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سرمقاله

 توسعه دریامحور، الزامی راهبردی
 که عدم اجرای آن راهبرد ایران است!

مقدمه ای مهم: با بررسی حکومت هایی که تا پیش از انقالب اسالمی بر گستره ای به نام ایران زمین 
حکمرانی کرده اند، به این واقعیت نائل می شویم که به غیر از دوران کوتاه آخرین سردار مشرق زمین یعنی 
نادرشاه افشار که اندک توجهی به دریا کرد و برخی توجهات رضاشاه؛ قریب به اتفاق مدیران و مسئولین طراز 
اولی که ظرف قرون گذشته بر ایران و ایرانی حکومت کرده اند، زاده و پرورش یافته کویر و کوهستان بودند 
و در عین حال به دلیل آسیب پذیر قلمداد کردن دریا در دو سوی شمال و جنوب کشور و همچنین مرزهای 
شرقی و غربی که ظرف پنج هزار سال اخیر آماج تهاجمات اقوام مختلف بوده؛ در آیین حکمرانی ایرانی، 
تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی کشور به نقاط دور از سرحدات مرزی و در نقاط مرکزی کشور متمایل شده 
است. واقعیتی که حتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز این باور با حمالت عراق صدام حسین به خوزستان 

و آسیب پذیر بودن یکی از قطب های صنعتی کشور بار دیگر خود را به اثبات رساند.
بیستم  قرن  دوم  نیمه  از  جاده ای  و  ریلی  هوایی،  ناوبری  تکنولوژی های  توسعه  علی رغم  کلی:  تصویر 
میالدی تاکنون، در حال حاضر در حدود 90درصد از تجارت جهانی بر بستر اقیانوس و دریا صورت می گیرد 
و حجم اقتصاد دریا در سراسر جهان ساالنه بیش از 1000میلیارد دالر تخمین زده می شود؛ شاخصی که 
در تولید ناخالص داخلی کشورهای ساحلی اتحادیه اروپا سهم 50درصدی را به خود اختصاص داده و این 
در حالی است که سهم ایران از این رقم علی رغم اینکه در بین 182کشور مشرف به دریا دارای رتبه چهلم 
می باشد، با احتساب فعالیت های نفتی و گازی دریایی در حدود 2.7درصد و بدون این دو متغیر، کمتر از 

یک درصد ارزیابی می شود.
در عین حال براساس آمار بانک جهانی، رابطه بین محصور در خشکی بودن و توسعه اقتصادي در کشورها 
به گونه اي است که مابین 54کشور از فقیرترین کشورهاي دنیا، 20کشور محصور در خشکی می باشند؛ به 
عبارت دقیق تر عدم دسترسی به آب هاي آزاد یکی از معضالت راهبردي کشورهاي محصور در خشکی است؛ 
چراکه زمینه ساز وابستگی همیشگی به همسایگان براي دسترسی به آب هاي آزاد را به همراه خواهد داشت.

به این نکته مهم واقعیت دیگری را باید اضافه کرد: حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده 60کیلومتری 
حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از 80درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های 
تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته اند. اما در ایران اوضاع بر گونه ای دیگر است، اگر 

بندرعباس و بوشهر به عنوان مرکز استان های خود و کالنشهری چون رشت را از این لیست حذف کنید، 
شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرمانشاه، ارومیه و... در فاصله بیش از 200کیلومتر 

ساحل و دریا قرار دارند.
دومین منظر، تصویری دقیق تر: محدوده های شهری و روستایی به همراه تاسیسات بندری و نظامی فعلی 
کشور، فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده؛ 
یعنی فرصت های عظیم و بی بدیل چهار استان جنوبی )خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان( با بالغ بر 
2000کیلومتر طول خط ساحلی و سه استان شمالی )گیالن، مازندران، گرگان( با 922کیلومتر خط ساحلی، علی رغم 
وجود ظرفیت ها و مزیت های متنوع، به دلیل عدم توسعه محدوده های مسکونی و اقتصادی، بالقوه مانده اند و این 
در حالی است که حتی با جستجو در گوگل نیز به این واقعیت نائل می شویم که به استناد مدل های موفق توسعه، 
نواحی ساحلی و بنادر شکل گرفته در کرانه آب های آزاد، از بهترین و مناسب ترین موقعیت ها جهت بروز استعدادهای 

صنعتی و اقتصادی کشورها در حوزه های حتی غیرمرتبط با دریا و ساحل است.
از سوی دیگر هفت استان ساحلی ایران 24.2درصد از مساحت و 6.22درصد از جمعیت کشور را به خود 
اختصاص داده اند که در این میان 9میلیون نفر ساحل نیشن بوده، یعنی ده درصد در حاشیه سواحل دو سوی 
ایران اسالمی مشغول به زندگی می باشند و این در حالی است که تراکم جمعیتی سواحل شمالی با جنوبی 

کشور، قیاس مع الفارق است؟! 
ظرفیت ها و مزیت های ایران در حوزه های مربط با دریا و ساحل

از مجموع حدود 5800کیلومتر مرزهای ساحلی و زمینی ایران بالغ بر 2900کیلومتر، مناطق مرزی دریایی و ساحلی محسوب 
می شوند و بر همین اساس ایران جزء کشورهای دریایی جهان محسوب می شود.

ایران با سابقه حضور تاریخی درخشان در عرصه دریا، توانمندي های فنی و سرمایه غنی انسانی، می تواند 
اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی 
انرژی، نقش آفرینی به عنوان نقطه ثقل کریدور شمال-جنوب در منطقه جنوب-غرب آسیا، دارا بودن امکان 
دسترسی به آب های آزاد که فرصت اشتغال زایی باالیی را نیز به همراه دارد، تنها بخشی از ظرفیت هایی 

است که به واسطه دریا در اختیار ایران قرار دارد.
نقل  به حوزه های حمل و  را می توان  الگوی توسعه دریامحور می باشند  اما دریا و ساحل که شکل دهنده 
دریایي، ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحل، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع دریایی نظامی، تامین مواد و 

تجهیزات، گردشگری دریایی، شیالت و صنایع وابسته تقسیم بندی کرد.
به طور مثال بیش از 26درصد از میادین نفتی ایران )17درصد از میادین گازی و 53درصد از میادین نفتی و 
گازی مشترک ایران( در دریا واقع شده اند و از سوی دیگر براساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( تا سال 2030 سهم محصوالت دریایی در سبد غذایی، از 45درصد فعلی به 62درصد بالغ می شود.

مناطق آزاد و راهبردهای توسعه دریامحور
از میان هفت منطقه آزاد موجود، ارس و ماکو در کنار ساحل قرار ندارند، منطقه آزاد چابهار یکی از نه نقطه 
فوق استراتژیک کره زمین و دروازه ورودی-خروجی کریدور شمال-جنوب است، منطقه آزاد قشم در گلوگاه 

هاب ترانزیت نفتی جهان یعنی تنگه هرمز قرار گرفته، کیش در قلب خلیج فارس مروارید درخشان ایرانی 
است، اروند در دروازه اروندرود امکان مدیریت روابط دریایی عراق و کویت را دارا می باشد و در نهایت انزلی 
در  اثرگذاری  قابلیت  دارای همین  دروازه ورود-خروج کریدور شمال-جنوب،  نقش  ایفاگری  بر  که عالوه 

ارتباط با کشورهای اوراسیا است.
در این میان برنامه بلندمدت و فوق استراتژیک ایران در قالب راهبردهای توسعه دریامحور را باید طرح ملی 
توسعه سواحل َمُکران مشتمل بر بندر جاسک در کرانه هرمز تا بندر چابهار در خلیج گوادر اعالم کرد که از 
سوی مقام معظم رهبری در دستورکار قرار گرفته است. براساس این مدل بازی طراحی شده از سوی ایران، 
زمین بازی ایران در منازعات خاورمیانه تغییر یافته تا سواحل مکران به عنوان زمین معوض و پشتیبان بازی 
ایران در معادالت خلیج فارس ایفای نقش کند، در واقع اگر دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس همه امکانات، 
ظرفیت ها و توانمندی های خود را در این منطقه محصور متمرکز کرده اند، ایران استراتژی آینده نگرانه خود 

را در عمل به منصه ظهور رسانده و به حوزه اقیانوس هند گسترش داده است.
چه باید کرد؟

1(بهره گیری از ظرفیت های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز بیست ساله مبنی بر استفاده از دریا 
به عنوان دروازه های ارتباطی و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه همه جانبه کشور و برونگرایی اقتصادی 
 و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مناطق ساحلی از طریق بهره برداری مناسب از ظرفیت های ساحلی و دریایی؛

2(رسیدن به وفاق ملی در بهره برداری بنادر واقع در محدوده مناطق آزاد در هم افزایی با سازمان بنادر و دریانوردی؛ 
  3(هم افزایی مناطق آزاد با وزارت راه و شهرسازی از طریق در اولویت قرار دادن اتصال بنادر انزلی و چابهار به خط 
ریل سراسری، موضوعی که در قالب تمرکز بر مراکز لجستیک قابل تعمیم و تمرکز بیشتر است؛ 4(همگرایی با 
نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی کشور به منظور تضمین امنیت و تسهیل فرآیند 
مبادله کاال و ممانعت از قاچاق؛ 5(فرهنگ سازی در زمینه توجه به دریا و تمامی ابعاد اقتصاد دریایی در قالب گسترش 
طرح های تحقیقاتی، تبیلغ و معرفی مزایا و ویژگی های منحصربه فرد فعالیت های دریامحور به همراه افزایش و 
ارتقای کمیت و کیفیت نیروی انسانی مرتبط با صنایع دریا و ساحل محور؛ 6(ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم 
 با شاخص های زیست انسانی مطلوب در مناطق ساحلی جنوبی چه در قالب فعالیت های اقتصادی چه زندگی؛
 7(ساماندهی و اجرای آمایش سرزمینی در سطح سواحل به منظور افزایش تراکم جمعیتی و اشتغال زایی بیشتر؛

8(تکمیل و توسعه حلقه های زیرساختی مورد نیاز توسعه دریامحور )بنادر، خطوط ریلی، ناوگان حمل و نقل دریایی 
و گردشگری، خطوط جاده ای و...(؛ هماهنگ کردن نهادها و سازمان های مختلف در زمینه تغییر نگرش از اقتصاد 

زمینی به اقتصاد دریاپایه. 
در پایان یک سوال مطرح است: چرا تجارت، کشورها را در مسیر توسعه قرار می دهد؟ چرا به نقش دریاهای شمالی 
و جنوبی ایران در نقشه راه بلندمدت و حتی کوتاه مدت توجه نمی شود؟ چرا مناطق آزاد ایران، تجاری-صنعتی نام 
نهاده شده اند؟ آیا دو کارویژه همزمان که مکمل یکدیگر برای نائل شدن به یک مفهوم یعنی مناطق آزاد خبر 
نمی دهد؟ آیا نمی توان مناطق آزاد را مزیت مضاعف و ایجاد کننده مزیت رقابتی و عامل پیشران در تحقق راهبرد 

