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سرمقاله

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

 همکاری با اتحادیه اوراسیا
تمرینی برای جهانی کردن اندیشه ایرانی

تصویر غالب و قالب شده از ایران، برهم زننده نظم و نظام موجود در روابط بین الملل است که براساس 
انگاره های ایدئولوژیک و مذهبی ای بود که ایرانیان در پرتو انقالب اسالمی در مدل حکومتداری خود 
یعنی جمهوری اسالمی در صدد تعریف آن در سطح ملی و بین المللی برآمدند. ظرف چهار دهه گذشته 
این تصویر را غرب و امریکا در همراهی دولت های همسوی خود در منطقه خاورمیانه، زنده نگاه داشت 
و حاال چه با ترامپ و چه بدون ترامپ سیاست تحریم و فشار حداکثری را بر هموطنان ما ساری و 

جاری ساخته! 
سوال: چه می توان کرد و چه باید کرد؟ گذرگاه های تنفس و برون رفت اقتصادی و ارتباطات سیاسی 
ایران کجاست؟ جایی است که رقیب هم تراز کسب منافع خود را در رقابت با ما از منظر حاصل جمع 
صفر به دست نمی آورد. نخستین و مهم ترین نقطه جغرافیایی را باید کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان 
کرد، کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از سال 1991 میالدی در سپهر سیاسی جهان 
متولد شدند و به دالیل متعددی که به نیکی می دانیم، میزان وابستگی آنها به موقعیت ژئواستراتژیک و 

ژئواکونومیک ایران، فرصت مغتنمی بوده که هنوز مابه ازائی از آن برای اقتصاد ما حاصل نشده است.
اما ایران ظرف سه دهه اخیر، سه نوع گفتمان را در استراتژی سیاست خارجی خویش در سطح منطقه 
مزبور به اجرا گذاشت؛ نخست، راهبردی ایدئولوژیک بود که در چارچوب انگاره های آرمان گرایانه و 
ایدئولوژی اسالم شیعی قابل تعریف است. براساس آن تالش برای صدور آموزه های انقالب اسالمی در 
قالب حمایت از گروه ها و جنبش های اسالمی و اقلیت های شیعی منطقه در دستورکار قرار گرفت. این 
رویه به پارادایم مسلط سیاست خارجی ایران ظرف حدود 30سال گذشته تبدیل نگردید که نمونه های آن 

را می توان در برخورد ایران با بحران سیاسی تاجیکستان و منازعات قره باغ، مشاهده کرد.
دومین استراتژی ایران در گفتمان فرهنگی-تمدنی و در قالب دیپلماسی فرهنگی صورت بندی شد. 
در این راهبرد، اشتراکات فرهنگی، تمدنی، زبانی و تاریخ مشترک که حوزه تمدن ایرانی، جهان ایرانی 
و یا ایران شهر را تشکیل می دهد، مورد توجه قرار گرفت. در این استراتژی ایران به دنبال جایگزینی 
خالء هویتی کشورهای مزبور با تکیه بر محوریت عناصر مشترک فرهنگی و تمدنی ایرانی بود که به 
دلیل رقابت های امریکا، روسیه، ترکیه و حتی عربستان سعودی با عناصر هویت ایران، از طریق پروژه 

ایران هراسی، کشورمان از این راهبرد خود نیز طرفی بر نبست.
اما گفتمان راهبردی سوم ایرانیان که همزمان با دو استراتژی فوق در دستورکار قرار گرفته بود، حول 
محور ظرفیت ها و فرصت های برآمده از مزیت های ژئوپلتیک ایران بود که بر مولفه های اقتصادی بنا 
شده است. در همین راستا، در تحلیل سیاست خارجی منطقه ای ایران، فروپاشی شوروی، تحول و 
دگرگونی بنیادین در ژئوپلیتیک جغرافیای سیاسی-امنیتی منطقه تفسیر شد و مزیت های بهره گیری از 
موقعیت ژئواستراتژیک ایران در مقایسه با بن بست های ارتباطات جغرافیایی کشورهای این منطقه را 
برای ایران اسالمی حائز اهمیت نمود. به عبارتی اضمحالل امپراطوری که بالغ بر دو قرن )در قالب 
روسیه تزاری و شوروی( موجودیت ایران را تهدید می کرد، به ظهور بازیگران جدیدی تحویل یافت که 
نیازمند ایفای نقش در معادالت اقتصادی و سیاسی بین المللی بودند و در حالی که هنوز خود را وامدار 
و محتاج به توانمندی روسیه می دیدند، رهیافت دوری گزینی از این بازیگر و دال مرکزی خود از طریق 
ورود بازیگران جدید همچون امریکا و ترکیه را در اولویت قرار دادند و این در حالی بود که ایران در مقام 

قیاس از هر نظر برای کشورهای مزبور غیر جایگزین می نمود.
اجرای راهبرد ژئواکونومیک در چارچوب استراتژی بلندمدت ژئواستراتژیک

نخستین گام ایران، افزایش تعداد اعضای سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( با ورود کشورهای 
شمالی صورت گرفت؛ در ادامه بازی های استراتژیک ایران، برگزاری چندین اجالس در سطح روسای 
جمهور کشورهای منطقه را ظرف سه دهه گذشته در اولویت قرار داد؛ در عین حال تالش برای تبدیل 
دریای خزر به دریای صلح و دوستی از طریق گسترش همکاری های منطقه ای، برگزاری جلسات کاری 
متعدد در سطوح مختلف مقامات دولتی کشورهای منطقه و توافق بر رژیم حقوقی دریای خزر را باید در 
همین راستا تعریف کرد و در این میان ترسیم کریدور شمال-جنوب به منظور ترانزیت کاالهای جنوب 
و جنوب شرق آسیا با کشورهای شمال و شرق اروپا با حضور سه کشور روسیه، هندوستان و با محوریت 
و مرکزیت ایران را باید اوج بلندپروازی ایران برای ایفاگری نقشی برازنده ظرفیت های خود در مسیر 

مبادالت منطقه ای و فراقاره ای جستجو کرد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ تغییر زمین بازی برای امتیازگیری در خاورمیانه

اگر دهه 90 را دوران شدت گرفتن تحریم های بین المللی چه در قالب اتحاد قدرت های جهانی و چه در 
چارچوب بین المللی شدن تحریم های امریکا علیه کشورمان ارزیابی کنیم، در یک نگاه کالن، تحریم 
عالوه بر مباحث مترتب بر اهداف فروپاشی اجتماعی و سیاسی ایران، به منظور محدود کردن توان 
بازی های منطقه ای اقتصاد ایران برقرار گردید تا هزینه معامله و مراوده اقتصادی با ایران برای دیگران 

سنگین تر از سودآوری آن برآورد شود.
راه حل چیست؟ توجه و تمرکز بر راهبردهای 24گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی که بندهای 10، 11 
و 12 آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مربوط با مسائل مرتبط با ظرفیت های مناطق آزاد کشورمان 
است. اقتصاد مقاومتی زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم، برای همکاری با اقتصادهای 
نوظهور، درحال توسعه و یا توسعه یافته باید از حداقل شاخص های اقتصاد پویا و قوی بهره مند باشیم؛ 

چراکه اقتصاد قدرتمند، قدرت چانه زنی و معامله را در میز مذاکره و در عرصه اقتصاد بین المللی افزایش 
می دهد. در عین حال مناطق آزاد با تکیه بر سه بند صدراالشاره، می توانند بخش قالب توجهی از عدم 
همکاری ها و اتهامات وارد شده به خود را از حیز انتفاع ساقط نمایند و در نهایت به آنچه در بند یازدهم 

به آن تصریح شده، یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نائل شوند.
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه می توان کرد؟

با عنایت به گذشت یک سال از اجرایی شدن توافق نامه گمرکی سه ساله ایران برای الحاق به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، باید با تشکیل مثلثی از کشورهای چین، هند و اوراسیا با محوریت ایران و تمرکز 
بر ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد، زمینه تعمیم موافقت نامه تجارت ترجیحی با دو کشور چین و 

هندوستان را در معامالت کاالیی با اوراسیا از معبر ایران فراهم نمود.
در بررسی ظرفیت ها و فرصت های همکاری مناطق آزاد باید تصریح کرد در گام نخست! با توجه 
به تنوع آب و هوایی و جغرافیایی، این مناطق برای توسعه همکاری های مخلتف به ویژه در زمینه 
تامین محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی-شیالتی از مزیت قابل توجهی برخوردارند. در این 
میان منطقه آزاد انزلی با توجه به سابقه بالغ بر سیصد ساله در ارتباط با کشور روسیه به عنوان 
مهم ترین و اصلی ترین عضو تشکیل دهنده نهاد اقتصادی مزبور و اینکه به گواهی آمار گمرک 
ایران، حدود 90درصد از مراودات تجاری کشورمان با اعضای آن اتحادیه با روسیه و قزاقستان از 
طریق دو بندر کاسپین و انزلی که در محدوده این منطقه قرار دارند، صورت می گیرد و قرار گرفتن 
این منطقه در کریدور شمال- جنوب، و مولفه هایی چون راهبرد کشورمان به منظور پایلوت قرار 
دادن انزلی و گیالن برای توسعه مناسبات با اوراسیا، در قامت دروازه ورود اوراسیا به بازار ایران 
و همچنین معبر ورود و ترانزیت کاالهای اوراسیا به ایران و از ایران به کشورهای حاشیه جنوبی 

خلیج فارس و اقیانوس هند می تواند به ایفا نقش بپردازد.
آنچه در قامت توسعه روابط با کشورهای اوراسیا از طرقی چون برگزاری همایش بین المللی با 
حضور اساتید حوزه علوم سیاسی، ژئوپلتیک و روابط بین الملل از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی 
جستجو می شود، گامی است در مسیر بازی با مهره های شطرنج ایران در ژئوپلیتیک خاورمیانه، 
کشورهایی که به دلیل رقابت های خصاوت آمیز ناشی از حسادت، سودای محدودیت روزافزون 
فضای عملکردی ایران را در منطقه در سر می پرورانند، تغییر زمین بازی ایران از فضای محدود 
رقابت های ایدئولوژیک با کشورهای عرب منطقه به فراخنای روابط با کشورهای حوزه دریای خزر 
و اوراسیا، قدرت بازی ایران را در تعامل با کشورهای چین، روسیه و هند، به عنوان قدرت های 
اقتصادی قرن بیست و یکم تحکیم می بخشد و در مسیر نیل به این استراتژی، عالوه بر تدقیق در 
اجرای ظرفیت ها و رفع چالش های محلی و منطقه ای، باید در معادالت اقتصاد سیاسی جمهوری 
اسالمی مناطق آزاد را با کارویژه های حلقه ارتباطی و ترانزیتی هند با روسیه، چین با ترکیه و... 
ترسیم کرد؛ چراکه مزیت جغرافیایی، نخستین و مهم ترین عنصر و مولفه قدرت ایران است که 

باید از آن در جهت تحدید تحریم های آمریکا بهره برد.

صفحه 4 و ۵ را بخوانیدصفحه 4 و ۵ را بخوانید



کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت 
افراد صاحب فکر و اندیشه در حوزه اجرای طرح های 
و  شهری  منظر  هویت بخشی  موجب  معماری، 

معماری شهری در جزیره کیش خواهد شد.
اعالم  فراخوان  برگزاری  از  مظفری  غالمحسین 
عمومی به منظور دعوت به همکاری و بهره گیری 
تراز  داوران  ازجمله  متخصص  افراد  تجارب  از 
اول کشور در زمینه منظر و معماری شهری در 
کیش خبر داد و گفت: انجام مطالعات و تحقیقات 
جهت  نیاز  مورد  اطالعات  استخراج  و  راهبردی 
یک  در  معماری  طرح های  اجرای  و  عملیات 
چارچوب اصولی و کاربردی در دستورکار سازمان 

منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.

کاربردی که  این طرح  یافتن  وی، الزمه تحقق 
موجب هویت بخشی معماری در کیش خواهد شد، 
به تدوین برنامه ریزی مدون در این زمینه اشاره 
داشت و افزود: تاکنون طرح های معماری مناسبی 
موجود  و ظرفیت های  است  ارائه شده  در جزیره 
انجام  این منطقه زمینه  از نظر منظر شهری در 

کارهای بزرگ و باکیفیت را فراهم کرده است.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تصریح 
برعهده  که  رسالتی  و  مسئولیت  براساس  کرد: 
سازمان منطقه آزاد کیش است، باید به هر میزانی که 
می توانیم توجه به معماری شهری، المان های دقیق 

و اصولی را در اولویت کاری خود قرار دهیم.
»ساخت  4دوره  برگزاری  درخصوص  مظفری 
المان ها و مجسمه سازی« با هدف ایجاد جذابیت 
و جاذبه های منظر شهری در کیش اظهار داشت: 
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، با 
اقدامات موثر و مفید در این زمینه، موجب سرعت 
بخشیدن به کارها و ارائه الگوی مناسبی در کشور و 
تبدیل شدن جزیره کیش به یک پایلوت منطقه ای 

و بین المللی شده است.
وی بر لزوم اهمیت ظرفیت های فنی و هنری کشور 

اشاره داشت و گفت: جهت بهره مندی از آثار بسیار 
ارزشمند هنرمندان تراز اول کشور و ظرفیت های 
موجود این منطقه می توانیم فعالیت های معماری 
شهری قابل توجهی را در این منطقه اجرا کنیم و 

شاهد بهترین های دنیا در این منطقه باشیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در رابطه با برگزاری مسابقه بین المللی 
کننده  60شرکت  از  بیش  حضور  با  معماری 
در  کشور  اول  تراز  داوران  و  خارجی  و  داخلی 
امیرکبیر،  اجرای طرح  نمود:  اظهار  جزیره کیش 
یکی از خیابان های جذاب و آینده دار این منطقه 
این  در  طرحی  هر  که  است  این  نشان دهنده 
و  طرح ها  اجرای  اصلی  محور  شود،  اجرا  منطقه 

هویت بخشی بین المللی خواهد داشت.

بر اساس  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
برنامه ریزی های مدون و ایجاد ظرفیت های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، این منطقه به عنوان 
ایران  کننده  امیدوار  توسعه  از  نمادی  و  چشم انداز 

اسالمی در حوزه های مختلف مطرح شده است.
با  کیش  اداری  شورای  جلسه  نهمین  و  هشتاد 
مدیره  هیات  رئیس  حضور غالمحسین مظفری 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و حجت 
ابوترابی فرد  والمسلمین سیدمحمدحسن  االسالم 
امام جمعه موقت تهران و هیات همراه و برخی از 
معاونین و مدیران این سازمان، در سالن رازی مرکز 

همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
ظرفیت های  به  اشاره  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
از  منطقه  این  گفت:  کیش  در  شده  ایجاد  بزرگ 
نظر موقعیت ممتاز و یکی از 4منطقه دنیاست که 
از اکسیژن خالص برخوردار است و اکنون به عنوان 
»نگین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی« در سطح کشور 
شناخته می شود. قرار گرفتن جزیره کیش در قلب 
فرهنگی،  فضاهای  از  برخورداری  و  فارس  خلیج 
منحصربه فرد،  جغرافیایی  موقعیت  و  مذهبی 
توسعه  و  فرهنگی  اقتصادی،  تحوالت  نویدبخش 

زیرساخت های کاربردی در این منطقه است.
در  که  این  بیان  با  ابوترابی فرد  االسالم  حجت 
حوزه های فرهنگی بسترهای مورد نیاز برای ارتقا، 
پیشرفت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی فراهم 

شده است، افزود: ارتقای امنیت و برقراری انضباط 
منظور کسب  به  علمی  نگاه  با  قوانین  اجرای  و 
رضایتمندی ساکنین کیش می تواند در قالب مدلی 

در سطح کشور ارائه شود.
هزینه های  کاهش  و  کیفیت  ارتقای سطح  وی، 
تمام شده خدمات دولتی در این منطقه را به عنوان 
یک تجربه موفق عنوان کرد و بیان داشت: فراهم 
حذف  و  دولت  کوچک سازی  بسترهای  شدن 
تصدی گری در قالب طرحی کاربردی و به عنوان 

الگوی موثر و مفید در کشور اجرایی می شود.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به این که مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش نقش مهمی در خلق ثروت و 
استفاده مناسب از منابع این منطقه ایفا می کند، گفت: 
این  در  مستقر  دستگاه های  تمام  همدلی  و  انسجام 
منطقه موجب کسب دستاوردهای خوبی در حوزه های 
مختلف شده، از این رو جزیره کیش ضمن این که 
مورد توجه سه قوه قرار می گیرد، حمایت نیز خواهد شد.

مبارزه  را  کیش  جزیره  ویژگی های  از  یکی  وی، 
جدی با فساد عنوان کرد و اظهار داشت: برخورداری 
جزیره کیش از سالمت فکری و اقتصادی، موجب 
رونق فعالیت های اقتصادی سالم و خلق امید برای 

مردم در این منطقه شده است.
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، ایام والدت پیامبر اکرم)ص( و 
هفته وحدت را فرصت مناسبی برای توجه بیشتری 

به آموزه های دینی و اخالقی دانست و اظهار نمود: 
امانتداری و درستکاری یکی از موضوعات اساسی و 
کلیدی در زندگی فردی و اجتماعی است که با اتکا 
به این اصل می توانیم وظایف خود را با بهره گیری 
از گنجینه عظیم قرآن کریم به خوبی انجام دهیم.

فن آوری،  دانش،  حوزه های  مظفری،  غالمحسین 
برتر  دانشگاه های  حضور  و  دانش بنیان  شرکت های 
کشور در جزیره کیش را از سرمایه های ارزشمند علمی 
و پژوهشی برشمرد و گفت: فعالیت های گسترده عمرانی 
ازجمله الیروبی اسکله 35هزار تنی و پروژه سالن مسافری 
فرودگاه کیش از ظرفیت ها و زیرساخت هایی می باشد که 

با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت و توسعه است.
شرکت های  استقرار  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
بهره مندی  و  نوآوری کیش  دانش بنیان در مرکز 
از توانمندی های این مجموعه توانستیم در زمینه 
تامین برخی از تجهیزات مورد نیاز پروژه ترمینال 

فرودگاه کیش گام های موثری برداریم.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
حوزه های  در  را  کیش  جزیره  عمومی  فضای 

»فرهنگی و مذهبی« به ویژه در ماه های محرم 
و صفر مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این منطقه با 
اقدامات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی برای آبادانی 
و توسعه فرهنگ کیش اقدامات خوبی درخصوص 

مسجد و مدرسه سازی انجام شده است.
مظفری اذعان داشت: درخصوص هوشمندسازی 
ایران و ظرفیت های موجود در جزیره کیش این 

منطقه به عنوان یک پایلوت مطرح شده است.
همچنین، حجت االسالم والمسلمین حسن زاده امام 
جمعه کیش نیز اقدامات موثر سازمان منطقه آزاد کیش 
در حوزه های »عمرانی، اقتصادی و فرهنگی« را رو 
به پیشرفت و هم تراز با سرزمین اصلی عنوان کرد و 
گفت: مجموعه مسئولین، مردم و نخبگان کیش با یک 
انسجام و همدلی ضمن حفظ جایگاه کیش، این منطقه 

را به یک شهر مدرن اسالمی تبدیل خواهند کرد.
حاج یعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن نیز یکی از 
امتیازات جزیره کیش را وحدت و همدلی میان مردم 
و مسئولین مذاهب شعیه و سنی عنوان کرد و اظهار 
داشت: سال های سال، اقوام مختلف با صداقت و نجابت 
خاصی در کنار هم بدون هیچ مشکلی در این منطقه 
زندگی می کنند و این نشان از مدیرت مدبرانه مسئولین 
مدیرعامل  مظفری  غالمحسین  ازجمله  منطقه  این 
سازمان منطقه آزاد کیش دارد که با ایجاد وحدت میان 
برای  کمکی  و  تالش  هیچ  از  جامعه،  مختلف  اقشار 

پیشرفت و توسعه این منطقه دریغ نمی کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

جزیره کیش هاب فعالیت های بین المللی دانشگاهی در کشور
اخبار منطقه آزاد کیش

اعضای کمیسیون صنایع مجلس و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، 
از  یکی  که  کیش  در  انسان  بدن  بافت های  تولید  شرکت  یک  از  بازدید  در 
8شرکت مطرح جهان در این زمینه است، توانمندی های باالی این مجموعه در 

زمینه کلونینگ و تولید بافت های بایو را شایسته و قابل تقدیر دانستند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و هیات همراه و برخی از معاونین و 
مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، در بازدید از شرکت »همانند ساز بافت کیش«، در 

جریان فعالیت این مجموعه در حوزه تولید بافت های اندام انسان قرار گرفتند.
با  دهه ۷0  از  مجموعه  این  گفت:  کیش  بافت  همانندساز  شرکت  مدیرعامل 
تالش های زیاد خود در این حوزه موفق شده به یک تکنولوژی فوق العاده خاص 
دست پیدا کند و به عنوان یکی از 8کشور برتر دنیا مطرح شده است. این شرکت 
با ۱30نیروی مجرب، در سه شیفت کاری با فناوری بسیار باال فعالیت دارند و 
حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر در داخل از تولیدات آن استفاده می کنند.

انوشه کاظمیان با اشاره به این که طبق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر این 
که اگر شخصی بر اثر حادثه ای دچار مرگ مغزی و قلبی شد، مجوز استفاده از 
بافت های آن شخص وجود دارد، اظهار داشت: این شرکت با تولید بافت اندام 
انسان فعالیت می کند و زمانی که یک نفر اندام های خود را اهدا می کند، 8نفر و 

در صورت اهدا بافت نزدیک به ۲00نفر از آن استفاده می کنند.
وی با بیان این که داخل بخش های مختلف این مجموعه نسبت به اتاق جراحی باز، 
از نظر تمیزی، بیولوژیکی و فنی مورد اهمیت بیشتر این شرکت قرار گرفته است، 
افزود: این مجموعه دارای اتاق هایی در کالس های مختلف است. در کالس سرد، 
در هر یک و نیم مترمربع ۱00ذره هم قابل مشاهده نخواهد بود و کالس ۱0 در هر 
یک و نیم متر مربع فقط ۱0ذره قابل مشاهده خواهد بود و این مهم نشان دهنده آن 
است که محصول تولیدی که در نهایت در بدن مردم استفاده می شود، تمام استریلیزه 

شده است و هیچ میکروبی در این مجموعه وجود ندارد. 
از  کشور،  دارویی  صنایع  از  بعد  شرکت  این  محصوالت  کاظمیان ،  گفته  به 

رتبه های نخست کشوری برخوردار است.
این کارآفرین در رابطه با این که فعالیت این مجموعه از سازمان پزشک قانونی 
آغاز می شود و فرد سالمی که بر اثر حادثه کمتر از 48ساعت از دنیا رفته و تمام 
اعضای بدن آن شخص به این شرکت انتقال داده می شود، گفت: بعد از سنجش 
تمام عفونت ها و استخوان بزرگ ران که قابلیت اهدا دارد و می توان برای حفظ 

سالمت ده ها نفر دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است، در این بازدید، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت و سرپرست معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، مصطفی 
خانزادی معاون فنی و عمرانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، امیرحسین اسماعیلی 
دبیر کمیسیون صنایع و معدن، حجت االسالم و المسلمین سلیمی عضو کمیسیون 
و عضو هیات رئیسه مجلس، حجت االسالم و المسلمین حسینی نیا عضو کمیسیون 
و رئیس کمیته صنایع نفت و گاز پتروشیمی، حجت اله فیروزی سخنگوی صنایع و 
معدن، فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معدن و حسین گروسی معاون 

پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد حضور داشتند.

