  امارات  بین  کاال  ترانزیت 

)امارات متحده عربي 49درصد بندر پوتي را خریداري نموده است(.
منطقه آزاد ارس از طریق پایانه مرزي جلفا با خودمختاري نخجوان ، 
پایانه مرزي نوردوز با ارمنستان و محدوده هاي خداآفرین و قلي بیگلو 
با جمهوري آذربایجان ارتباط دارد . هر سال فقط از پایانه مرزي جلفا  
بیش از 60000دستگاه کامیون ورودي و خروجي و ترانزیتي و هر 
روز بیش از 3000نفر مسافر تردد دارند . )قبل از اعمال ویزا از طرف 
دولت آذربایجان، میزان تردد مسافر هر روز بیش از 5500نفر بود( که 
با کاهش هزینه هاي ترانزیتي از مسیر نخجوان به ترکیه، این میزان 

بیش از 50درصد افزایش می یابد.
به نظر می رسد ابتکار »یک راه، یک کمربند« چین در سال های آینده 
با تقویت موقعیت بین المللی چین در جهان پساکرونا، بیش از پیش 
به مرحله اجرای کامل نزدیک خواهد شد و کشورهای مختلفی سعی 
خواهند کرد در این کار با چین شریک شوند، اما شاید هیچکدام از 
آنها مزیت های ذاتی و جغرافیایی ایران را برای ایفای نقش در این 
راهبرد ندارند و در ایران هم منطقه آزاد ارس بهترین مسیر خروجی 

در کریدور شرق-غرب می باشد. 
اما منطقه آزاد قصرشیرین در استان کرمانشاه ، اروند در خوزستان و 
ماکو در آذربایجان غربی در کنار ارس می توانند از بازیگران اصلی 
بخش ترانزیت ایران در راهبرد »یک راه، یک کمربند« چینی باشند؛ 
به  نگهبان  مرگ شورای  داالن  از  اینچه برون  آزاد  منطقه  اگر  البته 
سالمت خارج شود و بهای بهانه گیری های سیاسی نشود هم نقش 
موثری در این خصوص ایفا خواهد نمود. دلیل تاکید بر منطقه آزاد 
شبکه  به  منطقه  این  راه آهن  اتصال  شرق-غرب،  کریدور  در  ارس 

سراسری مخصوصا شبکه ریلی متصل به مشهد است.
راه، یک کمربند«؛  راهبرد »یک  اجرای  در  است، چین  ذکر  شایان 
استان  در  امنیتی  مسائل  ازجمله  فراوانی  چالش های  و  با مشکالت 
مورد  منطقه  و  بلوچستان  ایالت  و  چین  سین کیانگ  مسلمان نشین 
تعرفه ای،  مسائل  گسترده،  فساد  مشکالت  کشمیر،  و  جامو  مناقشه 
و  ابتکار  در  کننده  مشارکت  کشورهای  در  زیرساختی  و  گمرکی 

نگرانی های عمده امریکا و هند از توسعه  طلبی چین روبه رو است.
نظر  از  ابتکار  این  برندگان  قزاقستان  و  پاکستان  حاضر،  حال  در 

نقلی  و  حمل  زیرساخت های  توسعه  و  چینی  سرمایه  جذب  میزان 
از  شرقی-غربی  کریدور  مسیر  در  قزاقستان  هستند.  خود  انرژی  و 
چین به سمت اروپا و تامین نفت و گاز چین، رقیب مهم ایران است 
بندر  اقیانوس هند و توسعه  به  پیوند چین  پاکستان هم در مسیر  و 
اقیانوسی گوادر در مجاورت چابهار. اما ایران در سه زمینه اصلی یعنی 
غرب  کشورهای  بازار  به  دستیابی  هند،  اقیانوس  به  چین  دستیابی 
انرژی چین در قالب های مختلف می تواند در  امنیت  ایران و تامین 

ابتکار »یک راه، یک کمربند« حضور موثری داشته باشد.

نقش آفرینی مناطق آزاد در توسعه ترانزیت کشور
هزینه پایین اعمال تحریم ها به  ویژه تحریم های پولی و بانکی باعث 
شده تا تحریم، پرکاربردترین ابزار دشمنان جمهوری اسالمی برای 
با توجه  لذا  باشد.  اخیر  کند کردن روند حرکتی کشور در سال های 
ایران،  با آرمان های جمهوری اسالمی  به تقابل مبنایی نظام سلطه 
راهکارها  اقدامات خصمانه دشمن،  با  مقابله  برای  تا  است  ضروری 
امکان  یا  زمان طوالنی  برای مدت  تدوین شوند که  راهبردهایی  و 
اقدام خصمانه را با افزایش هزینه از دشمن صلب نمایند یا اینکه با 
ترمیم ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با وضع موجود از ایجاد 
آسیب های احتمالی در صورت بروز هرگونه عمل خصمانه جلوگیری 

شود.
ترانزیت بین المللی بار از خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع 
اقتصادی صاحبان کاال در کشورهای متعدد و امنیت ایران در کنار 
بر  غیرنفتی کشور عالوه  درآمدهای  افزایش  و  پایدار  اشتغال  ایجاد 
با  می شود،  ایران  تحریم  و  تهدید  هزینه های  افزایش  باعث  اینکه 
کمک به بهبود ساختارهای اقتصادی کشور، آسیب پذیری این بخش 
مسیر  فعال سازی  با  می دهد.  کاهش  دشمن  اقدامات  مقابل  در  را 
این  از  بار  قابل توجه حمل  کریدور شمال- جنوب و معرفی مزایای 
ترانزیت  برای  به اهداف فوق الذکر  مسیر به صاحبان کاال، می توان 

دست یافت.
عواملی  مهم ترین  از  یکی  مزیت جغرافیایی  و  امنیت  از  برخورداری 
است که می تواند به خوبی زمینه ساز توسعه ترانزیت در یک کشور 
ترانزیتی  مسیر  عنوان یک  به  ایران همواره  اساس  بر همین  باشد؛ 
کوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان کاال بوده است، به گونه ای که 
آثار چرخ های این صنعت هنوز هم بر جاده ابریشم باقی است. هر چند 
با اختراع ماشین بخار، ارتباط میان این کشور، جاده پیشرفت و ترقی 
قطع گردید و از اهمیت ترانزیتی آن کاسته شد، اما در عصر حاضر 
با فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروری و نیاز کشورهای آسیای 
میانه به دسترسی به آب های آزاد از یکسو و رشد فرآیند اقتصادی 
کشورهای شرق و جنوب آسیا و عالقه مندی آنان به تجارت با غرب 
به انضمام ناامنی مسیرهای رقیب در روسیه و داغستان، افغانستان و 
پاکستان از سوی دیگر باعث شد تا بار دیگر این منطقه مورد توجه 

دنیای تجارت قرار گیرد.
همسایگی ایران با آسیای میانه و دارا بودن مشترکات دینی، فرهنگی 
توسعه  برای  ایران  قلمرو  از  استفاده  به  منطقه  این  نیاز  تاریخی ،  و 
ما  برای کشور  را  ترانزیت، همه و همه موقعیت ممتازی  و  تجارت 
فراهم آورده است که بسط روابط اقتصادی و سیاسی با این منطقه 
را تسهیل می کند، با استفاده از موقعیتی کشور ما می تواند در آینده 
به شریک بزرگ تجاری، ترانزیتی آسیای میانه تبدیل شود. اهمیت 
که  است  حدی  به  مرکزی  آسیای  منطقه  برای  ایران  ژئواکونومی 
کارشناسان جهانی و استراتژی های توسعه، نقش رهبری و پیشتازی 

ایران را برای آسیای میانه محرز می دانند.
پنج کشور آسیای میانه در مرکز سرزمین وسیع روسیه ، فاقد راه های 
کشورهای  محدود  جزء  و  بوده  آزاد  آب های  به  مستقیم  دسترسی 
محصور در خشکی هستند ، متوسط فاصله پایتخت های این 5کشور 
از نزدیکترین بندر حدود 3000کیلومتر است.  با استثناء ترکمنستان 
از  باید  آزاد  به آب های  برای رسیدن  پنج کشور  این  از  چهار کشور 
ازبکستان  فقط  میان  این  در  و  نمایند  دیگر عبور  قلمرو یک کشور 
برای دستیابی به دریا باید حداقل از دو کشور عبور کند. از آنجا که 
توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی در آسیای میانه به گسترش تجارت 
خارجی مستقیم با بقیه کشورهای جهان بستگی دارد و از طرف دیگر 
از  یک  هر  تجارت  سهم  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس 
این پنج کشور با کشورهای مشترک المنافع کاهنده بوده و این روند 
ادامه خواهد یافت، لذا آسیای میانه برای توسعه تجارت خارجی خود 
از قلمرو سایر  ترانزیت کاال  از مسیرهای  استفاده  به  ناچار  با جهان 

کشورها، عالوه بر مسیر سنتی روسیه خواهد بود. 
طرح  با  مقایسه  در  »شمال-جنوب«  کریدور  طرح  میان  این  در 

»شرق-غرب« تراسیکا یکی از طرح های مطرح در منطقه می باشد. 
این کریدور در سال 1990 توسط وزرای حمل و نقل اروپا در کنفرانس 
هلیسنکی به تصویب رسیده است و زمان و هزینه حمل کاال در این 
و 10درصد کاهش  ترتیب 40درصد  به  میانگین  به صورت  کریدور 

می دهد.
عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادی صاحبان کاال که 
با هدف منفعت بیشتر، بار خود را از ایران عبور می دهند، به ثبات و 
امنیت ایران وابسته شود؛ در نتیجه اقداماتی که موجب ایجاد اختالل 
در انتقال بار از این مسیر شود، با مخالفت های قابل توجهی روبه رو 
خواهد شد. این موضوع سبب می شود تا کشورهایی که قصد اعمال 
پرداخت هزینه های  به  دارند، مجبور  ایران  برای  را  محدودیت هایی 
بیشتری برای اقدامات خود باشند. این افزایش هزینه می تواند موجب 

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

اقتصاد کشور بهره گیری کرد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم می توانند گذرگاه های 
مهمی در کشور در راستای بی اثر کردن تحریم های همه جانبه آمریکا 
باشند و با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در مناطق آزاد می توان 
به  این مناطق  را در  اقتصاد، تهدید تحریم ها  با مدیریت درست در 
ترانزیت کاال  و  تولید  با محوریت  اقتصادی  رونق  در جهت  فرصت 

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

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

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

برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.

بررسی ضرورت توسعه شبکه ترانزیت با محوریت مناطق آزاد در ایران:

ایجاد شبکه ترانزیت بین المللی درونزا-برونگرا بین مناطق آزاد

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

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

درستی ایفا کنند. 
است  شده  باز  آزاد  مناطق  برای  جدیدی  راهکار  کنونی،  شرایط  در 
تا بتوانند همانگونه که این مناطق در دوران پسابرجام موفق شدند 
محدود  مسیر  در  همان شکل  به  کنند،  ایفا  خوبی  به  را  خود  نقش 
کردن تحریم ها در پساکرونا نیز هم نقش سازنده ای را داشته باشند، 
اینکه  ازجمله  دارد،  وجود  ضرورت هایی  مهم،  این  تحقق  برای  که 
بتوانند  این مناطق  اجماع کلی در کشور صورت گیرد که  باید یک 
به خوبی در اقتصاد کشور و بین الملل نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی 
که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه ها و سازمان ها از 
موضوع  همان  دقیقا  این  می کنند؛  کم  آزاد  مناطق  در  خود  دخالت 
و  هستند  روبه رو  آن  با  آزاد  مناطق  که  است  بخشی نگری هایی 
آزاد  مناطق  حرکت  مسیر  در  اجرایی  دستگاه های  بعضا  که  موانعی 
قرار می دهند، دستگاه هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک 
مانند  نهادهایی  بگیرد، خصوصا  مناطق شکل  در  یکپارچه  مدیریت 
زیرساختی  شبکه های  حتی  و  صنعت  بانک،  بیمه،  گمرک،  مالیات، 
لوای  تحت  یکپارچه  شکل  به  باید  و...  اینترنت  برق،  آب،  مانند 
پنجم  برنامه  قانون  ماده 112  بگیرند؛  قرار  آزاد  مناطق  سازمان های 
و ماده65 احکام دائمی برنامه توسعه کشور را اجرا کنند و مدیریت 
یکپارچه در این مناطق تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر کاری در 

مناطق آزاد امکان پذیر است.