توسعه دریامحور ایران اسالمی قرار داد؟

صفحه 4 و 5 را بخوانیدصفحه 4 و 5 را بخوانید

شماره  119
دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 
 سال سوم - 7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

 آمیختگی دریا و  آمیختگی دریا و مناطق آزادمناطق آزاد، بایسته، بایسته
  ناگریز  قرن پانزدهم  ناگریز  قرن پانزدهم
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 سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی  سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی 
در جلسه شورای اداری سازمان اظهار کرد:در جلسه شورای اداری سازمان اظهار کرد:

 اتصال به راه آهن سراسری اتصال به راه آهن سراسری
و رفع مشکالت سرمایه گذاران؛ و رفع مشکالت سرمایه گذاران؛ 
 ماموریت ویژه سازمان ماموریت ویژه سازمان
منطقه آزاد انزلیمنطقه آزاد انزلی

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم اظهار داشت:منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

 آمادگی جزیره قشم آمادگی جزیره قشم
 جهت تبدیل شدن جهت تبدیل شدن
به هاب و کانون انرژی در به هاب و کانون انرژی در 
کشور و منطقهکشور و منطقه

با انعقاد تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و با انعقاد تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و 
شرکت خودروسازان جنوب محقق می شود:شرکت خودروسازان جنوب محقق می شود:

 تبدیل جزیره کیش تبدیل جزیره کیش
 به هاب به هاب
 خودروهای الکتریکی خودروهای الکتریکی
کشورکشور



کیش2

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین 
طیبی  ابوالفضل  همراه  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از روند 
در  و  کرد  بازدید  کیش  تره بار  و  میوه  بازار  آماده سازی 
شهروندان  به  بازار  این  خدمات دهی  چگونگی  جریان 

قرار گرفت.
در این بازدید مظفری بر لزوم ارائه محصوالت باکیفیت و 
قیمت مناسب به شهروندان و گردشگران جزیره تاکید کرد.
امیدواری  ابراز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شده  تمام  هزینه های  بازار،  این  کار  به  آغاز  با  کرد 
میوه و تره بار در جزیره کیش کاهش یافته و در نهایت 
کاهش قیمت نهایی محصوالت رضایتمندی ساکنان و 

گردشگران را به همراه داشته باشد.
نیز  کیش  خدمات  و  آّب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
برای  برنامه ریزی  ضرورت  به  اشاره  با  بازدید  این  در 
مدیریت این بازار در جهت ایجاد شرایط مطلوب عرضه 
قیمت ها  کاهش  گفت:  کیش  جزیره  در  تره بار  و  میوه 
بر  مستقیم،  مصرف کنندگان  بر  عالوه  حوزه  این  در 
و  رستوران ها  در  غیرمستقیم  محصوالت  قیمت های 

کافی شاپ ها نیز تاثیر می گذارد .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه 

همت  به  که  ساحلی  ورزشی  زمین های  از  بازدید،  این 
پارک  منطقه  در  کیش  خدمات  و  آّب  عمران،  شرکت 
اظهار  و  میرمهنا ساخته شده است، دیدن کرد  ساحلی 
تماشاگران  سکوی  ایجاد  ظرفیت  زمین ها  این  داشت: 
مسابقات  برگزاری  محل  عنوان  به  می تواند  و  دارد  را 

ساحلی مورد بهره برداری قرار گیرد .
پیاده راه محور ساحلی کرانه  از طرح  مظفری همچنین 
تاکید  محیطی  زیست  اولویت های  رعایت  بر  و  بازدید 

کرد.
با  نیز  کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
محیط  حفظ  محوریت  با  طرح ها  این  اینکه  به  اشاره 
زیست اجرا می شود، افزود: تالش شده در موقعیت هایی 
با  است،  ورزشکاران  و  خانواده ها  بهره برداری  مورد  که 
پیاده روی برای  پیاده راه، مسیر دوچرخه سواری و  ایجاد 
و  راه پیمایان  با  موتور  و  دوچرخه  برخورد  از  جلوگیری 
حفظ امنیت آنان به ویژه کودکان، این دو مسیر از هم 

مجزا شود .
شهری  بهسازی  و  توسعه  طرح های  است،  گفتنی 
با  کیش  جزیره  تا  اجراست  حال  در  خوبی  سرعت  با 
امکانات مناسب و فضاسازی زیبایی شهری به استقبال 

سال ۱۴۰۰ برود.

باانعقادتفاهمنامهسازمانمنطقهآزادکیشوشرکتخودروسازانجنوبمحققمیشود:

تبدیل جزیره  کیش به هاب 
خودروهای الکتریکی کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

معظم  مقام  تاکیدات  بر اساس  و  یازدهم  دولت  ابتدای  از 
رهبری، اقتصا دریامحور با هدف ثروت سازی و اشتغال زایی، 

بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
از عناصر قدرت سیاسی  آبی یکی  آنجا که گستره های  از 
به  دریا  و  اقتصادی کشور محسوب  رشد  برای  و ظرفیتی 
دنیا  تجاری  کاالهای  از  زیادی  بخش  مبادله  بستر  عنوان 
موجب افزایش توان اقتصادی هر کشوری می شود، محور 
اصلی فعالیت در مرکز نوآوری سازمان منطقه آزاد کیش نیز 

توجه به اقتصاد دریا است.
کشور  برتر  دانشگاه های  و  دانش بنیان  شرکت های  حضور 
و  علمی  ارزشمند  سرمایه های  عنوان  به  کیش  جزیره  در 
فعالیت های  و  زیرساختی  امور  انجام  در  پژوهشی می تواند 
نقش مهمی  دریا  اقتصاد  بخشی  رونق  و  گسترده عمرانی 

ایفا کند.
این خصوص  نیز در  آزاد کیش  مدیرعامل سازمان منطقه 
تقویت  و  دریا  حوزه  فعالیت های  به  سنتی  نگرش  تغییر 
صنایع نوظهور با همکاری شرکت های دانش بنیان در این 
عرصه را از راهکارهای مهم توسعه اقتصاد دریا محور عنوان 

کرده است.
کیلومتر  ۱9۰هزار  به  اشاره  با  پیشتر  مظفری  غالمحسین 
نوار  8۰۰کیلومتر  و  5هزار  حدود  و  دریایی  گستره  مربع 
آب های  و  جنوب  و  شمال  در  دریا  به  دسترسی  ساحلی، 
خلیج  استراتژیک  منطقه  با  مجاورت  هند(،  )اقیانوس  آزاد 
فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن درکریدورهای ترانزیتی 
و  کلیدی  نقشی  از  ایران  برخورداری  عامل  را  بین المللی 

حساس در منطقه و جهان برشمرده است.
چنین  تقویت  برای  کیش  آزاد  منطقه  مسئوالن  این رو  از 
ظرفیت بی نظیری، برنامه ریزی دقیقی داشته اند تا در شرایط 
فعلی از دریا به عنوان بزرگ ترین محور تجارت بین الملل 
بهره گیرند و موجب رونق همه جانبه این منطقه آزاد شوند.

نقش ویژه مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دریامحور، مسئوالن 
سازمان منطقه آزاد کیش را بر آن داشته تا با زمینه سازی 
آینده  در  آبی  اقتصاد  حوزه  در  بلند  گامی  برداشتن  برای  
بودجه ریزی  و  برنامه ریزی  نظام  بر  منطقه  این  نزدیک، 

کشور نیز تاثیری ملموسی داشته باشد.
تجاری  بندر  آزاد کیش، وجود  استراتژیک منطقه  موقعیت 
و  شده  واقع  جزیره  این  شرقی  شمال  در  که  مجهزی 
موجب  جاده ای،  نقل  و  حمل  به  دسترسی  عدم  همچنین 
می شود تا این بندرگاه شاهرگ حیاتی حمل و نقل و تسریع 

و توسعه فعالیت های دریایی و اقتصادی به شمار آید.
می شود  شامل  را  شرقی  و  غربی  موج شکن  دو  بندر  این 
که طول نهایی آنها به ترتیب بالغ بر یک هزار و ۱7۴ و 

97۰متر می باشد.
عالوه بر حوضچه قدیمی بندر کیش، دو حوضچه جدید با 
مساحت حدود ۱۰6هکتار نیز در این محل تعبیه شده است.

اسکله عمومی،  دارای 2۰پست  بندر کیش در حال حاضر 
آبخور 7متر  با ظرفیت حداکثری  و مسافری  رو-رو  نفتی، 
در حوضچه شماره  و  بوده  در حوضچه شماره یک  نیم  و 
دو نیز اسکله هایی با ظرفیت ۱2هزار تن والیروبی با آبخور 

9متر و نیم می باشد.
ساخت اسکله های جدید در حوضچه شماره 3 این بندر نیز 
شناورهای  پهلودهی  امکان  که  گرفته  قرار  دستورکار  در 
35هزارتن با آبخور ۱۴متر را پس از اجرا در بندرگاه کیش 

فراهم می سازد.
به  طبقه  دو  مسافري  پایانه  یک  به  مجهز  کیش  بندرگاه 
مساحت ۱۱هزار مترمربع است که دارای دو سالن ورودی و 
خروجی برای سرویس دهي به مسافران داخلي ، خارجي و 

کارکنان شاغل در سکوهای نفتی است.
بهره گیری از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه دریایی، 
راه اندازی مسیرهای گردشگری برای توسعه مبتنی بر دریا 
اقداماتی  از امکانات خوب بندری کیش ازجمله  با استفاده 

است که در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد.
گفتنی است، در تمامی فعالیت های ساحلی و دریایی کیش، 
مسائل زیست محیطی با حساسیت باالیی رعایت می شود.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش از 
اقدامات عمرانی توسعه و بهسازی امکانات جزیره هندورابی خبر داد.

خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل  طیبی  ابوالفضل 
منطقه آزاد کیش با بیان این که همگام با توسعه شهری 
نیازهای  و  مشکالت  به  کیش،  جزیره  زیرساخت های  و 
هر  داشت:  اظهار  می شود،  رسیدگی  منطقه  این  ساکنین 
منطقه  این  عمرانی  طرح های  از  مستمر  صورت  به  ماه 
بازدید می شود و درخصوص رفع موانع و مشکالت جزیره 

هندورابی اقدامات موثری انجام شده است.
توسعه  و  عمرانی  طرح های  اجرای  ضرورت  بر  وی 
رفع  گفت:  و  کرد  تاکید  هندورابی  جزیره  زیرساخت های 
مشکل آب شیرین کن جزیره هندورابی یکی از موضوعاتی 
است که در دستورکار شرکت عمران، آب و خدمات منطقه 

آزاد کیش قرار گرفته است.
به گفته طیبی، تاکنون 2۰پایه روشنایی در معابر این منطقه 
پایان  تا  نیز  دیگر  روشنایی  2۰پایه  تعداد  و  شده  نصب 

بهمن ماه امسال نصب خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 
بهسازی  بهداشت،  خانه  رنگ آمیزی  و  تعمیر  درخصوص 
و  معابر  روکش  شستگی،  آب  ترمیم  کودکان،  بازی  لوازم 
همچنین بازسازی و تعویض لوله کشی مخازن سوخت در 
جزیره هندورابی اذعان داشت: توسعه و رسیدگی به فضای 
سبز این منطقه از دیگر اقدامات عمرانی این شرکت است.

گفتنی است، جزیره هندورابی در حد فاصل بین جزیره کیش 
و جزیره الوان قرار گرفته و 22.8کیلومترمربع مساحت دارد.

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشازطرحهایخدماتیسطحجزیرهبازدیدکرد:

باحضورمعاونفرهنگیواجتماعیسازمانمنطقهآزادکیشانجامشد:

اجرای طرح های توسعه و بهسازی شهری در کیش در آستانه سال ۱۴۰۰

برگزاری آیین اختتامیه اکران آثار سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در کیش

بندرگاه کیش، کانون اصلی 
دستیابی به اهداف کالن 

اقتصاد دریامحور

بهسازی امکانات جزیره 
هندورابی همگام با توسعه 

شهری جزیره کیش

بندرتجاریکیش،شاهرگحیاتیاقتصادو
حملونقلکاالبهجزیره:

مدیرعاملشرکتعمران،آبو
خدماتمنطقهآزادکیشاعالمکرد:

سازمان منطقه آزاد کیش با هدف ارتقای جزیره کیش 
به عنوان منطقه ای پیشرو در بهره گیری از فن آوری های 
نوین و خودروهای پاک، با شرکت خودروسازان جنوب 

تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
منطقه  سازمان  میان  هم افزایی  و  همکاری  تفاهم نامه 
آزاد کیش و شرکت خودروسازان جنوب در زمینه تولید، 
موتورسیکلت های  و  خودرو  انواع  از  استفاده  و  عرضه 
الکتریکی به عنوان حمل و نقل پاک در جزیره کیش 
با  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  همچنین  و 
و  شاتل  سیکلت،  موتور  خودرو،  انواع  از  بهره گیری 

تاکسی های الکتریکی به امضاء رسید.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در این جلسه با تاکید بر ضرورت عملیات اجرایی 
زمان بندی  برنامه  بر اساس  ارزشمند  و  مهم  طرح  این 
شده در تفاهم نامه گفت: تحقق یافتن چنین طرحی در 

جزیره کیش یک مطالبه مردمی است.
اجرای  برای  نخست  ارزیابی  در  مظفری  غالمحسین 
کیش  جزیره  در  شارژی  و  الکتریکی  خودروهای  طرح 
راستای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  داشت:  اظهار 
موجود،  وضع  ساماندهی  ضمن  اجتماعی  مسئولیت 
یک استاندارد قابل توجهی برای اجرای این طرح مهم 

اقتصادی پیش بینی کرده است.
از  که  خصوصی  بخش  فعاالن  که  این  بیان  با  وی 
توانمندی سرمایه مالی خوبی برخوردار بوده و نسبت به 
ارائه ایده های نو اقدام می کنند، مورد استقبال و حمایت 
سازمان قرار می گیرند، افزود: طرح ساماندهی موتورهای 
شارژی در این منطقه یک امر ضروری و اجتناب نا پذیر 

است.
مظفری تصریح کرد: از نظر حقوقی و قانونی ممنوعیت 
شده  اعالم  کیش  جزیره  به  شارژی  موتورهای  ورود 
۱۰۰دستگاه  ورود  طرح،  این  اجرای  برای  اما  است، 
موتور شارژی را در قالب یک برنامه دقیق و منظم در 

دستورکار خود قرار دادیم.
به گفته رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
اجرای این طرح با همکاری و هم افزایی شرکت عمران، 

آب و خدمات منطقه آزاد کیش و شرکت خودروسازان 
اختصاصی  مسیر  بر  عالوه  و  می شود  عملیاتی  جنوب 
برای  ویژه  مسیرهای  و  »ایستگاه ها  دوچرخه سواری، 
تردد موتورسیکلت و دوچرخه« به طول ۴2متر در این 
و  اجرایی  پایان سال  تا  که  است  پیش بینی شده  طرح 

زیر ساخت های الزم ایجاد می شود.
وی، تولید خودرو و بهره مندی از فناوری های جدید در 
کرد  عنوان  کشور  جدی  نیاز  را  پاک  خودروی  صنعت 
با همکاری شرکت  آزاد کیش  و گفت: سازمان منطقه 
تولید  خط  راه اندازی  به  نسبت  جنوب  خودروسازان 
خودورهای پاک اقدام کرده است و مذاکراتی متعددی 
نیز درخصوص بهره مندی از امکانات »کیش خودرو« با 

وزارت صنعت و معدن انجام داده است.
درخصوص  نیز  سایپا  شرکت  کرد:  تصریح  مظفری 
راه اندازی خط تولید خودروی های برقی در جزیره کیش 

اعالم آمادگی کرده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان با اشاره به این که طرح راه اندازی خط 
و  است  کشور  نخست  اولویت  پاک،  خودروهای  تولید 
سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان حاکمیت از این طرح 
استقبال می کند، خاطرنشان کرد: سازمان ضمن حمایت 
از این طرح، خود را متعهد به این کار ارزشمند و مهم 
اقتصادی می داند تا با سرعت بیشتر و کیفیت مناسب تر 

آغاز و به سرانجام برسد.
در  جنوب  خودروسازان  شرکت  مدیرعامل  همچنین، 
ادامه این جلسه با بیان این که جزیره کیش به عنوان 
قطب گردشگری و منطقه پاک در سطح کشور مطرح 
مظفری  غالمحسین  مدبرانه  مدیریت  با  گفت:  است، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، به زودی خط تولید 

خودروهای پاک در این منطقه راه اندازی خواهد شد.
و  ارزشمند  تیم  اهتمام  از  تقدیر  با  حجت  سیامک 
سرعت  برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  متخصص 
مناسبت  به  افزود:  مهم  طرح  این  اجرای  به  بخشیدن 
انقالب  پیروزی  سالروز  دومین  و  چهل  گرامیداشت 

اسالمی این طرح در جزیره کیش اجرایی می شود.

راه اندازی  طرح  این  نخست  فاز  در  وی،  گفته  به 
موتورسیکلت ها با یک روش جدید دارای پالک، بیمه و 
وسایل ایمنی در اختیار موتورسوار ها قرار خواهد گرفت.

حجت افزود: موتورسیکلت هایی که در این طرح استفاده 
می شود، موتورهایی هستند که در فرانسه، ایتالیا و آلمان 
دنیا  روز  فناوری  آخرین  از  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

برخوردار هستند.
این  در  رفته  کار  به  باطری های  کرد:  تصریح  وی 
محصوالت از لیتانیوم است و از نیروی متحرک بوش 
آلمان استفاده می شود و از باالترین سطح استاندارد در 

کشور برخوردار است.
مدیرعامل شرکت خودروسازان جنوب در پایان از احداث 
خط تولید خودروهایی الکتریکی تا سال آینده در جزیره 

کیش خبر داد و اظهار کرد: طرح صنعت خودروسازی را 
از ایده تا محصول در جزیره کیش اجرا خواهیم کرد و 
آموزش نیروی انسانی نیز در طراحی و تولید و نگهداری 

خودروها و موتورهای الکتریکی پیش بینی شده است.
و  اقتصادی  معاون  سلیمی  داریوش  همچنین، 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این 
که کیش به عنوان جزیره سبز و پاک از اهمیت باالیی 
می تواند  کیش  افزود:  است،  برخوردار  کشور  سطح  در 

نمادی از جزیره سبز در سطح کشور باشد.
گفتنی است، در این جلسه سیدمحمدرضا مداح مشاور 
و مدیرکل حوزه مدیرعامل و برخی از معاونان سازمان 
ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت  منطقه آزاد کیش و 

عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش حضور داشتند.
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آزاد کیش،  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
و  فرهنگ پرور  و  خالق  خطه ای  را  زیبا  جزیره  این 
تعامل  زیبایی،  آرامش،  امنیت،  دوستداران  برای  مامنی 

و فرهنگ خواند.
فیلم  جشنواره  نهمین  و  سی  آثار  اکران  اختتامیه  آیین 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حضور  با  کیش  در  فجر 
و  هنرمندان  از  جمعی  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
مرکز  در  یدو،  فیلم  نوجوان  بازیگر  و  هنردوستان 

همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
سعید پورعلی در این رویداد با بیان اینکه سینما، آیینه ای 
اظهار کرد: سینما  ببینیم،  آن  در  را  باید خود  که  است 
بیان تصویری از ویژگی های فردی و اجتماعی ، فراز و 
فرودها و سختی ها و مصائب ما و در کنار آن خوشی ها 
و نشاط ما است و دعوتی به دیده شدن و شنیده شدن و 
ترجمان مطالبات مردمی است که در توقفگاه هایی خود 

را به نظاره بنشینند.
برگزاری  برای  هنردوستان  تالش  از  تقدیر  با  وی 

کیش  اینکه  بیان  با  و  کیش  در  فرهنگی  رویداد  این 
خطه ای خالق و فرهنگ پرور است و به خود می بالد 
که بر مدار فرهنگ ساخته شده و ساخته است، افزود: 
و  تعامل  سرزمین  فرهنگ ها،  به  گشوده  پنجره ای 
ساکنانی  با  گفت وگو  به  گشوده  پنجره ای  دوستی، 
هنر  و  فرهنگ  نبض  فرهنگ پرور،  و  فرهنگ دوست 
وجود  گرمی  به  نبض  این  تپش  می تپید ،  کیش  در 
رویدادهای  در  و ساکنان کیش  و مسئوالن  متعهدان 

فرهنگی و هنری است.
پورعلی ادامه داد: رنگ آبی آسمان و دریا، رنگ غالب 
کیش فرهنگی است. سرزمینی آغوش گشوده به همه 
کسانی که امنیت، آرامش، زیبایی، تعامل و فرهنگ را 

می بینند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
و  فیلم  قاب جشنواره  در  هر سال  ایران  داشت:  اذعان 
تئاتر فجر فرصتی می یابد تا از ذهن و زبان هنرمندان 
و اهل فرهنگ و هنر، نگاهی نو به مسیر رفته داشته و 