والمســـلمین  االســــالم  حجــت 
جمعه  امام  ابوترابی فرد  سیدمحمدحسن 
موقت تهران با حضور رئیس هیات مدیره 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مرکز  منطقه،  این  مسئولین  از  برخی  و 

فعالیت های قرآنی کیش را افتتاح کرد.
آیین  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
کیش،  قرآنی  فعالیت های  مرکز  افتتاح 
و  تصمیم سازی  مرکز  را  مجموعه  این 
تصمیم گیری به نور قرآن کریم عنوان 

کرد و گفت: تمام آیات قرآن و وحی با صدای بلند فریاد توحید، تفهیم حقیقت و 
عالم هستی به انسان تحت قدرت حکیمانه، عالمانه و ذات اقدس احدیت دارد و 

انسان نباید جز به قدرت خدای متعال به کسی توجه و تکیه کند.
هدایت  توحید  حقیقت  سوی  به  را  انسان  قرآن  آیه های  ابوترابی فرد،  گفته  به 
می کند و حقیقت توحید در دو جمله تبیین شده است: »فهم عزت ربوبیت و ذلت 
عبودیت«، بنابراین انسان برای ارتباط با مبدا هستی و حقیقت عالم و توحید 

یک راه بیشتر ندارد و آن راه »علم، معرفت، عقالنیت، اندیشه و تفکر« است.
جزیره  مذهبی«  و  قرآنی  »فرهنگی،  فعالیت های  کیش  جمعه  امام  همچنین، 
کیش را هم تراز با بسیاری از مناطق مذهبی کشور دانست و افزود: نمونه بارز 
قرآنی  فعالیت های  مرکز  افتتاح  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  فرهنگی  اقدامات 

کیش به عنوان مرکز راهبردی و راهبری بسیار قوی در مصلی کیش است.
حجت االسالم والمسلمین حسن زاده تاکید کرد: با افتتاح مرکز قرآنی در مصلی 
بزرگ کیش، تمام فعالیت های قرآنی در یک چارچوب منظم و مدیریت واحد 

آغاز خواهد شد.
جزیره  در  5هکتار  مساحت  به  زمینی  در  کیش  مصلی  که  این  بیان  با  وی 
95کیلومتری احداث شده است، نشان از یک عزم و نگاه بسیار بلند دارد که با 
حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت های قرآنی و فرهنگی در 

این منطقه با سرعت بیشتری پیشرفت خواهد کرد.
امام جمعه کیش، آغاز فعالیت های فرهنگی، مذهبی و قرآنی کیش را مدیون 
جمعه  امام  علیدادی  المسلمین  و  االسالم  مدبرانه حجت  مدیریت  و  تالش ها 
سابق کیش عنوان کرد و اظهار داشت: در دوره مدیریت غالمحسین مظفری 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فعالیت های فرهنگی 
و مذهبی خوبی در سطح گسترده در این منطقه انجام شده و این اقدام مورد 
استقبال شمار زیادی از مردم والیتمدار جزیره کیش و مسئولین کشوری قرار 

گرفته است.
گفتنی است، با برگزاری مراسم های مذهبی جزیره کیش توسط 45هیئت فعال 
در ایام ماه محرم، روز عاشورا و تاسوعا جمعیت کثیری از هیئت های مذهبی 
با  همچنین  می رسانند؛  بهم  حضور  کیش  سراسر  در  و  مقدس  مکان  این  در 
حمایت مدیرعامل مردمی کیش غالمحسین مظفری، تعداد مساجد از 3مسجد 
به ۱5مسجد رسیده و تعدادی از مساجد باشکوه و نمونه ای در حال ساخت و 

ساز هستند.
شایان ذکر است، در این مراسم سیدمحمدرضا مداح مشاور و مدیر کل حوزه 
اقتصادي،  معاونت  سرپرست  و  مدیریت  توسعه  معاون  آخوندي  ناصر  ریاست، 
و  گردشگری  معاون  نشان  خسرو  اجتماعی،  و  فرهنگی  معاون  پورعلی  سعید 
برخي از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، مصطفي خانزادي معاون عمراني و 
زیربنایي دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد، امیرحسین اسماعیلی دبیر کمیسیون 
صنایع و معدن، حجت االسالم والمسلمین سلیمی عضو کمیسیون و عضو هیات 
رئیسه مجلس، حجت االسالم والمسلمین حسینی نیا عضو کمیسیون و رئیس 
و  صنایع  سخنگوی  فیروزی  حجت اله  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صنایع  کمیته 
معدن و فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان نمود:

امام جمعه موقت تهران بیان داشت:

امام جمعه موقت تهران اظهار نمود:

کیش، پایلوت منطقه ای جذابیت و جاذبه های منظر شهری

جزیره کیش، نمادی از توسعه امیدوار کننده ایران اسالمی

تبدیل منطقه آزاد کیش به یکی از نمادهای وحدت اسالمی

تولید بافت های بدن انسان در 
منطقه آزاد کیش

افتتاح مرکز فعالیت های قرآنی کیش

بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از شرکت »همانند ساز بافت کیش«:

با حضور امام جمعه موقت تهران صورت پذیرفت:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
دانشگاه های  روسای  نشست  نخستین  در  کیش 
دانشگاه های  نمایندگان  با  کشور  یک  درجه 
عضو  IAUP ، بر ارتقاء آموزش عالی در مناطق آزاد 

با هدف رونق همه جانبه تاکید کرد.
غالمحسین مظفری با بیان اینکه امروزه کشورهای 
جهان سعی در ایجاد ارتباط بین آموزش عالی و 
برنامه های توسعه خود دارند، گفت: می توان گفت 
دانشگاه ها، یکی از پر ارزش ترین منابع که جوامع در 

اختیار دارند، می باشند.
نیروی  تنها  نه  دانشگاه  گسترش  با  افزود:  وی 
بلکه  می شود،  تربیت  جامعه  نیاز  مورد  انسانی 
برای  جامعه  فرهنگی  و  فکری  زیرساخت های 
برخورداری از روش ها و فناوری های نو نیز فراهم 
می شود؛ چراکه آموزش های عالی موثرترین روش 

سرمایه گذاری در منابع انسانی است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید 
بر  مبتنی  اقتصاد  توسعه  در  عالی  آموزش  نقش  بر 
فناوری های پیشرفته در کشورهای تازه صنعتی شده، 
دانشگاه های  سمت  به  حرکت  امروزه  نمود:  اذعان 
بین المللی و گسترش روابط علمی و بین المللی دانشگاه، 
نه تنها عضو غیرقابل انکار در پیشرفت های علمی و 
ارتقای کیفیت آموزش عالی می باشد، بلکه منجر به مورد 
اعتنا قرار گرفتن فرهنگ و رفتار اجتماعی ملل در عرصه 

جهانی به عنوان کنشگران فعال و مثبت خواهد شد .
مظفري عنوان کرد: بین المللی سازی آموزش عالی 
سیاست های  و  دستورکار  در  مهم  این  توسعه  و 
و  تالش  و  گرفته  قرار  آزاد  منطقه  این  قطعی 
ارتباطات  افزایش تردد و  حمایت های الزم برای 
منطقه  سطح  در  محققان  و  دانشجویان  اساتید 

متمرکز شده است .
وي با بیان اینکه ارتقاي آموزش عالي در مناطق 
دانشگاه های  بین المللی  شعب  راه اندازی  با  آزاد 
خارجی  دانشگاه های  همچنین  و  داخلی  مطرح 
ضمن ایجاد زمینه تقویت بنیه علمی بومیان این 
مناطق موجب رشد و توسعه همه جانبه فعالیت ها 
مي شود، اظهار داشت: این روش، راهکار موثری 
برای جذب دانشجویان خارجی و رونق فعالیت های 

پژوهشی و تحقیقاتی در مناطق است.

جذب  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دانشجویان خارجی و توسعه همکاری های علمی 
کشورهای  محوریت  با  بین المللی،  پژوهشی  و 
آسیایی را زمینه ساز همکاری دوجانبه و استفاده از 
ظرفیت های موجود برشمرد و گفت: این مهم از 
مباحث کلیدی و مورد توجه سازمان در سال های 

اخیر بوده است.
خلیج  حوزه  و  همسایه  کشورهای  افزود:  وي 
برقراری  و  جغرافیایی  نزدیکی  دلیل  به  فارس 
امکانات  از  راحتی  به  می توانند  پروازی  خطوط 
آزاد بهره مند شوند؛  این منطقه  آموزش عالی در 
ضمن اینکه جزیره کیش علی رغم وسعت اندک، 
و  فرودگاهی  اقامتی،  مطلوب  بسیار  امکانات  از 
بندری، مراکز خرید متعدد و بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی برخوردار است که می تواند اقامت 
دانشجویی در این جزیره را برای عالقه مندان به 

تحصیل در کیش دلپذیر کند.
مظفري تاکید کرد: با توجه به رویکرد متفاوت آموزش 
عالی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، تمرکز 
ویژه ای برای ارائه رشته های مورد نیاز فعالیت های 
موقعیت  بنابراین  دارد؛  وجود  منطقه  هر  محوری 
جغرافیایی کیش و وجود شرکت های خدمات فنی و 
مهندسی مرتبط با صنعت نفت و خدمات پشتیبانی 
سکوهای نفتی سبب می شود تا امکان تدریس در 
طیف وسیعی از رشته های مرتبط با صنعت نفت و 
حمل و نقل دریایی و تحقیقات و پژوهش در این 

منطقه فراهم شده که در نهایت به ارتقای دانش و 
تخصص جوانان و نیروی کار ماهر در کیش منجر 
گردیده و رونق اقتصادی این جزیره را قوت می بخشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بیان 
داشت : مناطق آزاد با توجه به قوانین سهل و خاصی 
که دارند، بستر مناسبی برای تربیت دانشجویان و 
نیروی کار ماهر در رشته های تخصصی مورد نیاز 

همان منطقه به شمار می روند.
وي، آغاز به کار مرکز نوآوری کیش با هدف ایجاد 
را  نوآوری  اکوسیستم  ایده  اجرای  و  دانشی  شهر 
یکی از مباحث مهم این منطقه آزاد برشمرد و اظهار 
نمود: موضوعات مربوط به مرکز نوآوري در کیش 
استفاده  با  می تواند  و  می شود  پیگیری  با جدیت 
از ظرفیت دانشگاه های مطرح داخلی و خارجی، 
موفقیت چشمگیری را در عرصه فعالیت های علمی 

و تولیدات مبتنی بر فناوری ایجاد کند.
در  نوآوری  اکوسیستم  ایده  کرد:  عنوان  مظفري 
علم، اکوسیستم کاملی است و مرکز نوآوری کیش 
این  اعضای  بتواند  به  نوعی یک هاب است که 
اکوسیستم را که شامل دانشگاه ها، سرمایه گذاران 
و ارگان های مالی فعال در راستای تحقق اهداف 
بیان  به  را به هم متصل کند.  نوآورانه در کیش 
دیگر، سازمان منطقه آزاد کیش برای ساماندهی 
دانش بنیان،  پیشرو،  و  ایده  صاحب  شرکت های 
خالق و فعال در زمینه فناوری های نو در حوزه های 
نقل  و  هتلینگ، حمل  دریا،  فناوری  گردشگری، 
هوشمند، سالمت و مدیریت پسماند که محورهای 
با اهمیت در جزیره کیش هستند و استفاده از توان 
حوزه ها  این  در  عالقه مند  سرمایه گذاران  مالی 
تالش می کند. در این روند حضور گسترده اساتید و 
فعالیت شعب بین المللی دانشگاه ها در جهت تقویت 

بنیه علمی جزیره کیش جایگاه بسیار مهمی دارد.
همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف را نیز 
به عنوان یکی از راهکارهای توسعه مناطق آزاد 
معرفي کرد و افزود: جزیره کیش به دلیل موقعیت 
معافیت های  و  مزایای سرمایه گذاری  جغرافیایی، 
گمرکی، برای فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی 
مقصدی امن محسوب می شود که استفاده مطلوب 

به  کیش  در  فرابورس  و  بورس  ظرفیت های  از 
اقتصادی  بنگاه های  مالی  تامین  بازوی  عنوان 
امن  زیرساخت های  ایجاد  زمینه  کردن  فراهم  و 
رونق  برای  کیش  جزیره  در  دیجیتال  پرداخت 
مبادالت تجاری و معامالت بازار بورس بین الملل 
کیش، امکان فعالیت اقتصادی و تجاری شرکت ها 

و بنگاه های داخلی و خارجی را میسر می کند.
وي با اشاره به نقش مهم صنعت گردشگري در 
گردشگری  صنعت  عرصه  در  داشت:  اظهار  دنیا 
هم که سومین صنعت درآمدزای جهان در عصر 
حاضر است، جزیره کیش حرکتی شتابان و موفق 
ایران  به عنوان قطب گردشگری  و  است  داشته 
و  بندرگاهی  فرودگاهی،  الزم  زیرساخت های  با 
هوایی  و  زیبا  طبیعت  اقامتی،  پیشرفته  امکانات 
مطبوع مقصدی مطلوب برای میزبانی شایسته از 
گردشگران خارجی و داخلی است؛ منطقه ای آزاد 
که گردشگران خارجی بدون نیاز به روادید می توانند 

از مزایای سفر به آن بهره مند شوند.
مظفري همچنین گردشگری سالمت، اکوتوریسم، 
بخش هایی  ازجمله  ورزشی  و  علمی  گردشگری 
برشمرد که زیرساخت های مورد نیاز هر بخش به خوبی 

در جزیره کیش فراهم شده و در حال توسعه است.
وي در ادامه با بیان اینکه کیش با آمار پذیرش 
ساالنه بیش از یک میلیون و هشتصد هزار گردشگر 
داخلی و خارجی و قرار گرفتن در منطقه استراتژیک 
خلیج فارس، بازاری بزرگ برای سرمایه گذاری در 
عرصه گردشگری است، افزود: در چند سال اخیر 
معرفی مناسب ظرفیت های این بازار بزرگ، توجه 
سرمایه گذاران خارجی را جلب کرده و خوشبختانه 
طرح های بزرگ گردشگری با سرمایه گذاری کالن 
داخلی و خارجی در جزیره کیش در حال اجراست.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
و  جلسات  علمی،  دیپلماسی  این  دارم  امید 
روابط  گسترش  برای  مثبتی  نتایج  نشست ها 
دانشگاهی  مشترک  مراکز  و  رشته ها  ایجاد  با 
آینده  و  باشد  داشته  مشترک  تحقیقات  و 
همکاری های  و  علمی  رشد  در  منطقه  این 

بگیرد. شکل  دانشگاهی  بین المللی 
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امام جمعه موقت تهران گفت: انسجام، همدلی و همراهی 
سازمان منطقه آزاد کیش با علما، ائمه جمعه اهل تشیع و 
اهل تسنن، شورای تامین و مسئولین استان هرمزگان، نشان 
دهنده موفقیت های روزافزون و آینده روشن این منطقه است.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ضمن 
تبریک میالد با سعادت پیامبر اسالم)ص( و هفته وحدت، 
مظفری  غالمحسین  صمیمی  ارتباط  و  سازنده  تعامل  بر 
اشاره  منطقه کیش  پرتالش سازمان  و  مردمی  مدیرعامل 
داشت و افزود: تجارب ارزشمند مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در مجلس شورای اسالمی و حوزه های اقتصادی، 

نویدبخش تحوالت زیرساختی در جزیره کیش است.
وی درخصوص ظرفیت های ارزشمند منطقه آزاد کیش 

که می تواند به عنوان پایلوت برای آغاز تحوالت جدید 
در سطح کشور ارائه شود، اظهار داشت: از ابتدای تصویب 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق همواره به 
عنوان نمادی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی مورد 
توجه قرار گرفته است و باید برای صادرات و ارتباط با 
کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس فرصت های 

جدیدی را ایجاد کنیم.
امام جمعه موقت تهران، با اشاره به اینکه منطقه آزاد 
برخورداری  و  گردشگری  جاذبه های  نظر  از  را  کیش 
از اکسیژن خالص میان چهار کشور دنیا و همچنین از 
نظر محیط زیست، در شرایط مطلوبی قرار گرفته است، 
افزود: منطقه آزاد کیش به عنوان مهد گردشگری و 

ایران  ملت  برای  فرهنگی می تواند  و  اقتصادی  نقطه 
نقش آفرینی کند.

وی، سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
به جزیره کیش را رصد تحوالت فرهنگی و اقتصادی 
در این منطقه دانست و تصریح نمود: تجارب ارزشمند 
نمایندگان مجلس در حوزه قانونگذاری، مسائل صنعتی 
مرتبط و شناسایی مشکالت اقتصادی جزیره، بررسی و 

ارائه راهکارها علت اصلی سفر آنان به کیش بود.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد 
خاطرنشان کرد: به منظور بهره مندی از ظرفیت های منطقه 
و با توجه به نگاه رهبری در بیانیه گام دو انقالب اسالمی؛ 
چند افق بلند ترسیم شده است و باید با نگاه تمدن اسالمی 

در جهان حرکت کنیم و با شناسایی فرصت ها و تهدیدها، 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و از فرصت ها نهایت 

استفاده را در این زمینه مدنظر قرار دهیم.
امام جمعه موقت تهران در پایان با بیان این که جوانان 
متخصص تربیت شده، سرمایه های اصلی این کشور 
هستند و باید از آنان حمایت کنیم، تاکید کرد: در شرایط 
تحریم های ظالمانه دشمنان، اهتمام به زیرساخت های 
اقتصادی و نیروی انسانی، باعث خلق نشاط و انرژی 
در جامعه خواهد شد و با همت مردم، مسئولین، نخبگان 
علمی، سیاسی و علمای بزرگوار می توان برای تبدیل 
شدن این منطقه به یکی از نمادهای وحدت اسالمی 

گام های موثری برداشت.



استکبار  با  مبارزه  ملی  »روز  ۱۳آبان،  گرامیداشت  مراسم 
والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  با  جهانی« 
سیدعبدالجواد شمس الدین امام جمعه بندر انزلی و با حضور 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
انزلی در سالن  همایش ها و نمایشگاه های بین المللی منطقه 

برگزار شد.
امام جمعه بندر انزلی در این مراسم با بیان اینکه انسان های 
مومن باید عبودیت از خدا و اجتناب از طاغوت داشته باشند، 
اظهار کرد: اجتناب از طاغوت یعنی انسان های مومن نباید 
از  عالم  در  والیت  سلسله  باشند؛  غیرالهی  والیت  تحت 
پرودگار متعال آغاز و به انبیاء و اوصیاء الهی که در زمان ما 

نائب حجت خدا است، می رسد.
اینکه  به  اشاره  با  شمس الدین  والمسلمین  االسالم  حجت 
به  منطقه  و  جهان  در  خاصی  شرایط  در  اسالمی  انقالب 
پیروزی رسید و قطعا منشأ بسیاری از تحوالت و دگرگونی ها 
بوده، عنوان کرد: یکی از این مقاطع بسیار مهم انقالب که 
امام راحل)ره( از آن تعبیر به انقالب دوم کردند، ۱۳آبان و 

تسخیر النه جاسوسی است.
وی افزود: آمریکایی ها  پس از انقالب به شاه پناه داده بودند 

تا دست کسی به او نرسد، اما دانشجویان با این انگیزه که 
شاه باید به خاطر ظلم ها و کارهایی که انجام داده در ایران 
تا  کردند  تسخیر  را  سفارتشان  بگیرد،  قرار  محاکمه  مورد 
اما  کنند؛  و محاکمه  برگردانند  ایران  به  را  آن   اقدام  این  با 

آمریکایی ها از ترس اینکه خیلی از مسائل روشن شود این 
کار را نکردند.

و  ما  کشور  در  را  آمریکا  نقش  انزلی  بندر  جمعه  امام 
بسیار  داشته،  پهلوی  رژیم  که  جنایت هایی  و  خیانت ها 

مبرهن دانست و خاطرنشان کرد: با تسخیر النه جاسوسی 
و دسترسی به اسناد جنایات آمریکایی ها، خیلی از مسائل 
اسناد  از  خیلی  که  است  حالی  در  این  و  روشن شد  دیگر 

از بین رفته بود.
مجدد  تاکید  با  شمس الدین  والمسلمین  االسالم  حجت 
جامعه  و  مومن  انسان های  دین،  مهم  اصل  اینکه  بر 
گفت:  است،  ظلم ستیزی  و  طاغوت  از  اجتناب  دینی 
ببینیم  ظلم  بار  زیر  را  دیگران  و  خودمان  نمی شود 
آن  راس  در  که  استکبار  مجموعه  نزنیم؛  حرف  ولی 
سابقه  یک  تاریخ  در  دارد،  قرار  جنایتکار  آمریکای 
مردم  و  ما  کشور  به  نسبت  جنایت آلود  و  سیاه  بسیار 
کامال  تاریخ  بررسی  با  که  دارد  کشورها  سایر  مسلمان 

است. مشهود 
امام جمعه بندر انزلی با بیان اینکه ما نباید تاریخ را فراموش 
کنیم و به فراموشی تاریخی مبتال شویم، تصریح کرد: اگر 
چیزها  خیلی  مسئله  صورت  برود،  بین  از  تاریخی  حافظه 
که  است  چیزی  همان  »تحریف«  این  و  می شود  عوض 
مردم  در  آن  رهگذر  از  تا  هستند  آن  دنبال  به  آمریکایی ها 

استحاله فکری پدید آورند.

3 انزلی

کمیسیون  رئیس  نایب  خاندوزی  سیداحسان 
به  سفر  در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
منطقه آزاد انزلی، ضمن دیدار با دکتر محمدولی 
روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی از ظرفیت ها و توانمندی این 
منطقه در حوزه تجارت، تولید، صادرات و امور 

بندری بازدید به عمل آورد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست 
وضعیت  بررسی  و  عملکرد  ارزیابی  تخصصی 
سازمان  اقدام  دست  در  فعالیت های  و  موجود 
متبوع خود بیان کرد : منطقه آزاد انزلی به لحاظ 
به  تجاری،  کریدورهای  مسیر  در  گرفتن  قرار 
عنوان هاب داد و ستد کاال با کشورهای حوزه 
خزر، اوراسیا، چین و اروپا شناخته شده و به لحاظ 
موقعیت استراتژیک این منطقه همچون نزدیکی 
به پایتخت، برخورداری از ظرفیت بنادر انزلی و 
سراسری،  راه آهن  اتصال  همچنین  و  کاسپین 
به عنوان مرکز ترانزیت کاال فعالیت می کند و 
روابط  توسعه  با  همگام  زیرساخت ها  توسعه  با 
کار  به  را  خود  تالش  و  همت  تمام  تجاری، 
خواهیم برد تا از مزیت های جغرافیایی کشورمان 
داشته  بهره وری  پیش  از  بیش  منطقه  این  و 

باشیم.
محمدولی روزبهان در ادامه با اشاره به ضرورت 

حمایت نسبت به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
سرمایه گذاری،  فرصت های  بستر  افزایش  و 
عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  نمود :  خاطرنشان 
بودن  دارا  با  کشور  آزاد  منطقه  کوچکترین 
کمتر از ۲دهم درصد از مساحت استان گیالن، 
۸٫۲درصد از GDP استان را در اختیار دارد و 
با صادرات محصوالت تولیدی واحدهای مستقر 
ارزش  به  منطقه  این  صنعتی  شهرک های  در 
دالر  ۳۰میلیون  مقابل  در  دالر  ۱۵۷میلیون 
واردات کاال و مواد اولیه، عزم خود را در جهت 
جهش  و  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  به  دستیابی 
امر مهم، مورد  این  داده است که  تولید نشان 
تاکید مقام معظم رهبری بوده و همه مسئوالن 
باید تالش کنند تا بستر الزم به منظور ایجاد 

اشتغال و سرمایه گذاری فراهم شود.
در ادامه این نشست، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با تقدیر از اقدامات انجام 
شده در حوزه تولید و اشتغال در منطقه آزاد انزلی 
بیان کرد : منطقه آزاد انزلی در تکمیل زنجیره تولید 
و تجارت پیشگام بوده و امیدوارم با اقدامات ارزشمند 
انجام شده، در سال آینده این زنجیره مهم تکمیل 
و شاهد افزایش ارزش افزوده ایجاد شده و اشتغال 

خلق شده در این منطقه باشیم.
سیداحسان خاندوزی در ادامه با اشاره به روند 

مطلوب ورود کاال ، استقرار گمرک و خروج کاال 
در این منطقه افزود : سیاست کشور به سمتی 
است که مناطق آزاد یکپارچه و بیرون از مدار 
باشند و منطقه  جمعیتی تحت کنترل گمرک 
آزاد انزلی تاکنون در زمینه ورود کاالها و استقرار 
کاالها در خروجی، وضعیت مناسبی داشته و در 
بازدید از واحدهای تولیدی مشکالتی در حوزه 
تامین زنجیره مواد اولیه و خروج محصوالت به 
سرزمین اصلی و یا صادرات مطرح شد که در 

کمیسیون اقتصادی مجلس تالش خواهیم کرد 
تا مشکالتشان رفع شود.

گفتنی است، در روز نخست سفر نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به 
منطقه آزاد انزلی بازدید از هفت واحد تولیدی در 
شهرک های صنعتی منطقه، طرح های توسعه ای 
مجتمع بندری کاسپین، پروژه راه آهن در دست 
معاونین  شورای  جلسه  در  شرکت  و  احداث 

سازمان صورت گرفت.