مزیت های مناطق آزاد، تسهیل گر فعالیت های اقتصادی
تجارت  و  سرمایه گذاری  برای  امتیازاتی  داشتن  ضمن  آزاد  مناطق 
اما  می باشند،  ویژه  بسیار  امتیازات  دارای  اصلی  سرزمین  به  نسبت 
بسیاری  طبیعی  به طور  کنونی  در شرایط سخت  است  مسلم  آنچه 
را  فعالیت  تداوم  به خود گرفته و می تواند  از هزینه ها سیر صعودی 
و غیرقابل  بسیار سخت  اصلی  تاجر در سرزمین  و  بر یک صنعتگر 
لحاظ  به  که  تسهیالتی  و  امتیازات  به  عنایت  با  ولی  نماید؛  تحمل 
دارد،  آزاد وجود  مناطق  در  تعرفه ای  و  مالیاتی  معافیت های مختلف 
اقتصادی تر  و  مناسب تر  سرمایه گذاری  برای  را  فعالیت  ادامه  امکان 
می نماید و از طرف دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این 
مناطق در همسایگی برخی از کشورها می تواند بستر مبادالت طرفین 

را به خوبی تسهیل نماید. 
آزاد،  مناطق  محلی  سرمایه گذاران  و  تجار  برخی  اینکه  مهم  نکته 
ارتباطات و مراودات نزدیکی با کشورهای مجاور خود دارند و یا حتی 
در آن کشورها صاحب شرکت هستند و این می تواند در راستای رفع 
پاره ای از مشکالت و حل برخی از نیازها در شرایط تحریم مفید و 

موثر واقع شود.
اتباع  آسان  اقامت  و  تردد  و  مالکیت  واگذاری  دلیل  به  آزاد  مناطق 
برخی  محفلی جهت حضور  مختلف،  معافیت های  داشتن  و  خارجی 
از سرمایه گذاران خارجی گردیده است و این عزیزان در این مناطق 
خارجی  اقتصادی  فعالین  حضور  که  هستند،  فعالیت  به  مشغول 
واردات  و  صادرات  برای  شبکه ای  و  صادرات  برای  پلی  می تواند 

کاالهای اساسی و استراتژیک به کشور باشد. 
شاید در سال جاری، یکی از هدفگذاری هایی که سازمان  های مناطق 
آزاد باید داشته باشند، جذب شرکت های معتبر و بین المللی در حوزه 
ترانزیت و لجستیک است؛ چراکه همان گونه که پیش تر اشاره شد، 
اغلب مناطق آزاد ایران در دروازه های ورودی و کشور قرار دارند و 
یاد می شود و  ایران به عنوان چهارراه جهانی  از  اینکه  به  با عنایت 
جزء معدود کشورهایی است که به لحاظ موقعیت قرارگیری در نقشه 
افریقا  اقیانوسیه،  جغرافیایی دنیا می تواند شبکه تزانزیتی میان آسیا، 
این شبکه  آزاد شاهراه های  مناطق  نتیجه  در  کند؛  برقرار  را  اروپا  و 
ترانزیتی هستند که از شرق به غرب و شمال تا جنوب را به یکدیگر 

متصل می کنند.
در مجموع این مناطق به لحاظ موقعیت جغرافیایی و عمدتا بندری 
و تسهیالت و امکانات بالقوه و بالفعلی که دارند، می توانند مسیرهای 
و  تعامالت طرفینی  ایجاد  و  روابط  بهبود  برای  را  نزدیکی  و  فرعی 

توسعه و رونق اقتصادی در منطقه و کشور ایجاد نمایند و برخی از 
می توانند  و  نمایند  تبدیل  فرصت  به  را  موانع جدی  و  محدودیت ها 
معبری برای تقویت و گسترش فعالیت اتباع خارجی و در نهایت بستر 
مناسبی برای رفع نیازهای اساسی کشور باشند؛ البته این مهم توجه 
در  و  می طلبد  را  کشور  در  نظارتی  و  متولی  دستگاه های  همه جانبه 
سایه نگاه واحد و حمایتی، این مناطق می توانند کلید گشایش برخی 

از مشکالت و موانع در شرایط سخت اقتصادی باشند.

لزوم توجه به صادرات مجدد در مناطق آزاد 
مسئله مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کاال از طریق مناطق آزاد، 
پیشرفته،  فناوري هاي  انتقال  منظور  به  آنها  عمل  حوزه  توسعه  با 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهاي 
ضروري و منابع مالي از خارج با توجه به مشوق هاي الزم براي رشد 
صادرات مجدد است. این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلي 
فعالیت هاي مناطق آزاد در کشور بوده و کلیدي ترین راهکاري است 
آزاد و جذب سرمایه گذاران،  که مي توان براي رونق فعالیت مناطق 
فعاالن اقتصادي و کارآفرینان بخش خصوصي در نظر داشت. تدوین 
آیین نامه صادرات مجدد که شاید کلید ي ترین آیین نامه مناطق آزاد 
است، جزء اساسي ترین فعالیت هاي مغفول مانده این مناطق محسوب 

می شود. 
به رغم اینکه مناطق آزاد از امکانات راه هاي زمیني، دریایي و هوایي 
و  اروپایي  کشورهاي  کاالهاي  ورود  ارتباطي  پل  و  بوده  برخوردار 
آسیایي جنوب شرقي به کشورهاي همجوار و مشترک المنافع به شمار 
مي آیند، نبود سیستم خدماتي و نهادهاي مالي مناسب، زیرساخت هاي 
مناسب و برخوردار از استانداردهاي جهاني در صادرات مجدد و نظام 
در  مجدد  فراروي صادرات  را  عمیقي  چالش هاي  بین المللي،   بانکي 
مناطق آزاد قرار داده است. از سویي، بهاي تمام شده بسیاري از کاالها 
علت  به  دارد،  وجود  مناطق  طریق  از  آنها  مجدد  صدور  امکان  که 
هنگ کنگ،  و  دبي  سنگاپور،  مانند  کشورها  سایر  با  نبودن  همتراز 
نمي سازد.  امکان پذیر  مناطق  این  از  را  کاالها  این  سفارش  امکان 
بسیاري  فرصت هاي  موجود،  چالش هاي  ساختن  مرتفع  رو،  این  از 
ایران قرار مي دهد که توجه به آنها قابل  را پیش روي مناطق آزاد 

توجه است.
با توجه وارونگي سرمایه و بحران هاي مالي که هرازگاهي به عنوان 
ذات اقتصاد سرمایه داري غرب به  وجود مي آید، بهترین فرصت براي 
توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد ایران وجود دارد، 
توسعه در سال 1368 مي رسد.  اول  برنامه  قانون  به  آنها  پیشینه  که 
از این رو، توجه به بازارهاي کشورهاي آسیاي میانه و آفریقا، عراق، 
عمان ، افغانستان، پاکستان و برخي کشورهاي حاشیه خلیج  فارس، 
در  باید  باال،  افزوده  ارزش  با  کاالهاي  انواع  مجدد  صادرات  براي 
سیاست هاي  بند 11  در  چنانکه  آن  گیرد؛  قرار  مناطق  این  اولویت 
اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است. 
مجدد  صدور  براي  بازار  ارزان ترین  مي توانند  ایران  آزاد  مناطق 
باشند.  نرم افزار  و  از سخت افزار  اعم  اطالعات  فناوري  فرآورده هاي 
شرکت هاي  تولیدات  و  لیسانس  تحت  محصوالت  مونتاژ  عالوه  به 
صادرات  رشد  براي  زمینه هایي  ازجمله  مي تواند  بین المللي  بزرگ 
مجدد به بازارهاي هدف منطقه اي مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن 
زمینه ساز  خارجي،  و  داخلی  سرمایه گذاري  جذب  فرصت هاي  ایجاد 
نیروي  به کارگیري  و  اشتغال  ایجاد  براي  شغلي  جدید  فرصت هاي 
شامل  جدید  پروژه هاي  اجراي  همچنین  باشد.  مناطق  این  در  کار 
طرح  هاي فوالد، لوازم ساختماني، ماشین آالت و وسایل حمل و نقل 
مناسبات  گسترش  دنبال  به  آنها  طریق  از  دبي  حاضر  حال  در  که 
تجاري و ارتقاي جایگاه گذشته خویش است، از اهمیت چشمگیري 
براي رشد صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور برخوردار است، توجه 
سیاست هاي  با  متناسب  آزاد  مناطق  در  مجدد  صادرات  راهکار  به 

اقتصاد مقاومتي ضرورت بسیار دارد.
با تعریف عملیاتي صادرات مجدد در تعریف  اقدام و عمل متناسب 
صادرات گفته شده، صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه 
اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر 
حاصل می شود و می تواند به برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل 
اقتصادی کمک کند. صدور مجدد نیز عبارت از خروج عین کاالی 
وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل 
و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث است. به رغم 
این که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار باالیی مانند 
راه های زمینی ، دریایی ، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حائز 
اهمیت می باشد، برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی 
به  آسیایی جنوب شرقی  و  اروپایی  کاالهای کشورهای  ورود  برای 
سیستم  وجود  عدم   اما  کرد،  استفاده    CIS و  همجوار  کشور های 
خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز نبود زیرساخت های الزم و 
برخوردار از استانداردهای جهان در امر ری اکسپورت ، ناتواني اقتصاد 
بخش خصوصي ایران، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل ، 
نبود نظام بانکی بین المللی گردش پول در کشور، چالش هایي را پیش  
روی صادرات مجدد در کشور قرار داده است. وجود این مشکالت 
در مسیر فعالیت مناطق آزاد باعث شده است تا این مناطق در دوره 
فعالیت خود نتواند نقش قابل توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند، 
هر چند گفته مي شود سهم مهمي از این صادرات از طریق مناطق 

ویژه اقتصادي کشور صورت مي گیرد.
و  توسعه  جهت  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  استفاده  بنابراین، 
تشویق صادرات و به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات 
تسهیل کننده و کاهش بوروکراسی ها و خارج بودن از قلمرو گمرکی 
مناطق  این  جغرافیایی  موقعیت  است.  زیادی  بسیار  اهمیت  دارای 
از  بخشی  اقتصادی  ارتباط  می تواند  کدام  هر  که  است  گونه ای  به 

کشورهای همسایه را تحت پوشش خود قرار دهند .
منطقه آزاد چابهار به عنوان نقطه ای استراتژیک برای ارتباط ایران با 
کشورهای عضو ECOو به  ویژه هند ، عمان، پاکستان و افغانستان از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است .
منطقه آزاد اروند راه ورود به بازارهای عراق است، موقعیت ویژه این 
ساکنین  و  اهالی  هم زبانی  عراق،  کشور  اساسی  نیازهای  و  منطقه 
را  منطقه  این  اهمیت  مرز،  طرف  دو  مردم  و  مراودات  و  منطقه 

دوچندان می کند.
جزیره  بزرگترین  عنوان  به  استثنایی،  موقعیت  با  قشم  آزاد  منطقه 
کاال ،  دپوی  و  تولید  برای  منحصر به فرد  امکان  با  غیرمستقل جهان 
امکان  بندر کاوه،  در  مناسب آب  آزاد و عمق  به آب های  دسترسی 
برای  اصلی  سرزمین  به  نزدیکی  و  کشتی ها  به  ویژه سوخت رسانی 
ایجاد حلقه ارتباطی کشورهای هند و چین با کشورهای CISرا باید 

مورد توجه قرار داد.