آینده پیش رو را دوباره ببیند.
نگرانی ها  بیان  اندیشیدن،  برای  فرصتی  را  وی، سینما 
و دغدغه ها، پرداختن به چالش ها، شناخت فرهنگ های 
گمنامی که غبار فراموشی بر آنها نشسته ها عنوان کرد 
با  بودن،  هم  با  برای  فرصتی  فجر  جشنواره  گفت :  و 
و  قدرشناسی  احترام،  و  زندگی  شنیدن،  و  گفتن  هدف 

قدر دانی است.
و  بازی  روایت،  داستان،  اعجاز  کرد:  تاکید  پورعلی 
بازیگری ، قلم و دوربین یک دهه ما را گرد هم آورده 
است، هر شب میهمان داستان و روایتی بودیم، زندگی و 
زمانه و خودمان را در در چارچوب شخصیت هایی مانند 
نانسی،  هاشم  امیر  راحله،  رسول،  روشن،  یدو،  گیتی، 
کردیم.  مرور  منصور  و  طوبی  و  عماد  و  مصیب  سارا، 
زشت و زیبا، تلخ و شیرین، امیدوار و ناامید، عزتمند و 
سرافکنده، مظلوم و ظالم، قهرمان و ضدقهرمان و در 

یک کالم خودمان را تجربه کردیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به اینکه معجزه فرهنگ و سینما به روایت کشیدن 
هوشمندانه احساس ها و اندیشه انسان هایی است که در 
کنار یکدیگر زندگی می کنند و هر کس داستان خود را 
دارد، گفت: پرده نقره ای داستان و زندگی من و شماست 
گره  کووید ۱9  نام  به  ناشناخته ای  ویروس  با  امروز  که 

خورده است.
وی ادامه داد: کرونا، به من و ما یادآوری کرد که زندگی 
پر از چالش های کوچک و بزرگ است؛ گذارهای بزرگی 
به  فردی  دغدغه  از  گذار  داشت،  دنبال  به  برایمان  را 
گرایش  جمعی ،  ترس  به  فردی  ترس  جمعی،  دغدغه 
مادی گرایانه به گرایش معنوی گرایانه، جاه طلبی افراطی 
غرور  ناامنی،  احساس  به  امنیت  احساس  حقارت،  به 
قدرت به ضعف و ناتوانی و بی قدرتی و گذار از فراموشی 
مسیر  گذارها  این  اینکه  و  مرگ  به  نزدیکی  به  مرگ 

فرهنگ را متوقف نکرد.
تکاپوی  نشانه  نهم،  و  سی  جشنواره  افزود:  پورعلی 

مبارک  تکاپوی  است .  گذشته  سال  در  فرهنگ  حوزه 
مبارزه  در  که  کسانی  برای  قدرت شناسی  با  توأم  و 
از  ما  برای  آن  از  فراتر  و  بودند  کنارمان  در  کرونا  با 

بود. خودگذشتن 
کرد:  خاطرنشان  کیش  کرونای  با  مقابله  ستاد  دبیر 
محفل  این  فراهم ساز  تکاپو گران  از  خودم  سهم  به 
و  فیلم سازان  می کنم.  تشکر  و  تقدیر  فرهنگی 
نگرش  و  افکار  تماشای  به  را  ما  که  بازیگرانی 
سینمایی  سازمان  مسئوالن  کردند؛  دعوت  خود 
مظفری  غالمحسین  دکتر  کشور؛  سینماگران  و 
ویژه  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  در  همکاران  و 
توسعه  معاونت  و  حراست  همایش ها،  مرکز  مجموعه 
و سایر بخش ها و همکاران در شرکت عمران ، آب و 
همکاران  و  فرودگاه  و  بندر  مدیریت  کیش،  خدمات 
و  هنری  مدیریت  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  در 
هنر،  و  فرهنگ  حامی  همیشه  فهیم  بخش خصوصی 
همراه ؛  همیشه  و  حاضر  همیشه  و  بالنده  رسانه های 
تیم  و  کیش  آوای  رسانه  هنری  فرهنگی  مجموعه 
و کوشش  ثمره تالش  که  برگزاری جشنواره  اجرایی 

آنها ده شب زیبا را تقدیم ما کرد.
شایان ذکر است، حضور میالد صویالوی بازیگر نوجوان 
فیلم یدو، برنده 6جایزه از سی و نهمین جشنواره فیلم 
موسیقی سنتی جنوب،  اجرای  اختتامیه،  آیین  در  فجر، 
تقدیر از حامیان برگزاری جشنواره سی و نهم فجر کیش 
برنامه های  از  جشنواره  برگزارکننده  اجرایی  عوامل  و 

دیگر این آیین بود.
نهمین  از ۱6فیلم سی و  نمایش ۱2فیلم  گفتنی است، 
جشنواره فیلم فجر کیش، همزمان با پایتخت از ۱6 تا 
2۴بهمن ماه هر شب در سه سانس با نمایش دو فیلم و 
رعایت کامل اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
و 5۰درصد ظرفیت سالن مرکز همایش های بین المللی 
کیش برگزار شد که با استقبال باالیی از سوی ساکنان 

و گردشگران همراه بود.



3 انزلی

جلسه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
شورای اداری این سازمان گفت: ماموریت ویژه 
سازمان منطقه آزاد انزلی، اتصال به شبکه ریلی 
و  سرمایه گذاران  مشکالت  رفع  و  سراسری 
واحدهای تولیدی به منظور افزایش ظرفیت های 

صادراتی در منطقه است.
مهم ترین  اینکه  به  اشاره  با  نقوی  سیدمهدی 
ساز  بررسی  اداری،  شورای  جلسات  مثبت  اثر 
بر  تکیه  با  مسائل  از  برون رفت  کارهای  و 
توانمندی های تخصصی و هم افزایی بخش های 
و  احترام  داشت:  اظهار  است،  سازمان  مختلف 
و  سرمایه گذار  قامت  در  چه  ارباب رجوع  تکریم 
چه جوامع محلی منطقه، از مهم ترین اولویت ها 
و شاخص های کاری است و در عین حال تعامل 
با دستگاه های اجرایی با برگزاری جلسات کاری 
در چارچوب قانون مناطق آزاد و هم افزایی میان 
دستگاهی به منظور بهره گیری، در اولویت قرار 

گیرد.
و  کنونی  حساس  مقطع  در  اینکه  بیان  با  وی 

ریاست  سوی  از  شده  تعیین  راهبرد  براساس 
منطقه  سازمان  ویژه  ماموریت  جمهور،  محترم 
پروژه  فرآیند  به  بخشیدن  سرعت  انزلی  آزاد 

ریلی  شبکه  به  کاسپین  بندری  مجتمع  اتصال 
راستا  همین  در  کرد:  تصریح  است،  سراسری 
براساس تجربیات گذشته و با تکیه بر توانمندی 

تمام  هم افزایی  و  منطقه  خصوصی  بخش 
کشور،  و  استان  سطح  در  موجود  ظرفیت های 
با  را  کشورمان  توسعه ای  اهداف  به  دستیابی 

جدیت بیشتری در دستورکار قرار می دهیم.
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اینکه  بیان  با 
نیروی  و  قانونی  معافیت های  و  مزایا  بر  تکیه 
انسانی باکیفیت خود؛ عامل پیشران مزیت ها و 
بیان  است،  گیالن  استان  توسعه  ظرفیت های 
داشت: باید قدردان مدیران گذشته یعنی آقایان 
روزبهان و مسرور بود. در این میان دکتر مسرور 
به دلیل اینکه سنگ بنای بسیاری از پروژه های 
جایگاه  از  شده،  گذارده  ایشان  توسط  منطقه 

ویژه ای برخوردار است.
گفتنی است؛ در این جلسه اعضای هیات مدیره، 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین 
با حوزه های  درخصوص مسائل مختلف مرتبط 
طرح های  و  پرداخته  اظهارنظر  به  تخصصی 

پیشنهادی خود را مطرح کردند.

سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت  محمدباقر  دکتر 
نقوی  سیدمهدی  مهندس  همراه  به  کشور  بودجه  و  برنامه 

سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی، ارسالن زارع استاندار گیالن 
و مدیران دستگاه های اجرایی استان، از پروژه ملی راه آهن رشت 
به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورد.

معاون رئیس جمهور در این بازدید با اشاره به اهمیت اجرای این 
طرح ملی بیان کرد : در حال حاضر این پروژه در دو قطعه ۶ و ۷ 
در حال تکمیل است؛ پروژه قطعه ۶ تقریبا به مرحله نهایی رسیده 

که حتی بخشی از آن ریل گذاری شده است.
محمدباقر نوبخت در ادامه افزود : در قسمت ۷ که منتهی به بندر 
۲۶۰متر  طول  به  پل  یک  می شود،  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین 
باید  پل  این  و  است  شده  آغاز  آن  ساخت  عملیات  که  طراحی 
از روی بزرگراه رشت انزلی عبور کند و با توجه به اهمیت این 
پروژه، گروه های فنی و اجرایی با سرعت در حال تکمیل و اجرای 

این پل هستند.

وی با اشاره به زمان بهره برداری و تکمیل راه آهن سراسری رشت 
با یاری پروردگار  به بندر کاسپین اظهار کر د: در تالش هستیم 
دوازدهم  دولت  دوره خدمت  اتمام  از  قبل  و  آینده  بهار سال  در 
به  را  قزوین-رشت  قطعه  بتوانیم  که  نصیبمان شود  افتخار  این 
بندر کاسپین وصل کنیم و با تکمیل این مسیر در واقع بتوانیم 
خلیج فارس را به دریای خزر در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی 

متصل نماییم.
در  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
مالی  تامین  جهت  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  از  تقدیر  با  پایان 
راه آهن  اتصال  نمود:  خاطرنشان  بزرگ  پروژه  این  از  بخشی 
در  کشورمان  سهم  افزایش  موجب  مهم  بندر  این  به  سراسری 
حوزه ترانزیت بارهای فراوانی که از کشورهای شمالی ایران به 

سمت خلیج فارس باید انتقال داده شود، خواهد گردید.