خاندوزی  سیداحسان  دکتر  حضور  ادامه  در 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 

یازدهم در منطقه آزاد انزلی، جلسه تخصصی 
فرصت های  و  چالش ها  مشکالت،  بررسی 

اقتصادی و صادرکنندگان  فعالین  پیش روی 
منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

در این نشست که اعضای هیات رئیسه انجمن 
سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 
این  صادرکنندگان  و  تولید  از  نمایندگی  به 
گزارشی  ارائه  از  بعد  داشتند،  حضور  منطقه 
واحدهای  این  روی  پیش  افق  و  عملکرد  از 
مزایا  اجرای  روی  پیش  مشکالت  تولیدی، 
به ویژه در  قانونی در منطقه،  و معافیت های 
حوزه های مالیاتی و همکاری نهادهای دیگر 
تفصیلی  صورت  به  قانون  اجرای  مسیر  در 

مورد مباحثه قرار گرفت.
سوی  از  قانون  اجرای  لزوم  بر  تاکید 
مفاد  به  توجه  اجرایی،  دستگاه های  همه 
مزایا  اجرای  در  مقاومتی  اقتصاد  منشور 
تداوم  آزاد،  مناطق  قانونی  معافیت های  و 
فعالین  روی  پیش  مسائل  بررسی  جلسات 
اقتصادی و تولید کنندگان منطقه با نمایندگان 

تصریح  و  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
و  فرصت ها  از  حداکثری  بهره گیری  بر 
افزایش  درخصوص  منطقه  این  ظرفیت های 
اتحادیه  اعضای  به  توان صادراتی کشورمان 
مورد  محورهای  مهم ترین  اوراسیا؛  اقتصادی 
توافق از سوی نمایندگان بخش خصوصی و 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
را  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 

تشکیل می داد.
معاون  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
مدیرکل  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  ریاست  حوزه 
الزم  هماهنگی های  و  داشتند  حضور  نیز 
مشکالت  برخی  رفع  در  تسریع  منظور  به 
دستگاه های  میان  بیشتر  هماهنگی  و 
کمیسیون  نمایندگان  همکاری  با  اجرایی 
خصوصی  بخش  نمایندگان  و  اقتصادی 

آمد. عمل  به  انزلی  آزاد  منطقه 

اخبار منطقه آزاد انزلی

رئیس  روزبهان  محمدولی  سوی  از  حکمی  با 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
انزلی، »رحیم شوقی« با حفظ سمت به عنوان 
خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاونت  »سرپرست 

سازمان منطقه آزاد انزلی« منصوب شد.
عهده دار  همزمان  شوقی  رحیم  است،  گفتنی 
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون  سمت 

آزاد انزلی می باشد.
الزم به ذکر است، پیش از این امین افقی به 
عنوان معاون امور بندری و حوزه خزر مشغول 
هیات  عضو  هم اکنون  وی  که  بود  فعالیت  به 

مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی می باشد.
محمدولی  سوی  از  دیگر  حکمی  در  همچنین 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 
سازمان منطقه آزاد انزلی، »محمدرضا صفری « 
به عنوان »مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه 

خزر سازمان منطقه آزاد انزلی« منصوب شد.
آموخته  دانش  صفری  محمدرضا  است،  گفتنی 
دیپلماسی تجاری بوده و پیش از این سرپرست 
مدیریت توسعه روابط سازمان منطقه آزاد انزلی بود.
در سومین حکم از سوی محمدولی روزبهان رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 
»سیروس مرادی« به عنوان »مدیر توسعه تجارت 

سازمان منطقه آزاد انزلی« منصوب گردید.
از  پیش  مرادی  سیروس  است،  ذکر  به  الزم 
این به عنوان سرپرست مدیریت توسعه تجارت 

سازمان منطقه آزاد انزلی فعالیت می کرد.
روزبهان  محمدولی  سوی  از  دیگری  حکم  در 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
به  مومن زاده«  میرشمس  »دکتر  انزلی،  آزاد 
سازمان  مدیرعامل  عمرانی  »مشاور  عنوان 

منطقه آزاد انزلی« منصوب شد.
میرشمس  دکتر  سوابق  در  است،  گفتنی 
و  لنگرود  املش،  شهردار شهرهای  مومن زاده، 
فومن،  شهرستان های  فرماندار  و  صومعه سرا 

بندر انزلی و رشت به چشم می خورد.

در بازدید نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در جلسه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

امام جمعه بندر انزلی در نشست گرامیداشت روز سیزده آبان اظهار داشت:

 منطقه آزاد انزلی پیشگام در تکمیل 
زنجیره تولید و تجارت

تاکید بر رفع موانع تولید و لزوم اجرای قانون مناطق آزاد

انسان های مومن باید عبودیت از خدا و اجتناب از طاغوت داشته باشند

 چهار انتصاب در سازمان
 منطقه آزاد انزلی

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:
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و  میانه  آسیای  و کشورهای  اروپا  ترانزیت  ایران  چهارراه  در طول سال ها، 
همچنین همسایگان خود بوده است؛ اما امروزه داشتن جایگاه ترانزیتی فعال، 
به ایراد تفاهم نامه با کشورهای دیگر نیاز دارد.  البته که کشور ما پیوند دهنده 
ترکیه  و  یعنی روسیه  به همسایگان شمالی،  کشورهای حوزه خلیج  فارس 
و آذربایجان و... است، به همین خاطر هم در حوزه دریایی به  رغم وجود 
تحریم ها نمی توان نقش ایران را نادیده گرفت و همین موضوع سبب شده 

که ایران عضو کمیته های مشترک همکاری بسیاری در این زمینه باشد.
اکنون سخن از عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است . باید بدانیم 
روابط  توسعه  در  کشور  آزاد  منطقه  نقش  اوراسیا،  به  ایران  پیوستن  با  که 
اقتصادی و تجاری افزایش پیدا کرده و واقعیت هم آن است که مناطق آزاد 
از فقر و عقب ماندگی رها سازند؛ در  می توانند کشورهای درحال  توسعه را 
همین راستا مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در شمال، جنوب، 
انزلی به عنوان تنها  آزاد  ایجاد شده اند که منطقه  شرق و غرب کشورمان 

منطقه آزاد تجاری-صنعتی در شمال کشور، یکی از آنها است.
منطقه آزاد انزلی به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال- جنوب معروف 
به نستراک که از آن به  عنوان کریدور حمل  و نقل قرن بیست و یکم آسیا- اروپا یاد 
می شود، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه این کریدور بندر هلسینکی 
در شمال اروپا را از طریق روسیه به بنادر شمال و جنوب دریای خزر، بنادر خلیج  فارس 

و سپس به کشورهای جنوب و شرق آسیا متصل می نماید. 
حاشیه  کشورهای  با  ارتباط  زمینه  در  ویژه ای  موقعیت  انزلی  آزاد  منطقه 
دریای خزر دارد و به دلیل همجواری با بنادر آستراخان و الگان در روسیه، 
آذربایجان  در  باکو  و  قزاقستان  در  اکتائو  ترکمنستان،  در  کراسنودسک 

می تواند در توسعه صادرات کشورمان بسیار نقش آفرین باشد.
 CIS منطقه آزاد انزلی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای
حق دسترسی به کشور به  ویژه گیالن می دهد و به جهت نزدیکی به فرودگاه 
بین المللی سردار جنگل رشت با برخورداری از تجهیزات کامل ناوبری، می تواند در 

توسعه صادرات و در پی آن ایجاد اشتغال و تولید اثربخش باشد.
می تواند  که  موافقت نامه هایی  از  یکی  اوراسیا؛  موافقت نامه  به  برگردیم  اما 
صادرات و سرمایه گذاری در کشور را تقویت کند. با توجه به این موافقت نامه 
باید بپذیریم که یکی از بخش هایی که با سرعت پیشرفت و شاهد جنب  و 

جوش بیشتری خواهد بود، بنادر شمالی است.
واقعیت آن است که در شرایط تحریم و اینکه صادرات با مشکالتی روبه رو است، 
موافقت نامه اوراسیا کمک بزرگی برای صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی 
است؛ مدیران بنادر شمالی کشور می توانند با این موقعیت، فرصت های جدید 
سرمایه گذاری خلق کنند تا سرمایه گذاران داخلی و کشورهای عضو اوراسیا تمایل 

بیشتری برای سرمایه گذاری در پسکرانه و حتی بنادر کشور داشته باشند.
اول  از  رسمی  طور  به  را  خود  کار  اوراسیا،  اتحادیه  است ،  ذکر  به  الزم 
20میلیون  هم اکنون  اوراسیا  عضو  کشورهای  کرد.  آغاز  ژانویه 2015 
کیلومترمربع مساحت و بیش از 184میلیون نفر جمعیت دارند که 5.2درصد 
نیز  اوراسیا   اقتصادی  اتحادیه  اولیه  تشکیل  قرارداد  است.  جهان  جمعیت 
منعقد  قزاقستان  و  بالروس  روسیه،  کشورهای  میان  سال2014  29مه  در 
و  ارمنستان  کشورهای  سپس  و  شد  اوراسیا  گمرکی  اتحادیه  جایگزین  و 

قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند.
اما ایران در سال 1395 به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک 
منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب 
اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعهد و ارزیابی 
کمی و کیفی اقالم و میزان تعرفه ترجیحی آنها، باالخره این موافقت نامه در تاریخ 

27اردیبهشت ماه سال 1397 در شهر آستانه قزاقستان به امضاء رسید.
در ادامه این گزارش، با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون  انزلی ، 
مدیران همایش اتحادیه اوراسیا و معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
به گفت و گو نشستیم تا بیشتر با موقعیت این منطقه و نقش مهم موافقت نامه 

اوراسیا آشنا شویم که در ذیل می خوانید.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
منطقه آزاد انزلی، کریدوری جهت مبادالت کاالیی آسیا و اروپا
سابقه روابط مردم گیالن زمین و انزلی با مردم حوزه اوراسیا به دوران روسیه تزاری 
و بعد از اضمحالل مسیر تجاری شرق به غرب یعنی جاده ابریشم بازمی گردد و 
ایرانیان به منظور دور زدن مسیر تجاری با اروپا که توسط امپراطوری عثمانی آن 
روزگار مختل شده بود، از مسیر هشترخان آن روزگار و آستراخان فعلی، روابط 

تجاری، علمی و حتی مسافرت های خود به اروپا را ترسیم نمودند.
ظرف بالغ بر دو قرن هجدهم و نوزدهم میالدی، انزلی، دروازه آشنایی ایرانیان با 
مدنیت و تمدن جدید شد؛ نقشی که متاسفانه بعد از ظهور اتحاد جماهیر شوروی 
به محاق رفت، اما بعد از فروپاشی بلوک شرق و تغییر معادالت جهانی، جمهوری 
اسالمی راهکارهای توسعه مراودات با کشورهای تازه استقالل یافته شوروی 
را به منظور گسترش همکاری های منطقه ای با همسایگان جدید شمالی، در 

حوزه های اقتصادی و فرهنگی در دستورکار قرار داد.
بی تردید ایجاد سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از استراتژیک ترین مناطق 
آزاد کشورمان از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی که ابتدا در قالب منطقه 
ویژه اقتصادی از سال 75 و سپس از سال 84 به عنوان منطقه آزاد تاسیس شد، در 
راستای استراتژی کالن دولت ایران در جهت توسعه مناسبات اقتصادی خود با 

کشورهای حوزه دریای خزر و اوراسیا باید ارزیابی نمود.
آزاد  منطقه  ژئواکونومیک  و  ژئواستراتژیک  متنوع  ظرفیت های  مالحظه  با 
گسترش  مسیر  در  را  منطقه  این  مزیت های  و  فرصت ها  می توان  انزلی 
جمهوری  فرامنطقه ای  مراودات  در  محوری  نقش  ایفای  و  همکاری ها 

اسالمی در قالب راهبردهای اقتصادی مقاومتی چنین برشمرد:
سایر  و  تهران  به  کشورمان  آزاد  منطقه  نزدیک ترین  انزلی  آزاد  منطقه 

قطب های جمعیتی و شبکه تولید و توزیع مواد اولیه ایران می باشد.
منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدور شمال-جنوب قرار گرفته است، کریدوری 
که با تکمیل حلقه های زیرساختی آن، زمینه کاهش زمان و هزینه حمل و 
نقل کاال میان جنوب و شرق آسیا با اروپا را فراهم می کند. در نتیجه این 
منطقه در کنار منطقه آزاد چابهار در جنوب کشور، به عنوان مبادی ورودی 

و خروجی این کریدور در ایران عمل می کنند.
منطقه آزاد انزلی با ایجاد مسیر ترانزیتی جدید مابین ایران و چین، کریدور 
چین، قزاقستان، ایران را با محوریت خود تاسیس نمود که عالوه بر حمل و 
نقل کاالهای ایران و چین، از قابلیت ترانزیت محصوالت ترکیه و کشورهای 

حوزه قفقاز و عراق نیز برخوردار می باشد.
منطقه آزاد انزلی دارای دو مجتمع بندری فعال در محدوده خود است که 
هم اکنون ظرفیت تخلیه و بارگیری بالغ بر 20میلیون تن کاال را در طول 
بندر  معروف ترین  و  قدیمی ترین  عنوان  به  انزلی  بندر  می باشند؛  دارا  سال 
ایران در خزر و بندر کاسپین که هم اکنون سه پست از فاز نخست آن در حال 
بهره برداری است و با تکمیل فازهای نهایی آن به بزرگترین بندر ایرانی در 
دریای خزر با دارا بودن 22پست اسکله و ظرفیت 15میلیون تن و پسکرانه 

افزون بر 500هکتاری، تبدیل می شود.
فضای  در  که  است  سوم  نسل  بندر  یک  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندر 
مراحل  نیز  سوم  و شهرک  می باشد  فعال  دو شهرک صنعتی  آن  پسکرانه 

آماده سازی و تحویل خود را طی می کند.
مهم ترین پروژه ملی منطقه آزاد انزلی که دارای بازخوردها و منافع بین المللی 
برای کشورمان خواهد بود، طرح اتصال این منطقه و بندر کاسپین به خط 
ریل سراسری است که در آینده نزدیک با وصل شدن به منطقه آزاد انزلی، 
مهم ترین  و  آورده  پدید  را  منطقه  این  به  جنوبی  بنادر  ریلی  ارتباط  زمینه 
کشورهای  میان  کاال  ترانزیت  میزان  و  ظرفیت  افزایش  جهت  زیرساخت 

جنوبی و شمال ایرانی اسالمی تکمیل می شود.
گمرک  در  اوارسیا  اقتصادی  اتحادیه  دبیرخانه  بودن  مستقر  به  عنایت  با 
بندر انزلی و این واقعیت که در حدود 90درصد از حجم مبادالت ایران با 
کشورهای عضو اوراسیا، از طریق بنادر و گمرکات این منطقه، با دو کشور 
روسیه و قزاقستان صورت می گیرد، این مهم تاکید مجددی بر نقش متمایز 
و ارزش آفرین منطقه آزاد انزلی در عرصه توسعه مراودات گمرکی و ترانزیتی 

کشورمان با کشورهای مزبور است.
زمانی  را  به مساحت 50هکتار  منطقه  ایجاد سومین شهرک صنعتی  طرح 
که در کنار طرح افزایش محدوده های صنعتی منطقه قرار دهیم، به راهبرد 

عملیاتی این سازمان برای افزایش ظرفیت و توانمندی صادراتی، درآمدزایی 
و اشتغال زایی بیشتر نائل می شویم.

براساس موارد اشاره شده فوق، برگزاری همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای، از سوی 
شورایعالی  دبیرخانه  همراهی  و  همکاری  با  که  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
اسالم،  جهان  آینده پژوهی  موسسه  ایران،  ژئوپلتیک  انجمن  آزاد،  مناطق 
اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران و با مشارکت دانشگاه های تهران، 
عالمه طباطبایی و مراکز تحقیقاتی-پژوهشی برتر کشور در 27آبان ماه سال 
جاری در مرکز همایش های این منطقه برپا می شود را باید در راستای تجزیه 
و تحلیل علمی و کارشناسانه ابعاد مختلف فرصت ها و چالش های پیش روی 

اجرای مفاد توافق نامه همکاری با اتحادیه مزبور عنوان کرد.
سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور که 
از نقش محوری در توسعه روابط با کشورهای حوزه اوراسیا برخوردار می باشد، 
و  اجرایی  سرمایه گذاری،  علمی،  ظرفیت های  تمامی  از  می داند  خود الزم  بر 
قانونگذاری کشور در مسیر هم افزایی و بهره برداری حداکثری از فرصت های 

موجود در عضویت اتحادیه مزبور به نفع منافع ملی، استفاده نماید.
و  مزایا  بر  تکیه  با  این سازمان،  از سوی  ترسیم شده  راهبردهای  براساس 
همکاری  توافق نامه های  موجود،  زیرساخت های  منطقه،  قانونی  معافیت ها 
در  موجود  فرصت های  و  منطقه  کشورهای  آزاد  مناطق  با  سازمان  این 
در  ایران  افزایش سهم  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مقاومتی،  اقتصاد  منشور 
صادراتی  کاالهای  و  محصوالت  به  بخشی  تنوع  و  اوراسیا  صادراتی  بازار 
توسعه  قالب  در  که  است  باور  این  بر  و  داده  قرار  دستورکار  در  را  ایرانی 
در  منطقه ای  همگرایی  از  موفقی  الگوی  می توان  منطقه ای  همکاری های 
جهت  اوراسیا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  با  ترانزیتی  و  اقتصادی  ارتباطات 
اجرا در نمونه های دیگری چون سازمان همکاری های اقتصادی اکو و گروه 

دی هشت و یا فعال سازی کریدورهای بین المللی را اجرایی نمود.
و  ارتقاء  اوراسیا،  به  ورود  دروازه  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
حوزه های  در  سرمایه گذاری  فرصت های  و  ظرفیت ها  به  بخشیدن  تنوع 
و  های تک  صنایع  شیالتی،  و  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  دانش بنیان، 
سایر صنایع و تولید کاالهای تامین کننده نیازهای بازارهای منطقه ای را در 
اولویت کاری خود قرار داده و از تمام سرمایه گذاران جهت بهره برداری از 
مزیت ها و طرح های سرمایه گذاری این منطقه در ارتباط با کشورهای اوراسیا 

دعوت به عمل می آورد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
گیالن و مازندران، پیشانی ارتباط با کشورهای اوراسیا

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون  جمالی،  احمد 
اقتصادی در گفت وگو با نشریه، به نقش مناطق آزاد ایران در همکاری های 
منطقه ای و همگرایی منطقه ای اشاره کرد و گفت: عملکرد 6ساله مناطق آزاد 
و ویژه در سال های )1398-1392( نشان از موفقیت در جذب سرمایه گذاری 
آزاد  مناطق  ماهوی  وظیفه  دارد.  آنها  خارجی  تجارت  مثبت  کامال  تراز  و 
مبادالت  توسعه  راستای  در  و  بوده  برون گرا  درون زای  اقتصاد  از  حمایت 

تجاری با اوراسیا از هیچ تالشی فروگذار نخواهند بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مزیت های فعالیت اقتصادی در مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بیش از 2000واحد تولیدی فعال در 
این مناطق مستقر می باشند. با توجه به جریان امتیازات و مشوق های خاص 
حمایت از واحدهای تولیدی صادرات گرا، این مناطق با حدود 40درصد سهم 
از کل صادرات غیرنفتی کشور، نقش بسزایی در تحقق مبادالت تجاری با 
اوراسیا برعهده خواهند داشت. بهره مندی از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد 
و ویژه در جهت کاهش هزینه های تولید، افزونی قدرت رقابت در بازارهای 
بین المللی را به همراه خواهد داشت، که این امر مناطق را به »هاب تولید« 

در راستای تحقق موافقت نامه مبدل خواهد نمود.
جمالی به مزیت های قانونی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد کشور 
با بهره مندی از مزایای کاربردی نظیر مزیت های قانونی مترتب بر فعالیت های 
و  مدیریت صادرات  استقرار شرکت های  اتباع خارجی،  تردد  تجاری، سهولت 
زیرساخت های توسعه یافته تجاری نظیر بنادر و مرزهای فعال، انبارها و پایانه های 
تجاری، ظرفیت های مناسب نمایشگاهی و...، موقعیت مناسبی را جهت بازاریابی 
محصوالت صادراتی و توسعه تجارت فی مابین ایران و اوراسیا را مهیا نموده اند. 
از سوی دیگر با توجه به وجود پنجره واحد در مناطق آزاد کشور، پاسخگویی به 
نیازهای فعالین اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت. این 
مناطق به عنوان »هاب صادرات«، آماده میزبانی و ارائه خدمات به تمامی فعالین 

اقتصادی کشور جهت توسعه صادرات می باشند.
به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
موقعیت  نمود:  تصریح  و  کرد  اشاره  کشور  آزاد  مناطق  ممتاز  موقعیت های 
ویژه  و  آزاد  مناطق  و  منطقه  کلیدی  شاهراه های  مرکزیت  در  ایران  ممتاز 
کشور به عنوان دروازه های این کریدورها، نشان از لزوم تمرکز هرچه بیشتر 

بر فرآیندهای ترانزیتی در این مناطق دارد. 
وی در ادامه به دسته بندی کریدورها به شرح ذیل پرداخت:
  کریدور بین المللی حمل و نقل شمال- جنوب:  
  مناطق آزاد چابهار و انزلی به عنوان دروازه های اصلی

  مناطق ویژه بنادر شهید رجایی، امیر آباد و آستارا به عنوان دروازه های جانبی
  کریدور شرق-غرب و کریدور تراسیکا:

  مناطق ویژه دوغارون، سرخس، باجگیران، لطف آباد و منطقه آزاد اینچه برون 
به عنوان دروازه های شمال شرقی و شرق )مصوب و در دست تصویب(

  مناطق آزاد ارس، ماکو، اروند و مرز رازی به عنوان دروازه های غربی 
و شمال غربی

  کریدور یک کمربند- یک راه:
  منطقه آزاد انزلی، چابهار، ماکو، و ارس به عنوان دروازه های اصلی

  منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه سرخس به عنوان دروازه های جانبی
اوراسیا،  کشورهای  با  ارتباطی  مسیرهای  به  جامع تر  نگاه  یک  در  جمالی 

دروازه های حمل و نقل کاال با این کشورها اشاره کرد که عبارتند از:
  حمل و نقل زمینی:

  مرز نوردوز در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
  مرز سرخس در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

)در دست  اینچه برون  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  در  اینچه برون  مرز    
تصویب(

  مرزهای باجگیران و لطف آباد )در مناطق ویژه در دست تصویب(
  حمل و نقل ترکیبی زمینی- دریایی:

  بنادر کاسپین و انزلی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی
  بنادر مناطق ویژه اقتصادی امیرآباد و آستارا

  حمل و نقل ترکیبی زمینی- هوایی:
  فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( منطقه آزاد شهر فرودگاهی

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: 
مشخصا مناطق آزاد و ویژه کشور به عنوان دروازه های تجارت با کشورهای 
تسهیل  از طریق  این کشورها  با  تجارت  تسهیل  در  بسزایی  نقش  اوراسیا 
فرآیندهای تجاری برعهده داشته و به عنوان »هاب ترانزیت« نقش آفرینی 

خواهند نمود.
انجام  جهت  قانونی  ظرفیت های  از  بهره مندی  با  آزاد  مناطق  گفت:  وی 
عملیات پولی و بانکی با سرمایه داخلی و خارجی، ایجاد بانک های آفشور و 
نیز ارائه خدمات گوناگون در حوزه های بیمه و اعتبارات، و خصوصا با توجه 
و  مالی  »هاب  عنوان  به  بین الملل،  بورس  استقرار  منحصربه فرد  اقدام  به 

اعتباری« موافقت نامه نقش آفرینی خواهند نمود.
جمالی در پاسخ به این سوال که اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت هایی را 
برای کشورمان در حوزه های همکاری های منطقه ای براساس اصول منشور 

موافقت نامه  داشت:  اظهار  باشد،  داشته  می تواند  به همراه  مقاومتی  اقتصاد 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان بزرگترین تحول تجاری پس از 
انقالب، یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغال زایی، بهبود 
حمل و نقل و رونق تولید می باشد. با اعمال ترجیحات در 883ردیف کاالیی، 
کشورهای  دالری  870میلیارد  بازار  به  کشور  اقتصادی  فعالین  دسترسی 
روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، و ارمنستان تسهیل و توسعه یافته 
)503ردیف  موافقت نامه  در  مندرج  کاالهای  صادراتی  فرصت های  است. 
تعرفه 10رقمی( منطبق بر توانمندی های داخلی و نیازهای بازارهای هدف 
تدوین گردیده و متناظرا، تامین مایحتاج ضروری کشور از طریق تولیدات 

کشورهای مذکور )380ردیف تعرفه 8رقمی( برنامه ریزی شده است.
داد:  ادامه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
این موافقت نامه عالوه بر تسهیل و تسریع فرآیندهای صادراتی، کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت تولیدی ایران به مقصد اوراسیا را به همراه خواهد داشت؛ 
به طور همزمان تولیدکنندگان محصوالت  503ردیف تعرفه ترجیحی به بازار 
27میلیارد دالری فعلی اوراسیا دسترسی پیدا خواهند نمود. همچنین عالوه بر 
فرصت صادراتی ایجاد شده، امکان تامین مایحتاج کشور با هزینه پایین تر میسر 

خواهد شد که این امر ماهیت تجارت چندجانبه را نمایان می سازد.
وی درخصوص بهره گیری از کریدورهای بین المللی در معادالت اقتصادی ایران 
از منظر الگوهای منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای با توجه به ظرفیت ها و 
فرصت های مناطق آزاد اذعان داشت: بخش قابل توجهی از چالش های اخیر 
جهانی، متاثر از یکجانبه گرایی برخی کشورهای خاص بوده است، در حالی که 
با توجه به رویکردهای حاکم بر اقتصاد بین الملل و لزوم بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت های در دسترس، چندجانبه گرایی به عنوان یک ضرورت غیرقابل 
انعقاد موافقت نامه های  اقتصادی کشورها مطرح می باشد.  انکار جهت توسعه 
همکاری بین المللی، به عنوان اقدامی راهبردی، بهترین ابزار تحقیق برون گرایی 
در توسعه اقتصادی کشورها می باشند، که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و 
جهت دهی به ظرفیت های تولید داخلی را به همراه دارند. کشورها با انعقاد اینگونه 
تفاهم نامه ها و ایجاد توازن تجاری در ارائه توانمندی ها و تامین نیازهای خود با 
دیگر کشورها، با توجه به وجود مزیت های نسبی و رقابتی طرفین، عالوه بر 
توسعه بازار عرضه برای واحدهای تولیدی ، منابع بهینه ای را جهت تامین تقاضای 