شمالی  کشورهای  به  ورودی  دروازه  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
خصوصا اوراسیا با عنایت به ایجاد مجتمع بندری کاسپین، یکی از 

مناطق حائز اهمیت در حوزه صادرات مجدد است.
از این رو، با شناخت برخی موانع توسعه صادرات و صادرات مجدد، 
باید گام های الزم برای توسعه صنعت صادرات مجدد در مناطق آزاد 

و افزایش حجم فعالیت های صادراتی این مناطق برداشت .
در اولین گام باید صادرات مجدد را به عنوان یک هدف در فعالیت 
مناطق آزاد مورد توجه قرار داد و این هدف را مثابه ماموریت اصلي و 
کمیت پذیر تبدیل کرد و برای تحقق آن در دوره هاي زماني مشخص، 
اهداف کمی  به  مناطق رسیدن  از سازمان های  و  برنامه ریزي کرده 
آنان قرار  ارزیابی فعالیت  سالیانه صادرات مجدد را مطالبه و مبنای 
گیرد. ارسال بار به مناطق آزاد، از راه هاي دیگر در این مورد براي 
رونق اقتصادي این مناطق است؛ آنچنان که دبي در زمان راه اندازي، 

از این راهکار استفاده الزم را برده است .
شناسایی بازارهای هدف منطقه اي، در این خصوص بسیار مهم است. 
اگرچه بازارهای هدف برای مناطق به طور کلی مشخص است، ولی 
صادرات  بازارهای  نام  به  مناطق  برای  بازارها  این  ترسیم  و  تبیین 
پراکنده کاري  از  و  کرده  کمک  اهداف  ترسیم  به  می تواند  مجدد، 

جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق آزاد شود .
بسیار  آنها  نقش  کردن  مشخص  برای  هدف  کاالهای  انواع  تعیین 
مهم است. همچنین رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی 
صنعت  تشویق  مورد  در  که  است  دیگر  مهم  نکات  از  آزاد  مناطق 
صادرات مجدد حائز اهمیت است. گفتني است در حال حاضر برای 
ورودی  مرزهای  کلیه  به  منطقه  کشورهای  سایر  و  دبی  از  واردات 
اسناد  مرزی،  گمرکات  ندارد.  وجود  محدودیتی  هیچ گونه  کشور، 
حمل و تجاری کشور صادرکننده را مورد پذیرش قرار داده و برای 
قبول  مورد  را  مبدا  پلمپ کشور  و  اسناد  این  ترانزیت کاال ،  یا  ورود 
مبدا  کشور  کامیون های  عبور  امکان  که  مواردی  در  می دهند.  قرار 
با  تردد  برای  محدودیتی  دارد،  وجود  تیر«  »کنوانسیون  براساس 
به  موضوع  این  که  هنگامی  ولی  ندارد،  وجود  مبدا  کشور  کامیون 
مناطق آزاد ایران می رسد، اسناد گمرکی و تجاری این مناطق برای 
گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده و پذیرش اسناد 
وارداتی اولیه مالک گمرک است. این امر موجب عدم اعتماد و امنیت 
سرمایه گذاری شده و بوروکراسی را دوچندان می کند. به همین منظور 
صدور دستورالعمل ترانزیت کاالهای مناطق آزاد به کشورهای مقصد 
براساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد ارائه شده، می تواند گام مفید و 

موثری در این امر باشد .
همچنین اعطای مجوز حمل کاالهای ترانزیتی و صادرات مجدد به 
وسیله خودروهای پالک هر منطقه آزاد به کشورهای هدف می تواند 
گرفتن  قرار  عالوه،  به  کند.  کمک  مناطق  این  مجدد  صادرات  به 
آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور بسیار مهم  مناطق 
با برخی  ایران  است، به طوري که در حال حاضر مبادالت تجاری 
کشورها ازجمله عراق، افغانستان و برخي کشورهاي آفریقا مي تواند 
با منشا گرفتن از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورها انجام 
که  است  اعتباري  خطوط  این  ازجمله  نیز  هند  اعتباري  خط  شود. 
در منطقه  ازجمله  این صنعت کشور  اقتصادي  رونق  باعث  مي تواند 
با  ایران  آزاد  مناطق  مبادالت تجاری  قرار گرفتن  باشد.  آزاد چابهار 
این کشورها در این مسیر براساس استفاده از خطوط اعتباری فوق 
مي تواند موجب توسعه صادرات مجدد در این مناطق باشد. توجه به 
این موضوع در توافق نامه هاي اقتصادي میان ایران و سایر کشورها 

از اهمیت زیادي برخوردار است.
باال،  مالي  بر اساس گردش  آزاد  مناطق  در  بانک های خارجی  ایجاد 
مي تواند زمینه ساز حضور سرمایه گذاران خارجي در این مناطق براي 
تکلیف  تعیین  همچنین  باشد.  بانکي  و  مالي  مشوق هاي  از  استفاده 
بانک های  تسهیالت  اعطای  و  منطقه  در  خارجی  بانک های  ایجاد 
داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کاالی جزء فعالیت های 

اصلي آنها است باید مورد توجه قرار گیرد.
به منظور تشویق تجار و فعاالن اقتصادی به توسعه صادرات مجدد 
و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند، الزم 

است مشوق های صادراتی به صادرات مجدد نیز تسری داده شود.
توجه به حضور بخش خصوصی در توسعه صادرات در مناطق آزاد و 
ارج گذاري به ارزش های اقتصادی و توسعه ای این بخش از مناطق 
مي تواند موجب دلگرمي آنها براي حضور گسترده آنها براي کسب 
ظرفیت هاي  به  توجه  شود.  آنان  نقش  ایفاي  و  انتظار  مورد  سود 
ازجمله  کشاورزي  و  معادن  صنایع،  بازرگاني،  اتاق  در  صادراتي 
مجدد  و صادات  تقویت صنعت صادرات  در  اعتنا  قابل  فرصت هاي 

است.
نمایشگاه های  در  آزاد  مناطق  کارشناسي  گسترده  و  فعال  حضور 
تخصصي بین المللی، از نکات مهم براي بازاریابي خارجي از طریق 
اعطای  است.  بین المللي  و  منطقه اي  هدف  بازارهاي  در  حضور 
هدف  با  خصوصی  بخش  به  نمایشگاه ها  این  در  حضور  سوبسید 
بین الملل  اقتصاد  عرصه  در  فعال  حضور  به  آنان  ترغیب  و  تشویق 
و ارائه مزیت های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی کشورهای 
بازار هدف می تواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده براي جذب 

بازار مورد توجه قرار گیرد.
اساسی  نقش  ایفای  موجبات  مي تواند  فوق الذکر  موارد  به  عنایت 
مناطق آزاد در توسعه ترانزیت و رشد صادرات مجدد کاال و خدمات 

جهت تاثیرگذاري در رشد اقتصادي کشور باشد.

سخن پایانی
و  چند جسم  در  روح اند  یک  ایران  آزاد  مناطق  گفت  باید  پایان  در 
همگی متصل به روح کلی ایران بزرگ هستند. پس همان طور که 
باید  بدان خیلی عمل هم نمی شود(،  قانون شان یکی است )هرچند 
ساز و کارهای بین المللی گرایی مشترکی را با همکاری و هم تکمیلی 

یکدیگر اجرا کنند.
امروز دارد؛ چنانچه که  آینده ای درخشان در جهان  ترانزیت،  بخش 
در گذشته دنیا هم تاثیرگذار بوده است. در این میان به خاطر »گرد 
را  خاکی  کره  این  سوم  دو  که  این  دلیل  به  و  زمین  کره  بودن«  
دریاها تشکیل داده اند، خوشبختانه و یا متاسفانه فالت باستانی ایران 
و کشور ایران در حال حاضر در تمام عرصه های ترانزیتی، در قلب 
زمین قرار گرفته است. در این قلب زمین اگر جریان منظم و هدفمند 
تجاری-ترانزیتی شکل بگیرد و این جریان اگر با محوریت مناطق 
آزاد بنا نهاده شوند، کل دنیا  از این جریان منتفع خواهد شود و قلب 

زمین هم آباد خواهد شود.
بیان کرد، »تا محتسب چه  از این ساده تر  دیگر نمی توان مسئله را 

حکم کند و فراش چون برد«.
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ظرفیت های مناطق آزاد در جهت توسعه گردشگری ورزشی:

دهه هاي  در  را  سريعي  رشد  ورزش،  صنعت 
حاضر  حال  در  که  جايی  تا  است،  داشته  اخير 
ورزش از اصلي ترين رويدادهاي اجتماعي جهان 
محسوب می شود و مشارکت افراد در آن سبب 
تناسب  و  رواني  و  شناختي  اجتماعي،  توسعه 
اندام مي شود که گردشگري عمده ترين بخش 
طوري  به  می دهد؛  تشکيل  را  آن  اقتصادي 
از  بهره گيري  سده  يکم،  و  بيست  قرن  که 
فرصت هاي ارزشمند در بخش خدمات خصوصا 
امروزه  فعاليت گردشگري،  و  است  گردشگري 
و  در جهان  فعاليت ها  پوياترين  و  مهم ترين  از 
در همه عرصه ها است ، چه در مقياس جهاني 
توجه  مورد  منطقه اي  و  ملي  مقياس  در  و چه 

برنامه ريزان قرار گرفته است.
گردشگري ورزشي صنعتي به نسبت جديد و از 
سريع ترين بخش هاي در حال رشد در صنعت 
گردشگري است که بر برنامه ريزي مقصد در 
از  و  دارد  تمرکز  توسعه  حال  در  کشورهاي 
جوامع  اجتماعي  و  اقتصادي  بازسازي  عوامل 

شهري و روستايي به شمار مي رود.
زيرمجموعه های  از  يکی  ورزشی،  گردشگری 
توريسم است که شامل  گردشگری و صنعت 
سفر کردن به مناطق مختلف جهان به منظور 
شرکت کردن در يک رويداد و مسابقه ورزشی 
و يا تماشای فعاليت ورزشی است. برگزاری هر 
کدام از مسابقات و رويدادهای ورزشی، فرصت 
مناسبی را برای سرمايه گذاری و ميزبانی و به 
تبع آن، رشد اقتصادی آن نقطه را در پی دارد. 
صنعت  ورزشی ،  گردشگری  دليل،  همين  به 
تالش  کشورها  همه  و  بوده  رشدی  به  رو 
می کنند تا پيش زمينه های اين صنعت سود آور 
دنيا  در  امروزه  کنند.  فراهم  کشورشان  در  را 
مسير  از  توريسم،  جذب  راهکارهای  از  يکی 
ورزش است؛ برگزاری تورنمت ها، مسابقات و 
نقاط  اقصی  تفريحی و ورزشی در  برنامه های 
صنعت  از  درآمدزايی  محورهای  از  يکی  دنيا 

گردشگری تلقی می شود. 
در اين بين، شرکت های مطرح در دنيا حضوری 
فعال در عرصه های برپايی نمايش های ورزشی 
در  جهان  نقاط  اقصی  در  پرمخاطب  و  جذاب 
از  که  دارند  خود  برندسازی  و  معرفی  جهت 
می توان  برنامه ها  مدل  اين  مطرح  نمونه های 
به شرکت های آديداس و نايک اشاره کرد که 
برنامه های ورزشی بسيار هيجان انگيزی را در 
ظرفيت  های  از  استفاده  با  مختلف  کشورهای 
طبيعی هر منطقه برای معرفی و جهانی سازی 

برند خود برگزار می کند. 
منحصربه فرد  ظرفيت های  داشتن  با  ما  کشور 
هدف  نقاط  از  يکی  می تواند  گردشگری 
از  اما  باشد،  ورزشی  گردشگری  توسعه  برای 
به زيرساخت های  نياز  اين بخش،  آنجايی که 
مختص به خود دارد و متاسفانه در اين حوزه 
هستيم؛  مواجه  کشور  در  عقب ماندگی  با 
ايجاد  برای  محل  و  بستر  بهترين  شايد 
ورزشگاه ها  ازجمله  ورزشی  زيرساخت های 
باشند؛  هفتگانه  آزاد  مناطق  اقامتی،  اماکن  و 
که  ظرفيت هايی  مهم ترين  از  يکی  چراکه 
مناطق آزاد در مسير توسعه و ارتقاء گردشگری 
مسابقات  و  تورنمت ها  برپايی  می کنند،  دنبال 
جذب  در  می تواند  که  است  بين المللی 
گردشگران از نقاط مختلف دنيا به اين ظرفيت 

بزرگ کمک کند.
تنوع  به  توجه  با  ايران  آزاد  مناطق  بی شک 
محيطی و آب و هوايی و همچنين بسترهای 
بکر و زيبای طبيعی می توانند در مسير ايجاد 
گردشگری  حوزه  در  مختلف  زيرساخت های 
برگزاری  کنار  در  و  کنند  نقش آفرينی  ورزشی 
ظرفيت های  رويدادها،  قبيل  اين  موفق 
دنيا  گردشگران سراسر  به  مناطق  گردشگری 

معرفی گردد. 