استاندار گیالن گفت: با ظرفیت های موجود و افق 
پیش رو، امکان صادرات ۲میلیارد دالری تا 4سال 

آینده در منطقه آزاد انزلی قابل تحقق است.
افتتاح  طرح های  مراسم  در  زارع  ارسالن 
آزاد  منطقه  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
انقالب  پیروزی  به مناست دهه فجر  انزلی که 
اسالمی و با حضور سیدمهدی نقوی سرپرست 
سازمان انجام شد، با اظهار خوشحالی نسبت به 
قوت  نقطه  داشت:  بیان  برنامه  این  در  حضور 
واحدهای مزبور، بهره گیری از توان دانش فنی 
و سرمایه گذاری نیروهای بومی استان در قالب 
نیاز  از  جلوگیری  یا  و  دانش بنیان  شرکت های 
کشور به واردات یک محصول از طریق اجرای 

مهندسی معکوس می باشد.
وی اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی با رویکرد اتخاذ 
شده در دوران دولت تدبیر و امید و با موقعیت 
خاص خود، زمینه ساز افزایش تولید و اشتغال به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است.
۳۰۰میلیونی  بازار  به  دسترسی  امکان  زارع، 
از  بهره گیری  شمالی،  همسایه  کشورهای 
عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و نقش محوری در کریدورهای شمال- جنوب و 
چین، قزاقستان، ایران را نقاط قوت ویژه منطقه 
آزاد انزلی برشمرد و افزود: بر این اساس، تامین 

تولیدی صنعتی  واحدهای  اولیه  مواد  از  بخشی 
ارزشمند کاری  نقاط  از  استان و کشور  منطقه، 
این منطقه می باشد؛ رویکردی که در سال های 
اخیر با تقویت واحدهای تولیدی در شهرک های 
این  صنعتی  شهرک  سومین  ایجاد  و  صنعتی 
منطقه، ما را برای ایفای نقش بیشتر این منطقه 

در توسعه استان بسیار امیدوارتر کرده است.
براساس  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  وی 
از سوی دولت و  تعیین شده  اهداف  اساسنامه، 
بسزا  نقش  ایفای  قابلیت  باالدستی  اسناد  طبق 
می باشد،  دارا  نیز  را  اقتصادی کشور  توسعه  در 
منطقه  این  اینکه  علی رغم  کرد:  تصریح 

هم اکنون تا رسیدن به اهداف بلند خود فاصله 
فزاینده ای  رشد  اخیر  سال های  در  اما  دارد، 
و  تولید  در  فزآینده  نقش  به  دستیابی  در  را 
به  که  موضوعی  است؛  داشته  استان  اشتغال 
منظور  به  زمین  دلیل محدودیت هایی همچون 
برخی  با  تولیدی  واحدهای  ظرفیت  افزایش 
و  دولت  پیگیری  با  که  شده  مواجه  مشکالت 

مجلس در حال رفع است.
استاندار گیالن در پایان با بیان اینکه علی رغم 
انزلی،  آزاد  منطقه  موجود  اراضی  محدودیت 
از ظرفیت هایی همچون  بهره گیری  با  می توان 
این  دانش بنیان  شرکت های  توانمندی های 
محدودیت را به فرصت تبدیل نمود، تاکید کرد: 
امکان  پیش رو،  افق  و  موجود  ظرفیت های  با 
در  آینده  4سال  تا  دالری  ۲میلیارد  صادرات 

منطقه آزاد انزلی قابل تحقق است.
احمد  دکتر  که  برنامه  این  در  است،  گفتنی 
دنیامالی نماینده مردم انزلی در مجلس شورای 
اسالمی و مسئولین شهرستانی و محلی حضور 
روستایی  عمران  صنعتی،  ۲4پروژه  داشتند، 
حجم  با  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری  و 
اشتغال زایی  و  ریال  ۶۶۰میلیارد  سرمایه گذاری 
مستقیم برای ۱۱۲نفر، افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفتند.

مهندس  گیالن،  استاندار  زارع  ارسالن  دکتر  حضور  با 
سیدمهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر 
احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای 
پیروزی  سالگرد  دومین  و  چهل  مناسبت  به  اسالمی، 
انقالب شکوهمند اسالمی ایران، ۲4پروژه صنعتی،عمران 
سرمایه گذاری  حجم  با  منطقه  گردشگری  و  روستایی 
۱۱۲نفر  برای  مستقیم  اشتغال زایی  و  ریال  ۶۶۰میلیارد 

مورد بهره برداری قرار گرفتد.
حجم  با  کلر  آنالیزور  تولید  کارخانه  اساس،  این  بر 
دانش بنیان  شرکت  ریالی  سرمایه گذاری۵۰میلیارد 
۱۸نفر  برای  مستقیم  اشتغال زایی  زمینه  که  دقیق  ابزار 
و  آرایشی  محصوالت  توسعه  طرح  و  نمود  فراهم  را 
و  ریال  ۲۰۰میلیارد  میزان  با  کسری  شرکت  بهداشتی 
در  رسمی  صورت  به  ۱۵نفر  برای  مستقیم  اشتغال زایی 

قرار گرفتند. تولید  مدار 

تولیدی،  واحد  افتتاحیه،  برنامه  این  در  دیگر  سوی  از 
حجم  با  کلین آسا  شرکت  آرایشی-بهداشتی،  محصول 
شغل  ایجاد  به  منجر  که  ریال  سرمایه گذاری۳۵۰میلیارد 
درب های  موتور  تولید  طرح  همراه  به  شد،  ۲۰نفر  برای 
اتوماتیک، شرکت اتحاد محرک کاسپین با سرمایه گذاری 

۹۰میلیارد ریالی و اشتغال زایی ۱۰نفر، افتتاح شدند.
باسکول و طرح تعویض ورودی شهرک  از  بهره برداری 
اشتغال  ایجاد  و  ریالی  با صرف هزینه ۱۰میلیارد  صنعتی 
برای ۳نفر، آخرین برنامه افتتاحیه با حضور استاندار گیالن 

بود.
گفتنی است، در پایان و با حضور سرپرست سازمان منطقه 
و  محلی  مسئولین  و  مدیره  هیات  اعضای  انزلی،  آزاد 
اسالمی،  انقالب  بهار  و سومین  آستانه چهل  در  منطقه، 
۱۵پروژه عمران روستایی با هزینه حدود ۱۹.4میلیاردی از 

محل اعتبارات سازمان افتتاح شدند.

اخبار منطقه آزاد انزلی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه شورای اداری سازمان اظهار کرد:

معاون رئیس جمهور در بازدید از راه آهن رشت به مجتمع بندری کاسپین مطرح کرد:

استاندار گیالن اظهار داشت:

با حضور استاندار گیالن و سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

اتصال به راه آهن سراسری و رفع مشکالت سرمایه گذاران؛ 
ماموریت ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی

تکمیل راه آهن و اتصال دریای خزر به خلیج فارس در بهار ۱۴۰۰

تحقق صادرات ۲میلیارد دالری تا ۴سال آینده در منطقه آزاد انزلی

افتتاح ۲۴پروژه صنعتی، عمران روستایی و گردشگری در منطقه آزاد انزلی
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گمرکات  ناظر  یوسفی نژاد  ابوالقاسم  مهندس 
استان گیالن و مدیرکل گمرک بندر انزلی در 
سرپرست  نقوی  سیدمهدی  مهندس  با  دیدار 
انتصاب  تبریک  با  انزلی،  آزاد  سازمان منطقه 
را  را  خود  متبوع  دستگاه  آمادگی  ایشان، 
در  مابین  فی  همکاری های  توسعه  جهت 

مسیر توسعه منطقه و استان اعالم نمود.
و  مدیره  هیات  اعضای  که  دیدار  این  در 
و  اقتصادی  خزر،  حوزه  و  بندری  معاونین 
سرمایه گذاری و مدیر گمرک سازمان منطقه 
با  نقوی  مهندس  داشتند،  حضور  انزلی  آزاد 
زحمات  و  تالش  از  فجر  دهه  ایام  تبریک 
عمل  به  قدردانی  گمرک  مجموعه  همکاران 

آورد.
سازمان  سرپرست  نشست  در  است،  گفتنی 
استان،  گمرکات  ناظر  با  انزلی  آزاد  منطقه 
همکاری های  گسترش  لزوم  بر  طرف  دو 
در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  دوجانبه 
فعالین  به  خدمات رسانی  فرآیندهای 
بر  و  تصریح  صادرکنندگان  و  اقتصادی 
نقش  افزایش  راستای  در  راهبردی  همکاری 
کشورمان در مراودات کشورهای منطقه و به 

تاکید کردند. اوراسیا  ویژه 

دهیاران  و  روستا  شوراهای  اعضای 
نمایندگی  به  انزلی  آزاد  منطقه  روستاهای 
نامه ای  ارسال  با  منطقه،  این  ساکنین  از 
شورای  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  به 
از  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی 
به  نقوی  سیدمهدی  مهندس  انتصاب 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  عنوان 

آوردند. عمل  به  قدردانی 
رئیس جمهور،  به  خطاب  که  نامه  این  در 
امور  وزیر  گیالن،  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  گیالن  استاندار  دارایی،  و  اقتصادی 
مجلس  در  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
از  است،  شده  صادر  نیز  اسالمی  شورای 
بانک  مرتضی  دکتر  ارزشمند  مساعی 
انقالب  آرمان های  و  اهداف  پیشبرد  در 
قدردانی  محلی  جوامع  توسعه  در  اسالمی 
کردن  خطاب  برادر  با  ادامه  در  و  شده 
ویژگی هایی  وجود  سازمان،  سرپرست 
همه  با  آشنا  و  کارآمد  دلسوز،  همچون 
ویژگی های  از  را  منطقه  ساختار  و  شئون 

برشمردند. وی  اهمیت  حائز 
در ادامه، اعضای شوراهای اسالمی روستا و 
ظهور  به  نسبت  را  خود  واثق  رجاء  دهیاران، 
نقطه  این  در  شگرف  پیشرفت های  بروز  و 
با  کشور  شمال  انگشتری  نگین  عنوان  به 
عالی  شورای  دبیر  راهنمایی های  و  ارشادات 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کردند.