داخلی گشایش می نمایند.  
جمالی افزود: کشورهای بهره مند از نرخ رشد باال، بیشترین بهره برداری را از 
ظرفیت های صادراتی موافقت نامه های همکاری منطقه ای کسب می نمایند، 
طریق  از  هند  و  ترکیه  کشورهای  صادرات  70درصد  حدود  که  نحوی  به 

موافقت نامه های منطقه ای حاصل گردیده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان 
کنار  در  ایران  سوی  چهار  در  تجاری  شاهراه های  و  بزرگ  بازارهای  کرد: 
موقعیت  نیز  و  راه  کمربند- یک  یک  طرح  در  ایران  کریدور  باالی  امنیت 
منحصربه فرد کشور به عنوان کریدور ارتباطی اروپا و آسیا، فرصت بی نظیری 
ایجاد  بین الملل  ترانزیت  و  لجستیکی  از ظرفیت های  بهره برداری  را جهت 
اطراف،  ظرفیت های  از  بهره برداری  در  هم افزایی  منظور  به  است.  نموده 
استفاده از ابزارهای همکاری های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، 
از طریق به کارگیری دیپلماسی حمل و نقل، مزیت های بی شماری را برای 

برون گرایی اقتصاد کشور ایجاد می نماید.
تجار،  تردد  افزایش  ضمن  تجاری،  همکاری های  توسعه  کرد:  تاکید  وی 
در  تجاری،  گردشگری  توسعه  کوتاه مدت  در  تولید کنندگان،  و  بازرگانان 
در  سرمایه گذاری  توسعه  بلندمدت  در  و  عام  گردشگری  توسعه  میان مدت 

زیرساخت های گردشگری را نیز به همراه خواهد داشت.
درخصوص  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  اقتصادی  معاون 
دستاوردها و فرصت های ناشی از برگزاری همایش بین المللی اوراسیا در منطقه 
این  اصلی  ذینفع  نمود:  اظهار  منطقه ای  همکاری های  توسعه  در  انزلی  آزاد 
موافقت نامه، بخش خصوصی خواهد بود و بهره برداری از ظرفیت های بازارهای 
صادراتی و وارداتی برای تمامی فعالین حوزه های تولید و تجارت میسر خواهد شد. 
عرضه کنندگان کاالهای واسطه ای مرتبط نیز در کنار متقاضیان مواد اولیه، تجهیزات 
و ماشین آالت وارداتی به صورت مستقیم منتفع خواهند گردید. فعالین حوزه های 
حمل و نقل و خدمات مالی و اعتباری نیز الیه دوم ذینفعان این موافقت نامه 
خواهند بود که طبیعتا تاثیر رونق تولید و تجارت بر توسعه و پایدارسازی فعالیت های 
اقتصادی، بهبود شرایط نیروی کار فعال کشور را به همراه خواهد داشت و این بهبود 

چندجانبه، تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
جمالی افزود: از نگاه دیگر، دولت و نهادهای فعال در حوزه توسعه زیرساخت ها 
نیز از ذینفعان موثر این موافقت نامه می باشند. به دلیل فعال شدن کریدور ها و 
پایانه های تجاری، امکان توسعه زیرساخت ها با همکاری بخش خصوصی در 

چارچوب مدل های سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتی میسر خواهد شد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان 
تجار  بیشتر  هرچه  آشنایی  جهت  همایش ها  اینگونه  برگزاری  کرد:  تاکید 
طرفین با ظرفیت ها و توانمندی های بازارهای در دسترس و انجام مطالعات 
اهداف  تحقق  در  بسزایی  تاثیر  قطعا  دانشگاهی،  همکاری های  و  پژوهش 
بندر  فعالیت  سطح  نیز  حاضر  حال  در  که  داشت  خواهد  موافقت نامه  این 
کاسپین نشان از موفقیت منطقه آزاد انزلی در بهره برداری از ظرفیت های این 
موافقت نامه دارد. استان های گیالن و مازندران پیشانی ارتباط با کشورهای 
فعالیت های  استان ها،  این  در  مستقر  ویژه  و  آزاد  مناطق  و  بوده  اوراسیا 

گسترده ای را در این خصوص عملیاتی نموده اند.

حسین ربیعی، عضو کمیته علمی همایش اوراسیا:
منطقه آزاد انزلی، منشا همکاری های بین المللی ایران

علمی  کمیته  عضو  و  ایران  ژئوپلیتیک  انجمن  دبیر  ربیعی،  حسین  دکتر 
همکاری های  در  ایران  آزاد  مناطق  نقش  ارزیابی  به  نیز  اوراسیا  همایش 
منطقه ای و همگرایی منطقه ای پرداخت و به نقش بنادر دریایی ازجمله انزلی 
که مهم ترین بندر آزاد شمال کشور است که می تواند کانون همگرایی بنادر 

آزاد پیرامون دریایی خزر باشد، اشاره کرد.
وی گفت: مناطق آزاد از اساس برای آسان سازی صادرات و واردات کاال تاسیس 
شده اند و فی نفسه ماهیت همکاری گرایانه دارند؛ به عبارت دیگر مناطق آزاد 
موتور محرک همکاری های بین المللی در هر کشوری به حساب می آیند. مناطق 
آزاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و می باید نقش اصلی در همکاری های 
اقتصادی و تجاری فراملی ایران داشته باشند. در حال حاضر البته این نقش 
آفرینی به دالیل مختلف داخلی و خارجی، به اهداف پیش بینی نشده نرسیده اند و 
در قیاس با برخی مناطق آزاد کشورهای همسایه هنوز راه زیادی تا رسیدن به قله 
موفقیت دارند؛ با این حال در وضعیت فعلی هم بخش زیادی از مراودات تجاری و 
مبادالت کاالیی ایران از این مناطق صورت می گیرد و در واقع دروازه های مهمی 

برای تجارت بین المللی و همکاری های منطقه ای ایران هستند.
تجارت  برای  مناسبی  بستر  خزر  دریای  که  کشور  شمال  در  افزود:  ربیعی 
دریایی ایران ایجاد کرده است، بنادر دریایی ازجمله انزلی و به ویژه منطقه 
آزاد انزلی به عنوان مهم ترین بندر آزاد شمال کشور می تواند کانون همکاری 
و همگرایی بنادر آزاد پیرامون دریای خزر و به تبع آن منشاء همکاری های 

بین المللی ایران باشد.
اتحادیه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اوراسیا  همایش  علمی  کمیته  عضو 
حوزه های  در  کشورمان  برای  را  فرصت هایی  چه  اوراسیا  اقتصادی 
همکاری های منطقه ای براساس منشور اقتصاد مقاومتی به همراه می تواند 
داشته باشد، اظهار داشت: نه تنها اتحادیه اوراسیا، بلکه هر اتحادیه دیگری 
ازجمله اکو و سایر ابتکارات منطقه ای می توانند بازار بسیار خوبی برای صنایع 
نوپا و روبه رشد ایران ایجاد کنند و به دلیل نزدیکی و دسترسی جغرافیایی 

مزیت های اقتصادی و تجاری بسیاری فراهم آورند. 
وی اضافه کرد: حوزه وسیع اوراسیا نزدیک به پانصد میلیون نفر جمعیت دارد که 
اتحادیه اوراسیا بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد. ارتباط با اتحادیه اوراسیا، 

زمینه ورود به سایر کشورهای حوزه اوراسیا را نیز فراهم می کند و می تواند که 
گستره جغرافیایی وسیع از آسیای مرکزی تا شرق اروپا را در برگیرد. بنابراین از 
جنبه اقتصادی می تواند فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری فراوانی را 
ایجاد کند. از آنجا که بیشتر کشورهای این محدوده، کشورهای توسعه نیافته یا 
درحال توسعه هستند، بنابراین هم می توانند بازار صنایع ساخته شده و هم محل 
تامین مواد خام احتمالی مورد نیاز باشند. فراتر از آن در زمینه کشاورزی و صنایع 
غذایی هم ایران می تواند به خوبی نیازهای این کشورها را برآورده کند و فرصت 

اقتصادی بی نظیری برای خود ایجاد نماید.
منظور  به  بین المللی  کریدورهای  از  بهره گیری  درخصوص  ادامه  در  ربیعی 
به  توجه  با  کشورمان،  منطقه ای  همکاری های  از  الگویی  به  دستیابی 
ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد تصریح نمود: از فردای فروپاشی اتحاد 
آسیای مرکزی و دریای خزر  منابع فسیلی  و  انرژی  انتقال  شوروی، بحث 
مطرح و کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب مطرح شد. نگاهی به نقشه 
جغرافیایی این بخش از جهان نشان می دهد که ایران به عنوان یک داالن 
کریدور  در  مسیر خشکی  بهترین  می تواند  خزر  و  فارس  خلیج  بین  بزرگ 
شرق- غرب و شمال-جنوب باشد و از این نظر، جایگاه بی نظیری دارد. ایران 
در مسیر جاده ابریشم باستانی هزاران سال این نقش را داشته است و اکنون 
نیز به خوبی می تواند در این کریدور نقش آفرینی کند و نقش ارتباطی خود 
را ایفا نماید. هرچند قدرت های جهانی و فرامنطقه ای از ابتدای شروع این 
مباحث به اشکال مختلف تالش در دور زدن ایران و محروم کردن ایران از 

این ظرفیت منطقه ای داشته اند و البته تا حدودی هم موفق شده اند.
عضو کمیته علمی همایش اوراسیا ادامه داد: مناطق آزاد و اختیاراتی که دولت 
مرکزی به آنها می دهد، می توانند این ظرفیت های بالقوه را به خوبی به ظرفیت 
بالفعل تبدیل کنند و چنانچه آزادی عمل بیشتری در زمینه مبادالت بین المللی 
داشته باشند، می توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند. منطقه آزاد انزلی در 
این زمینه نقش برجسته ای دارد؛ چراکه هم به بندر آستاراخان روسیه نزدیک است 
و ارتباط مناسبی دارد و هم به منابع انرژی دریای خزر و به ویژه کشور آذربایجان 

نزدیک است و می تواند در این کریدور نقش محوری داشته باشد.
دکتر حسین ربیعی در پایان در رابطه با دستاوردها و فرصت های ناشی از برگزاری 
همایش بین المللی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی اظهار نمود: این همایش اگرچه به 
لحاظ زمانی با بحران جهانی کرونا همزمان شده و تحت تاثیر این بیماری قرار 
می گیرد، ولی با توجه به تالش هایی که دست اندرکاران مختلف برگزاری همایش 
به ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی، اتاق بازرگانی ایران و دیگر برگزارکنندگان انجام 
داده اند و مشارکت فعال کشورهای حاشیه دریای خزر و فعالین تجاری و اقتصادی 
حاضر در این حوزه، می توانند نقطه آغاز برای همکاری های بیشتر و زمینه ساز رشد 
همگرایی منطقه ای هرچه بیشتر باشد و انتظار می رود که برگزاری این همایش 
به توسعه تجارت منطقه ای و افزایش مبادالت اقتصادی کشورهای پیرامون خزر 

و نیز کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بیانجامد.

مهدی مدیری، دبیر علمی همایش اوراسیا:
موقعیت ترانزیتی ایران ، فرصتی برای رونق اتحادیه اوراسیا

اما دکتر مهدی مدیری، دبیر علمی همایش اوراسیا در گفت وگو با نشریه، از 
موقعیت ترانزیتی جمهوری اسالمی ایران سخن گفت و برگزاری این همایش 
بین المللی را کمک به بازآفرینی و تولید ادبیات علمی جهت فعال تر شدن توسعه 
روابط منطقه ای، طرح روش های علمی در ایجاد بستر به کارگیری ابزارهای 
توسعه و رشد اقتصادی در مقوله تولید، فناوری، سرمایه گذاری و تجارت دانست.

وی درخصوص نقش مناطق آزاد ایران را در همکاری های منطقه ای و همگرایی 
منطقه ای اظهار داشت:  تفکر ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی 
دوم بر می گردد که در آن کشورهای زیادی به استقالل رسیدند؛ این کشورها در 
صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، رسیدن به استقالل 
اقتصادی- صنعتی را یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در 
پی یافتن نظریه ها و راهبردهایی بودند که هرچه سریع تر آثار عقب ماندگی را 
زدوده و صاحب صنعت شوند. چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی 
ارائه شدند، ازجمله استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی 
کشورهای درحال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که 

می تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، پیشنهاد می شد.
و درحال  یافته  توسعه  از  اعم  امروزه کشورهای مختلف  داد:  ادامه  مدیری 
به  دستیابی  برای  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  ویژگی  به  توجه  با  توسعه 
هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از 
برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش 
درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه 
منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی نموده اند. مناطق آزاد، قلمرو معینی از سرزمین 
با قوانین خاص و  با سایر نقاط جهان  آزاد  اصلی است که در آن، تجارت 

متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است.
دبیر علمی همایش اوراسیا اذعان داشت: مناطق آزاد در دنیا به عنوان پنجره هایی 
براي هم پیوندی اقتصادی کشورها با اقتصاد منطقه، رشد صادرات و دستیابی به 
اهداف توسعه اقتصادي است که در صورت به کارگیری سیاست های اصولی 
می توانند علی رغم گستره محدود جغرافیایی، به نقش آفرینی در عرصه اقتصادي 
دست یابند. یکي از سیاست هاي اقتصادي که در چند دهه اخیر با در نظر داشتن 
با  تدریجي  اتصال  ملي،  اقتصاد  رقابت پذیري  افزایش  نظیر  گوناگوني  اهداف 
توسعه منطقه اي، رفع محرومیت ها، جذب سرمایه هاي خارجي و داخلي و ایجاد 
فرصت هاي شغلي جدید، ایجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي بوده است. مناطق 
آزاد، برخالف گستره جغرافیایي محدود، با توجه به فلسفه وجودي متمایز و نوع 
مدیریت ویژه، با به کارگیري سیاست هاي کارآمد مي توانند با نقش آفریني هاي 
اقتصادي کالن با همگرایی و همکاری و توسعه روابط درون منطقه ای در عرصه 

معادالت ژئواکونومیکی ظاهر شوند.
وی، از اهمیت و نقش دریای خزر و منطقه آزاد انزلی سخن گفت و تاکید 
و  صنعتی  تولیدی،  توانمندی های  و  پتانسیل  سو  یک  از  منطقه  این  کرد: 
زمینه های افزایش بازار های صادراتی و از سوی دیگر، موقعیت ژئوپلیتیکی 

ایران به عنوان چهارراه مواصالتی چندین قاره، موقعیت ترانزیتی غیرقابل 
جایگزین را، فرصتی برجسته در توسعه و رشد اقتصادی فراهم ساخته است.

ویژه ای  هیدرولیتیکی  موقعیت  از  که  انزلی  آزاد  منطقه  داد:  ادامه  مدیری 
برخوردار است و به واسطه واقع شدن آن در مسیر ترانزیتي شمال- جنوب و 
جاده ابریشم، جمهوري هاي آسیاي مرکزي، قفقاز و روسیه و اتحادیه اوراسیا، 
ارتباطات تاریخي در عرصه هاي مختلف تجاري، فرهنگي  به عالوه وجود 
در  گیالن  استان  و  منطقه  این  متعدد  ظرفیت هاي  همراه  به  اجتماعي  و 
حوزه هاي ترانزیتي و حمل و نقل، جاذبه هاي گردشگري از اهمیت راهبردي 
و ژئوپلیتیکي در منطقه برخوردار است و جایگاه برجسته ای در فراهم ساختن 

بستر توسعه روابط منطقه ای و بهره گیری از توانمندی های علمی دارد.
اقتصادی  اتحادیه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اوراسیا  همایش  علمی  دبیر 
همکاری های  حوزه های  در  کشورمان  برای  را  فرصت هایی  چه  اوراسیا 
همراه  به  مقاومتی  اقتصاد  منشور   12 و   11 اصول 10،  براساس  منطقه ای 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اولیه  تشکیل  کرد:  بیان  باشد،  داشته  می تواند 
مستقل  کشورهای  حوزه  در  مشترک  بازار  ایجاد  تجارت،  تسهیل  هدف  با 
برقراری  اتحادیه،  قوانین گمرکی در داخل  تدریجی  همسوی عضو، حذف 
تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات 
روسیه،  کشورهای  میان  سال 2014  29مه  در  قراردادی  انعقاد  با   گمرکی 
بالروس و قزاقستان آغاز که جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس 
با توجه به  کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن درآمدند. 
تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه، پیوستن به 

آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه 
می تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به 

راحتی روابط اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد.
معادالت  در  بین المللی  کریدورهای  از  بهره گیری  درخصوص  مدیری 
اقتصادی ایران از منظر الگوهای منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای با توجه 
به ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد اظهار نمود: جمهوری اسالمی ایران 
با برخورداری از موقعیت ترانزیتی بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس 
این  ترانزیتی شرق و غرب، در رونق  قرار گرفتن در موقعیت  در جنوب و 
اتحادیه تاثیرگذار است و می تواند بازار کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال 
آفریقا را به این اتحادیه پیوند دهد. اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی کشور 
موجب اتصال بنادر شمالی و جنوبی کشور و افزایش حجم حمل و نقل ریلی 

بین المللی با توجه به ظرفیت ها و مزیت های مختلف این منطقه می شود.
همایش  برگزاری  از  ناشی  فرصت های  و  دستاوردها  درخصوص   وی 
بین المللی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی را در توسعه همکاری های منطقه ای 
گفت: برگزاری همایش بین المللی، کمک به بازآفرینی و تولید ادبیات علمی 
جهت فعال تر شدن توسعه روابط منطقه ای، طرح روش های علمی در ایجاد 
بستر به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی در مقوله تولید، فناوری، 

سرمایه گذاری و تجارت می باشد:
  تقویت روابط اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق فضای همکاری و تعامل منطقه ای
  اهمیت جذب سرمایه گذاری در بخش های مولد

  تالش در انتقال فناوری های روز به درون اقتصاد
  طرح فرصت های اشتغال

  بیان چگونگی افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی )حمل 
و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری و جهانگردی(

  بررسی و معرفی راهکار های برون رفت از برخی مشکالت پیش روی 
توسعه همکاری ها و صادرات.

دبیر علمی همایش اوراسیا در پایان تاکید کرد: این همایش با همکاری و 
استقبال گسترده استادان و پژوهشگران روبه رو شده و تا زمان مقرر مقاالت 
زیادی از دانشگاه های کشور دریافت گردید که پس طی مراحل داوری و با 
توجه شرایط خاص کرونایی و برگزاری یک روزه همایش، امکان ارائه بیش 
از چهل مقاله در پنل های مختلف میسر نمی باشد و در روز همایش سایر 

مقاالت به صورت پوستر ارائه خواهد شد .

میترا راه نجات، عضو کمیته همایش اتحادیه اوراسیا:
 اتحادیه اوراسیا، دومین سازمان
 تازه تاسیس اقتصادی منطقه ای

دکتر میترا راه نجات، استاد دانشگاه و عضو کمیته همایش اتحادیه اوراسیا 
در گفت وگو با نشریه، ارزیابی خود را نسبت به نقش مناطق آزاد ایران در 
سازمان های  از  و  کرد  بیان  منطقه ای  و همگرایی  منطقه ای  همکاری های 

اقتصادی منطقه ای که ایران عضو آن بود، سخن گفت. 
طبق گفته راه نجات، دومین سازمان که یک سازمان تازه تاسیس اقتصادی 
امضاء  با  ایران  که  است  اوراسیا«  اقتصادی  »اتحادیه  می باشد ،  منطقه ای 
توافق نامه تجارت ترجیحی و اجرای آن به مدت سه سال، در صدد است به 

عضویت دائم آن درآید.
وی در مقدمه ای به این سازمان های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ جهانی 
دوم بیشتر بازیگران دولتی و غیردولتی در عرصه اقتصاد به روند جهانی شدن توجه 
زیادی داشتند؛ اما تحوالتی مانند فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، بستر 
مناسب برای توجه به سیستم های متفاوت و مهم منطقه ای را فراهم آورد، به گونه ای 
که دولت ها برای تقویت چانه زنی سیاسی و رقابت پذیری اقتصادهای ملی خود در 
فرآیندهای جهانی شدن، به گروه بندی های منطقه ای پناه آوردند. شکل گیری اتحادیه 
اروپا، بازار مشترک آمریکای جنوبی و یا سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه 
در دهه 80 نمونه هایی از روند منطقه گرایی اقتصادی هستند که در دهه های بعدی نیز 
گسترش یافتند. منطقه گرایی اقتصادی عمدتا به وسیله سازمان های منطقه ای نمود 
پیدا می کند و فرصت خوبی برای هر کدام از اعضای سازمان جهت افزایش بهره وری 
سرمایه و در نتیجه توسعه و رفاه بیشتر هستند. در حقیقت در این دوران شاهد موج 
چهارم منطقه گرایی هستیم که بر مبنای ترتیبات تجارت ترجیحی تعریف می شود. 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی می توانند میان دو یا چند کشور منعقد شوند که 

بر اساس آن تعرفه های تجاری کاهش پیدا می کند.
مالی 2008،  از بحران  داد: پس  ادامه  اوراسیا  اتحادیه  عضو کمیته همایش 
و  اصلی  مسئله  که  است  گرفته  شکل  اقتصادی  منطقه گرایی  پنجم  موج 
محوری آن، نزدیکی جغرافیایی اعضای گروه یا سازمان همکاری اقتصادی 
منطقه ای نمی باشد، بلکه تنها بر تنظیمات تجارت ترجیحی متمرکز هستند.

منطقه ای  اقتصادی  سازمان  قدیمی ترین  و  مهم ترین  داشت:  اظهار  راه نجات 
که ایران موسس و عضو آن است، سازمان همکاری اقتصادی )اکو( است که 
متاسفانه نتایج عملکرد این سازمان مطلوب نبوده است. دومین سازمان که یک 
سازمان تازه تاسیس اقتصادی منطقه ای می باشد ، »اتحادیه اقتصادی اوراسیا« 
است که ایران با امضاء توافق نامه تجارت ترجیحی و اجرای ان به مدت سه سال 
)که تاکنون بیش از یک سال آن گذشته( درصدد است به عضویت دائم آن درآید.
وی خاطرنشان کرد: نقش مناطق آزاد در رشد و توسعه کشورها به حدی است که 
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( این مناطق را به عنوان محرکه ای در جهت 
تشویق صادرات صنعتی تلقی می کند. انکتاد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی 
نیز به شدت بر اهمیت این مناطق تاکید دارند. کسب درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، انتقال 
فناوری، جذب سرمایه خارجی، رشد و توسعه منطقه ای از اهداف تاسیس مناطق آزاد 
هستند. به طور کلی ایران دارای هفت منطقه آزاد )کیش، قشم، ماکو، انزلی، اروند، 
چابهار، ارس( می باشد. موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی هر کدام از این مناطق به 
همراه ویژگی های خاص استراتژیکی ایران در منطقه و جهان باعث شده است که به 
طور کلی پتانسیل ظرفیت تجاری هر یک از این مناطق و نیز کل این مناطق بسیار باال 

باشد و حوزه وسیعی از جغرافیای منطقه ای ایران را پوشش دهد. 
تحریم های  از  قبل  تا  داشت:  اذعان  اوراسیا  اتحادیه  همایش  کمیته  عضو 
کامل و مجدد آمریکا و به تبع آن افزایش قیمت دالر، در مناطق آزاد شاهد 
قوانین  نیز  و  افزایش قیمت دالر  با  اما  بودیم،  بر صادرات  واردات  افزایش 
صادرات  بر  بیشتر  مناطق  این  امروز  شد،  دیده  تدارک  که  سختگیرانه ای 
باعث شده است  این مسئله  آن.  تا صادرات  ایرانی متمرکز هستند  کاالی 
که کارکرد و نقش مناطق آزاد اقتصادی در بستر اقتصاد ایران بهبود یابد. 
این  دالر،  قیمت  کاهش  و  شرایط  تغییر  با  که  است  این  چالش  مهم ترین 
مناطق به مانند گذشته همچنان بستر ورود کاال به ایران و نه صادرات کاال 

از ایران به کشورهای مجاور باشند.
راه نجات در پاسخ به این سوال که اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت هایی را 
برای ایران در حوزه های همکاری های منطقه ای براساس اصول منشور اقتصاد 
اگر بخواهیم  آماری  به لحاظ  باشد، گفت:  به همراه می تواند داشته  مقاومتی 
تا 30خرداد ماه  توافق نامه  اجرایی شدن  فاصله  در  را  ایران  اقتصادی  عملکرد 
سال99 بسنجیم، داده ها گویای این مطلب است که صادرات ایران به اوراسیا در 
اقالم ترجیحی 63درصد رشد داشته است و در اقالم مشمول تخفیف 79درصد 
رشد کرده است. همچنین واردات ایران از اوراسیا در اقالم ترجیحی 15درصد 
در کل فهرست کاهش داشته است و در اقالم مشمول تخفیف نیز 39درصد 
کاهش یافته است. این مسئله گویای آن است که توافق نامه مزایای اقتصادی 
قابل توجهی برای ایران دارد و می تواند باعث رشد اقتصاد غیرنفتی ایران شود. 
این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که به پدیده تحریم های آمریکا و تاثیرش بر 
بخش انرژی و درآمد حاصل از آن توجه داشته باشیم. بر اساس داده های گمرک 
ایران، رقم معامالت غیرنفتی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به ویژه محصوالت 
خوراکی- زراعی در سال مالی 2018-2019 به میزان 34درصد رشد یافت. در 
حقیقت افزایش صادرات به جای واردات از اهداف کلیدی ایران جهت کاهش 
فشار بر ذخایر ارزی نفتی در پیوستن به این توافق نامه بوده است. تاکید بر صادرات 
صنعتی، علمی و فناوری پرارزش می تواند به ایران برتری نسبی در داخل اتحادیه 
بدهد، به گونه ای که بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار گیرد. برتری ایران در 
خدمات، سرمایه گذاری ها و جریان سرمایه مشهود است که البته در توافق نامه 

به آن توجه نشده است.
بین المللی در معادالت  از کریدورهای  بهره گیری  ادامه درخصوص  در  وی 
اقتصادی ایران با توجه به ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد تصریح کرد: 
است:  دنیا  در  بزرگ  رقابتی  و  نسبی  مزیت  سه  دارای  ایران  کلی  طور  به 
نخست: نفت و گاز؛ دوم: ترانزیت در اتصال شش کریدور بین المللی و پنج 

کریدور منطقه ای:
غرب-شرق،  یا  ابریشم  جاده  شمال-  جنوب،  بین المللی:  کریدورهای  الف( 

تراسیکا، آلتید، تار
چهارجانبه  موافقت نامه  شرق،  محور  شامل  منطقه ای  کریدورهای  ب( 
و  حمل  کریدورهای  عمان(،  ایران،  ترکمنستان،  )ازبکستان،  عشق آباد 
تهران،  )استانبول،   ITI کریدور  اکو،  اقتصادی  همکاری های  سازمان  نقلی 

اسالم آباد(، کریدور KTAI )قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران(
و سومین مزیت که گردشگری است.