اهمیت توریسم ورزشی
بهتر  ورزشی  توريسم  اهميت  درك  برای 
است  قرار  کنيم  فرض  بزنيم.  مثالی  است 
ايران  در  ورزشی  بين المللی  تورنمنت  يک 
تورنمنت  اين  در  باشد  قرار  اگر  شود؛  برگزار 
تيم  هر  برای  و  باشند  داشته  شرکت  ۱۶تيم 
ايران شوند،  راهی  تماشاچی  نفر  تنها ۱۰هزار 
تا  می شوند  کشور  وارد  نفر  ۱۵۰هزار  از  بيش 
نزديک  از  را  فرضی  تورنمنت  اين  بازی های 

تماشا کنند.
تنها  روزی  اگر  ايران  به  ورودشان  با  آنها 
تورنمنت  اين  مدت  و  کنند  هزينه  ۱۰۰دالر 
فرضی ۳۰روز باشد، چيزی بيش از ۴۵۰ميليون 
و  شد  خواهد  کشورمان  نصيب  درآمد  دالر 
درآمدهای  از  کوچکی  بخش  تنها  البته  اين 

بين المللی  تورنمنت  يک  از  ناشی  اقتصادی 
ساده و کوچک خواهد بود و تاثيرات ديگر اين 

ماجرا خودش هفت من مثنوی می طلبد.
از  يکی  حاضر  حال  در  ورزشی  گردشگری 
می شود.  محسوب  ورزش  مهم  بخش های 
و  فرهنگ  با  مردم  جذاب،  رويدادهای  در 
می شوند  آشنا  ميزبان  کشورهای  قابليت های 
در  خاص  طور  به  می تواند  موضوع  اين  و 
همچنين  شود.  دنبال  هم  اسالمی  کشورهای 
اسالمی  ايران  همانند  مسلمان  کشورهای 
برنامه های  تعريف  و  برگزاری  با  می توانند 
ورزشی مشترك، قابليت های خود را در سراسر 
دنيا معرفی کرده و در نهايت گردشگری خود 
گسترش  قرن ۱۹  اواخر  در  دهند.  رونق  را 
به   را  توريسم  رشد  زمينه  ورزشی  رويدادهای 
ويژه در کشورهای غربی فراهم کرد. اکنون نيز 
کشورهای اسالمی می توانند با استفاده از اين 
قابليت، گردشگران را به خود جلب کنند؛ زيرا 
مسابقات ورزشی اين چنينی می تواند به رونق 
اقتصادی و تبادل فرهنگ ها منجر شود و برای 

مردم محلی نيز مفيد خواهد بود.
در  ورزشی  توريسم  توسعه  همه،  اين  با 
به  پرداختن  که  دارد  اگرهايی  و  اما  ايران 
اگرها،  و  اما  اين  از  يکی  است.  ضروری  آنها 
برنامه استراتژيک برای گردشگری و  نداشتن 
است که موجب  ايران  در  ورزشی  گردشگری 
مشخص  و  معين  تعريفی  کشورمان  در  شده 
از گردشگری ورزشی با توجه به قابليت هايش 

نداشته باشند. 
دکتر حميد قاسمی عضو هيات علمی دانشگاه 
جامع  طرح  تدوين  اهميت  بر  تاکيد  با  آزاد، 
گردشگری ورزشی، يکی از موارد رشدنيافتگی 
اين بخش در ميان فدراسيون ها را نبود برنامه 
جامع می داند و می گويد: نداشتن سياست واحد 
کشور  در  ورزشی  گردشگری  پيشبرد  برای 
ورزشی  مختلف  بخش های  است  شده  سبب 
پيش  را  خود  برنامه های  منفرد  و  تک بعدی 

ببرند.
را  ورزشی  گردشگری  تعاريف  همچنين  وی 
می کند  عنوان  کشور  هر  فرهنگ  از  برآمده 
برنامه ريزی  و  فرهنگ  نداشتن  می افزايد:  و 
گردشگری  و  گردشگری  برای  استراتژيک 
تعريفی  ايران  است  شده  سبب  ورزشی 
به  توجه  با  خود  ورزشی  گردشگری  از 

قابليت هايش نداشته باشد. 
قاسمی با اعالم اين که گردشگری در ۲دهه 
آينده صنعت اول جهان خواهد بود، می گويد: 
قابليت های گردشگری خود  از  نتوانسته  ايران 

برای رشد فرهنگ و اقتصاد خود بهره ببرد.
ورزش  امر  دست اندرکاران  و  مسئوالن  البته 
اين موضوع  اهميت  به  پی  اخير  در سال های 
بين المللی  کميته  راستا  همين  در  و  برده اند 
جهانگردی،  جهانی  سازمان  )ICO( و  المپيک  
و  تجزيه  برای  را  بين المللی  کنفرانس های 
در  ورزشی  توريسم  به  مربوط  مسائل  تحليل 
اخذ  برای  و  برگزار  المپيک  بازی های  خالل 
تالش  سازمان  دو  ميان  مشترك  تفاهم نامه 
کردند. چندی پيش هم سند همکاری متقابلی 
ميان کميته ملی المپيک ايران و وزارت ميراث 
توسعه  راستای  در  گردشگری  و  فرهنگی 
و  است  شده  منعقد  ورزشی  گردشگری  پايدار 
ايران  المپيک  البته کميسيونی در کميته ملی 

تشکيل شده که در اين رابطه عمل می کند.
توريسم ورزشی در برخی از کشورهای جهان 
از  برخی  در  که  است  اهميت  دارای  چنان 

ورزش  و  توريسم  به  مربوط  فعاليت های  آنها 
 Sport نام  به  ويژه  وزارتخانه  يک  قالب  در 
Tourism امور مربوطه را برنامه ريزی و اجرا 
سال۲۰۰۱  از  ملل  سازمان  همچنين  می کند. 
با  را  خود  برنامه  جهانی  سال های  تاکنون 
و  توريسم- اکوتوريسم  جهانی  سال  عنوان 
است.  نموده  معرفی  و  نامگذاری  ورزش  سال 
حال با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده و با 
مطالعه سياست های عمومی )کالن( می توانيم 
بررسی،  مورد  را  مهم  موضوعات  از  بسياری 

تجزيه و تحليل قرار دهيم.
صنعت  کارشناسان  از  بسياری  عقيده  بر  بنا 
چندرشته ای  دانشی  توريسم  گردشگری، 
تحليل  و  تجزيه  انسجام  بدون  اگر  که  است 
سياسی دقيق، توسعه و تکامل يابد؛ قطعا کامل 
نمی گردد. يکی از اين رشته ها، توريسم ورزشی 

و يا به بيانی ديگر گردشگری ورزشی است.
جذاب  صنعت  دو  از  شده  تلفيق  موضوعی 
بسياری  که  صنعتی  گردشگری؛  و  ورزش 
کالن  سرمايه گذاری های  دنيا  کشورهای  از 
که  چرا  می دهند،  انجام  آن  توسعه  برای  را 
اثرات ورزش و جهانگردی بر اقتصاد کشورها 
اختالف  وجود  با  بنابراين  است.  تاثيرگذار 
قرابت  به  بايد  گردشگری  و  ورزش  ظاهری 
بيش از پيش اين دو مقوله به يکديگر اذعان 
توريسم  مهم  به ۳عنصر  توجه  با  زيرا  داشت، 
ورزشی  و  طبيعی  فرهنگی،  جاذبه های  يعنی 
که به عبارتی سه موتور توسعه پايدار محسوب 
می شوند، رشد قابل توجه توريسم در ۵۰سال 
گذشته يکی از مهم ترين پديده های اقتصادی 

و اجتماعی در قرن بيستم بوده است.
دهه  طي  گردشگري  در  موجود  روندهاي 
گذشته نشان داده اند که گردشگري ورزشي در 
حال حاضر بخش بسيار بزرگي از بازار جهاني 
گردشگري را به خود اختصاص داده و با رشد 
گردشگري  جهاني  سازمان  آن،  چشمگير 
معتقد است گردشگري ورزشي در حال حاضر 
از  بسياري  است.  ظهور  حال  در  بازار  يک 
کشورها اين صنعت پويا را منبع اصلي درآمد، 
توسعه  و  خصوصي  بخش  رشد  اشتغال زايي، 
زيرساخت ها مي دانند. براساس آمار منتشر شده 
۳۰درصد  تا   ۲۰ حدود  مختلف  کشورهاي  در 
خود  سفر  اصلي  دليل  را  ورزش  گردشگران، 
سفرهاي  از  نيمي  از  بيش  و  مي کنند  عنوان 
از  نيز  ورزش  که  است  سفرهايي  تعطيالت، 
اهدافشان است. از اين رو، گردشگري ورزشي 
است  گردشگري  توسعه  حال  در  بخش  يک 
که با توجه به آمار، حدود ۳۲درصد از توفيقات 
خود  به  را  گردشگري  جهاني  دستيابي هاي  و 
گردشگري  بنابراين  است.  داده  اختصاص 
جهاني اند  اقتصاد  از  حياتي  جزء  دو  ورزش  و 
نکته  دارند.  امروز  جامعه  بر  تاثير شگرفي  که 
نگرش  تغيير  ورزشي،  گردشگري  در  مهم 
است،  ورزشي  رويدادهاي  به  ورزشي  صرفا 
زيرا در همه اين رويدادها در سطوح مختلف، 
منافع  افزايش  که  است  نهفته  فرصت هايي 
دارد.  پي  در  اشتغال زايي  ازجمله  را  اقتصادي 
از منظر اقتصادي، مسابقات ورزشي، علي رغم 
در  ميزبان  براي  سنگين  هزينه اي  تحميل 
و  عمومي  افکار  جلب  دليل  به  امر،  ابتداي 
جذب هرچه بيشتر گردشگر در آينده، عامل و 
انگيزهاي قوي است و متقاضيان فراوان دارد.

از سوی ديگر فرار انسان ها از زندگی ماشينی و 
تمايل به انجام فعاليت های ورزشی و تفريحی 
در طبيعت، بستر مناسبی را برای سرمايه گذاری 

در صنعت توريسم فراهم آورده؛ زيرا براساس 
۱۲ميليارد  جهانگردی  جهانی  سازمان  برآورد 
دالر درآمد حاصل از همين موضوع بوده است. 
بنابراين قرن ۲۱ قرن برداشتن گام های طاليی 
سالمت  و  معنويت  طبيعت،  از  حفاظت  برای 
است و در اين راستا جوامع انسانی و همچنين 
آينده  سوی  به  سازنده ای  بسيار  نقش  بانوان 

خواهند داشت.

توریسم و توریست ورزشی چیست؟
مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال 
عوامل  سازماندهی  طريق  از  غيرفعال  يا  و 
کشور  به  مبدأ  کشور  از  اقتصادی-تجارتی 
را  ميان  اين  در  آمده  مقصد و سفرهای پيش 
ورزشی  توريست  می نامند.  ورزشی  توريسم 
از  ورزشی  تور  يک  توسط  که  است  شخصی 
رشته ورزشی مورد دلخواه به عنوان تماشاچی 
بازی های  جهانی،  آسيايی،  بازی های  همانند 
بازديد  بانوان  ويژه  بازی های  از  يا  و  المپيک 
نموده و يا تمايل دارند در رويدادهای ورزشی 

مشارکت نمايند. 
توريست های ورزشی می توانند براساس اهداف 

ورزشی به ۳طبقه تقسيم شوند:
الف( مشارکت کنندگان در رويداها )ورزشکاران(

ب( تماشاچيان ورزشی
ج( عاشقان ورزشی

از  دسته  آن  به  ورزشی  مشارکت کنندگان 
آنها  از سفر  که هدف  گفته می شود  اشخاص 
سازماندهی  ورزشی  رويدادهای  در  مشارکت 

شده باشد )رقابتی يا غيررقابتی(. 
که  هستند  افرادی  از  دسته  آن  تماشاچيان، 
هدف از سفر برای آنها حضور در رويدادهای 

ورزشی است.
اشخاص  از  دسته  آن  ورزشی  عاشقان 
آنها حضور در  برای  از سفر  هستند که هدف 
رويدادهای ورزشی است که خود تدارکات آن 

را مهيا ساخته اند. 
با توجه به منابع موجود در کشور می توان راه 
اين صنعت گشود و همچنين  توسعه  برای  را 
غنی سازی  برای  جمعيت  رشد  به  عنايت  با 
خانواده ها،  و  بانوان  جوانان،  فراغت  اوقات 
ايران  زيرا  داد،  انجام  بسيار  برنامه ريزی های 
و  طبيعی  امتيازات  خود  خاك  گستردگی  با 
ورزشی بيشماری دارد و قادر است برای جذب 

گردشگران ورزشی مطرح باشد.
در اين ميان آنچه که از اهميت بسيار بااليی 
بيشمار  است، جاذبه های گردشگری  برخوردار 
کارشناسان  همه  گواهی  به  که  است  ايران 
در  را  ما  کشور  خارجی  و  داخلی  گردشگری 
است  داده  قرار  دنيا  پرجاذبه  ۱۰کشور  رديف 
جهانی  باالی  رده  تورنمنت های  برگزاری  و 
می تواند کارکرد بسيار موثری در شناخته شدن 