تسهیل و تسریع در 
فرآیندهای خدمات رسانی 

به فعالین اقتصادی

قدردانی اعضای شوراهای 
 روستا و دهیاران از 

انتصاب سرپرست سازمان 
منطقه آزاد انزلی

در دیدار ناظر گمرکات استان گیالن با 
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید شد:

با ارسال نامه ای به دکتر بانک و مقامات 
عالی کشور صورت گرفت:



5دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 - 15  فوریه 2021 - شماره  119گزارش4

کشور ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان، دارای 
نقشی کلیدی و حساس است؛ از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش 
دریا در شمال و جنوب،  به  از ۵۸۰۰کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی 
دسترسی به آب های آزاد )اقیانوس هند(، مجاورت با منطقه استراتژیک 
ترانزیتی  کریدورهای  در  گرفتن  قرار  و  هرمز  تنگه  و  خلیج فارس 
بین المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری 

که تحت عنوان »توسعه دریامحور« به آن اشاره می شود. 
مناطق  سکونتی،  جذابیت   و  اجتماعی  تاریخی،  بررسی های  منظر  از 
اقتصادی  فعالیت های عظیم  بستر  دنیا و  از جذاب ترین مناطق  ساحلی 
و اجتماعی به شمار می روند، به  گونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان 
در محدوده حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰درصد از شهرهای 
بزرگ جهان که امروزه به  عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در 
مناطق ساحلی قرار گرفته اند و این مهم بیانگر جایگاه توسعه دریامحور 

است.
کشورهای توسعه  یافته و درحال  توسعه استفاده های گسترده ای در زمینه 
و  دریا  از  و شیالت  ارزان  نقل  حمل  و  انرژی،  استحصال  گردشگری، 
سواحل دارند، به  طوری  که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد 

دریایی، چهار شغل جانبی هم ایجاد می گردد .
اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مرز جنوبی کشور قرار گرفته اند 
با توجه به قابلیت ها و ظرفیت ها و قرار گرفتن در قلب عرصه های آبی 
از  بهره وری  و  توسعه  الگوهای  دهنده  ارائه  بهترین  یکسو  از  می توانند 
عرصه های آب های سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم 
جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات نقشی تعیین کننده و تاریخی 

ایفا نمایند. 
مناطق دریایی با توجه به نقشی راهبردی که دارند، می توانند با اجرای 
قوانین مقررات مترقی به توسعه مناطق آزاد کشور کمک کنند. مناطق 
یک  در  بی بدیل  قابلیت های  و   ظرفیت  به  توجه  با  نیز  کشور  آزاد 
و  آبی هستند  اقتصادی  بلند در حوزه  برداشتن خیزی  آماده  جمع بندی 
وقت آن رسیده است که این مهم به عنوان یک گفتمان غالب ملی و 
راهبردی مورد توجه قرار گیرد و در نظام برنامه ریزی کشور به شکلی 

تخصصی تا حصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.
در این گزارش با کارشناسان درخصوص اهمیت و نقش اقتصاد دریامحور 
به گفت وگو نشستیم، البته الزم است پیش از آن اطالعاتی که در رابطه 
ارائه نماییم که  با  وضعیت کشورمان در میزان استفاده از ظرفیت دریا 

در ادامه می خوانید.

تاکید بر سهم بزرگ مناطق آزاد از نوار ساحلی
با توجه به ظرفیت های بسیار زیادی که درخصوص  ایران  مناطق آزاد 
وجود سواحل و چسبندگی اغلب مناطق مانند، قشم، کیش، چابهار، اروند 
و انزلی به دریا دارند، پتانسیل به واقع قوی در رابطه با استفاده حداکثری 

از ایجاد چرخه اقتصاد دریامحور در کشور دارند.
امروزه حمل و نقل دریایی جهان با سرعت باالیی روبه رشد است و حجم 
قابل توجهی از سرمایه های بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی در 
قالب سرمایه گذاری زیربنایی در تجهیز و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، 
و  کشتی سازی ها،  تاسیسات  شیپی یاردها،  بزرگ،  کشتی های  ساخت 
تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می شود و این 
مناسبی  سرمایه  بازگشت  بنادر،  توسعه  در  خصوصی  بخش  هزینه کرد 
را  دنیا  از سرمایه های  موارد، بخش عمده ای  این  دلیل  به همین  دارد، 
ایفا  بین الملل  اقتصاد  در  توجهی  قابل  سهم  و  است  کرده  خود  درگیر 
توسعه  در  هندی  سرمایه گذاران  پررنگ  حضور  شاهد  چنانچه  می کند، 
بندر چابهار هستیم و این نشان از وجود پتانسیل در مناطق آزاد کشور در 

جهت بهره برداری بیشتر از این منابع ذاتی اقتصادی است.
ایران با دارا بودن ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی و سهم بزرگ مناطق آزاد 
از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی است که باید از ظرفیت های 
نظیر  ظرفیت هایی  کرد؛  استفاده  مطلوب  ارزآوری  برای  آن  مناسب 
بندر  توسعه  به  بخشیدن  سرعت  دنیا،  کشتیرانی  بزرگ  خطوط  جذب 
اقیانوسی چابهار در مقابل رشد روزافزون رقبای منطقه ای و رشد صنایع 
کشتی سازی و... که اینها همه مصادیق عدم تکیه بر اقتصاد نفتی است.

حمل و نقل دریایی در  دنیا نقش بسیار اساسی در جابه جایی کاال دارد؛ 
تا جایی که مطابق آمارها، ۹۰درصد کاالی تجارت جهانی از طریق دریا 
حمل می شود و این سیستم نقش اساسی در اقتصاد جهانی و کشور دارد.

  موقعیت ممتاز ایران در حمل و نقل دریایی
ایران هم حمل و نقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد؛  در کشور 
خاورمیانه  در  اقتصادی  و  سیاسی  جغرافیایی،  ممتاز  موقعیت  از  ایران 
برخوردار است. دسترسی  کشور ما به دریا و آبی بودن  یک سوم مرزهای  
کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار داده است. ۹۰درصد صادرات 
و واردات کشور از طریق دریا انجام می شود؛ با توجه به نقش مهمی که 
مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات کشور دارند، باید توجه خاصی 

برای پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور در این بخش انجام شود.
بی تردید مناطق آزاد کشور با وجود ظرفیت هایی که در حوزه های کالن 
اقتصادی ازجمله بازرگانی و تولید دارند، می توانند با برنامه ریزی درست 
ایجاد  و  بین المللی  سرمایه گذاران  جذب  با  بلندمدت  اهداف  طراحی  و 
زیرساخت کریدور شمال- جنوب با همکاری با کشورهای هدف، نقش 
بسیار پررنگی را در حوزه اقتصاد دریا محور و هم درخصوص نقش آفرینی 

در اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد منطقه ای ایفا کنند.
مساحت آب های ملی ایران ۱۹۰هزار کیلو متر مربع است، اما با این حال 
را جزء  آب ها  این مساحت  تعیین مساحت کشور،  در  برخی شرایط  در 
مساحت کشور قلمداد نمی کنیم؛ به هر حال این یک سوم طول مرزی 
آبی کشور، برای ایران مزیتی ایجاد کرده است که باید از آن استفاده 

مناسب به عمل آید .
هم اکنون در حدود ۲۰۰بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، صنعتی، 
نفتی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد بنادر کوچک و بزرگ، 
۱۱بندر عمده تجاری داریم که هشت بندر آن در جنوب و سه بندر آن 
در شمال کشور است؛ اما تنها بخشی از این بنادر به طور مستمر فعال 
هستند و سایر بنادر پتانسیل هایی برای ایجاد ظرفیت های جدید صنایع 
اعم از صنایع شیالتی، کشتی سازی، ساحلی و فراساحلی را دارا می باشند.
 در حال حاضر طول سواحل کشور براساس مطالعات مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی کشور که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ارگان 
مقیاس  است،  با  آمده  دست  به  دریاها  و  سواحل  بهره برداری  در  موثر 
این  طول  اگر  حال  است،  ۵۸۰۰کیلومتر  با  برابر  هزارم  یک بیست و پنج 
سواحل در عرض حدود ۱۰کیلومتری ضرب شود، مساحت نوار ساحلی 
رقم،  این  که  است  مربع  کیلومتر  ۵۸هزار  حدود  ۱۰کیلومتر  عرض  با 
ارزآوری  در  نحو  بهترین  به  آن  از  باید  و  می باشد  پتانسیلی  خدادادی 
از  درآمد   کسب  برای  قابلیت  اصلی ترین  ظرفیت ها  نمود .  این  استفاده 
اراضی  از درآمدهای نفتی است. ۵۸هزار کیلومتر مربع  محل هایی غیر 
ساحلی، رقم باال و پتانسیل بزرگی برای یک کشور محسوب می شود 
و قطعا چنین ظرفیتی آرزوی بسیاری از کشور ها می باشد، اما متاسفانه 

 میزان استفاده از این ظرفیت در ایران بسیار ناچیز است.

مشکالت و چالش ها
ظرفیت سازی در جنوب کشور در منطقه آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند 
و اتصال آنها به زیرساخت ایجاده شده مجتمع بندری کاسپین منطقه 
آزاد انزلی در شمال کشور می تواند نقطه مجهول رونق اقتصاد ترانزیت 

در کشور با محوریت حمل و نقل دریایی و خشکی عظیمی در کشور 
باشد که بی تردید نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ملی کشور با محوریت 

ترانزیت ایجاد خواهد کرد.
آزاد  مناطق  در  انجام  در حال  زیرساخت های  ایجاد  در  تسریع  بی شک 
در شمال و جنوب کشور با نگاهی کالن به دسترسی به بازار مصرف 
بسیار بزرگ کشورهای CIS  می تواند نقش بزرگی در به سرانجام رساندن 
طرح خودکفایی بدون نگاه به نفت در کشور باشد. متاسفانه از گذشته 
به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، در تمام دولت ها قالب توجه به داخل 
کشور و خشکی  بوده و سیاست  اغلب در حیطه خشکی محوری خالصه 

شده است .
توسعه اراضی بندری  باید با مشوق های مناسب انجام شود؛ الزم است 
سرمایه گذاری خصوصی در بنادر را جذب کرد تا با توسعه سواحل و بنادر 
بخش  مشارکت  نمونه های  ما  شود،  عملیاتی  دریامحور  توسعه  کشور، 
خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد مجتمع بندری کاسپین در منطقه 
شهید  بندر  همچنین  و  داخلی  بخش خصوصی  مشارکت  با  انزلی  آزاد 
بهشتی در منطقه آزاد چابهار را با سرمایه گذاری طرف های هندی داریم 
که این خود می تواند در مسیر توسعه کشور به عنوان پایلوت های توسعه 

بخش اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.
همچنین با نگاهی تخصصی تر می توانیم ایجاد پسکرانه های وسیع دیده 
شده در این دو بندر را در جهت کاهش هزینه های تولید و حمل و نقل 
دسترسی  و  بسترها  این  در  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  تشویق  با  
سریع تر به کشورها و بازارهای هدف با یک برنامه ریزی بلندمدت ایجاد 
نماییم و سهم اقتصادی خود را از بازارهای کشورهای همسایه که در 
داده ایم،  دست  از  درست  برنامه ریزی  عدم  دلیل  به  گذشته  سال های 

مجددا به دست آوریم.

ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی صنایع دریایی
دولت ها،  دلیل سیاست های خشکی محور  به  گفته شد،  که  همان طور 
مردم ساحل نشین از نظر نیاز های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، 
حتی  یا  و  مرکز  به  و  کرده     ترک  را  خود  زندگی  اغلب، محل  بنابراین 
و  توسعه  با  باید  که  حالی  در  کرده اند،  مهاجرت  کالنشهرها  حاشیه  
باز  اینجا  بازگردانده شوند که در  به منطقه خود  بنادر،  برای  رونق زایی 
هم باید به مزیت های تاثیرگذار مناطق آزاد کشور در جهت توانمند سازی 
مردمان بومی مناطق آزاد اشاره کرد که طی سال های گذشته توانسته اند 
با توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت های کالن در این مناطق به عنوان 
از این تجربیات در جهت  پایلوتی در کشور معرفی شوند و الزم است 
ساحل نشین  مردمان  برای  دریامحور  اقتصاد  محوریت  با  اشتغال  ایجاد 

کشور بهره برد.
و  تخلیه  بخش  در  بندری  فعالیت  ها ی  توسعه  گذشته  سال  چند  در 
فارس ،  خلیج  بنادر  در  کشتیرانی  بزرگ  شرکت های  جذب  بارگیری،  
گردشگری  توسعه  و  سوم  نسل  کشتی های  بارگیری  و  تخلیه  امکان 
دریایی، از ظرفیت هایی است که در بخش طرح جامع توسعه بنادر بر آن 
تاکید شده است و به دلیل  موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، 
با اولویت در حال پیگیری است؛ چراکه این مهم در حوزه اقتصاد کالن 

کشور ارزآوری باالیی دارد.
بی تردید یکی از ظرفیت های عظیم و بالقوه دریایی کشور، بندر اقیانوسی 
چابهار است، این بندر  در حاشیه دریای عمان  در حال توسعه است و با 
تکمیل فازهای توسعه این بندر، امکان پهلوگیری کشتی  های بزرگ  با 

آبخور باال فراهم می شود.
بندر چابهار که عملیات اصلی طرح توسعه آن در حال انجام است، در 
آینده  نزدیک با تکمیل عملیات اتصال این بندر به شبکه ریلی، اهمیت 
ویژه ای در ترانزیت کاال  خواهد یافت و با توجه به الحاق این بنادر )شهید 
آزاد  منطقه  به  در جنوب کشور  استراتژیک  و شهید کالنتری(  بهشتی 
چابهار و بهره بردن از ظرفیت های کالن اقتصادی مناطق آزاد در توسعه 
آزاد  منطقه  محدوده  در  آن  اقتصادی  تاثیر  شاهد  بنادر،  این  اقتصادی 
چابهار و از آن مهم تر بر اقتصاد کالن ملی و فراملی کشور خواهیم بود.
 موقعیت ویژه جغرافیایی بندر چابهار از نظر اتصال به اقیانوس و دسترسی 
تنگه  از   خارج  آن  استقرار  و  بندر  این  بودن  ترانزیتی  آزاد،  آب های  به 
هرمز، همه از مزیت هایی است که موجب شده است طرح توسعه این 

بندر  اقیانوسی در دستورکار  قرار گیرد.
چین  هندوستان،  افغانستان،  منطقه  خصوصا  کشورهای  دیگر  از سوی 
و کشورهای CIS  بسیار تمایل دارند  در طرح توسعه این بندر مشارکت 
داشته باشند که در صورت تکمیل ریلی چابهار-زاهدان-مشهد-سرخس 
این  در  قطعا  و  می شود  فراهم  کاال  ترانزیت  برای  مناسب  موقعیتی  از 

عرصه، بیشترین درآمد ارزی برای ایران اخذ خواهد شد.
مناسب  درآمدزایی  برای  دریایی  بخش  که  در  دیگری  بزرگ  ظرفیت 
ساخت  و  کشتی سازی  دارد،  صنایع  وجود  کشور  غیرنفتی  و  ارزی 
توجه  مورد  باید  است  که  بزرگی  ظرفیت    و  این  قابلیت    است.  سکوها 
قرار گیرد؛ هم اکنون منطقه آزاد قشم ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه 
کشتی سازی و حضور شرکت های مختلف در این امر دارد که با توجه 
و حمایت بیشتر از این مجموعه ها می توانیم شاهد ارزآوری در کشور با 

محوریت این صنعت باشیم.
صنایع دریایی، شاخه ای از صنایع هستند که به فرآوری و تولید ناوهای 
گوناگون و همه ابزار و نیازمندی های پیونددار با ناو، ناوبری، دریانوردی، 

شناور، سکوهای نفتی و خدمات بندری   می پردازند.
تحقق توسعه   پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و اعمال انواع 
حمایت از صنایع دریایی در حوزه های مختلف این صنعت مانند ساخت، 
تعمیر، توسعه   زنجیره   تامین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل گری در 
رفع مشکالت و عوامل بازدارنده  توسعه صنایع دریایی، از دستاوردهای 

توجه به این بخش است.
داریم  را در منطقه  بزرگترین کشتی سازی و شیپی یارد ها  ما  آنجایی  از 
اذعان همان کشور ها،  به  و  آن غبطه می خورند  به  برخی کشورها  که 
مانده اند .  بالاستفاده  ظرفیت ها  این  اما  کشتی سازی هستیم،  غول  جزء 
اما  کرد،  آغاز  ایران  با  را  خود  کشتی سازی  صنعت  جنوبی  کره  کشور 
اگر در حال حاضر سهم بازار این کشور در کشتی سازی دنیا را با سهم 
کشورمان مقایسه کنید! قطعا بسیار فاصله دارند و ما خیلی از کره ای ها 

عقب تر هستیم.
بی شک  رشد چنین ظرفیتی در کشور و دریافت سفارش از کشور های 
همکاری  باره  این  در  البته  داشت؛  خواهد  را  مناسبی  ارزآوری  منطقه، 
بانک ها و اعتماد آنها به این صنعت، امر ی ضروری است؛ صحیح ترین 
تسهیالت  ارائه  آنها،  از  حمایت  و  دریایی  صنایع  توسعه  برای  راهکار 

ارزان قیمت و حمایت بانک ها است.
مورد  این  می کنند ،  حمایت  خود  صنایع  از  بانک ها  دنیا  جای  همه   در 
را  صنایع  بانک ها  صنعت،  این  در  دارد،  مصداق  هم  هواپیماسازی  در 
و  خریدار  سپس  می دهند،  قیمت  ارزان  تسهیالت  می کنند،  پشتیبانی 

فروشنده این پول را به صورت اقساطی پرداخت می کنند.
می دهند،  تسهیالت  کشتی ساز ها  به  فقط  بانک ها  از  برخی  جهان،  در 

برخی فقط به خرید هواپیما تسهیالت ارائه می کنند، در ایران هم باید 
و  کمک ها  دریایی،  صنایع  با  متناسب  باید  باشد؛  فعال  اینگونه  صنایع 
حمایت ویژه از صنعت انجام شود و تسهیالت ارزان قیمت به این صنایع 

تخصیص داده شود.
صنعت کشتی سازی، شهری پشتیبان خواهد داشت، بنابراین اگر بانک  
تسهیالت ارزان قیمت به این صنعت دهد، سودی که در کالن اقتصاد 
عاید کشور می شود، به مراتب باالتر از سودی است که یک بانک در 

ارائه تسهیالت به یک کشتی ساز می دهد.
و  دریایی  صنایع  کشتی سازی،  همچون  صنایعی  که  افزوده ای   ارزش 
فراساحلی در کشور ایجاد می کند، بسیار باال است، نقش آفرینی صنایع 
دریایی در اشتغال آفرینی و محرومیت زدایی، تثبیت و پایداری اقتصاد در 
کنار ارزآوری مطلوب، کامال در دنیا پذیرفته شده است. باید مسائل در 
این صنعت به صورت کالن مورد توجه قرار گیرد، از این طریق فعالیت 
سرمایه گذاری توسعه می یابد . در ایران کشتی سازهای بزرگی وجود دارد 
که اصال تحت حمایت نیستند، بانک هم تسهیالت به آنها نمی دهد و 

نیروی جوان و متخصص و تحصیلکرده آنها به هدر می رود .
ساخت  متقاضی  دیگر  کشورهای  می یابد،  توسعه  کشتی سازی   وقتی 
ایجاد  جدید  درآمد  کشور  برای  و  می دهند  سفارش  و  می شوند  کشتی 
می شود که این همان درآمد های غیرنفتی است. کره جنوبی و چین از 
همین طریق درآمد های مناسبی کسب می کنند؛ سهم چین در صنایع 
دریایی ساحلی و فراساحلی بسیار باالست و همه از معافیت های مالیاتی 
استفاده می کنند؛ آنها مناطق آزاد بزرگی احداث کرده اند و سرمایه گذاری 
می کنند و همه سرمایه  دنیا را به سمت خود سوق داده اند؛ شاید ما نیز 
با توجه به هدفگذاری های تخصصی که برای مناطق آزاد خود داریم، 
باید حوزه تخصصی منطقه آزاد کشتی سازی را نیز با محوریت توسعه 
این صنعت بزرگ در کشور در دل یکی از مناطق آزاد جنوبی خود ایجاد 
کنیم و با حمایت از فعالین این صنعت در کشور و حتی منطقه، بتوانیم 
با توجه به ظرفیت های مناطق آزاد تکنولوژی مدرن و روز دنیا را در این 

عرصه وارد این مناطق و به تبع آن وارد کشور نماییم .
فعالیت های دریایی ازجمله کارهای بین المللی است، توسعه حمل و نقل 
دریایی توسعه فعالیت بین المللی است، صادرات خدمات فنی مهندسی در 
توسعه صنایع دریایی فعالیت بین المللی محسوب می شود؛ بنابراین این 
صنایع و فعالیت دریایی باید از  معافیت مالیاتی هم برخوردار شوند؛  قطعا 
این  توسعه رشد سرمایه گذاری در  این صنعت، موجب  مالیاتی  معافیت  
بخش می شود. با توجه به ظرفیت معافیت مالیاتی موجود در مناطق آزاد، 
بهترین بستر درخصوص این صنعت در کشور در مناطق آزاد تجاری-
برای  امکان  این  موجود،  زیرساخت های  به  توجه  با  که  است   صنعتی 
مهیا  ایران  مناطق  مابقی  نسبت  به  زیادی  بسیار  حدود  تا  آزاد  مناطق 
است و می طلبد که مسئولین محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با بررسی و تعامل با سازمان های مربوطه، طرح ایجاد این 

مناطق را به دولت ارائه دهند.
 وقتی در منطقه آزاد ۲۰سال معافیت مالیاتی بابت سرمایه گذاری مصوب 
و  دریایی  صنایع  که  مناطقی  می شود؛  جذب  زیادی  می گردد،  سرمایه  
آزاد  مناطق  و  ویژه  مناطق  همه  می شود،  اجرا  آنجا  در  کشتی سازی 
این  برخوردار می شوند و  مالیاتی  از معافیت  به راحتی  بنابراین  هستند؛ 