به  کریدورها الزم  باب  در  اما  افزود:  اوراسیا  اتحادیه  کمیته همایش  عضو 
بین المللی که سبب تقویت نقش و عامل  ذکر است که مهم ترین کریدور 
با  ایران  است.  شمال-جنوب  کریدور  بود،  خواهد  ایران  اقتصادی  رشد 
ژئوپلتیکی،  و  استراتژیکی  خاص  موقعیت  واسطه  به  و  15همسایه  داشتن 
ژئواکونومیکی می تواند براساس کریدورهای مختلف حمل و نقل اعم ریلی، 
جاده ای و هوایی با توجه به بازارهای هدف در کشورهای همسایه، به محیط 
کسب و کار داخلی خود رونق بدهد. این امر سبب ساز رشد و توسعه اقتصادی 
نیز می باشد.افزایش پیوندهای منطقه ایی قدرت چانه زنی ایران را نیز در 

منطقه افزایش خواهد داد. 
9کشور،  با  حداقل  روسیه  شمال- جنوب،  کریدور  در  کرد:  اظهار  راه نجات 
افزایش  در  دیگری  عامل  خود  این  که  دارد  مبادله  دالر  68میلیارد  حدود 
شمال- کریدور  واسطه  به  است.  ایران  در  شمال- جنوب  کریدور  اهمیت 
 جنوب، ایران تبدیل به یک حلقه واسط بین روسیه و 9کشور دیگر خواهد 
بود. کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصوالت ازجمله امتیازات اصلی 
اتحادیه  به  ایران  پیوستن  دنبال  به  که حضور سرمایه گذاران  است  مهم  و 

اقتصادی اوراسیا به همراه خواهد آورد.
در  ایران  بالقوه  که ظرفیت  است  این  توجه  شایان  موضوع  داد:  ادامه  وی 
عرصه ترانزیت حداقل 511میلیون تن کاال است که اگر برای هر تن فقط 
در عرصه ترانزیت 211دالر سود در نظر گرفته شود، درآمد ساالنه ایران از 
و  توجه  است.  مستقیم  به صورت  عایدی حدود 21میلیارد دالر  این  محل 
برنامه ریزی در سال های اخیر برای اهمیت لجستیکی و حمل و نقل در ایران 
باعث شده میزان ترانزیت از خاک ایران به 52میلیون تن و درآمد حاصل از 
آن به 2.5میلیارد دالر برسد. ولی این مسئله با جایگاه خاص ژئوپلیتیکی و 
ژئواکونومیکی ایران قرابت ندارد. حضور کم رنگ ایران در ترتیبات تجاری 
منطقه ای در کنار نواقص متعدد زیرساخت های ریلی و جاده ای باعث شده 
کشورهای منطقه همچون ترکیه و امارات سهم بسیار بیشتری را به خود 
اختصاص دهند. این موضوع نیازمند همکاری و تعامل بیشتر وزارتخانه های 

مربوطه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی دارد.
عضو کمیته همایش اتحادیه اوراسیا در پایان درخصوص دستاوردهای ناشی از 
برگزاری همایش بین المللی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی در توسعه همکاری های 
منطقه ای گفت: از آنجا که برگزاری یک همایش از یک طرف تجلی همت، اراده 
و توجه مسئولین تصمیم گیرنده در باب یک موضوع و از طرف دیگر محل ارائه 
یافته های علمی- پژوهشی محققان و متخصصان می باشد، دارای اهمیت بسیار 
زیادی می باشد. در اصل یک همایش فرصت برای بیان رویکردها و چالش ها، 
فرصت ها، پیشنهادات است و چون پشتوانه ساعت ها مطالعه و تحقیق را به همراه 
دارد، می تواند در افزایش سرعت تصمیم گیری و یافتن راه حل برای مشکالت 
موجود مفید باشد. همایش بین المللی اوراسیا نیز این فرصت را به خوبی برای 

تصمیم گیرندگان فراهم می کند تا بتوانند راه حل ها را سریع تر به دست آورند.

رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیالن:
همگرایی اقتصادی، الزمه همکاری های منطقه ای

ارزیابی نقش  به  نشریه،  با  دانشگاه گیالن در گفت وگو  استاد  رضا سیمبر، 

مناطق آزاد ایران در همکاری های منطقه ای و همگرایی منطقه ای ارزیابی 
را  بایستی شاخصه هایی  پرداخت و گفت: در مورد همکاری های منطقه ای 
مورد تاکید قرار دهیم؛ اول اینکه براساس مبانی همگرایی که در اندیشه های 
برای  را  راه  می تواند  اقتصادی  همکاری های  دارد،  وجود  بین الملل  روابط 
همکاری های گسترده تر هموار کند ؛ یعنی همیشه جایی که ممکن است تنش 
وجود داشته باشد یا سطح همکاری ها پایین باشد، از طریق همگرایی های 

اقتصادی راه برای گسترش همکاری ها هموار می شود. 
وی افزود: منطقه اوراسیا و اتحادیه ای که تشکیل شده نیز از طریق مناطق 
مراتب  به  خدمات  و  کاال  تبادل  آنجا  در  ما  داخلی  قوانین  طبق  که  آزاد 
تسهیل و آسان تر است، قطعا یک مولفه مهم برای همگرایی های اقتصادی 
گسترده تر و تجاری در آینده محسوب می شود که نیازمند تبلیغ، برنامه ریزی 
و مهندسی بیشتر است؛ ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که خود کشور 
روسیه که کشور اصلی برای همگرایی است و با توجه به روابط استراتژیک و 
راهبردی که ایران با روسیه در شرایط فعلی دارد، می تواند این مسیر هموارتر 

باشد و جایگاه ایران در این همگرایی بهبود پیدا کند.
برنامه ریزی  ببریم ،  جلو  به  را  این همگرایی ها  ما  اگر  داشت:  اظهار  سیمبر 
برنامه های دیگر نصفه و نیمه رها و  از  درستی داشته باشیم و مثل خیلی 
ضعیف برخورد نکنیم، برای اشتغال استان های ما به ویژه استان های شمالی 
برای  مثبتی  خیلی  نکات  و  تاثیر  دارای  گرگان  و  مازندران، گیالن  ازجمله 
جوانان کشور خواهد بود، خصوصا در محصوالت کشاورزی و ظرفیت هایی 

که در این سه استان در کشور موجود است.
این استاد دانشگاه در ادامه در پاسخ به این سوال که کدام یک از مناطق آزاد ما 
نقش پررنگی در روابط بین الملل دارد، گفت: با توجه به جایگاهی که منطقه آزاد 
انزلی از نظر ژئوپلیتیک ، مکان جغرافیایی و سیاسی دارد، باید بگویم که منطقه 
آزاد انزلی بهترین هاب منطقه ای را در زمینه همگرایی های اقتصادی و تجاری 
می تواند ایجاد کند، در واقع بهترین قطب همگرایی می تواند باشد؛ البته این 
موضوع باز هم نیازمند این است که مسئوالن منطقه آزاد انزلی از این فرصت بهره 
درست را ببرند و برنامه ریزی خوب ملی و منطقه ای در این زمینه داشته باشند. 
یعنی چانه زنی های عمده ای صورت بگیرد و راه برای اینکه پلتفرم های تجاری و 
اقتصادی منطقه ای عمدتا مسیر خودشان را از نزدیکترین هاب تجاری اقتصادی 
منطقه انتخاب کنند، باز باشد. البته این نگاه دوسویه است و اینگونه نیست که آنها 
علی السویه حرکت کنند، قطعا پتانسیل ها و برنامه ریزی ها را مدنظر قرار می دهند، 
اما در منطقه آزاد انزلی در این سال ها پتانسیل های خوب بندری ایجاد شده که 

باید از آن حداکثر بهره و استفاده را برد.
وی در پاسخ به این سوال که بهترین راهکار برای همکاری منطقه ای چیست، 
اظهار نمود: در خیلی از موارد مشابه، ما نیازمند این هستیم که توان های ملی خود 
را باال ببریم. اصلی ترین و مهم ترین مسئله ای که در کشور وجود دارد که بعضا 
اسم چالش را روی آن می  گذارند، این است که اقتصاد ما اقتصاد تولیدمحور و 
یا کارمحور نیست. اقتصادی که متاسفانه در سال های اخیر و البته که ربطی به 
دولت فعلی هم ندارد ، ترویج اقتصاد دالل محور، بانک های خصوصی، صادرات و 
واردات دالل محور، صنعت خودروسازی دالل محور است که با رانت های مختلف 

اقتصادی مواجه اند و پایگاه تولید را در کشور از بین می برند.   
سیمبر افزود: اکنون جوانان ما و کسانی که دنبال علم می روند، انگیزه های 
خود را از دست داده اند، برای اینکه به عینه دیده اند که نه علم فایده دارد 
و نه اشتغال و تولید . البته این موضوع صد در صد نیست، ولی باید بپذیریم 
یاس نسبی نسبت به وضع اقتصادی کشور وجود دارد. وقتی جوانی تحصیل 
حاکم  دالل ها  که  می بیند  و  نیست  تولید  و  کار  برای  امیدی  ولی  می کند 
هستند و مافیاهای اقتصادی و تجاری در کشور نقش ایفا می کنند، طبیعی 

است که این جوان دنبال علم و  تولید نمی رود.
این استاد دانشگاه اذعان داشت: حکمرانی ما درخصوص مسائل اقتصادی 
و تجاری باید به سمت کمک به تولید و اقتصاد دانش بنیان  برود و روند 
حاکم کارمحور باشد. نباید وابستگی به رانت های قدرت، خصولتی و مافیای 
اقتصادی و تجاری وجود داشته باشد، بلکه باید کار و تولید، اساس و بنیه 
شاهد  آزاد  مناطق  در  ما  را  همین  متاسفانه  بگیرد.  قرار  کشور  اقتصادی 
هستیم؛ اگر اساسنامه و بنیان مناطق آزاد را مدنظر قرار دهیم، می بینیم که 
قرار بر این بود که این مناطق منبع تولید و اشتغال باشند، اما عمدتا مناطق 
آزاد ما متاسفانه به محل تبادل تجاری تبدیل شدند و بسیاری از داستان های 
تاسف بار دیگری که درخصوص این مناطق وجود دارد. لذا ما باید به آنچه 
که در هدف اصلی و توسعه ذکر شده، برگردیم. اما اگر با همین فرمان فعلی 
جلو برویم، نه تنها در همگرایی اقتصادی اوراسیا عقب خواهیم افتاد، بلکه در 
سایر روندهای اقتصادی منطقه ای هم دچار ضعف خواهیم شد.  باید مبنای 
اقتصادی و تجاری خانه را درست کرد، وگرنه مناطق آزاد در همین روندهای 
مشابه عمدتا محل دالل محوری و مکانی برای استفاده یک عده خاصی 

که دارای رانت و قدرت هستند، حتی در همین اتحادیه اوراسیا خواهد بود.
وی مثالی از روند حاکم در اقتصاد فعلی کشور زد و گفت: ما بحران شدید 
یا  دنیا  به  هندوانه  اول  صادرکننده  حال  عین  در  اما  داریم،  کشور  در  آب 
در  مردم  که  بپذیریم  باید  هستیم .  دیگر  کشاورزی  و  خشکبار  محصوالت 
مضیقه هستند، اما برخی از آب و خاک این مملکت برداشت و مافیای میوه 
و خشکبار صادر می کنند . این اقتصاد دالل محور است و پایه تولیدی ندارد، 
در نتیجه ما تا زمانی که اینها را درست نکنیم و اقالم صادراتی ما به اقالم 
صنعتی و تولیدی تبدیل نشود، نه تنها امیدی به همگرایی منطقه ای نیست، 

بلکه در سایر مسائل ملی و منطقه ای هم لنگ خواهیم زد.
استاد دانشگاه گیالن در ادامه در پاسخ به این سوال که اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه 
فرصت هایی را برای ایران در حوزه های همکاری های منطقه ای براساس اصول 
منشور اقتصاد مقاومتی به همراه می تواند داشته باشد، بیان کرد: تاکید بر گسترش 
همکاری های اقتصادی برای گسترش صلح، مثبت بود. یعنی این روند مقدمه ای است، 
ترافیک علمی، مسابقات ورزشی، همکاری های اقتصادی و تجاری مبنا برای گسترش 
همکاری های همگرایی هستند. ولی اینکه مناطق آزاد بتوانند در این بحث موفق باشند، 
باید احیا شوند و به سمت روح و هدف اصلی ایجاد این مناطق حرکت کنند. روح 
تضمینی ایجاد مناطق آزاد برای تولید، اشتغال و مبنای صادراتی کاالهایی بوده که 
در این مناطق قرار بود تولید شود، اما عمدتا امروز مناطق آزاد علی رغم توفیقاتی که 
داشتند، به محل واردات تبدیل شدند. این را باید چه در روند اوراسیاگرایی و چه در سایر 
مناطق آزاد بپذیریم و به دنبال اصالح روند حاکم باشیم. با تمشیت و مسیر درست 
باید به سمت اشتغال اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد تولیدمحور، علم محور و کارمحور 
حرکت کرد؛ اما فعال از آنچه که در هدف اصلی مناطق آزاد در نظر گرفته شده بسیار 
دور هستیم، علی رغم اینکه زیرساخت ها را به خوبی پیش بردیم و از لحاظ فیزیکی 
امکانات خوبی تهیه کردیم، اما مناطق آزاد ما عمدتا محل واردات کاال و نه صادرات 

تولیدی و صنعتی است.
سیمبر درخصوص بهره گیری از کریدورهای بین المللی در معادالت اقتصادی 
ایران با توجه به ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد گفت: آن چیزی که برای 
جمهوری اسالمی ایران در بحث کریدور و جاده ابریشم که چینی ها مطرح کردند، 
مهم تلقی می شود، دور زدن تحریم هاست. ما اکنون با فشار اقتصادی ناشی از 
تحریم ها روبه رو هستیم و اگر بتوانیم از این پتانسیل ها استفاده کنیم و امکانات 
خود را جلو ببریم، باید اذعان داشته باشیم که این موقعیت ، مکان خوبی برای 
دور زدن تحریم هاست. خوشبختانه ما به نوعی با روسیه در مقابله با نیروهای 
فرامنطقه ای به ویژه ایاالت متحده آمریکا اشتراک مواضع داریم و معتقدیم که 

این منطقه مربوط به خودمان و کنشگران منطقه ای است . 
وی تاکید کرد: در بحث اوراسیا گرایی عمدتا کشورهای منطقه آسیا مرکزی 
ایران و کشور روسیه در کریدورهای همکاری های  و قفقاز مدنظر هستند و 
ایجاد شده معتقدند که این مکان بایستی توسط نیروهای منطقه ای اداره شود 
و کنشگران فرامنطقه ای نباید دست درازی کنند و حضور پررنگی داشته باشند . 
لذا از این موضوع برای افزایش مبادالت تجاری اقتصادی و تولیدی منطقه ای 

می توانیم استفاده کنیم، اما به شرط آنکه بتوانیم بنیه ملی خود را تقویت کنیم.
این استاد دانشگاه در پایان درخصوص دستاوردها و فرصت های ناشی از برگزاری 

همکاری های  توسعه  برای  انزلی  آزاد  منطقه  در  اوراسیا  بین المللی  همایش 
منطقه ای کشور اظهار نمود: ما خودمان در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه گیالن 
اولین پایه این همایش را با همکاری منطقه آزاد گذاشتیم، یعنی این همایش الگو 
خود را از دانشگاه گیالن گرفته و منطقه آزاد با همکاری انجمن علمی ژئوپلیتیک 
کمک کرده است. امیدواریم با خوانش های مختلفی که اساتید، صاحب نظران و 
پژوهشگران دارند و پنل های تخصصی که در این زمینه وجود دارد، آسیب ها، 
فرصت ها و چالش ها بیشتر شناخته شود، اما حلقه مفقوده مسلما بین دانشگاه و 
بیرون همچنان وجود دارد، اینکه چقدر کسانی که متولی کارهای اجرایی هستند 
حرف پژوهشگران و دانشگاهیان را گوش دهند مبهم است. اما امیدواریم مناطق 
آزاد پلی باشند که این همکاری های دانشگاهی و تبادل نظر صاحب نظران و 
پژوهشگران بتواند بیشتر از قبل نقش آفرین باشد و این همکاری های مشترک 

بتواند بهتر از قبل شکل بگیرد.
 

شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
نقش آفرینی ایران در موافقت نامه اوراسیا

شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت و گویی با نشریه، 
به ارزیابی نقش مناطق آزاد ایران در همکاری های منطقه ای و همگرایی منطقه ای 

پرداخت و از نیاز حیاتی جهان در زمینه استقرار صلح و امنیت سخن گفت. 
طبق اظهارات آدم نژاد، تعامل ایران با اتحادیه اوراسیا می تواند تامین کننده 
این نیاز و تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی 

به اهداف چشم انداز بیست ساله باشد.
وی اظهار داشت: موافقت نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یک پیشران توسعه 
روابط ترانزیتی است و این موافقت نامه به منزله درگاهی برای تقویت روابط دو و 
چندجانبه با کشورهای این اتحادیه جهت ایجاد فضایی برد-برد در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی است. لذا تعامل کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که به لحاظ 
جغرافیایی در منطقه ژئوپلیتیک دنیا و نقطه اتصال اروپا به آسیا قرار گرفته، پاسخگوی 

نیاز حیاتی جهان در زمینه تضمین استقرار صلح و امنیت است. 
اهداف  موافقت نامه  این  در  همکاری  دیگر،  سوی  از  داد:  ادامه  آدم نژاد 
همسایه  کشورهای  با  مناسبات  توسعه  که  کشور  اساسی  قانون  در  مندرج 
بهبود  و  پویا  رشد  تامین  همچنین  و  می کند  عنوان  اولویت  واجب  را 
شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست 
 ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، 
فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گر در وضعیت فعلی که کشور تحت 

شرایط جهاد اقتصادی عمل می کند را میسر می سازد.
وی تاکید کرد: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برنامه های ویژه ای 
برای توسعه دیپلماسی حمل و نقل با حضور کلیه نقش آفرینان آن در بخش های 
با  تا  هستیم  تالش  در  مجدانه  راستا  همین  در  که  دارد  و خصوصی  دولتی 
بهره گیری از همه فرصت ها، به رفع موانع در حوزه حمل و نقل بین المللی و 
ترانزیت بپردازیم و با استفاده از ظرفیت های فعلی و بسترسازی برای بهره گیری از 
ظرفیت های آتی، حداکثر چسبندگی بین موضوع تجارت و حمل و نقل بین المللی 
را فراهم نماییم.  به همین منظور این وزارتخانه در تعامل حداکثری با دیگر 
دستگاه های مرتبط، در راستای توسعه دیپلماسی حمل و نقل، به بررسی چالش ها، 
استخراج راهکارها و همچنین طراحی ابتکارات جدید در قالب روابط دوجانبه و 
چندجانبه با دیگر کشورها پرداخته است تا زیر چتر تفاهمات، توافقات، برنامه ها 
و ابتکارات بین المللی همچون موافقت نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ساز و کار 

موثری را برای حمل و نقل بین المللی مبتنی بر تجارت اجرایی نماییم.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اذعان داشت: در این راستا حضور 
پررنگ جمهوری اسالمی ایران در موافقت نامه اتحادیه اقتصادی اورسیا و تعامل 
سازنده با کشورهای عضو در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت، موجب ایجاد 
هم افزایی و ایفای نقش برجسته و کلیدی کشور در کریدور ترانزیتی شمال-
 ،CIS جنوب، توسعه بیشتر همکاری های بندری و دریایی با کشورهای حوزه
به ویژه توسعه خطوط تجاری کشیرانی و گردشگری و همچنین ایجاد بستر 
ارائه بسته های تشویقی در مناطق بندری و پسکرانه های تخصیص یافته به امور 
لجستیک، همچون واگذاری اراضی به صاحبان کاال و صنایع و انعقاد قرارداد با 
سرمایه گذاران و عالقه مندان به حضور در طرح های توسعه بنادر به ویژه بنادر 
شمالی کشور در حاشیه دریای خزر خواهد شد. نقش موثر ایران در کریدورهای 
بین المللی و امکان اتصال اعضای این اتحادیه به خلیج فارس و افزایش زمینه 
در  مشترک  فرهنگی  و  تاریخی  سابقه  دارای  کاالهای  و  حضور محصوالت 

بازارهای جهانی از دیگر دستاوردها مشارکت در این برنامه است.
آدم نژاد تاکید کرد: از زمان اجرایی شدن موافقت نامه موقت تجارت ترجیحی 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آبان ماه سال 1398، روابط تجاری 
ایران با اعضاء اتحادیه مذکور 14درصد رشد داشته است و ارزش مراودات 
عمدتا  که  رسیده  دالر  2.4میلیارد  میزان  به  جاری  سال  ابتدای  تا  تجاری 

مرتبط با واردات اقالم اساسی از بنادر شمالی کشور می باشد .
وی اضافه کرد: به منظور حفظ حرکت بر نمودار رشد می بایست به توسعه و تقویت 
ناوگان دریایی کشورمان در خزر اهتمام ویژه ای داشت و تسهیالت، مشوق ها و 
معافیت های ویژه ای را به منظور ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و 
برقراری سرویس های منظم و برنامه ای کانتینری و همچنین سرویس های رو-

رو میان بنادر شمالی کشورمان و بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر تخصیص 
داد. تقویت تعامالت اقتصادی ایران با کشورهای همسایه این دریا بیش از پیش 
تقویت شود. ایجاد مراکز لجستیکی با هدف ایجاد ارزش افزوده لجستیکی در 
ترانزیت همانند گردآوری بار و تجمیع بار ، هم باری و تقویت شرکت های فورواردر 
ایرانی موردحمایت قرار گیرد. در حال حاضر بنادر شمالی کشور به ویژه انزلی، به 
لحاظ ظرفیت عملیاتی مورد نیاز و زیرساخت های لجستیکی، کامال پاسخگوی 

کشش تقاضای ایجاد شده می باشد.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از مزیت ها و پتانسیل های منطقه 
آزاد انزلی سخن گفت و تاکید کرد: منطقه آزاد انزلی در شمال کشور با هدف 
توسعه مبادالت کشورمان با کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا ایجاد 
شده است. این بندر بزرگترین و فعال ترین بندر حاشیه جنوبی دریای خزر  
است که مجهز به امکانات مدرن تخلیه و بارگیری می باشد و برخورداری 
از مزیت های زیر، آن را نسبت به سایر بنادر ایرانی و خارجی  دریای خزر 

متمایز نموده است:
در  ترکمن باشی  روسیه ،  در  ماخاچ کاال  و  آستراخان  بنادر  با  نزدیکی    

ترکمنستان ، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان
باالی  مصرف  بازار  به  دسترسی  و  ای  منطقه  بازارهای  با  ارتباط    

300میلیونی کشورهای تازه استقالل یافته شوروی سابق
  قرار گرفتن در مسیر کریدور ترانزیتی بین المللی شمال- جنوب که این 

مسیر سه برابر از مسیر فعلی کوتاه و ارزان تر می باشد
و  نمودن تسهیالت  فراهم  و  آزاد  منطقه  در محدوده  بندر  واقع شدن    