هر چه بيشتر اين جاذبه ها داشته باشد. 
گردشگری  راهبردی  کميته  دبير  باره  اين  در 
گرفتن  قرار  محور  به  اشاره  با  کشور  ورزشی 
ايران در کميته بين المللی گردشگری ورزشی 
به  دنيا  کشورهای  جلب نظر  برای  می گويد: 
صورت  به  است  ضروری  کشورمان،  توريسم 
تشکيل  که  شويم  مقوله  اين  وارد  حرفه ای 
آن  کنار  در  و  ورزشی  بين المللی  کميته 
برپايی همايش های بين المللی زمينه تعامالت 
بيشتری را در عرضه بين الملل برای کشور و 

صنعت گردشگری ما به ارمغان خواهد آورد.
دکتر اسرافيل شفيع زاده مدرس دانشگاه که در 
زمينه جذب گردشگران بين المللی فعال است 

کشورمان  در  موجود  پتانسيل های  درباره  نيز 
در  قاعدتا  می گويد:  ورزشی  توريسم  برای 
به  زيادی  امکانات  ما  ورزشی،  توريسم  مورد 
راجع  ما  وقتی  داريم.  اختيار  در  طبيعی  شکل 
نگاه  می کنيم،  صحبت  ورزشی  توريسم  به 
که  است  اسکی  پيست های  متوجه  ما  همه 
می تواند زمينه خوبی برای توسعه فعاليت های 
ورزشی زمستانی باشد؛ يا نوعا فعاليت هايی که 
مانند  است؛  آبی  منابع  از  استفاده  بر  تاکيدش 
ورزش قايقرانی. چنين پتانسيل هايی در کشور 
که  فعاليت هايی  طور  همين  و  دارد  وجود  ما 
فعاليت های  قالب  در  يافته  سازمان   شکل  به 
می تواند  آبراه ها  و  رودخانه ها  در  ورزشی 
شکل بگيرد. اينها همه فرصت های خوبی در 
اين  از  در فصول مختلف  اختيار می گذارد که 
بيشتری گرفت.  بهره های  پتانسيل ها می توان 
که  بگيريم  نظر  در  را  موضوع  اين  می توانيم 
تيم های  مانند  ورزشی  تيم های  از  بسياری 
فوتبال، اردوهای خودشان را در فصول مختلف 

در کشورهای مختلفی برگزار می کنند.
آب  تنوع  دليل  به  ايران  مثال  می افزايد:  وی 
اختيار  در  را  امکان  اين  می تواند  هوايی،  و 
بسياری از تيم های آسيايی و اروپايی قرار دهد 
برگزار  ايران  در  را  اردوهايشان  بتوانند  آنها  تا 
زيرساخت ها  نظر  از  که  اين  بر  کنند؛ مشروط 
سرمايه گذاری های مناسب صورت بگيرد و به 
نوعی زمينه جذب اين تيم ها فراهم شود. شما 
بسيار  سرمايه گذاری های  ترکيه  در  می دانيد 
خوبی در زمينه ايجاد اردوهای ورزشی صورت 
ايجاد  برای  مهمی  مقصد  ترکيه  و  گرفته 
می شود.  محسوب  ورزشی  تيم های  اردوهای 
طبيعی است که در کشور ما هم چنانچه مدنظر 
است از پتانسيل های موجود در حوزه توريسم 
بايد شرايط و  ورزشی بهره گيری شود. قاعدتا 

فضای مناسب برای آن فراهم شود.
توريسم  درباره  نيز  المپيک  ملی  رئيس کميته 
و  بسيار خوب  زمينه  ورزش  ورزشی می گويد: 

مناسبی برای جذب و توسعه توريسم است.
وی ادامه می دهد: اهميت توريسم در منطقه و 
جهان مسئله بسيار مهمی است و اکنون شاهد 
و  کوچک  آسيايی  کشورهای  وسيع  تبليغات 
با  نيز  ما  هستيم.  توريسم  جذب  برای  منطقه 
توجه به منابع و ارزش های کشور خود در زمينه 

جذب توريسم بايد گام های بسياری برداريم.
با  المپيک  ملی  کميته  در  ما  است:  معتقد  او 
ورزش  توريسم  نام  به  کميسيونی  تشکيل 
اين مسئله را به جديت پيگيری می کنيم و با 
هماهنگی های الزم و تاکيدات سازمان تربيت 
تشکيل  با  که  داريم  سعی  مهم  اين  بر  بدنی 
کميته هايی در فدراسيون های ورزشی در جذب 

توريسم ورزشی قدم برداريم. 
رئيس کميته ملی المپيک در ادامه خاطرنشان 
را  خارجی  ورزشکاران  مهمانان  بايد  می کند: 
تبديل  می آيند،  ايران  به  مسابقه ها  برای  که 
به  همچنين  و  کنيم  ورزشی  توريسم  به 
مسابقات  در  تا  کنيم  الزام  خود  ورزشکاران 
آداب و سنن آن  با  برون مرزی ضمن آشنايی 

کشورها، فرهنگ خود را معرفی نمايند.

سخن پایانی
توجه به امکانات و زيرساخت های موجود در هر 
کشور از نکات مهم و کليدی است که هرگز 
پهناور  کشور  در  شود.  واقع  غفلت  مورد  نبايد 
ما نيز در کنار هزاران نوع جاذبه جهانگردی و 
تاريخی که وجود دارد و موجب افتخار ايران و 
ايرانی است، از لحاظ پتانسيل های الزم جهت 
راه اندازی فعاليت های مختلف ورزشی در سطح 
ايده آل و مطلوبی قرار داريم؛ به نحوی که متاثر 
و  راه اندازی  توانايی  اقليمی،  متنوع  ظرايف  از 
ايجاد سايت های بسيار عظيم و مجهز ورزشی 
ولی  دارد.  وجود  مختلف  نقاط  در  و  کشور  در 
عملکرد ضعيف برخی از مديران سازمان تربيت 
اجرای  در  ما  که  است  آن  نشان دهنده  بدنی 
نامطلوب  برنامه های ورزشی بسيار  از  مواردی 
عمل کرده ايم و حتی در مواردی برنامه ريزی 
کالن  ورزش  مديريت  که  نداريم  و  نداشته 

کشور بايد به اين امر توجه وافری نمايد.
به هر حال برگزاری تورنمنت های ورزشی آن 
تحوالت  و  بين المللی  باالی  سطوح  در  هم 
فرهنگی،  اقتصادی،  سياسی،  مثبت  و  عظيم 
ميزبان  کشور  برای  که  ورزشی  و  اجتماعی 
برای کشورهای  به قدری  ارمغان می آورد،  به 
توسعه  يافته و مترقی اهميت دارد که بسياری 
دست  به  برای  کشورها  اين  دولتمردان  از 
المپيک،  همچون  رقابت هايی  ميزبانی  آوردن 
به  قاره ای  و  منطقه ای  و مسابقات  جام جهانی 
انواع راه ها و روش ها متوسل می شوند؛ تا جايی 
که حتی حاضرند از راه های غيرقانونی نيز برای 

رسيدن به اين موفقيت استفاده نمايند.

گزارش:
مهرناز عالمی



یادداشت

اصطالحي که امروزه به عنوان مدیریت صنعتي از آن نام برده می شود، همان 
مدیریتی است که توانسته کشورهای پيشرفته را به قطب صنعتی تبدیل کند. 
روش های  و  مدیریتی  اصول  که  است  سال  از صد  بيش  اینكه  به  توجه  با 
تاثير زیادی  به طور قطع  یافته است،  مدیریتی مدرن تدوین شده و تكامل 
در پيشرفت کشورهای توسعه یافته گذاشته است. آنچه در اواخر قرن بيستم 
انتظارات زیادي در گرایش مشتریان،  افتاده، باعث شده تا تغييرات و  اتفاق 
این  بر  آید.  وجود  به  اقتصادي  و  صنعتی  بنگاه های  و  سازمان ها  مخاطبين 
اساس در شرایط امروز جهانی و با توجه به تجارب و شواهد به دست آمده، 
نقش محوری و کليدی فناوری در رشد و توسعه بنگاه هاي اقتصادي و مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادي امری روشن و تردیدناپذیر شده است.
ویژگی های فرآیندي برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک نشان مي دهد که رشد 
دائمی و پویاي اقتصادي، از موارد مهم مدیریتي در برنامه ریزی ها است. گرچه 
ذاتا فرآیند مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک یک فرآیند بلندمدت به حساب 
متصور  برنامه ریزی های  در  آن  برای  زمانی  چارچوب  نوع  ولی هيچ  می آید، 
نيست؛ زیرا نمی توان تغييرات محيطی را پيش بينی کرد که در چه زمانی اتفاق 
می افتد. در واقع هر زماني که تغييرات محيط خارجی و داخلی و هشدارهای 

مربوط به آن را دریافت کنيم، این فرآیند فعال می شود.
به طور عمده معنا و تفسير »بخش خصوصی« تابعی از هدفی است که مفسر 
و معناکننده دنبال می کند. در نظام اقتصادی، اجتماعی ایران، ماهيت بخش 
خصوصی دارای مفهوم و معنای مستقلي نيست. به همان ميزان معنا و مفهوم 
بخش خصوصی در تفسير و کاربرد آن عبارت نيز تنوع و تعدد وجود دارد و 
همين تنوع و تعدد بر سرنوشت، جهت گيری ها و نتيجه عملكردهای اجتماعی 
کلی  عناوین  خصوصی  بخش های  در  کلی  طور  به  دارد.  تاثير  اقتصادی  و 
ماموریت ها و حوزه های فعاليت اقتصادی به همان ميزان معنا و مفهوم بخش 
خصوصی در تفسير و کاربرد آن عبارت نيز تنوع و تعدد وجود دارد و همين 
موارد بر سرنوشت، جهت گيری ها و نتيجه عملكردهای اجتماعی و اقتصادی 
تاثيرگذار است. در بخش های خصوصی عناوین کلی ماموریت ها و حوزه های 
و خصوصی  عبارت های عمومی  از  و  است  اقتصادی مشخص شده  فعاليت 
برای نوعی طبقه بندی کاال، خدمات، داده توليد و هدف امكان پذیری انجام 

تحليل های اقتصادی، مالی، برنامه ریزی استفاده می شود. 
بخش خصوصی به طور واقعی، برکارکردهای حوزه فعاليت نهادهای دولتی هم اثرات 
زیادي گذارده است. این وضعيت باعث شده تا در فضاهای کسب و کار در حوزهای 
مختلف، بازار محصول شكل نگيرد و رضایت مشتري به وجود نياید؛ منافع حاصل از 
آنها هم در اقتصاد کالن و فعاليت های اقتصادی جاری نشود و مطلوبيت هم در حد 
الزم پدید نياید. تداوم این وضعيت، اثرات نامطلوبی بر زیربناهای اساسی کشور، توسعه 
و رشد اقتصادی و رفاه جامعه داشته و فعاليت ها و بازارهای مختلف کسب و کار امكان 
شكل گيری و توسعه شرکت خصوصی به معنای واقعی آن را فراهم نمی کند، به دليل 

آنكه دولت صرفا در جایگاه اعمال حكومت قرار ندارد. 
بنگاه خصوصی، ساختاری است متناسب با جایگاه خود در بازار و عوامل الزم 
از محل  درآمد حاصله  اقتصادی که  در  بكار می گيرد.  برای  کسب سود  را 
با محصوالت و  توليد شده در داخل  تبادالت و گردش منابع و محصوالت 
منابع خارجی کسب نمی شود و امكان و ظرفيتی برای رشد و نمو بنگاه های 
درآمدی  منبع  عمده ترین  که  هنگامی  و  ندارد  وجود  خصوصی  و  اقتصادی 
کشور در اختيار بخش دولتی است، زمينه ای برای حضور شرکت خصوصی 
به وجود نخواهد آمد. به طور طبيعی با ارتقای دانش فنی و روش های توليد 
و ظهور محصوالت و ظرفيت های جدید سرمایه گذاری هاي صنعتي، دولت ها 
وظيفه دارند بستر الزم را برای حضور و توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی 

فراهم کنند و به گونه ای بازارهای جدید را شكل دهند. 
با توجه به اینكه بخش خصوصی مكمل بخش های دولتی و تعاونی در انجام 
فعاليت های اقتصادی است، شكل گيری، رشد و شكوفایی شرکت های بخش 
خصوصی متكی بر کم و کيف اصالت دادن به بخش خصوصی  و حفظ حقوق 