امکانات ویژه برای صاحبان کاال، تجار و سرمایه گذاران
آدم نژاد در ادامه گفت : یقینا رابطه علت و معلولی موضوع حمل و نقل و تجارت 
امری روشن است. لذا قدم مهم برای نقش آفرینی بهتر ایران در این موافقت نامه، 
یافتن آگاهی و درک صحیحی از وضعیت ایران در جنبه های مختلف در این طرح 
اقتصادی است. در همین راستا با توجه به بند 8 ماده 2 موافقت نامه موقت برای 
ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و کشورهای عضو، درخصوص ترانزیت و همچنین با عنایت به توافق وزیر محترم 
راه و شهرسازی با وزیر محترم مدیریت منطقه ای و زیرساخت ارمنستان در حاشیه 
اجالس سران اتحادیه اوراسیا در ایروان، وزارت راه و شهرسازی ابتکار تشکیل 
کارگروه مشترک هماهنگی داخلی جمهوری اسالمی ایران برای افزایش همسویی 
ملی در حوزه اوراسیا را پیشنهاد کرد تا با هدف تدوین برنامه عملی همکاری با 
اتحادیه اقتصادی اروسیا، ذیل کمیته های مشترک فنی و اقتصادی و حمل و نقل 
و ترانزیت، ایجاد گردد. لذا تشکیل کمیته حمل و نقل و ترانزیت کشورهای عضو 
و تدوین شیوه نامه فعالیت این کمیته و همچنین تاسیس صندوق های مشترک 
سرمایه گذاری زیرساخت های حمل و نقل بین کشورهای عضو و سازمان ها و 
نهادهای بین المللی تامین مالی پروژه ها و تسهیل کننده ترانزیت و حمل و نقل، از 

اهم اقدامات مورد نیاز برای به رسیدن به اهداف مورد نظر است  .
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی امور حمل و 
نقل بین المللی و ترانزیت در کشور و تنظیم کننده روابط دو و چندجانبه حمل 
تعامل  با سایر کشورها، خوشبختانه همواره همکاری و  ترانزیتی  نقلی و  و 
بسیار خوبی را با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انسجام 
و همسوسازی اقدامات با سیاست ها، راهبردها و برنامه های توسعه دیپلماسی 

حمل و نقل داشته است  .
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که بتوانیم 
در سایه همکاری و هماهنگی مستمر، بستر دستیابی به بیشترین دستاوردهای 
اقتصادی و اجتماعی را با رویکرد حمل و نقل بین المللی مبتنی بر تجارت برای 

میهن اسالمی مان در همکاری با کشورهای عضو اوراسیا فراهم نماییم.
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

بررسی نقش مناطق آزاد کشور در توسعه تعامالت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

منطقه آزاد انزلی دروازه ورود ایران به اوراسیا



دوشنبه 19 آبان ماه 1399 - 9 نوامبر 2020 - شماره  6105 گزارش

اقتصادی  اتحادیه  اولیه  تشکیل  قرارداد  به  اوراسیا  اتحادیه  تاریخچه 
اوراسیا در ۲۹مه سال ۲۰۱۴ میان کشورهای روسیه، بالروس و قزاقستان 
برمي گردد که جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای 

ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن درآمدند. 
کرد.  آغاز  ژانویه ۲۰۱۵  اول  از  را  خود  کار  رسمی  طور  به  اتحادیه  این 
کشورهای عضو اوراسیا هم اکنون ۲۰میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش 

از ۱8۰میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲درصد جمعیت جهان است. 
در روز اجرای این توافق نامه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعالم 
کرد امروز ما یک مرکز رشد اقتصادی قدرتمند و جذاب ایجاد کرده ایم، 
یک بازار منطقه ای که بیش از ۱8۰میلیون نفر را به هم مرتبط می کند. 
بازار  ایجاد  تجارت،  تسهیل  به  اقتصادی می توان  اتحادیه  این  اهداف  از 
مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین 
میان  در  مشترک  خارجی  تعرفه  برقراری  اتحادیه،  داخل  در  گمرکی 

کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد. 
به  سال ۹۵  در  یازدهم  دولت  اقتصادي،  اتحادیه  این  اهمیت  به  توجه  با 
را تشکیل داده اند،  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه   همسایگان شمالی خود که 
واسطه  به  پیشنهادی که  بپیوندد؛  آنها  به جمع  نیز  ایران  تا  داد  پیشنهاد 
جایگاه ایران در منطقه با استقبال اعضاي این اتحادیه مواجه شد و پس 
از دو سال مذاکره فشرده و ارزیابی کم و کیف اقالم و میزان تعرفه های 
به  گذشته  سال  اردیبهشت ماه  در  سرانجام  کشورها،  این  بین  ترجیحی 

ثمر نشست. 
با پیوستن ایران به این اتحادیه، کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، 
با  ایران  از  کاال  صدها  واردات  سر  بر  ایران  با  قرقیزستان  و  بالروس 
تعرفه های ترجیحی یا بعضا صفر به توافق رسیدند و این مسئله فرصتی 
صادرات  رشد  و  بازار  توسعه  جهت  کشورمان  صادرکنندگان  برای  تازه 
غیرنفتی ایران را فراهم کرده است. این براي اولین بار است که ایران وارد 
اقتصادی منطقه ای می شود. آن چنانکه رئیس جمهور ورود  اتحادیه  یک 
بسیار  موجود  شرایط  در  ایران  براي  اقتصادی  نظر  از  را  اتحادیه  این  به 

مهم دانسته است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور ۵کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
اتحادیه  این  تجاری  مبادالت  است.  شده  تاسیس  ارمنستان  و  بالروس 
حدود 7۵۰میلیارد دالر در سال است. از این رو با توجه به بازار بیش از 
آنها فرصت  با  تجاری  مبادالت  اتحادیه،  این  اعضاي  نفری  ۱8۰میلیون 

مناسبی به شمار می رود. 

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
 و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

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

گرم بین المللی در خلیج فارس به وجود آورند. 
آزاد و ویژه  بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق  مرتضي 
اوراسیا که در ۱۹بهمن ۹8 در  ترانزیت و  اقتصادي در همایش صادرات، 
مرکز همایش هاي صدا و سیما برگزار شد، یادآور شده بود که موافقت نامه 
فعالین  دسترسی  اوراسیا ،  عضو  کشورهای  و  ایران  مابین  فی  تجاری 
اقتصادی کشور را به بازار ۵کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان 
و ارمنستان براي صادرات مهیا کرده است؛ همچنین با توجه به ظرفیت 
تولیدکنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای 
آمده  به وجود  دیگر کشورها  به  نسبت  پایین تر  قیمت  با  ضروری کشور 
است. به ویژه که اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین المللی برای 
ادغام اقتصادی منطقه ای به شمار مي رود و مي تواند حرکت آزاد کاالها، 
خدمات، سرمایه و نیروی کار را فراهم کرده و سیاست های هماهنگی بین 
واحدها را در بخش های تعیین  شده با پیمان و توافق های بین المللی در 

اتحادیه دنبال می کند. 
کشورهای عضو اوراسیا، جمهوری ارمنستان )در منطقه قفقاز در همسایگی 
شمال غربی ایران(، جمهوری بالروس )در همسایگی شمال غربی روسیه 
و در همسایگی لهستان(، جمهوری قزاقستان و جمهوری قرقیزستان )در 
منطقه آسیای مرکزی( و فدراسیون روسیه هستند. به  جز ارمنستان که با 
دیگر اعضا پیوستگی جغرافیایی ندارد )و عضویت ایران می تواند این حلقه 
پیوند  یکدیگر  با  اعضا  بقیه  کند(،  تامین  خزر  دریای  از طریق  را  اتصال 

زمینی مستقیم دارند.
بین  همکاری  و  رقابت  بردن  باال  جامع،  ارتقای  برای  اتحادیه  این 
اقتصادهای ملی و ارتقای توسعه پایدار به  منظور باال بردن سطح زندگی 
ملل کشورهای عضو ایجاد شده است. حجم تجارت خارجی این اتحادیه 
با جهان خارج در سال ۲۰۱8 برابر با 866میلیارد دالر بوده که 7۹درصد 

آن سهم روسیه بوده است. 
ایران کوشش دارد در شرایط کنونی با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های 
اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  موافقت نامه  به  پیوستن  پی  در  شده  ایجاد 
با کشورهای منطقه، تکمیل و توسعه زیرساخت ها و  اقتصادی  مناسبات 
تسهیالت الزم به  ویژه در زمینه حمل و نقل دریایی و ریلی را برقرار و 

توسعه دهد.

 سهم ایران در تجارت خارجی
 با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

سهم ایران در تجارت خارجی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱8 
بوده  اتحادیه  واردات  در  درصد  ۲دهم  و  صادرات  در  درصد  3دهم  برابر  
است. مجموع تجارت خارجی ایران با این اتحادیه 3.۲میلیارد دالر بوده که 
سهمی برابر 3دهم درصد در تجارت این اتحادیه نقش داشته است. البته 
این تاثیر بیشتر به سبب حجم عظیم تجارت خارجی روسیه بوده که حدود 
68۰میلیارد دالر است و بعد از آن قزاقستان قرار دارد که ۹3میلیارد دالر 
تجارت خارجی داشته است. در این سال، حجم تجارت خارجی جمهوری 

اسالمی ایران ۱3۹میلیارد دالر بوده است. 
به  صادرات  دالر  383میلیون  میزان  خرداد ۱3۹۹به  آخر  تا  ۵آبان ۹8  از 
از  با مدت مشابه سال ۹8  مقایسه  در  گرفته که  ایران صورت  از  اوراسیا 
آن، 63درصد رشد داشت؛ ضمن این که واردات ایران از اوراسیا که بیشتر 
کاالهای اساسی است در این مدت یک میلیارد و ۱۲۰میلیون دالر بود 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به میزان ۱۵درصد کاهش داشته 

است. 
حجم تجارت کنونی ایران و اتحادیه اوراسیا حدود ۲.۵میلیارد دالر است 
اوراسیا حجم  کشورهای  با  آزاد  تجارت  اجراي  با  مي شود  پیش بینی  که 
تجارت ایران با اوراسیا می تواند به ۴برابر کنونی یعنی ۱۰میلیارد دالر در ۴ 
تا ۵سال آینده افزایش یابد که البته بخش عمده ای از آن می تواند صادرات 

ایران باشد؛ ضمن اینکه واردات ایران هم بیشتر کاالهای اساسی است. 
با  مبادالت  افزایش  یعنی  اوراسیا،  با  مبادالت  افزایش  برای  هدفگذاری 
همسایه  ایران  با  اوراسیا  ۵کشور  از  کشور  سه  زیرا  همسایه؛  کشورهای 
بوده  کشاورزی  محصوالت  اوراسیا  به  صادراتي  اقالم  بیشترین  هستند. 
که در 8ماه گذشته حدود 83میلیون دالر سیب درختی به محدوده اوراسیا 
صادر شده و پسته، کیوی، کشمش، فلفل فرنگی، خیار، خرما، کاهو، گل 
کلم و فرش ازجمله اقالم عمده کاالهای صادراتی به اوراسیا بوده است. 
این در شرایطی بوده که از ۱۵اسفند سال گذشته تا آخر اردیبهشت امسال 
بیش از ۲۰مرز زمینی ایران به علت کرونا بسته بوده و این میزان صادرات 

فقط از طریق مرزهای دریایی به اوراسیا اتفاق افتاده است. ضمن اینکه 
رشد  بیشترین  حالل،  صنایع  و  کنسروی  صنایع  ویژه  به  غذایی  صنایع 

صادراتی را به اوراسیا داشته است. 
از  ۵۴درصد  همسایه ،  کشورهای  به  صادرات  سال ۹7  در  است،  گفتني 
کل صادرات و در سال ۹8 حدود 6۰درصد بوده که در سال ۹۹ پیش بیني 

مي شود این میزان به 7۱درصد برسد.

 توسعه صادرات کشور
 با بهره مندی از موافقت نامه اوراسیا

تسهیل  و  آزادسازی  هدف  با  که  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  موافقت نامه 
تجارت کاال از طریق بسترسازی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت 
از همکاری های اقتصادی و تجاری طرفین منعقد شده است، مي تواند با 
افزایش همکاري ها و تسهیل ارتباطات با توجه به مزایای قانونی موجود و 
زنجیره تامین مناسب ایجاد شده بین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي نقش بسزایی را در توسعه صادرات با رعایت هدفمندي واردات 

کشور داشته باشد. 
بدیهی است همکاری با اتحادیه اقتصادی منطقه ای در قالب موافقت نامه 
تجارت آزاد، منافع متقابل زیادي را در بردارد و استفاده حداکثری از این 
سوی  از  زمینه  ایجاد  و  بسترسازی ها  ظرفیت سازی ها،  میزان  به  منافع 
موضوع،  جوانب  جمیع  به  توجه  نیازمند  همچنین  دارد.  بستگی  کشور 
سیاستگذاری های مناسب توام با افزایش همکاری های بین دستگاهی و 
آماده سازی ظرف اقتصاد داخلی و انجام برخی اصالحات اقتصادی است .

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور 
مزیت های  بر  تکیه  با  موافقت نامه،  این  اهداف  تحقق  راستای  در  و 
بازارهای اوراسیا  قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به 
خصوص  این  در  داده اند.  قرار  خود  عملیاتی  برنامه های  سرفصل  در  را 
ظرفیت سازي براي همگرایي با اتحادیه اوراسیا با توجه به اهمیت ساز و 
کار مناطق آزاد و ویژه به گونه اي است که در حال حاضر 8منطقه آزاد 
سرتاسر  در  اقتصادی  ویژه  3۲منطقه  و  مرزی  نقاط  در  تجاری-صنعتی 
سرزمین اصلی، در حال فعالیت اند که در آنها بیش از ۱8۵۰واحد تولیدی 
فعال و حدود ۱۲8۰واحد خدماتی فعال می باشند که اشتغال مستقیم برای 

حدود ۵۱۰هزار نفر ایجاد نموده اند. 
دالر  ۲۲میلیارد  و  تومان  میلیارد  8۱هزار  از  بیش  تاکنون،  سال ۱3۹۲  از 
سرمایه داخلی، در کنار ۵.۴میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب این مناطق 
به  غیرنفتی  از 3۲میلیارد دالر کاالی  بیش  این سال ها  است. طی  شده 
دالری  ۱3۰میلیارد  عملکرد  همچنین  است؛  شده  ارسال  اصلی  سرزمین 
تراز  از  حاکی  واردات،  دالر  ۴۵میلیارد  برابر  در  کشور  خارج  به  صادرات 
تجارت خارجی کامال مثبت این مناطق به میزان 8۵میلیارد دالر می باشد. 
نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور در تحقق  هدف هاي موافقت نامه 

اوراسیا را مي توان به شرح زیر برشمرد:
و  کسب  خصوصا  تولیدی  فرآیندهای  جهت  گوناگونی  مزیت های     
کارهای صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است، به نحوی 
که با توجه به کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی این مناطق، از 
مزیت رقابتی نسبت به کاالهای مشابه با مبدا دیگر کشورها در بازارهای 

اوراسیا برخوردار خواهد بود.
در  تخصصی  حوزه های  در  تولیدکنندگان  موفق  کنسرسیوم های     
امکانات  از  تخصصی،  صادرات  مدیریت  شرکت های  کنار  در  مناطق، 
رویدادهای  و  صادراتی  محصوالت  دائمی  نمایشگاه های  نظیر  متنوعی 
تجاری بهره مند خواهند شد که با توجه به مزیت های مناطق آزاد در تردد 
اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصوالت به تجار کشورهای 

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

لجستیک پشتیبان این موافقت نامه مصوب شده اند.
   مزیت های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک های 
خارجی و آفشور، همچنین بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات 
مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را به عنوان هاب مالی این موافقت نامه 

مطرح نموده اند.
  با توجه به توانمندی باالی بخش خصوصی و به منظور هم افزایی 
هرچه بیشتر ما میان ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط 
نموده اند.  مهیا  را  صادرات محور  واحدهای  انواع  استقرار  جهت  بهینه 
آمادگی  از  هوایی  و  دریایی،  ریلی،  جاده ای،  نقل  و  حمل  ناوگان های 
به  توجه  با  که  می باشند  بهره مند  تجار  نیازهای  تامین  جهت  مناسبی 
توسعه  شاهد  نزدیک  آینده  در  پذیرفته،  صورت  سرمایه گذاری های 

ظرفیت های لجستیکی خواهیم بود. 
انعطاف پذیری فرآیندهای گمرکی و هوشمند سازی فرآیند های لجستیکی 
مستقر در مناطق به منظور بهبود نظارت و تسریع تردد کاالهای تجاری، 
در کنار استقرار شعب بانک های اوراسیایی و بیمه های مورد تایید طرفین 
در این مناطق، راهگشای چالش های مبادالت تجاری بین المللی خواهند 

بود. 
عنوان  به  که  است  کشور  تجار  و  تولیدکنندگان  وظیفه  بین،  این  در 
مناسب  آشنایی  موافقت نامه، ضمن  این  اصلی  بازوی عملیاتی و مجری 
با ظرفیت های این موافقت نامه، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای بازار 
در دسترس اقدام و در قالب کنسرسیوم های توانمند نسبت به بازاریابی و 

بازارسازی در کشورهای مقصد اقدام نمایند. 
بازارهای  اعتبار، به عنوان مهم ترین عوامل جهت حفظ  کیفیت، تعهد و 
بخش  فعالین  دستورکار  در  است  که الزم  می باشند  مطرح  تسخیر شده 
خصوصی کشور قرار گیرند. اگرچه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و به  ویژه روسیه ظرفیت افزایش چندین برابری را دارد، 
ولی در عین حال تجارت با این کشورها خصوصا روسیه به پیگیری های 
ازجمله  ابزار هایی  به  و  یک طرف  از  توسعه گرا  حرکتی  ایجاد  و  آگاهانه 

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

حداکثری به  عمل آید.

 نقش موثر مناطق آزاد و ویژه شمالی کشور
 در موافقت نامه اوراسیا

در این میان، منطقه آزاد انزلی به  عنوان تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه 
دریای خزر و به علت قرار گرفتن در مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی 
اکتائو  روسیه،  و الگان  آستاراخان  بندرهای  با  شمال- جنوب، همسایگی 
به  دسترسی  و  آذربایجان  جمهوری  و  ترکمنستان  بنادر  و  قزاقستان 
بازارهای مصرف کشورهای همسایه شمالی، از قابلیت ممتازی در تجارت 
با کشورهای همسایه شمالی داشته و باید از این ظرفیت استفاده حداکثری 

به  عمل آید.
بندر مرزی آستارا در منتهی الیه غرب استان گیالن نیز با داشتن منطقه 
ریلی  و  زمینی  آبی،  ارتباطی  راه های  از  برخورداری  با  و  اقتصادی  ویژه 
مرزی  برون  تجارت  حوزه  در  خاصی  موقعیت  آذربایجان،  جمهوری  با 
آستارا،  اداره کل گمرک  دارد. طبق اعالم  با کشورهای همسایه شمالی 
این شهرستان صورت  مرز  از  روسیه  و  ایران  تجاری  مبادالت  8۰درصد 

بندری  مجتمع  و  امیرآباد  بندر  ظرفیت  از  باید  آن،  بر  عالوه  می گیرد. 
کاسپین برای توسعه مبادالت تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا بهره گیری حداکثری به  عمل آورد.
با  ایران  اقتصادی  روابط  در  اثرگذاري  با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
همسایگان شمالی اش می تواند تاثیر فراواني در توسعه و رشد تجاري با 
اوراسیا جهت صادرات طرف  با کشورهاي عضو  افزایش مبادالت  هدف 

ایراني باشد.
این اتحادیه به جهت کاهش تعرفه های صادرات ایران محل توجه است. 
چارچوب  در  بزرگی  بازار  تا  است  صدد  در  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه 
قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد کند، تجارت میان اعضا بهبود یابد و 
تسهیالت بسیاری را در این زمینه برای کشورهای عضو به ارمغان  آورد. 
در چهارچوب این اتحادیه، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد کاال، 
سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا اعالم کرده اند. اعضای 
انرژی،  زمینه  در  مشترکی  سیاست  که  کرده اند  اعالم  همچنین  اوراسیا 

صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه خواهند داشت. 
مشترک  بازار  توسعه  اقتصادی،  واحد  فضای  ایجاد  اتحادیه،  این  اهداف 
واحد  بازار  در  مردم  و  خدمات  سرمایه،  کاال،  آزاد  حرکت  به  دستیابی  و 
کشورهای عضو، کاهش قیمت کاالها با کاهش هزینه های حمل و نقل 
مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست های مشترک در 

کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل است. 
قرار  کشورها ،  این  داخلی  گمرکی  قوانین  تدریجی  حذف  و  برداشت 
دادن تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی 

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

اقتصادی کشورها نیز کمک مي کند. 
از ویژگی های مهم منطقه اوراسیا، وجود منابع انرژی است که به بهترین 
نحو مي تواند با ایجاد خطوط مواصالتی برای انتقال هرچه زودتر انرژی 
به کشورهای دیگر مورد بهره برداري قرار گیرد و ایران به عنوان دومین 
و  فنی  همکاری های  توسعه  زمینه  می تواند  انرژي  منابع  صاحب  کشور 

تکنولوژی را فراهم کند. 
آمادگی ایران برای جذب سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز، ازجمله 
زمینه هاي همکاري ایران و کشورهاي عضو اوراسیا مي باشد. نفت و گاز، 
راه سازی، حمل و نقل، محیط زیست، انرژی های پاک، پتروشیمی و صنایع 
به ویژه خودروسازی ازجمله بخش هایی اند که در ایران زمینه الزم را برای 
پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  انرژی،  حوزه های  دارند.  خارجی  سرمایه گذاری 
جاذبه هاي الزم  که  است  زمینه هایي  از  خودروسازی  و  پاک  انرژی های 

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

خواهد داشت .
و  ایران  مناسبات  در  نو  فرصتی  منزله  به  اتحادیه  این  به  ایران  پیوستن 
چین  و  هند  منطقه  با  همکاری  زمینه  می تواند  و  بوده  اوراسیا  اتحادیه 
نیازهای  از  از 6۵درصد  بیش  اینکه  به  توجه  با  و  کند  فراهم  را  و شرق 
امتیاز  این  از  باید  است،  تامین  قابل  داخل خودشان  در  کشورهای عضو 
بازرگانی  اتاق  تشکیل  برای  ایران  پیشنهاد  آنکه  ببرد. ضمن  بهره  ویژه 
اتاق  این  نزدیک  آینده ای  در  و  است  گرفته  قرار  موافقت  مورد  اوراسیا 

تشکیل خواهد شد.

 اثرگذاری منطقه آزاد انزلی
 در توسعه همکاری های ایران و اوراسیا

موافقت نامه ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا دو هدف دارد: 
در گام اول هدف اجرایی کردن تفاهم نامه تعرفه تجارت ترجیحی است؛ در 

گام دوم: هدف آن پیوستن به این اتحادیه است.
موافقت نامه موقت ترتیبات منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا 
شامل 86۲قلم کاال است که ۵۰۲قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به 
ایران است و 36۰قلم هم ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراسیا است. 
پس از یک سال از اجرای موافقت نامه، مذاکرات تجارت آزاد بین ایران 
و اتحادیه اوراسیا شروع خواهد شد و قرار است ظرف 3سال موافقت نامه 

تجارت آزاد وارد مراحل مذاکره و امضا شود. 
و  ایران  کشور  دو  ترانزیتی  و  اقتصادی  همکاری های  توسعه  بر  تاکید 
اهداف  ازجمله  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های  از  بهره مندی  با  قزاقستان 
حوزه  و  بندری  معاونت  میان  همکاری  توافق نامه  که  است  دیگر  مهم 
خزر سازمان منطقه آزاد انزلي با مدیر اجرایی بندر اکتائو و تاکید روسای 
بر  قزاقستان  و  ایران  مشترک  اقتصادی  کمیسیون  اجالس  شانزدهمین 
از  را می توان  توسعه همکاری های دو کشور  در  انزلی  آزاد  منطقه  نقش 

مهم ترین دستاوردهاي اقتصادي برای منطقه عنوان کرد. 
پایتخت  نورسلطان  شهر  در  که  اجالس  این  حاشیه  در  اساس،  این  بر 
قزاقستان برگزار شد، توافق نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و بندر 
اکتائو قزاقستان به منظور جذب بار بیشتر از مسیر کریدور بین المللی چین، 
قزاقستان، ایران، کمک به توسعه همکاری ها در زمینه ارائه خدمات بندری 
به تجار و بازرگانان دو کشور و توسعه خط کشتیرانی حمل و نقل کانتینری 

بین بندر کاسپین و بندر اکتائو قزاقستان در 7ماده و ۹بند منعقد شد. 

بخش  در  بار  نخستین  برای  دو طرف  در سند همکاری  دیگر،  از سوی 
توسعه  در  دو کشور  آزاد  مناطق  از ظرفیت  استفاده  درخصوص  مستقلی 
در  که  شده  تصریح  انزلی  آزاد  منطقه  ویژه  به  کشور  دو  همکاری های 
بخش تفاهمات مناطق آزاد دو طرف درخصوص ایجاد شرکت های حمل 
مشترک  و  دریایی  مبادالت  توسعه  برای  کشتیرانی  و  بین المللی  نقل  و 

توافق کردند. 
تجاری  مبادالت  توسعه  لزوم  بر  کشور  دو  همکاری  سند  در  همچنین، 
کریدور چین،  از مسیر  اروپا  و  منطقه  با کشورهای  ارتباط  در  مابین  فی 
نموده،  کار  به  انزلی شروع  آزاد  منطقه  محوریت  با  که  ایران  قزاقستان، 
تاکید شده و در عین حال توافق شد تا ایران و قزاقستان همکاری های 
در  پولی-بانکی  شبکه  یا  قزاقی  بانکی  شعبه  ایجاد  زمینه  در  را  الزم 
دهند. ضمن  انجام  ارزی  مبادالت  تسهیل  راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه 
آنکه موافقت شد که نمایشگاه توانمندی های کشور قزاقستان به میزبانی 

منطقه آزاد انزلی برگزار شود. 
نقلی  و  اقتصادی، حمل  مبادالت  توسعه  راهکارهای  بررسی  درخصوص 
و  انزلي  آزاد  منطقه  متنوع  بر ظرفیت های  تکیه  با  دریایی  و گردشگری 
به ویژه مجتمع بندری کاسپین قابل ذکر است که پیش از این سازمان 
اکتائو  اقتصادی  با منطقه ویژه  انزلی دو تفاهم نامه همکاری  آزاد  منطقه 
قزاقستان منعقد کرده و تاکنون چندین کشتی اقدام به ترانزیت مواد اولیه 
و کاالهای مصرفی داخلی و کشورهای منطقه در این کریدور بین المللی 

حمل کرده است.
اقتصادی  اتحادیه  اعضای  می تواند  ایران  جغرافیایی  موقعیت  بی تردید 
اوراسیا را به آب های گرم خلیج فارس وصل کرده و پل ارتباطي به منطقه 
خاورمیانه باشد، به طوري که با بهبودي و تقویت شرایط زیرساخت های 
ترانزیتی ایران می توان درآمدزایی حاصل از عضویت ایران در اوراسیا را از 
طریق درآمدهاي حاصل از ترانزیت با گشایش حساب ویژه ای باز کرد و 

درآمد سرشاری را نصیب کشور کند. 

 ظرفیت سازی برای تولید در مناطق آزاد؛ 
حضور در بازار هدف روسیه

در برنامه ها و احکامي که در بسته رونق تولید و اشتغال اقتصاد مقاومتي 
در سال ۹6 براي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي تعبیه شده، افزایش ۲۵درصد 
با  مجدد  صادرات  3۰درصد  افزایش  و  خدماتي،  و  تولیدي  صادرات  
افزایش صادرات  براي  با کشورهاي همسایه  افزایش مبادالت  محوریت 

کشور است.
که  سال ۹۵،  با  مقایسه  در  افزایش  ۵۵درصد  معادل  میزان صادرات  این 
صادرات  و  ترانزیت  طریق  از  صادرات  افزایش  براي  6۰درصد  جمعا 
مجدد در نظر گرفته شده بود، مستلزم ظرفیت سازي جدید براي افزایش 
مبادالت با کشورهاي همسایه و برگزاري نمایشگاه هاي ارائه محصوالت 
و کاالهاي تولید داخلي است. ازجمله این کشورهاي همسایه که حداکثر 
که  است  روسیه  است؛ کشور  آن ۱77میلیارد دالر  وارداتي  بازار  ظرفیت 
افزایش  بر  پوتین  والدیمیر  کشور،  دو  رئیس جمهور  مالقات  آخرین  در 
7۰درصدی مبادالت بازرگانی دو کشور در سال ۲۰۱6 نسبت به سال ۲۰۱۵ 
عنوان  با  دو کشور  بیانیه ۱6صفحه ای مشترک  آنکه،  کرد. ضمن  اشاره 

پیش به سوی همکاری های جامع راهبردی صادر شد. 
ازجمله اسناد همکاری راهبردی بین ایران و روسیه که به صورت موردي 
مناطق آزاد کشور هم مي توانند از آنها استفاده کنند، باید به موافقت نامه 
لغو روادید گروهی گردشگری بین دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در 
زمینه تجارت برق، تربیت بدنی و ورزش، ساخت و ساز مسکن و خدمات 
عمومی، ارتباطات و فناوری اطالعات، راه آهن، گاز، برقی کردن خط ریلی 

گرمسار- اینچه برون و ارسال تجهیزات اشاره کرد. 
از موارد دیگري که همساز با یکي از برنامه هاي اجرایي ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي در سال ۹6 مندرج در بسته رونق تولید و اشتغال است، 
توجه به نیازمندی های روسیه در بخش مواد غذایی است  که ساالنه به 
3۵ تا ۴۰میلیارد دالر بالغ مي شود و طیف وسیعی از محصوالت غذایی 
گوناگون را نیز در برمي گیرد که از طرفی با توجه به توانمندی های مناطق 
آزاد در تولید محصوالت باغی، زراعی و شیالتی و خرما، این محصوالت 
قابلیت آن را دارند که قسمتی از سبد صادراتی مناطق آزاد کشور را به 

روسیه تکمیل کنند. 
است  مواردي  از  مستمر  و  پیوسته  ظرفیت سازی  هم  آن  ظرفیت سازی 
که شرکت های بزرگي که صادرات کشور را مدیریت مي کنند، مي توانند 
قفسه های فروشگاه ها را در روسیه  با رعایت کیفیت و قیمت رقابتي، به 
اختیار تولید کنندگان صنایع غذایي در مناطق آزاد درآورند؛ تولیدکنندگاني 

که باید تولیدکنندگان سرزمین اصلي را هم به کمک خود بگیرند. 
بازار روسیه  باید گفت تقویت صادرات مناطق براي حضور در  در نتیجه 
مستلزم ظرفیت باال و قیمت هاي رقابتی است. ایجاد تراست هاي صادرات 
با  تولیدي  اولویت هاي  از  روسیه  به  زمینه صادرات  در  نفوذ  براي  محور 
مشارکت شرکت هاي بزرگ مواد غذایي در داخل سرزمین اصلي است. 
وقتی شرکتی قصد کار در بازاری رقابتی مانند روسیه را دارد، قطعا باید 
باید  از طرفی هم  و  دنیا کند  روز  دانش  بر  منطبق  را  دانش خود  سطح 
کارهای رقبا را رصد کند و حتی نحوه نوشتن قراردادها و مذاکرات تجاری 

را نیز فرا بگیرد.
عالوه بر اینها، رعایت بهره وري در واحدهاي تولیدي مناطق آزاد مي تواند 
با ارتقا کیفیت به افزایش قیمت منجر نگردد؛ به ویژه آنکه، مدیریت راهبر 
باید متشکل از کارشناسان خبره که بازارهاي هدف را به خوبي بشناسند، 
باشند و  دارا  باید عرضه شوند ،  را درباره فصولی که کاالها  دانش کافی 
در مجموع تکنیک های خاص بازاریابی نو را با آشنایي قواعد و مقررات 

بین المللي همراه کنند.
منزله  به  جدید  سرمایه گذاري هاي  مستلزم  آزاد  مناطق  ظرفیت سازي 
حلقه مفقوده تولید، صادرات و فناوري هاي پیشرفته است. انتقال فناوري 
در  باید  که  نیست  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  از  غیر  چیزي  پیشرفته، 

مناطق به آن توجه وافر صورت بگیرد. 
بازار،  توسعه  براي  همگرا  فرصتي  اوراسیا،  اقتصادي  اتحادیه  رو،  این  از 
حرکت آزاد کاال و خدمات منطقه اي بوده و ظرفیت مناسبي براي جذب 

سرمایه و نیروی کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به شمار مي رود.

ظرفیت سازي براي جذب سرمایه و نیروی کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي:

اوراسيا  فرصتي منطقه اي جهت توسعه بازار، حرکت آزاد کاال و خدمات
گزارش: 

 دکتر عبدالرسول خلیلي
کارشناس مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد اروند

سازمان  سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
هماهنگی  ستاد  اخیر  مصوبه  با  گفت:  اروند  آزاد  منطقه 
اقتصادی دولت درخصوص تهاتر ارزی، ترخیص کاالهای 

رسوب شده در استان خوزستان سرعت می گیرد.
مدیران  و  معاون  با  مشترک  نشست  در  موسوی  سیدعلی 
سازمان توسعه و تجارت ایران و همچنین مدیرکل آفریقایی و 
عربی سازمان توسعه و تجارت کشور و اعضای هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار داشت: این نشست با هدف 
بررسی مشکالت و معضالت صادرکنندگان منطقه آزاد اروند 
و ارائه راهکار جهت تسهیل و روان سازی صادرات از بنادر آبی 

و مرز خشک شلمچه برگزار شد.
و  دارد  عراق  کشور  که  پتانسیلی  به  توجه  با  افزود:  وی 
۲۵درصد صادرات کل ایران به این کشور اختصاص یافته 
می رود  شمار  به  ما  تجاری  شریک  بزرگترین  و  اولین  و 
و  مرزی  برون  در  صادرکنندگان  معضالت  و  مشکالت 

درون کشور نیاز به رفع شدن دارند.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد اروند در ادامه گفت: مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت درخصوص تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان که 
مجاز اعالم شد، نقش بسیار مهمی در جهت ترخیص سریع 
کاالهای رسوب شده در بنادر آبادان، خرمشهر و گمرکات 

استان خوزستان خواهد داشت.
پس  این  از  مصوبه،  این  به  توجه  با  گفت:  موسوی 
واردکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خود را به هر میزان از 
محل ارز صادرکنندگان تامین کنند و واردات از محل ارز 

متقاضی نیز امکان پذیر است.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد اروند اظهار نمود: همچنین با توجه به این مصوبه مسلما 
واردکنندگان، تجار و بازرگانان که در زمینه کاالی همراه مسافر 
و کاالی مصرفی در منطقه فعالیت دارند و همچنین واحدهای 
صنعتی نیز ماشین آالت و مواد اولیه مورد نیاز خود را می توانند از 
این محل تامین کنند و واردات کاال به منطقه تسهیل خواهد شد.

معاون سازمان توسعه و تجارت ایران:
یک چهارم از کل صادرات کشور، صادرات به 

عراق است
معاون سازمان توسعه و تجارت ایران در نشست بررسی 
از  در خرمشهر گفت: ۲۵درصد  زیرساخت های صادرات 
صادرات کشور به عراق است و این بازار باید تقویت شود.
موسوی در جلسه هم اندیشی با بخش خصوصی که در اتاق 
بازرگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار داشت: همجواری استان 
خوزستان با کشور عراق این فرصت را به وجود آورده است تا 
با ظرفیت های موجود در استان خوزستان، گام های محکمی 

در توسعه روابط اقتصادی و افزایش میزان صادرات برداریم.
حمایت  بسته  طریق  از  که  کمک هایی  با  افزود:  وی 
به  مربوط  بخش های  در  خصوصا  صادرات  توسعه  از 
می گیرد،  تعلق  خوزستان  استان  صادراتی  زیرساخت های 
توسط  زمینه  این  در  که  پروژه هایی  از  آینده می توان  در 

بخش خصوصی فعال هستند، حمایت کرد.
سیدمصطفی موسوی نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز 
در این نشست خواستار رفع دوگانگی مدیریتی در مرز شلمچه 
شد و گفت: بزرگ ترین عامل اصلی در راه توسعه صادرات به 
عراق همین دوگانگی و قوانین سخت در مرز شلمچه برای 

فعاالن اقتصادی است.

تسهیل ترخیص کاالهای 
رسوب شده در گمرکات 

استان خوزستان

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
اروند اظهار کرد:

نخستین واحد تولیدی نان صنعتی در منطقه آزاد اروند 
در قالب افتتاح سیزدهمین پروژه از نهضت »جهش 

تولید در سرزمین فتح« به بهره برداری رسید.
صنعتی  شهرک  در  صنعتی  نان  تولیدی  کارخانه 

خرمشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از  تولیدی  واحد  سیزدهیمن  افتتاح  با  گفت:  اروند 
مجموعه طرح های »جهش تولید در سرزمین فتح«، 
6۵درصد از راهبردهای جهش تولید در سال جاری در 

این منطقه محقق شد.
اسماعیل زمانی در آیین بهره برداری از واحد تولیدی 
سازمان  داشت:  اظهار  اروند«  حافظ  صنعتی  »نان 
واحدهای  را  همه جانبه  حمایت  اروند  آزاد  منطقه 

تولیدی کوچک و متوسط خواهد داشت.
وی با اشاره به افتتاح ۱۳واحد تولیدی و صنعتی از 
از ابتدای سال تاکنون در منطقه آزاد اروند افزود: 
که  محصوالتی  تولیدات  لحاظ  به  واحدها  این 
مستقیم مورد مصرف مردم قرار می گیرد و زمینه 
واحدهای  ازجمله  می کنند،  فراهم  را  اشتغال زایی 

مهم و تاثیرگذار در اروند به شمار می روند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند گفت: 
رشد  با  سال  پایان  تا  واحدها  این  تعداد  امیدواریم 
بیشتری افزایش یابد و شاهد افتتاح اینگونه واحدهای 
تولیدی در منطقه آزاد اروند باشیم تا زمینه ساز اشتغال 

هرچه بیشتر در این منطقه شوند.
زمانی بیان کرد: این نوع واحدها با توجه به شرایط 
اشتغال زایی  میزان  و  کم هزینه  دارند،  که  ویژه ای 

باالیی دارند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اروند در پایان اظهار داشت: این نوع واحدهای کوچک 
و متوسط به لحاظ معنوی و مالی از سوی سازمان منطقه 
آزاد اروند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در صورت نیاز 

نیز سرمایه گذاری مشترک با آنها خواهیم داشت.

معاون توسعه کسب و کارها و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:

توسعه اشتغال زایی با بهره برداری نخستین 
واحد تولیدی نان صنعتی در اروند

سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در آیین افتتاحیه این کارگاه 
گفت : این واحد تولیدی با اعتبار ۷6میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.
سیدعلی موسوی اظهار داشت: با بهره برداری از این 
واحد تولیدی برای ۳۰نفر به صورت مستقیم و ۸۵نفر 

به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شد.
وی اذعان نمود: در این کارخانه ۱۲نوع کیک، کلوچه 

و نان حجیم و غیرحجیم تولید می شود.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: رویکرد این سازمان توسعه 
واحدهای تولید نان صنعتی است؛ زیرا تولید نان به 
به همراه داشته،  را  فراوانی  صورت سنتی ضایعات 
در حالی که اگر نان به صورت صنعتی تولید شود، 
هم به لحاظ فرآیندی قابلیت تولید انبوه دارد و هم 

تکرارپذیری کیفیت مناسب را در پی خواهد داشت.

را  صنعتی  واحد  این  عمده  ویژگی های  موسوی، 
محصوالت  تولید  در  تخمیر  فرآیند  از  بهره گیری 
بدون  گندم  آسیاب  و  غالت  کامل  آسیاب  پایه  بر 
سبوس گیری دانست و گفت: این مهم باعث می شود 
فیبرهای غذایی موجود در آرد به صورت کامل و به 
عنوان یکی از مهم ترین ترکیبات سالمتی در رژیم 

غذایی انسان مفید باشد.
وی میزان تولیدی نان حجیم و غیر حجیم در این 
ولحد تولیدی را  ۲۴تن در سال عنوان کرد و افزود: 
۲۰درصد ضایعات تولید نان سنتی در کشور وجود 
دارد که با افتتاح این واحد صنعتی ضایعات و هزینه ها 

کاهش خواهد یافت.
قیمت  کاهش  نان،  ضایعات  از  جلوگیری  موسوی 
تمام شده نان تولیدی در مقایسه با نان سنتی، کامل 
در  انبوه  تولید  و  تولید  در  سالمتی  ترکیبات  بودن 
این  راه اندازی  از  هدف  را  باکیفیت  بسته بندی های 

واحد عنوان کرد.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
این واحد  از  بهره برداری  با  افزود:  اروند  آزاد  منطقه 
تولیدی، عالوه بر اشتغال مستقیم ، از طریق شبکه 
فروش و توزیع در فروشگاه های زنجیره ای نیز شاهد 

اشتغال زایی خواهیم بود. 
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 ۶۵درصد از راهبردهای جهش تولید
 در اروند محقق شده است

اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

و  توسعه  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تجاری،  مرکز  بزرگترین  ساخت  از  اروند  سرمایه گذاری 

تفریحی و فرهنگی در منطقه آزاد اروند، خبر داد.
در  تجاری  مرکز  این  اینکه  به  اشاره  با  رضایی  کمال 
به  توجه  با  افزود:  شد،  خواهد  ساخته  کنزالمال  مجاورت 
اینکه سازه کنزالمال موقت بوده و استحکام الزم را ندارد، 
ظرف  الزم  استاندارهای  با  مال«  »اروند  تجاری  مرکز 

مدت ۴۸ماه به بهره برداری خواهد رسید.
مساحت  به  زمینی  در  مجتمع  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
۱۷۲۸۸مترمربع با زیربنای ساخت ۷۳66۳مترمربع در ۳طبقه 
تجاری شامل: ۲۹۵واحدهای تجاری، ۸واحد اداری، ۴فضای 
ورزشی، ۲رستوران و فودکورت، یک شهربازی، ۳سالن سینما 
و ۲تاالر و ۵طبقه پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی و 
با میزان  اروند،  شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد 

۵6۰۰میلیارد ریال سرمایه در گردش ساخته خواهد شد.
مدت  اروند،  سرمایه گذاری  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
و  کرد  عنوان  ۴۸ماه  را  مجتمع  این  فرآیند ساخت  زمان 
اظهار داشت: فرآیند ساخت اروند مال با صدور پروانه در 
صورت  کارگاه  تجهیز  با  و  شده  شروع  شهریورماه ۱۳۹۹ 

پذیرفته در مدت زمان ۴۸ماه به طول خواهد انجامید.
رضایی، طراحی این مجتمع را منحصربه فرد دانست و گفت: 
اروند مال با موقعیت مکانی عالی از نظر دسترسی به دو شهر 
آبادان و خرمشهر و با توجه به پارکینگ بزرگ طبقاتی مسقف 
مناسب جهت  با حجم حدودا ۱۰۰۰خودرو، محلی  روباز  و 

بازدید همشهریان و هم استانی ها خواهد بود.
پس  مجتمع  این  اشتغال زایی  میزان  درخصوص  وی 
اتمام مراحل ساخت، توضیح داد: در دوره بهره برداری به 
۹۷۰نفر  حدود  برای  خدماتی  و  تجاری  فضاهای  نسبت 
نیروی خدماتی و  در فروشگاه ها و مراکز خرید، ۱۰۰نفر 
ایجاد شغل مستقیم می نماید و  ۲۰نفر پرسنل تاسیساتی 

روزانه می تواند پذیرای جمعیتی بالغ بر ۱۵۰۰۰نفر باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
اروند اذعان داشت: در بخش فرهنگی این مجتمع، تعداد سه 
سالن سینما با ظرفیت حدود ۱۵۰نفر بازدیدکننده، یک فضای 
مناسب شهربازی و نیز یک مرکز آموزشی و مهدکودک جهت 

رفاه حال بازدیدکنندگان، در نظر گرفته شده است.

اروند مال، بزرگترین مرکز 
تجاری، تفریحی و فرهنگی 

منطقه آزاد اروند

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد 
اروند گفت: پیش نویس تفاهم نامه همکاری سازمان 
منطقه آزاد اروند و اداره کل زندانیان استان خوزستان 
جهت برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء و سطح 

اجتماعی زندانیان آبادان تهیه شد.
پیمان ادیبی اظهار داشت: به منظور توانمندسازی 
امن  محیطی  ایجاد  همچنین  و  آبادان  زندانیان 
از  خروج  از  پس  آنان  برای  اشتغال  با  همراه 
برای  دستی  صنایع  آموزشی  دوره های  ندامتگاه، 

زندانیان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری 
جاری  سال  خوزستان،  استان  زندان های  کل  اداره 
نیز در چند رشته صنایع دستی، دوره های ورزشی، 
فرهنگی و هنری دوره های آموزشی را برای زندانیان 

برگزار می کند، افزود: این دوره ها برای تمامی زندانیان 
آنها  زندانی  دوره  که  زندانی هایی  خصوصا  آبادان 
طوالنی است، برگزار می شود تا ضمن آموزش، برای 

آنها شرایط اشتغال زایی ایجاد شود.
آزاد  اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه  مدیر توسعه 
اروند با اشاره به حضور مربیان صنایع دستی در زندان 
برای ارائه آموزش به زندانیان، اذعان داشت: با توجه به 
شیوع کرونا، این آموزش ها با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شوند.
به  آبادان  زندان  جابه جایی  با  کرد:  بیان  ادیبی 
بیرون از شهر و داشتن مکان وسیع، امیدواریم با 
حضور اساتید برجسته بتوانیم زمینه اشتغال زایی را 

برای زندانیان آبادان فراهم کنیم.
وی اظهار کرد: هر دوره مدت زمان مشخص خود 
را دارد و در پایان هر دوره به زندانیان مدرک پایان 

دوره ارائه خواهد شد.

 راه اندازی سامانه جامع
 سمن های منطقه آزاد اروند

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد 
اروند در ادامه گفت: سامانه جامع سمن های حاضر 
در منطقه آزاد اروند برای خدمات دهی به نیازمندان 

آبادان تدوین شده است.
ادیبی اضافه کرد: این سامانه به منظور یکپارچگی 
فعالیت های سازمان های مردم نهاد در منطقه آزاد 

اروند راه اندازی شده است.
تمامی  سامانه  این  در  داشت:  اظهار  وی 
سازمان های مردم نهاد یوزر و پسوردی را دریافت 
خواهند کرد تا از این طریق فعالیت های موسسات 
بارگذاری شود و پس از تایید در سامانه به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند 
تصریح نمود: کلیه مراکز خیریه نیز برای خدمات دهی 
می توانند عضو این سامانه شوند تا اگر مساعدت پذیر یا 
مددجویی که تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره( نیست و از خیریه ها خدمات دریافت می کند، 
با ثبت در این سامانه مشخص خواهد شد از کدام خیریه 

خدمات دریافت می نماید.
ادیبی بیان کرد: با این اقدام می توان مانع شد که 
یک مددجو از چند خیریه خدمات دریافت کند و یا 

یک مددجو از دریافت خیریه محروم نشود.
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد 
اروند گفت: کلیه خیریه ها و موسسات منطقه آزاد 
اروند با ثبت خدمات خود در این سامانه می توانند 

به خدمات دهی یکدیگر دسترسی پیدا کنند و بانک 
اطالعاتی آنها مورد ثبت رسمی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با ارائه اطالعات توسط خیریه ها و موسسات 
می توان نیازمندان را شناسایی و به خدمات دهی آنها 
کمک کرد؛ این سامانه هم اکنون آماده است و به مرحله 
ثبت نام خیریه ها رسیده است و در آبان ماه جاری آماده ارائه 

سرویس دهی به موسسات و خیریه ها است.

تدوین طرح سرمایه گذاری مجموعه 
گلف آبادان

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند 
در ادامه با اشاره به تدوین طرح سرمایه گذاری مجموعه 
گلف آبادان نیز گفت: این طرح پس از انعقاد قرارداد با 
آماده است و در  از مشاورین برجسته کشوری  یکی 
آبان ماه جاری با همکاری معاونت فنی و زیربنایی سازمان 

منطقه آزاد اروند از این طرح رونمایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: ماکت این طرح نیز آماده شده 
سطح  سه  شامل  6۸هکتاری  طرح  این  است؛ 

پایین، متوسط و باال اجرایی خواهد شد.
پیمان ادیبی در پایان خاطرنشان کرد: طراحی این 
سرمایه گذاری در ۱۸ماه انجام شده است و اکنون 

به مرحله تدوین طرح رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند با بیان 
اینکه مجوز تاسیس خانه مطبوعات منطقه آزاد اروند از 
وزارت ارشاد اخذ شده است، گفت: هم اینک درگاه سامانه 
خانه مطبوعات منطقه آزاد اروند در سایت وزارت ارشاد 
بارگذاری شده و به محض اینکه ثبت نام هنرمندان در آن 
به حدنصاب برسد، انتخابات هیات رییسه و اعضای آن 

برگزار خواهد شد.
خانه  مدیره  هیات  تشکیل  با  افزود:  مردانی  رضا 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  اروند،  مطبوعات 
سازمان منطقه آزاد اروند قول مساعد برای حمایت از 
اعضای خانه مطبوعات به خصوص تامین مسکن و 

زمین برای آنان را داده است.
وی راه اندازی خانه هنرمندان را از برنامه های آینده 
آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
اروند عنوان کرد و اظهار نمود: یکی از دغدغه های 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، راه اندازی خانه 
هنرمندان بوده که با پیگیری این سازمان اساسنامه 

آن آماده شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد منطقه آزاد اروند تکمیل 

پروژه فرهنگسرا آبادان را از دیگر برنامه های این اداره 
کل اعالم کرد و گفت: مراحل قانونی واگذاری اجرای 
این پروژه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان خوزستان و طی صورت جلسه ای به سازمان 

منطقه آزاد اروند واگذار شد.
مردانی گفت: در مردادماه تفاهم نامه ای میان مناطق 
آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای  مدت سه 
سال منعقد شد که بر اساس آن دغدغه های مربوط به 
تامین هزینه  و نیز تامین نیرو در بخش فرهنگی و 

هنر رفع می شود.
مسئولیت های  وظایف  انجام  در  رویه  وحدت  وی، 

این  اهداف  از  را  آزاد  مناطق  در  و هنری  فرهنگی 
هم افزایی  نمود:  تصریح  و  کرد  بیان  تفاهم نامه 
ظرفیت های قانونی و اقتصادی طرفین برای ارتقاء 
فرهنگی، هنری مناطق آزاد و توسعه صنایع خالق، 
تجهیز و ساماندهی زیرساخت های فرهنگی و هنری 

در مناطق آزاد از اهداف دیگر این تفاهم نامه است.
اروند  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
واگذاری کلیه اختیارات قانونی به هر یک از مدیران کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مناطق آزاد را از دیگر مفاد این 
تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: کمک به تکمیل و تجهیز 
مراکز فرهنگی و هنری وابسته در مناطق آزاد بر اساس 
قانون بودجه ساالنه در مناطق آزاد طبق برنامه های 
مطالعاتی، ظرفیت ها و رویدادهای مورد توافق ساالنه، 

از اقدامات وزارت ارشاد اسالمی در این تفاهم نامه است.