و مالكيت خصوصی است. 
و  فنی  مالی،  سودمند  تعامل  نيازمند  پایدار  توسعه  و  رشد  فرآیند  گفت  باید 
نيز  ایران  در  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  است.  کشورها  سایر  با  مدیریتی 
برای رسيدن به رشد پایدار اقتصادی نيازمند حضور سرمایه گذاران خارجي و 
تامين منابع مالی در بخش های مختلف اقتصادی است. امروزه سرمایه گذاری 
در بخش فناوری پيشرفته، بيش از هر نوع سرمایه گذاری دیگر، فرصت های 
و موجب  ایجاد می کند  توسعه  براي  را در کشورها  اقتصادی  و رشد  جهش 
منطقه ای  و  اجتماعی  اقتصادی،  رقابتي  فرصت هاي  به  سریع تر  دستيابی 
و  مستقيم  شكل  در  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  بدون شک  می شود. 
ایجاد ظرفيت های جدید  ایران در  اقتصاد  به شرایط کنونی  غيرمستقيم آن، 
کمک  تحریم ها  عواقب  و  تورمی  رکود  موقعيت  از  برون رفت  و  اقتصادی 
می کند. با این حال جذب این نوع سرمایه گذاری ها مستلزم برخورداری از یک 
استراتژی هدفمند و هوشمند است که در آن انتقال تكنولوژی پيشرفته، توسعه 

اقتصادی پایدار را ميسر کرده و دربرگيرنده  هزینه های فرصت نخواهد بود.
سرمایه گذاری مستقيم خارجی که گاه از آن به مشارکت تجارتی بين المللی 
به  فناوری  تجاری  انتقال  روش  اقتصادی ترین  و  مهم ترین  می شود،  تعبير 
خارجی،  پيشرفته  فناوری  انتقال  مختلف  روش های  بين  از  می آید.  حساب 
سرمایه گذاری مستقيم خارجی از طریق ایجاد شرکت های مشترک از اهميت 
علت  به  خارجی  سرمایه گذار  طرفی  از  چون  است،  برخوردار  فوق العاده ای 
مشارکت در مالكيت و مدیریت شرکت، معموال فناوری قابل قبولی را ارائه 
از اوضاع و  به دليل علم و آگاهی شرکای محلی  از طرف دیگر،  می کند و 
احوال مختلف داخلی، حساسيت های احتمالی حقوقی، اقتصادی و سياسی به 
حداقل می رسد. جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی، نيازمند شناسایی علمی 
عوامل موثر بر آن نيز می باشد. براساس مطالعات انجام شده می توان گفت 
عدم توسعه و بهبود فضای کسب و کار در ایران یكی از عوامل اصلی کاهش 

جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی در دهه های اخير بوده است.
چشم اندازهاي  و  اهداف  براساس  حاضر  حال  در  کشور  آزاد  مناطق  رویكرد 
پيش بينی شده و وجود تسهيالت مختلف ازجمله معافيت های مالياتی و گمرکی 
به سمت توليد کاال و خدمات معطوف شده اند که این مهم می تواند به توسعه 
صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند. براي تقویت این رویكرد که الزمه 
با سایر  داشتن یک منطقه آزاد موفق است، داشتن روابط بين المللی مناسب 
کشورهاست، به نحوي که هر تعاملي با کشورهای مختلف می تواند مسيری 
برای ورود آنها به جذب سرمایه گذاران به سمت مناطق آزاد و ویژه و جذب 
سرمایه گذاري خارجي به سوي مناطق آزاد کشور باز کند. در کنار این عوامل، 
حائز  نيز  بين المللی  بانكی  و  پولي  روابط  داشتن  سرمایه گذاری،  امنيت  وجود 
اهميت است؛ یعني یک سرمایه گذار خارجی باید بداند که ضمن ورود به کشور 
مقصد، چگونه می تواند از منافع توليد مشترک بهره مند شود و مطمئن باشد که 

برای دریافت عواید حاصل از فعاليت خود با مشكل مواجه نخواهد شد.

توسعه اقتصادی مناطق آزاد با ورود سرمایه گذاران خارجی

سيمازينالپور
دكترايتخصصيمديريتصنعتی
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مزيتهایهفتگانههایآزادكشوردرجهتتوسعهسرمايهگذاری:

تاریخ  از  3دهه  به  نزدیک  که  ایران  آزاد  مناطق 
روزهای  این  در  می گذرد؛  اولين شان  تاسيس 
بحرانی و پرتالطم اقتصادی کشور به عنوان یاران 
کمكی، به یارای ایران آمده اند. مناطقی که در آنها 
قرار  )که  نيست  پيچيده  بروکراسی های  از  خبری 
بود نباشد(؛ البته نه اینكه به طور کامل حذف شده 
باشد، اما در مقایسه با سرزمين اصلی بسيار کمتر 

است. 
کيش، قشم و چابهار را می توان به عنوان نسل اول 
برد؛ هر سه نقطه، خصوصا  نام  ایران  آزاد  مناطق 
قشم و چابهار در نقاطع به شدت محروم تاسيس 
شدند و امروز پس از گذشت کمتر از 30سال شاهد 
محروميت زدایی  و  فعال  و  پویا  اقتصاد  شكوفایی، 
مناطق  عمدتا  و  مناطق  این  از  باال  درصد  با 

همجوارشان هستيم.
منطقه ای همچون چابهار در جنوب استان سيستان 
و بلوچستان و در شمال دریای عمان که از ساليان 
پيش به عنوان محروم ترین قسمت از خاک کشور 
را  خارجی  سرمایه گذاران  اکنون  می شد،  شناخته 
می بينيم که برای فعاليت و سرمایه گذاری در این 
منطقه آزاد، در صف های انتظار، منتظر تصميم گيری 
و انتخاب شدن از سوی مسئولين منطقه و مقاالت 
پيش  واقع چه کسی 15سال  به  کشوری هستند. 
و حتی کمتر می توانست تصور کند که چابهار به 
نقاط  مهم ترین  و  استراتژیک ترین  از  یكی  عنوان 
و  کرده  پيشرفت  با سرعت  چنين  و جهان،  ایران 
به  را  دیگر  دولت های  و  سرمایه گذاران  نگاه های 

خود جلب کند!
پس از آن تاسيس، سه منطقه آزاد دیگر در نقاط 
ارس،  آزاد  مناطق  در کشور؛  منظر  از هر  متفاوت 
با  صحيح  مكان یابی  هم  بار  این  اروند.  و  انزلی 
و  مطمئن  بستر  ایجاد  برای  فراوان  پتانسيل های 
مناسب برای تجارت با کشورهایCIS، ارمنستان، 
و  شمالی  کشورهای  سایر  و  روسيه  آذربایجان، 
همچنين عراق و کویت و کشورهای حاشيه خليج 
و فارس با چشم اندازی بلندمدت با دیگر کشورها 
همچون کشورهای افریقایی. مناطقی عمدتا مرزی 
خرمشهر،  و  آبادان  نظير  جنگ زده  یا  و  محروم  و 
امروز،  با  نقاط  این  پيش  از 10سال  اگر کمتر  که 
مورد قياس قرار بگيرد، قابل باور برای عموم مردم 

نيست.
در  کشور  آزاد  منطقه  وسعيت ترین  و  جوان ترین 
یكی از دورترین نقاط ایران، در کنار دروازه ایران 
کرد.  آغاز  را  خود  کار  دهه90  در  اروپا  سمت  به 
منطقه آزاد ماکو به عنوان دومين منطقه آزاد دنيا 
چشمگير،  سرعتی  با  روزها  این  وسعت،  لحاظ  به 
حرکت را به سمت توسعه پيش می برد، که می تواند 
برای  نمونه  الگویی  به  تبدیل  نزدیک  آینده ای  در 

سایر مناطق کشور باشد.
شاید تا همين دو سه سال پيش بسياری از مردم 
این  و  بودند  نشنيده  را  ماکو  اسم  حتی  هم  ایران 
شنونده  ذهن  به  را  آذربایجان  در  باکو  فقط  اسم 
و  مدیران  همت  با  امروز  اما  می ساخت،  متبادر 
دست اندرکاران منطقه، به یكی از وزنه های سنگين 
این روزهای  آزاد بدل شده و در  در ميان مناطق 
به  را  نگاه ها  از  اقتصاد و تحریم، بسياری  بحرانی 
سمت خود دارد تا نه تنها دروازه اروپا باشد، که زین 
تجارت  دوازه های  اصلی ترین  از  یكی  عنوان  پس 

بين الملل کشور بر دوش کشد.

چالشهایمناطقآزاد
درمسيرتوسعههمهجانبه

همان گونه که گفت شد، با وجود گذشتن از 3دهه 
و  منتقدین  از  بسياری  ایران،  آزاد  مناطق  عمر  از 
به  آزاد  این عقيده هستند که مناطق  بر  مخالفين 
در  صرفا  و  نرسيده اند  شده  تعریف  ماوریت های 
نقد  و  نظر  چنين  و  بوده اند  موفق  واردات  فرآیند 
این  سوی  به  آن  پيكان  نوک  که  غيرمنصفانه 
مناطق از کشور نشانه رفته است. اما در ميان آیا 
کنار  در  را  موفقيت   عدم  این  دليل  که  بود  کسی 
قرار  بررسی  مورد  دستاورد  و  موفقيت  هزاران 
کسب  دستاوردهای  نهادی،  یا  شخص  آیا  دهد؟! 
نقدها  کنار  در  را  است  آزاد  مناطق  از سوی  شده 
این  و  داد؟  قرار  قياس  ترازوی  در  ناکارآمدی ها  و 

چرایی را یافت؟
مناطق  عنوان  به  ایران  در  که  مناطقی  بی شک 
توضيح  فوق  که  گونه  همان  شد،  تاسيس  آزاد 
استقالل  اگر  محروم،  عمدتا  نقاط  در  شد،  داده 
در مدیریت را کسب نمی کرد، امروز به این درجه 
از پيشرفت، ایجاد زیر ساخت های کليدی همچون 
آب و برق، راه و جاده، بهداشت و درمان و مراکز 
مناطق  این  چراکه  نمی رسيد؛  تجاری  و  تفریحی 
با استقالل مدیریت، خودکفایی در تامين مالی و 
همچنين تصميم سازی و آزادی عمل به این مهم 

دست پيدا کرده اند.
انداخت که در طی  از قلم  نباید این مورد را  البته 
تا  بی اساس  اتهامات  و  فشار  با  گذشته  ساله  چند 
حدودی شرایط برای مناطق نيز سخت شده است؛ 
مسائلی همچون چندحاکميتی در یک منطقه و یا 
کامل  عمل  استقالل  و  آزادی  اختيارات،  کاهش 
برای مدیران عامل و مسائلی از این قبيل. به واقع 
شاید بهتر بود که دبيرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی همچون گذشته زیرمجموعه نهاست 
و  اقتصاد  وزارت  تا  داشت  قرار  جمهوری  ریاست 
از  انبوهی  ميان  از  حاضر  حال  در  چراکه  دارایی؛ 
با  درگيری  آزاد،  مناطق  فعالين  برای  مشكالت 
همين وزارتخانه و سایر مدیریت ها و بخش هایش، 
فعالين  و  سرمایه گذاران  چالش های  عمده  از 
ثبت  تحميل  همچون  مسائلی  است،  اقتصادی 
درخصوص  مواردی  و  آزاد  مناطق  برای  سفارش 
محدودیت ها و مشكالت گمرکی؛ اما با تمامی این 
اتفاقات همچنان مناطق آزاد بستری امن تر، آرام تر 
و مطمئن تر از سرزمين اصلی برای سرمایه گذاری 
و فعاليت های تجاری برای سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی می باشد.

مزيتهایسرمايهگذاری
درمناطقآزادايران

ورود  برای  دریچه ها  مهم ترین  جزء  آزاد  مناطق 
خارجی محسوب می شود  و  داخلی  سرمایه گذاران 
منحصربه فرد،  مقررات  و  قوانين  بودن  دارا  با  که 
فعالين  روی  پيش  را  بيشماری  جذابيت های 

اقتصادی قرار می  دهد.
سازمان های  بودن  خودگردان  موارد،  این  از  یكی 
اختيارات  به  توجه  با  که  است  آزاد  مناطق  عامل 
کليه  تامين  به  موظف  حاکميتی،  و  مدیریتی 
از جاری، عمرانی و خدماتی  اعم  هزینه های خود 
از  نمی کنند.  دریافت  دولتی  بودجه  و هيچ  هستند 
سوی دیگر، کوچک کردن ساختار نهادها و ادارات 
دولتی در یک سازمان و مجموعه اداری که در یک 
دولتی  خدمات  و  شده  تجميع  کوچک  جغرافيای 
کوچک  مدیریت  از  دیگری  وجه  می کنند،  ارائه 
که  است  اقتصادی  امور  بر  دولت  حاکميت  شده 
می توان مستندات آن را در ماده ۲۷ قانون مناطق 

آزاد مالحظه کرد.
در  خصوصی  بخش  و  مردم  به  امور  واگذاری 
مناطق  در  خصوصا  کوچک  جغرافيایی  محدوده 
مرزی، به دولت این تجربه و اطمينان را می دهد 
با  را  کشور  پيشرفت  و  کرد  نظارت  می توان  که 
نمود،  چراکه  نظاره  آنها  از  حضور مردم و حمایت 
اساسا تجربه جهانی و ایرانی مؤید این اصل است 
نيست؛  اقتصاد  عرصه  در  خوبی  مدیر  دولت  که 
موضوعی که در فربه شدن دولت به دليل حاکميت 
نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.

همچنين مزایای قانونی چون امكان ثبت شرکت و 
مالكيت صددرصدی افراد و شرکت هایی با تابعيت 
غيرایرانی در مناطق آزاد ایران که به واقع کم نظير 
است. این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکت های 
در  می شود.  ارزیابی  مناطق  این  در  بين المللی 
و  بين المللی  مطرح  برندهای  حضور  حال  عين 
شرکت های دانش بنيان برای تاسيس خطوط توليد، 
در  نيز  را  فنی  دانش  و  تكنولوژی  انتقال  فرصت 
پی خواهد داشت. از سوی دیگر،  امكان برگزاری 
آموزشی،  دوره های  و  بين المللی  همایش های 
تكيه  با  تخصصی  حوزه های  در  مهندسی   فنی  و 
این مزایا و امكان ورود بدون ویزای نيروهای  بر 

برای  بی بدیل  فرصت  آزاد،  مناطق  به  متخصص 
ارتقای دانش علمی- تخصصی، موسسات علمی و 

دانشگاهی کشور فراهم می کند.
بند  اجرای  عرصه  در  آزاد  مناطق  ظرفيت  دیگر 
یازدهم سياست های اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن 
در  شمال- جنوب  کریدور  ورودی- خروجی  مبادی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. وجود مزایا 
و معافيت های قانونی برای سرمایه گذار خارجی و 
معافيت هایی که برای ترانزیت کاال و ارائه خدمات 
از سوی مناطق  این حوزه و حوزه های مرتبط  در 
آزاد ارائه می شود، می تواند منبع درآمد خوبی برای 
کشور ایجاد کند. فعال شدن این کریدور تجاری، 
ایران را در عمل به مرکز ترانزیت اروپا- آسيا تبدیل 
می کند و به دليل منافع تجاری ناشی از ترانزیت 
ایران، زمينه وابستگی  کاال در مسير امن و ارزان 
و پيوستگی سایر کشورهای بهره مند از این مسير 
فراهم  کشور  استراتژیک  موقعيت  به  ترانزیتی، 

می شود.
فرهنگی- قومی  ظرفيت های  از  بهره گيری  امكان 
دیگر  می توان  را  همسایه  کشورهای  با  مشترک 
مقاومتی  اقتصاد  عرصه  در  آزاد  مناطق  توانمندی 

اعالم کرد. 
فرآوری محصوالت کشاورزی- شيالتی استان های 
بعد  مرحله  در  و  نخست  مرحله  در  پسكرانه 
محصوالت کشاورزی و شيالتی تمام نقاط کشور 
قانونی  معافيت های  و  مزایا  از  بهره گيری  با  که 
جذب  به  نسبت  می توان  مناطق  این  در  جاری 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کرد تا عالوه 
زمينه  فوق،  محصوالت  در  ارزش افزوده  ایجاد  بر 
و  کشاورزی  توسعه  سودآوری  و  کشاورزی  رونق 

صيد صنعتی فراهم شود.
تاریخی،  اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، 
توانمندی های  از  مذهبی  و  فرهنگی  درمانی، 
مناطق آزاد در بخش های مختلف صنعت توریسم 
عرضه  برای  مناسبی  فرصت  که  موضوعی  است، 
و  گردشگران  تجار،  به  ایرانی  اسالمی  فرهنگ 
سرمایه گذاری فراهم کرده که با برگزاری تورهای 
تخصصی،  آموزشی  کارگاه های  گردشگری، 
جشنواره های فرهنگی- هنری می توان از این مهم 

به عنوان یک مزیت بهره برد.
اگر بخواهيم مشوق ها و مزایای سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران را مختصرا بيان 

کنيم، می توان گفت:
تاریخ  از  ۲0سال  مدت  به  مالياتی  معافيت   )1

بهره برداری برای همه فعاليت های اقتصادی
۲( سرمایه گذاری خارجی و نزدیک به صددرصد از 

ميزان سرمایه گذاری شده
3( آزادی ورود و خروج سرمایه و سود

سرمایه گذاری های  برای  تضمين  و  حفاظت   )4
خارجی

5( لغو ویزاهای ورود و اجازه اقامت سهل و آسان 
برای خارجی ها

6( مقررات تسهيل شده در روابط کارگری، اشتغال 
و امنيت اجتماعی

۷( انتقال قطعات توليد شده به محل اصلی بدون 
پرداخت عوارض گمرکی 

از  واردات  برای  پرداخت عوارض گمرکی  رفع   )8
خارج به منطقه و بالعكس

9( استخدام نيروی انسانی آموزش دیده و ماهر در 
تمام سطوح مهارت های مختلف و حرفه ای

عنوان  به  گاز  و  نفت  خام،  مواد  از  استفاده   )10
خوراک و سوخت برای تمام فعاليت های صنعتی

گزارش

گزارش:
فريباشيخی



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مرتب  بازدیدهای  ادامه  در  قشم  آزاد  منطقه 
خود از پروژه های اقتصادی و عمرانی منطقه 
آزاد قشم، از پروژه توسعه فرودگاه بین المللی 
پروژه و واحد شیالتی در غرب  قشم و چند 
آنها  اجرای  روند  نزدیک  از  و  بازدید  جزیره 
توسعه  و  امور  تسریع  جهت  در  و  بررسی  را 
صادر  را  مقتضی  دستورات  آنها،  فعالیت های 

نمود.
با  بازدیدها  این  ابتدای  در  مومنی  حمیدرضا 
مزرعه  احداث  پروژه  اجرای  در محل  حضور 
قشم  دریایی  صافی  شرکت  میگو  پرورش 
روند  قشم-درگهان،  ۱۰اتوبان  کیلومتر  در 
اجرایی این پروژه را بازدید و با بهره بردار آن 
درخصوص مسائل و مشکالت گفت وگو کرد.

شرکت  میگو  پرورش  مزرعه  احداث  پروژه 
۵۵درصد  تاکنون  که  قشم  دریایی  صافی 
به  زمینی  در  است،  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
ایجاد  با  بخش،  دو  در  ۱۹۱هکتار  مساحت 
به  می شود  پیش بینی  شده،  اجرا  ۸۵استخر 
طور متوسط سالی یک هزار و ۵۰۰تن میگو 

در این مزرعه تولید گردد.
مزرعه  احداث  پروژه  گزارش،  این  براساس 
قشم،  صدف  پدیده  شرکت  میگو  پرورش 
رئیس  بازدید  مورد  که  بود  پروژه ای  دومین 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

قشم قرار گرفت.
این پروژه نیز در ۲۰۱هکتار زمین با ۵۰استخر 
۸۲درصد  تاکنون  که  اجراست  دست  در 
پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود 
تولید ساالنه آن به طور متوسط افزون بر یک 

هزار و ۵۰۰تن میگو باشد.
حضور در دفتر شرکت تکثیر و پرورش ماهی 
با  گفت وگو  و  قشم  مهر  درنا  ممتاز  میگو  و 
مزرعه  از  بازدید  و  شرکت  این  مدیرعامل 
میگو  تکثیر  کارگاه  و  میگو  پرورش  متراکم 
برنامه های  دیگر  از  نیز  قشم  میگو  بهجت 
حمیدرضا مومنی بود که طی آنها اعالم شد 
ظرفیت تولید این دو پروژه بالغ بر ۱۲۰میلیون 
قطعه الرو است و تا ۲۰۰میلیون قطعه قابل 

توسعه است.
برج  ساختمان  احداث  پروژه های  همچنین، 
مراقبت فرودگاه بین المللی قشم و ساختمان 
بازدید  مورد  فرودگاه  این  بالک   تکنیکال 
قرار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

گرفت.
پروژه های احداث ساختمان برج مراقبت این 
ساختمان  و  زیربنا  ۱۶۰مترمربع  با  فرودگاه 
تکنیکال بالک آن با دو هزار و ۶۰۰مترمربع 
زیربنا هر دو در مجموع  با ۹۰درصد پیشرفت 

فیزیکی در دست اجرا است.
عملیات  که  پروژه  دو  این  اعتبارات  مجموع 
آغاز  سال ۱۳۹۴  مهرماه  از  آنها  اجرایی 
و  بوده  ریال  ۱۲۱میلیارد  بر  بالغ  است،  شده 

تجهیزات آنها نیز آماده نصب است.
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  است،  گفتنی 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
قشم را در این بازدیدها معاونین اقتصادی و 
امالک  مدیر  عمرانی،  فنی  و  سرمایه گذاری 
روستایی  و  شهری  امور  مدیر  مستغالت،  و 
طرح های  و  فنی  دفتر  مدیر  اصناف،  و 
نمایشگاه ها،  امور  و  تشریفات  مدیر  عمرانی، 
بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
مدیر  و  مشاور  قشم،  آزاد  منطقه  فرودگاه  و 
حوزه مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و امور 
و  شیالت  اداره  رئیس  و  سازمان  بین الملل 

کشاورزی منطقه آزاد قشم همراهی کردند.

رونق اقتصادی 
و توسعه عمرانی قشم 

در سال جهش تولید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

تبدیل تهدید کرونا به فرصتی برای پیشرفت در منطقه آزاد قشم
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
عنوان  به  فراگیر کووید ۱۹  بیماری  از  آزاد قشم 
فرصتی  به  شدن  تبدیل  قابلیت  که  تهدید  یک 
همچون  مختلفی  زمینه های  در  پیشرفت  برای 

تکنولوژی و خدمات مجازی دارد، یاد کرد.
شورای  جلسه  نخستین  در  مومنی  حمیدرضا 
که  سازمان  این  پساکرونا  اقدامات  هماهنگی 
مرکز  در  سازمان  مدیران  و  معاونان  حضور  با 
داشت:  عنوان  برگزار شد،  قشم  رشد  بین المللی 
برای تبدیل این تهدید به یک فرصت با هدف 
اقتصاد  تولید و رونق  بلند در  به گامی  دستیابی 
برنامه های  طراحی  نیازمند  کشور،  و  جزیره 
اولویت های  گرفتن  نظر  در  با  ساختارمند 

توسعه ای و تولیدی هستیم.
وی ادامه داد: ما تهدید تحریم های ناجوانمردانه 
فناوری  و  برای توسعه تکنولوژی  به فرصتی  را 
تبدیل کردیم و اکنون نیز باید از این آزمون الهی 
بیرون  سربلند  برنامه ریزی صحیح  و  انسجام  با 

بیاییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با اشاره به دستاوردهای ارزشمند این 
بیماری  شیوع  کنترل  برای  ماه  دو  طی  منطقه 
آب  لیتر  ۱۱هزار  تولید  توانایی  گفت:  کووید ۱۹ 
ژاول در روز، تولید ماسک و گان، مواد و ژل های 
کروناویروس  تشخیص  کیت  کننده،  ضدعفونی 

در کنار ارتقاء زیرساخت های فناوری و اطالعات 
و  تردد  پایش  مختلف  سامانه های  راه اندازی  با 
سالمت افراد، گویای درجه توانمندی و پتانسیل 

باالی متخصصان ما در جزیره قشم است.
معاون  سعادتفر  عابدین  جلسه،  این  ادامه  در 
توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم به ارائه 
گزارشی با عنوان »نگاه به اثر کرونا در اقتصاد 
ایران« پرداخت و اظهار کرد: شیوع این بیماری 
پاندمی در دو بخش عدم درآمدهای برنامه ریزی 
شده دولت و هزینه قرنطینه یا خانه نشینی قابل 

بررسی و برآورد است.
کیهان عباسیان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز از آغاز فعالیت های 
داشت:  عنوان  و  داد  خبر  جزیره  اقتصادی 
درآمدی  برنامه  ساختار  درخصوص  برنامه ریزی 
و  اقتصادی  معاونت  اولویت  نخستین  منطقه، 

سرمایه گذاری در سال جدید است.
در بخش دیگری از این جلسه، مرتضی شیخ زاده 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم، با ارائه گزارشی از آثار مخرب 

به  جزیره  مختلف  حوزه های  بر  کروناویروس 
ویژه سالمت، گردشگری و ورزش اظهار داشت: 
از  بعد  متنوع  برنامه های  تدوین  با  امیدواریم 
بتوانیم شاهد رشد  بحران کروناویروس،  از  گذر 
ارتقاء سطح  جهشی صنعت گردشگری در کنار 
بهداشت و سالمت ساکنان و گردشگران باشیم.