حمایت از کسب و کار هنرمندان اروندی
مردانی در ادامه افزود: به منظور حمایت از کسب و 
کار هنرمندان، آموزشگاه ها و مجتمع های فرهنگی در 
روزهای کرونایی عالوه بر جهت اخذ تسهیالت، به 

بانک ها معرفی شدند.
وی اظهار داشت: ۴۰نفر از هنرمندان و خبرنگاران 
صندوق  عضو  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان های 
توسعه هنر برای اخذ وام ۱۲درصدی ثبت نام کردند 
یا مجتمع فرهنگی  که برای صاحبان آموزشگاه و 
ریال  6۰میلیون  خبرنگاران  و  ریال  ۱6۰میلیون 

تسهیالت اختصاص داده شده است.
مردانی با بیان اینکه برای هنرمندان و اصحاب رسانه 
که به نوعی مستمری بگیر صندوق هنر هستند، مبلغی 
به عنوان مستمری و یا بسته معیشتی در نظر گرفته شده 
است، اظهار داشت: در حوزه رسانه سامانه ای تعریف شده 
و قرار است در آبان ماه جاری برای هنرمندانی که موفق 

به اخذ وام نشده اند، فراخوان اعالم شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان منطقه آزاد 
اروند در پایان از هنرمندان ساکن در شهرستان های 
آبادان و خرمشهر خواست در صندوق اعتباری عضو 
شوند؛ چراکه اگر هنرمندان در صندوق اعتباری هنر 
کارت  و  بازاریابی  بیمه ای،  خدمات  از  شوند،  عضو 

خدمات رفاهی بهره مند خواهند شد.

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

برگزاری دوره های آموزشی به منظور توانمندسازی زندانیان آبادان

هم افزایی ظرفیت های قانونی و اقتصادی جهت توسعه فرهنگی مناطق آزاد

برقراری خط تردد پروازی آبادان- استانبول- آبادان
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند گفت: در راستای رونق گردشگری منطقه آزاد اروند، 

به زودی پرواز آبادان- استانبول- آبادان برقرار می شود.
قدرت اله طمیمیان با بیان اینکه به زودی آبادان به لیست 
استفاده  برای  افزود:  می شود،  افزوده  استانبول  پروازهای 
و  منطقه  اقتصادی  رونق  و  گردشگری  حوزه  ظرفیت  از 
همچنین فعال کردن مسیر تجارت و ایجاد فرصت بازاریابی 
اقتصادی- تجاری  فعالین  و  برای سرمایه گذاران  بین المللی 
منطقه، پرواز آبادان- استانبول و برعکس راه اندازی می شود.

میان  که  سه جانبه ای  تفاهم نامه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 

و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
شاهد  زودی  به  رسید؛  امضاء  به  ایر  کیش  هواپیمایی 
عملیاتی شدن پرواز مذکور خواهیم بود و امیدواریم این 
پیش  از  بیش  منطقه  گردشگری  حوزه  به  بتواند  اتفاق 

کند. کمک 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
تفاهم نامه،  این  مزایای  به  پرداختن  ضمن  پایان  در  اروند 
اولیه  مواد  تامین  قابلیت  که  شد  یاد آور  باید  نمود:  تصریح 
برای شرکت های صنعتی فعال در منطقه آزاد اروند نیز از 

طریق این تفاهم نامه امکان پذیر است .



سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد قشم از آغاز اقدامات این معاونت با هدف 
دوران  برای  جزیره  منظر  زیباسازی  و  آماده سازی 

پساکرونا خبر داد.
مرتضی شیخ زاده با اشاره به لزوم پاک و زیبا بودن 
بیان داشت: جزیره  این جزیره  جلوه های بصری در 
قشم به عنوان یک مقصد گردشگری بین المللی در 
جهان، باید استانداردهای پذیرش گردشگر را به ویژه 

در دوران پساکرونا داشته باشد.
وی با تاکید بر دستور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
منظر  زیباسازی  بر  مبنی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
مسیرهای تردد به سایت ها و اماکن گردشگری جزیره 
توسط این معاونت افزود: یکی از مهم ترین معضالت 
ما، نخاله های ساختمانی است که در طول جاده ها و 

مسیرهای دسترسی وجود دارد.
حوزه  تالش های  تمام  وجود  با  شیخ زاده،  گفته  به 
عمرانی این سازمان، عزم مردمی و همراهی جامعه 
محلی برای نظم دادن، رعایت نظافت و جلوگیری از 
آلوده ساختن محیط های گردشگری، بهترین راه حل 

برای حل این معضل است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 

برای  معاونت  این  بلندمدت  برنامه های  از  قشم  آزاد 
پاکسازی منظر سایت های گردشگری و توسعه فضای 
سبز در این مناطق خبر داد و اضافه کرد: قشم به واسطه 
داشتن ژئوپارک جهانی، در جامعه بین المللی به عنوان 
یک مقصد ویژه گردشگری شناخته شده است و سیما 

و منظر جزیره باید با این عنوان تناسب داشته باشد.
وی همچنین از برنامه های بلندمدت معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم برای 
تبدیل قشم به جزیره برند گردشگری ایران یاد کرد و 
ادامه داد: داشتن برند موفق گردشگری می تواند در 
افزایش جذب گردشگر و در نتیجه افزایش درآمدهای 
ناشی از صنعت گردشگری و رونق اقتصاد محلی و 

ملی بسیار موثر باشد.

راه اندازی زیرساخت نخستین فود کورت 
شبانه در شهر قشم

توسعه  راستای  در  گفت:  همچنین  شیخ زاده 
ظرفیت های تفریحی و گردشگری شهر قشم و فراهم 
شدن استفاده بهتر ساکنین و گردشگران، طرح ایجاد 
زیرساخت به منظور احداث فودکورت شبانه در بخشی 

از محدوده سینما دریا اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب، اظهار کرد: برای اجرای این طرح، 
سازه ها و تجهیزات کانتینری و سبک با قابلیت جابه جایی 
و همخوان با اقلیم جزیره قشم مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت و با ایجاد یک چشم انداز زیبا، به ارائه خدمات 
رفاهی و تفریحی به قشموندان و گردشگرانی که به 
سایت ساحلی سینما دریا مراجعه می کنند، اقدام می کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
برای  نگرانی ها  برخی  ایجاد  به  اشاره  با  قشم  آزاد 
تاکید کرد: در هیچ کدام  این طرح،  مردم در زمینه 
از طرح های مصوب سازمان منطقه آزاد قشم امکان 
دسترسی مردم به ساحل دچار محدودیت نخواهد شد 
و هیچ اختاللی جهت تردد شهروندان و حضور در این 

محدوده ایجاد نمی شود.
و  چشم اندازها  زیباسازی  کرد:  تصریح  شیخ زاده 
ویژه  به  جزیره،  نقاط  تمامی  در  بصری  جلوه های 
شهر قشم به عنوان یک مقصد گردشگری، با رعایت 
استانداردهای پذیرش گردشگر و در راستای توسعه 
ظرفیت های گردشگری و تفریحی اجرایی خواهد شد.

طرح  اجرای  مورد  در  واگذاری  هیچ  وی؛  گفته  به 
در محدوده سینما دریا صورت نگرفته و تنها بخش 
کوچکی از آن منطقه با تصویب تمامی کمیسیون های 

مرتبط و با حفظ کلیه موارد قانونی به سرمایه گذار به 
صورت استیجاری واگذار شده است.

شیخ زاده با بیان اینکه تمام مسائل مرتبط با حفظ مسائل 
بهداشتی و رعایت استانداردهای کیفی و خدماتی در این 
طرح پیش بینی شده، ادامه داد: با راه اندازی فودکورت 
شبانه سینما دریا و ارائه خدمات کامل و صحیح آن به 
گردشگران و قشموندان، موجبات رضایت ساکنین و 

خانواده های آنها فراهم خواهد شد.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه با 
رویکرد کنترل آسیب و ارائه خدمات تفریحی و غذایی 
به خانواده ها و همچنین رویکرد کارآفرینی و ایجاد 

اشتغال مولد اجرایی می شود.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز 
با  فارس  خلیج  پردیس  ورزشی  پارک  احداث  پروژه 
مساحتی بیش از 11هکتار در ساحل جنوبی جزیره 

قشم با اعتبار اولیه 100میلیاردی خبر داد.
محرم بهاروند با اشاره به نیاز جزیره گردشگری قشم 
به داشتن فضایی برای تحرک و پویایی ساکنان به 
منظور افزایش سطح سالمت اجتماعی عنوان داشت: 
پس از تصویب طرح در کمیسیون ماده ۵، این زمین 
به متراژ 118هزار و 3۵مترمربع در ادامه ساخت پارک 
زیتون، کمپ پارک آفتاب یک و دو، به عنوان پردیس 
خلیج فارس برای استفاده عموم ساکنان و گردشگران 

در نظر گرفته شده است.

اولیه ای  اعتبار  با  پارک  این  ساخت  داد:  ادامه  وی 
بالغ بر 100میلیارد ریال توسط منطقه آزاد قشم به 
منظور کمک به ارتقاء سالمت خانواده های قشمی و 
فرهنگ سازی در حوزه ورزش های همگانی به عنوان 

یک مسئولیت اجتماعی در دست اجرا است.
به گفته بهاروند، ساحل جنوبی قشم مستعد ساخت 
تفرجگاه هایی برای خانواده هاست و رویکرد ورزشی 
این پارک نیز با توجه به نیاز جزیره به داشتن فضایی 

تفریحی- ورزشی انتخاب شده است.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
6زمین  شامل؛  فارس  خلیج  پردیس  ورزشی  پارک 
و دو  والیبال  تنیس، 4زمین  برای ورزش  تخصصی 
برای  اسکیت برد  و  اسکیت  زمین  بسکتبال،  زمین 
استفاده عمومی، ورزش های عمومی هوازی، پیست 

دوچرخه سواری BMX و زمین پینت بال است.
وی از ساخت مسیر دوچرخه سواری عمومی به طول 

8کیلومتر برای استفاده خانواده های بومی خبر داد و 
گفت: در این پردیس، مسیرهای پیاده روی عمومی 
با  که  است  شده  طراحی  عموم  برای  نیز  متنوعی 
داشتن منظره دائمی ساحل و دریا، بر شادابی و نشاط 

استفاده کنندگان خواهد افزود.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
همچنین از اختصاص زمینی برای ارائه خدمات رفاهی 
در این پارک خبر داد و خاطرنشان کرد: ساختمان های 
جانبی و خدماتی شامل سرویس های بهداشتی، دوش، 
ورزش های  تجهیزات  و  لوازم  برای  انبار  و  رختکن 
این  در  نیز  سوپرمارکت  کافه،  همچنین  تخصصی، 

پارک دیده شده است.

آموزشی  کارگاه  گفت:  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
زمین شناسی و مورفولوژی کارست با حضور 20کارآموز 
قشمی با هدف آشنایی بیشتر با علوم زمین شناختی و گنبد 

نمکی جزیره به میزبانی منطقه آزاد قشم، برگزار شد.
علیرضا امری کاظمی با اشاره به اهمیت افزایش دانش 
از  یکی  درخصوص  قشم  گردشگری  عرصه  فعاالن 
مهم ترین ژئوسایت های جزیره عنوان داشت: وجود گنبد 
نمکی و مجموعه غارهای آن که طوالنی ترین غار نمکی 
جهان محسوب می شود و اعتباری برای ما در عرصه 
بین الملل است، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و 

در صنعت گردشگری معرفی شود.
و  زمین شناسی  آموزشی  کارگاه  برگزاری  افزود:  وی 
مورفولوژی کارست به منظور تحقق این هدف و شناخت 
بهتر این موهبت الهی جهت تبدیل کردن آن به یک 
فرصت اقتصادی در صنعت گردشگری به همت هیات 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی منطقه آزاد قشم صورت 

گرفته است.

به گفته امری کاظمی، سرفصل های آموزشی این دوره 
شامل؛ نقشه نگاری )کارتوگرافی(، سنگ ها، چگونگی 
عمل کارست، گسل ها و غارها، کانی شناسی، چشمه های 
کارستی، رده بندی کارست و عوامل تخریب کارست با 
هدف آشنایی با مقدمات علوم زمین شناسی و کارست 
و خوانش نقشه های زمین شناسی و تاثیر کارست در 
گسترش غارها بود که با استقبال عالقه مندان به توسعه 

گردشگری ورزشی در جزیره قشم، برگزار شد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم ادامه داد: پرورش غارنوردهای 
متخصص و آشنایی با مشاغل مرتبط با این رشته ورزشی 
مانند؛ راهنمای غار، عکاس- غارنورد و حتی راه اندازی 

کلوپ های غارنوردی از اهداف جانبی این کارگاه بود.
گفتنی است، پیش از آغاز برگزاری این کارگاه آموزشی، 
در مراسمی از همراهی ها و حمایت های مرتضی شیخ زاده 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم و علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی 
قشم با اهدای لوح سپاسی از سوی هیات کوهنوردی و 

صعودهای ورزشی منطقه آزاد قشم قدردانی شد. 
همچنین لوح های سپاسی به اعضای تیم اجرایی و فنی 
هیات که به مناسبت روز غار پاک، اقدام به پاکسازی و 
نصب شناسنامه غارN3 کرده بودند و همین طور اعضای 

فعال در دوره غارنوردی تعلق گرفت.
و  زمین شناسی  آموزشی  کارگاه  می شود،  یادآور 
مورفولوژی کارست با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
به همت هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی منطقه 
آزاد قشم و در هماهنگی با مدیریت ژئوپارک جهانی 
قشم، با شرکت 20عالقه مند، در محل مرکز بین المللی 

رشد قشم برگزار شد.

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

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
ادامه بازدیدهای هفتگی خود از طرح ها، پروژه ها، سایت ها و 
اماکن گردشگری جزیره قشم با هدف رسیدگی به مسائل 
و مشکالت آنها و تسریع و تقویت فعالیت های فعاالن 
بخش خصوصی در حوزه گردشگری، در محل اجرای 
افزون بر 11مورد طرح، پروژه، سایت و مکان گردشگری این 
جزیره حضور یافت و ضمن بررسی مسائل آنها با صاحبان و 

مجریان شان به گفت وگو پرداخت.
حمیدرضا مومنی در این بازدیدها که محمدباقر سعادت 
سازمان  مدیره  هیات  اعضای  از  فرشچی  پروین  و 
منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونین و مدیران این 
سازمان وی را همراهی می کردند، در گام اول در محل 
اجرای طرح احداث کمپ پارک ساحلی طوال حضور 
یافت و با صاحبان و مجریان این طرح گفت وگو کرد.

این طرح که شامل ساخت اماکن اقامتی و تفریحی 
خصوصا نصب آالچیق های گردشگری در مساحتی 
حدود پنج هکتار است، با اعتباری بالغ بر ۵1میلیارد 
ریال از سوی بخش خصوصی پس از تصویب طرح، 

ساخته خواهد شد.
براساس این گزارش، فاز یک بلوار در دست احداث 
ایستگاه  دومین  کیلومتر  سه  حدود  طول  به  دفاری 

بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و هیات همراه بود که به طور مشترک توسط 
این سازمان و شورای اسالمی روستای دفاری ساخته 

می شود.
حجم آسفالت این بلوار که با اعتباری بالغ بر 72میلیارد 
مترمکعب  ۵0هزار  بر  افزون  می شود،  ساخته  ریال 

اعالم شده است.
در ادامه این بازدیدها، محل احداث راه دسترسی به پیست 
کمپ پارک  دفاری،  روستای  مجاور  در  کراس  موتور 
و  تفریحی- گردشگری  سایت  )ریگو(،  مهتاب  ساحلی 
کمپ پارک ساحلی جزایر ناز، پروژه بهسازی بلوار ورودی 
در  گردشگری  طرح  اجرای  محل  و  سهیلی  روستای 
اسکله سهیلی در مجاورت جنگل حرا نیز مورد بازدید 

حمیدرضا مومنی و همراهان قرار گرفتند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گزارش،  این  بر  بنا 
قشم همراه دو تن از اعضای هیات مدیره و جمعی از 
معاونین و مدیران این سازمان، از مرکز اطالع رسانی 
و  موزه  شامل  قشم  جهانی  ژئوپارک  حرا  تماشاگه 
مرکز آموزش جامعه محلی واقع در اسکله سهیلی در 

مجاورت جنگل حرا بازدید کردند.
برای جامعه محلی  دوره هایی  آموزشی،  مرکز  این  در 

که در قسمت جنوبی ژئوسایت جنگل حرا در 13روستا 
با جمعیتی حدود 20هزار زندگی می کنند، به طور مرتب 
برگزار می شود و آنها از طریق این دوره های آموزشی به 
ارزش و اهمیت این اکوسیستم که در تامین معیشت آنها 
نقش اساسی دارد، آگاه شده و خود از اجزاء کلیدی در 

محافظت از جنگل حرا به شمار می روند .
اسکله  محل  طبل،  کمپ پارک  محل  است،  گفتنی 

حرا طبل و محل گردشگری بام سهیلی سه ایستگاه 
آخر بازدیدهای حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره 
با  همراه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
محمدباقر سعادت و پروین فرشچی از اعضای هیات 
مدیره و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان بود 
که با حضور عبدالجلیل امینی رئیس شورای اسالمی 

شهرستان قشم انجام شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پروژه های گردشگری جزیره بازدید کرد:اخبار منطقه آزاد قشم

آماده سازی جزیره قشم جهت میزبانی از گردشگران در پساکرونا
رعایت پروتکل های بهداشتی 

در اکثریت واحدهای 
تولیدی منطقه آزاد قشم

تامین زیرساخت های 
الین چهارم سایت 
صنعتی کابلی قشم

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه 
آزاد قشم اعالم کرد:

 مدیر امور فنی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد قشم از 
اهداء تندیس یادبود به رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و تجلیل 
از این سازمان به عنوان دستگاه برتر عملکرد 

پدافند غیرعامل استان هرمزگان خبر داد.
با اشاره به برگزاری جلسه  ضرغام احمدوند 
رحمانی  حضور  با  غیرعامل  پدافند  شورای 

فرمانده  باقری  سردار  کشور،  وزیر  فضلی 
جاللی  سردار  و  مسلح   نیروهای  کل  ستاد 
و  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
و  استان ها  غیرعامل  پدافند  مدیرکل های 
استانداران، گفت: این جلسه ویدئو کنفرانسی 
به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل 

به میزبانی وزارت کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، سازمان منطقه آزاد 
حوزه  در  خود  مطلوب  عملکرد  بابت  قشم 
برتر  دستگاه  عنوان  به  غیرعامل،  پدافند 
حمیدرضا  زحمات  از  و  شده  معرفی  استان 
مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این 

سازمان نیز تجلیل شد.
آزاد  منطقه  سازمان  حراست  مدیرکل 

همه  در  غیرعامل  پدافند  داد:  ادامه  قشم 
راهبردهای کالبدی، زیستی، سایبری، مردم 
باید  اقتصادی  و  شیمیایی  شهری،  محور، 
برای مقابله با تهدیدات دشمنان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران فعال شود که در این 
حوزه، سازمان منطقه آزاد قشم توانسته نقش 

ارزنده ای ایفا کند.

از سوی وزیر کشور به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل صورت گرفت:

معرفی سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان دستگاه برتر عملکرد پدافند غیرعامل استان هرمزگان

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

دوره زمین شناسی و مورفولوژی کارست در منطقه آزاد قشم برگزار شد:

تبدیل قشم به جزیره برند گردشگری ایران زمین

احداث پارک ورزشی 11هکتاری پردیس خلیج فارس در جزیره قشم

تبدیل گنبد نمکی قشم به فرصتی اقتصادی در صنعت گردشگری

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم گفت: 
اکثریت شرکت ها، موسسات، کارخانه ها و واحدهای 
آزاد  منطقه  در شهرک های صنعتی  مستقر  تولیدی 
قشم، پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  جهت  در  را 

می کنند.
سلیمان رنجبری با اعالم این مطلب افزود: رعایت 
این پروتکل ها در این مراکز و واحدها از سوی مدیر، 
بازرسین و ماموران این مدیریت و شرکای اجتماعی 
آن که از زمان آغاز این همه گیری در قشم، افزون بر 
دو روز در هفته به طور مرتب از آنها بازدید می کنند، 

تایید شده است.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  عالی  ناظر 
منطقه  پوشش  تحت  کارخانه های  و  شرکت ها 
عدم  و  تخلف  موارد  اینکه  به  اشاره  با  قشم  آزاد 
رعایت بخشی از این پروتکل ها در این شرکت ها، 
نادر  و  معدود  بسیار  تولیدی  مراکز  و  کارخانجات 
توجه  با  نیز  موارد  است، تصریح کرد: همین  بوده 
به اهمیت فوق العاده موضوع و مخاطرات بعدی، از 
سوی مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه 

آزاد قشم نادیده گرفته نمی شود.
به گفته مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم 
در برخورد با این موارد، ضمن اینکه به خاطیان تذکر جدی 
داده می شود، پرونده آنها جهت اقدامات بعدی به ستاد 

استانی مقابله با شیوع ویروس کرونا ارسال می گردد.
برنامه ریزی های صورت گرفته  با  است،  به ذکر  الزم 
اجتماعی منطقه  رفاه  و  تعاون، کار  از سوی مدیریت 
آزاد قشم، تیم های بازرسی برای اجرای پروتکل های 
بهداشتی در واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی این 
منطقه فعال شده اند و همچنین  به شرکت ها و واحدهای 
بیماری،  از  پیشگیری  برای  شده  تاکید  نیز  تولیدی 

اقدامات پیشگیرانه خود را تقویت و تشدید نمایند.
در این بازدیدهای سرزده، غربالگری کارکنان در بدو 
ورود به محل کارخانه و ممانعت از ورود افراد مشکوک 
به عالئم حاد تنفسی )کرونا ویروس( به محل کارخانه 
و همچنین رعایت مقررات بهداشت فردی برای کلیه 
کارکنان به ویژه کارکنان مرتبط با سالن های تولید، 
به طور  و محصول  اولیه  مواد  انبارش  و  بسته بندی 

جدی و سختگیرانه مورد پایش قرار می گیرد.
کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با  است،  گفتنی 
رعایت  کرونا،  با  مبارزه  شیوه نامه های  براساس 
اصول بهداشتی و محیط زیستی توسط واحدهای 
صنعتی و تولیدی اجباری بوده و استفاده از ماسک 

و ضدعفونی کردن محیط و سطوح الزامی است.

مدیر امور فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
از انجام عملیات زیرسازی، آسفالت، تامین برق و 
با  کابلی  صنعتی  سایت  چهارم  الین  در  روشنایی 

اعتباری بالغ بر 21میلیارد ریال خبر داد.
حسین ناصری نژاد اظهار کرد: این طرح در راستای 
اجرای مسئولیت اجتماعی و با هدف ارتقاء خدمات دهی 
به واحدهای صنعتی و تولیدی حاضر در این محدوده 

صنعتی، در دستورکار قرار گرفته است.
این  به پیشرفت فیزیکی 88درصدی  اشاره  با  وی 
طرح افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 21میلیارد 
پیمانکاران  از  یکی  توسط  ریال  649میلیون  و 

سازمان منطقه آزاد قشم در حال اجرا است.
به گفته ناصری نژاد، عملیات زیرسازی، آسفالت و 
تامین روشنایی الین چهارم سایت صنعتی کابلی، 
الی 16متر  به طول 800متر و عرض متوسط 12 
انجام شده و طبق زمان بندی اعالم شده، تا پایان 

آبان ماه جاری به اتمام خواهد رسید.
در  عمرانی  پروژه های  اجرای  کرد:  تصریح  وی 
تامین  آزاد در راستای  شهرک های صنعتی منطقه 
شتاب  سرمایه گذاران  حضور  برای  زیرساخت 

بیشتری گرفته است.
مدیر امور فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: با هدف بهسازی و تکمیل 
واحدهای  و  نیاز سرمایه گذاران  مورد  زیرساخت های 
تولیدی، پروژه های دیگری نیز در حال بررسی و اجرا 

بوده و این برنامه ها با جدیت دنبال می شود.
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