معاون  بهاروند  محرم  نشست،  این  ادامه  در 
عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
نیز به توضیح برنامه های این معاونت در راستای 
کمک به اصناف زیان دیده به دلیل شیوع بیماری 
فراگیر کووید ۱۹ پرداخت و اذعان داشت: تدوین 
در  آسیب دیده  صنوف  از  حمایتی  سیاست های 
این  برنامه های  از مهم ترین  سطح جزیره، یکی 
سرمایه گذاران  اقتصاد  به  کمک  برای  معاونت 

فعال در این عرصه می باشد.
گفتنی است، شیوع کروناویروس در منطقه آزاد 
قشم نیز همزمان با سراسر کشور باعث تعطیلی 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی شد که خسارات 
زیادی به اقتصاد جزیره و ساکنان آن وارد کرده 
نهاد  عنوان  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  است. 
تا  دارد  از کشور، سعی  این بخش  در  حاکمیتی 
نقشی  پساکرونا،  در  کارآمد  راهکارهای  ارائه  با 
ارزنده در احیاء اقتصاد سرمایه گذاران و ساکنان 
جزیره و کمک به رونق و جهش تولید در کشور 

داشته باشد.

مومنانه  کمک  و  همدلی  مواسات،  رزمایش 
قرارگاه  رئیس  با حضور  آیینی  در  شهرستان قشم 
مومنانه  کمک  و  همدلی  مواسات،  مرکزی 
شهرستان قشم و جمعی از علما، معاونان و مدیران 
شهرستانی  مسئوالن  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
جزیره قشم در محل قرارگاه مرکزی این رزمایش 

برگزار شد.
آیین  در  تارم  میثم  والمسلمین  حجت االسالم 
آغاز رزمایش کمک مومنانه شهرستان قشم بیان 
داشت: افزون بر پنج هزار بسته کاالی اساسی که 
به همت مردم و مسئوالن قشم تهیه شده است، در 

بین نیازمندان سطح جزیره، توزیع می گردد.
کاالی  بسته  هزار  هشت  بر  افزون  توزیع  از  وی 
در  گوجه  رب  و  آرد  روغن،  برنج،  شامل  اساسی 
این  آغاز  از  قبل  جزیره،  سطح  نیازمندان  میان 
ریالی  ارزش  گفت:  و  داد  خبر  سراسری  رزمایش 
این ۱۳هزار بسته افزون بر ۳۰میلیارد ریال می باشد 
مبارک  ماه  پایان  تا  کشور  سراسر  با  همزمان  که 
رمضان ادامه داشته و به یاری خدا در طول سال 

نیز استمرار می یابد.
امام جمعه شهرستان قشم ضمن تقدیر از همراهی 
این  در  شرکت  برای  شهرستان  مومن  مردم 
جزیره  ساکنان  مشارکت  داشت:  اظهار  رزمایش 
بیانگر روحیه متعهد جامعه قشم  از شیعه و سنی، 
و  ایمان  قدرت  و  انسانی  و  دینی  آرمان های  به 

نوع دوستی آنها است.
این  اعضای ستاد مرکزی  بر نقش  تارم همچنین 
قرارگاه و نیروهای عملیاتی این رزمایش برای را 
تاکید  مردمی  کمک های  جمع آوری  و  ساماندهی 
کرد و افزود: در این رزمایش، بسیجیان، روحانیون، 
هیات امناء، مسئوالن سازمان منطقه آزاد قشم و 

اهدای ۳۰میلیارد ریال کاالی اساسی به نیازمندان جزیره قشم

کمک مومنانه شهرستان قشم از اهدا ۴۳۰میلیون 
طرح  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  ریال 
رزمایش مومنانه با هدف عمل به فرمایشات مقام 

معظم رهبری خبر داد.
مرتضی شیخ زاده با اعالم این مطلب بیان داشت: 
معاونان،  حقوق  محل  از  نقدی  کمک های  این 
آزاد  منطقه  سازمان  کارمندان  از  برخی  و  مدیران 
قشم به منظور لبیک به دستور رهبر معظم انقالب 
ماه  آغاز  در  نیازمند  هموطنان  به  کمک  برای 

پربرکت رمضان تامین شده است.
سه  راه اندازی  و  تاسیس  همچنین  داد:  ادامه  وی 

مکان برای جمع آوری کمک های مردمی به طرح 
کمک مومنانه، از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد 
طرح  این  عملیاتی  نیروهای  با  همکاری  در  قشم 

بوده است.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گفته  به 
نرم افزار  دو  طراحی  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
مومنانه،  کمک های  مناسب  توزیع  و  جمع آوری 
با  ارتباطات  فناوری  و  اطالعات  مدیریت  توسط 
همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم، کمک دیگری از سوی 
این سازمان جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی 

و حمایت از طرح مذکور می باشد.
پرفیض  ماه  حلول  تبریک  با  پایان  در  شیخ زاده 
طرح  در  شرکت  با  تا  خواست  مردم  از  رمضان، 
کمک مومنانه ضمن عمل به منویات رهبر انقالب، 
خداوند  مهمانی  ماه  در  خود  نیازمند  هموطنان  از 

میزبانی کنند.
ناحیه  فرمانده  ساالری  محمد  سرهنگ  ادامه،  در 
نیز  پاسداران شهرستان قشم  مقاومت بسیج سپاه 
با تقدیر از همه کسانی که در این رزمایش فعاالنه 
از برنامه های متنوع قرارگاه مرکزی  حضور دارند، 
مواسات، همدلی و کمک مومنانه شهرستان قشم 
ازجمله تامین مسکن، تهیه جهیزیه و کمک هزینه 

درمان در جزیره قشم خبر داد.
گفتنی است، در آیین آغاز رزمایش کمک مومنانه 
موازین  حفظ  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  که 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  شد،  برگزار  بهداشتی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  گردشگری،  و 
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  و 
منطقه آزاد قشم و جمعی از روحانیون و مسئوالن 

شهرستانی قشم حضور داشتند.

نیازمندان  به  خدمت  برای  شهرستانی  مسئوالن 
جزیره همراه و همگام بودند.

وی مصادف شدن آغاز این رزمایش را با نخستین 
روز از ماه مبارک رمضان یک اتفاق فرخنده خواند 
و گفت: بینش اسالم، مبارزه با فقر و دستگیری از 
و  خواسته  این  تحقق  شاهد  ما  و  است  نیازمندان 

جهان بینی در جزیره قشم بودیم. 

اهدای ۴۳۰میلیون ریال توسط منطقه 
آزاد قشم به طرح رزمایش مومنانه

جانشین رئیس قرارگاه مرکزی مواسات، همدلی و 

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه 
۱۹۴واحد  صادرات  ارزش  میزان  گفت:  قشم  آزاد 
تولیدی فعال در این منطقه به خارج از کشور در 
سال ۹۸ ، بالغ بر ۳۰میلیون و 7۹7هزار دالر بوده که 
این میزان نسبت به سال ۹7 حدود ۲درصد افزایش 

را نشان می دهد.
سال ۹۸  عملکرد  تشریح  در  برنجی  محمدمهدی 
این مدیریت با بیان این مطلب که ارزش کاالهای 
داخل  به  قشم  جزیره  از  شده  ارسال  و  تولید 
از  بیش  سال ۹7  به  نسبت  سال ۹۸  در  هم  کشور 
رقم،  این  افزود:  است،  داشته  افزایش  ۳۰درصد 
از  ارسالی  کاالهای  ارزش  میزان  افزایش  حاصل 
این جزیره به داخل کشور از ۱7میلیون و ۹7۲هزار 
دالر در سال ۹7 ، به ۲۳میلیون و ۴۴۹هزار دالر در 

سال ۹۸ است.
اولیه،  مواد  واردات  میزان  ۲درصدی  کاهش  وی 
این  به  مربوط  مصرفی  کاالهای  و  ماشین آالت 
نسبت  سال ۹۸  در  قشم  آزاد  منطقه  به  را  واحدها 
پاندمی  و  ارز  قیمت  نوسان  از  ناشی  سال ۹7 ،  به 
این واردات  ارزیابی کرد و گفت: میزان  کووید۱۹ 
در سال ۹7 افزون بر 7۲میلیون و ۹۹۱هزار دالر بود 
که با ۲درصد کاهش به 7۱میلیون و ۶۵7هزار دالر 

در سال ۹۸ رسید.
برنجی میزان سرمایه گذاری ریالی و ارزی ۱۹۴واحد 
صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۹۸ 

صادرات بیش از ۳۰میلیون دالر کاالی تولیدی در منطقه آزاد قشم در سال ۹۸

قشم  معادن  از  برداشت  میزان  درخصوص  وی 
نسبت  از کاهش ۱۶درصدی  در سال گذشته هم 
بر  افزون  به سال ۹7 خبر داد و گفت: در سال ۹7 
جزیره  معادن  از  معدنی  مواد  ۳۵۳تن  و  ۲77هزار 
قشم برداشت شده بود که این میزان به ۲۳۸هزار 

و ۵۶7تن در سال ۹۸ کاهش یافت.
از  شده  اخذ  دولتی  حقوق  میزان  وی  گفته  به 

و  میلیارد  یک  بر  بالغ  سال ۹۸  در  برداشت ها  این 
در  که  است  بوده  ریال  ۳۸۰هزار  و  ۶۶۴میلیون 
مقایسه با رقم مشابه سال ۹7 ، با ۱۴درصد کاهش 
به یک میلیارد و ۹۸۳میلیون و ۹۰هزار ریال رسیده 

است.
این  عملکرد  مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  برنجی 
سیاست ها  راستای  در  گذشته  سال  در  مدیریت 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حمایت های  و 
جزیره  معدن  و  صنعت  بخش  مجموعه  از  قشم 
در  امیدواریم  گفت:  است،  شده  امکان پذیر 
سال  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  سال ۹۹ 
تولیدات  افزایش  شده،  نامگذاری  تولید  جهش 
واحدهای تولیدی منطقه آزاد قشم با جهش قابل 

مالحظه ای همراه باشد.
واحدهای  فعالیت  رشته های  است،  گفتنی 
معدن  صنعت،  مدیریت  پوشش  تحت  تولیدی 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  تولید  تسهیل  و 
نفتی)%۱(،  فرآورده های  صنایع  شامل  ۱۶گروه 
پالستیک)%۴(،  و  الستیک  فلزی)%۱۴(، 
کاغذ)۱%(، غذایی و آشامیدنی)۲۶%(، ماشین آالت 
و تجهیزات جابجایی)۱۶%(، منسوجات)۴%(، کانی 
بازیافت)%۵(،  کشاورزی)%۲(،  غیرفلزی)%۹(، 
تجهیزات پزشکی)۲%(، چوب)۶%(، شیمیایی)%۳(، 
و  توسعه)%۲(،  و  تحقیق  شیالت)%۲(،  صنایع 

سایر)۵%( قرار می گیرند.

را به ترتیب ۲۴.۶۴۴میلیارد ریال و ۶۰۸میلیون دالر 
اعالم کرد.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه 
تحت  واحدهای  در  اشتغال  میزان  به  قشم  آزاد 
حمایت این مدیریت  در سال ۹۸  نیز اشاره کرد و 
گفت: تعداد کل اشتغال دراین واحدها در این سال، 

افزون بر چهار هزار و ۸۰۱نفر بوده است..

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

در نخستین روز ماه مبارک رمضان و همزمان با سراسر کشور صورت گرفت:

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از پروژه های اقتصادی و عمرانی قشم:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

زیر نظر: شورای سردبیری
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