موجب افزایش سرمایه گذاری می شود.
البته معافیت مالیاتی در اینجا به کاهش درآمد کشور نمی انجامد، بلکه 
صدور  کار،  این  چراکه  می شود؛  فراهم  هم  درآمد ها  افزایش  ظرفیت 
کسر  چیزی  کشور  درآمد  از  و  است  دنیا  به  مهندسی  فنی  خدمات 

نمی گردد.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد دریایی:
 خدمات به کشتی ها، مهم ترین

 عامل رونق اقتصاد دریایی مناطق آزاد
بر  نشریه،  با  گفت وگو  در  دریایی  اقتصاد  کارشناس  حق شناس  هادی 
از نقش  و  تاکید کرد  آزاد  مناطق  دریامحور در  اقتصاد  اهمیت  و  نقش 
دریا در بحث واردات و صادرات، تردد کشتی های کانتینربر و شکل گیری 

واحدهای صنعتی فوالد و پتروشیمی در کنار دریا سخن گفت. 
آن  به  دریامحور  اقتصاد  نگاه  با  می توان  که  موضوعی  مهمترین  وی، 
توجه کرد را تعمیر کشتی ها دانست که در واقع بزرگترین صنعت امروز 

دنیا محسوب می شوند.
اقتصاد  نقش  این سوال که  به  پاسخ  در  این گفت وگو  در  حق شناس 
دریامحور  اقتصاد  اهمیت  نکته  سه  دو،  گفت:  چیست،  در  دریامحور 
یافته  توسعه  کشورهای  همه  اینکه  اول  نکته  می کند.  مشخص  را 
یعنی جی هفت و گروه بیست در کنار دریاها هستند؛ دوم اینکه همه 

گرفته اند.  قرار  دریاها  کنار  در  باز  هم  جهان  یافته  توسعه  شهرهای 
از 4۰درصد آن در هند و چین است،  جمعیت جهان که تقریبا بیش 
در  شانگهای  مثل  کشور  دو  این  یافته  توسعه  عمده  شهرهای  باز 
کنار  در  همه  و...  قطر  یا  امارات  در  دبی  و  ژاپن  در  توکیو  و  چین 
دریا هستند. اما نکته سوم اینکه بخش اصلی تجارت در زمینه حمل 
دریاها  طریق  از  آن  ۸۰درصد  از  بیش  هوایی  و  زمینی  یعنی  نقل  و 
به  اگر  است.  دریامحور  اقتصاد  اهمیت  بیانگر  این  و  می گیرد  انجام 
ایران برگردیم بیش از ۹۰درصد صادرات و واردات ما از طریق دریا 
صورت می گیرد و البته باید تاکید کنم که این فقط مخصوص انتقال 
نفت نیست، بلکه خیلی از کاالهای صادراتی و وارداتی ما باز هم از 
در  کانتینربر  کشتی  بزرگترین  که  امروز  می گیرد.  انجام  دریا  طریق 
آب های دریا تردد می کند، ۲۵هزار کانتینر حمل می کند، یعنی حدود 
اما  صد  ۲۵هزار خودرویی که در یک جاده کاال جابجا می کند؛  بار 

کیلومتر فضای اشغالشان در یک مسیر ترددی است. 
موضوع  در  ویژه  به  کشورها  توسعه  در  دریا  نقش  لذا  کرد:  تاکید  وی 
حمل و نقل بسیار آشکار است، گرچه واحدهای بزرگ صنعتی و صنعت 
پتروشیمی به دلیل نیاز به آب در کنار سواحل شکل می گیرند و شرط 
صنعتی شدن کشورها در فوالد و پتروشیمی ها در واقع با استقرار آنها 
دریایی هم  گردشگری  بحث  امروزه  اما  است؛  سواحل  و  دریا  کنار  در 
جذابیت فراوانی بعد از گردشگری طبیعت گردی و تاریخی دارد، ضمن 
اینکه استقبال بی نظیری در طی سال های اخیر از سواحل و بنادر ما شده 

و این نشانه نقش اقتصاد دریامحور است .
این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی و 
جایگاه مناطق آزاد در بهره گیری از دریا را چگونه می بینید، اظهار داشت: 
مناطق آزاد ما اعم از کیش، قشم، چابهار و همچنین اروند و انزلی در 
کنار دریاها هستند، ما معموال عادت داریم که بگوییم که یک منطقه ای 
و حاال  عبور کرد  نصاب  از حد  که  بوده، جمعیتش  روستا  دیروز  تا  که 
فراهم  شهر  زیرساختی  امکانات  همه  اینکه  بدون  است،  شهر  بگوییم 
شود؛ همین نکته در مورد مناطق آزاد هم صدق می کند. ما ابتدا اعالم 
که همه  حالی  در  است،  آزاد  منطقه  جغرافیایی  نقطه  که فالن  کردیم 
زیرساخت ها را فراهم نکردیم، به خصوص که منطقه آزاد که در واقع 
و  فرهنگی  و  نقل  و  زیرساخت های صنعتی ، گردشگری، حمل  نیازمند 
هم زیرساخت تردد های خارجی است . وقتی می گوییم منطقه آزاد، یعنی 
مجموعه امکانات ملی است که باید در یک محدوده کوچک جغرافیایی 
چنین  عمال  ولی  کند؛  پیدا  تحقق  آزاد  منطقه  اهداف  تا  بگیرد  شکل 
زمان  طول  در  آزاد  منطقه  بلکه  نمی کنیم،  فراهم  ابتدا  در  را  امکاناتی 
شروع به کار، خودش به ایجاد زیرساخت ها اقدام می کند و چون خودش 
باید منابع زیرساختش را فراهم کند، در برخی از مقاطع به سراغ زمین 
فروشی می رود و از این جهت آسیب می بیند و در نهایت گفته می شود 
مناطق آزاد موفق نبودند و صرفا مکانی است که تیشرت و کاالی لوکس 
فروش می رود؛ در حالی که مناطق آزاد باید محلی برای صادرات مجدد 

باشد و چرا چنین چیزی نشده است؟! 
باید دو نکته را در نظر  ادامه داد: در پاسخ به این سواالت  حق شناس 
اگر  دارند،  جهانگردی  به  تمایل  ایرانی ها  بپذیریم  اینکه  اول  گرفت؛ 
آنوقت چگونه  نخرند،  تیشرت  انزلی  و  در کیش ، قشم، چابهار  ایرانیان 
در ارمنستان و ترکیه یا کشورهای همسایه دیگر این لوازم را می خرند؟ 
یا حتی اجناس لوکس را می خرند؟ در این صورت ممکن است قاچاق 
در کشور صورت بگیرد. لذا در پاسخ به کسانی که می گویند مناطق آزاد 
محل فروش اجناس لوکس است، باید پاسخ داد که این نیاز به هر حال 
مقرراتی  با  کشور  داخل  در  است  بهتر  پس  دارد،  وجود  مردم  میان  در 
عرضه شود. اما نکته دوم این است که مناطق آزاد قرار است پایلوتی 
برای تمرین اقتصاد آزاد باشد؛ اصلی ترین مشکل بخش تولید این است 
که درگیر با سازمان مالیاتی یا با قانون کار و قوانین صنعت و گمرک 
برای واردات اولیه خط تولید هستند. به هر حال مشکالت قانون که در 
سرزمین اصلی وجود دارد، قرار است در مناطق آزاد با قانون دیگری که 
تسهیل گر است انجام شود و تولید کار و خدمت رسانی صورت گیرد؛ ولی 
این است  اینها شرط الزم است ولی شرط کافی  واقعیت آن است که 
که زیرساخت ها فراهم شود. بنده فکر می کنم که مناطق آزاد می تواند 
پایلوتی برای صنعتی شدن در ابعاد مختلف صنعت ، گردشگری و صنایع 
تبدیلی کشاورزی باشد تا در نهایت همه ابعاد و سرریز آن را در اقتصاد 

ملی مشاهده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه موضوعات و محورهایی از اقتصاد 
مهم ترین  گفت:  است،  اهمیت  مورد  بیشتر  آزاد  مناطق  در  دریامحور 
می توان  دریامحور  اقتصاد  نگاه  با  آزاد  مناطق  در  که  موضوعاتی 
دنیا  امروز  صنعت  بزرگترین  که  کشتی هاست  تعمیر  کرد،  توجه 

وقتی  و  هستند  شناور  آب  روی  ماه ها  کشتی ها  می شود.  محسوب 
خدمات  نیازمند  شهر  یک  مثل  می رسند  لنگرگاه های  و  بنادر  به 
تعمیر  و  آذوقه  تامین  تا  گرفته  اسکله  از  برق  گرفتن  از  هستند، 
یک  که  بگویم  می خواهم  پرسنل.  اسکان  و  جابجایی  و  کشتی ها 
کشتی همه نیازهای یک شهر را الزم دارد و اما رفع این احتیاجات 
این  می توانند  راحتی  به  مناطق  این  است،  فراهم  آزاد  مناطق  در 
سوخت رسانی  خدمات  این  ازجمله  بدهند.  کشتی ها  به  را  خدمات 
دارند  سوخت رسانی  خدمات  به  نیاز  کشتی ها  فارس  خلیج  در  است؛ 
یعنی  می شود،  انجام  امارات  مثل  بنادر  برخی  در  کار  این  امروز  و 
امکانات  این  اگر  آزاد  مناطق  در  می شود .  آنجا عرضه  در  ما  سوخت 
ایران  پتانسیل  به  توجه  با  بگیرد،  شکل  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
صنعتی،  بخش  در  الزم  ظرفیت  و  انسانی  منابع  و  سوخت رسانی  در 
به راحتی خدمات رسانی به کشتی ها می تواند انجام بگیرد و این یک 

فرصت بی نظیر در مناطق آزاد محسوب می شود.
این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه 
چالش ها و مشکالتی بر سر راه توسعه یا پیشرفت اقتصاد دریامحور وجود 
اقتصاد  می خواهیم  که  است  این  چالش  مهم ترین  داشت :  اذعان  دارد، 
بود  قرار  اگر  که  حالی  در  کنیم،  حل  ملی  قوانین  نگاه  با  را  دریامحور 
اقتصاد  باید  لذا  بود.  تاکنون رفع شده  این روند مشکالت حل شود،  با 
علت  گرفت؛  نظر  در  آزاد  منطقه  مثل  آسان گیرتر  نگاه  از  را  دریامحور 
اینکه برخی بنادر ما منطقه آزاد شدند این بود که با قوانین سهل گیرانه تر 
به موضوعات اقتصاد دریامحور نگاه کنیم. امروزه اگر سواحلی همچون 
مکران را که یک منطقه بی نظیر برای ایجاد بندرگاه است و ارائه خدمات 
اقتصاد دریا بر پایه قوانین سهل گیرانه تر صورت می گیرد، نادیده بگیریم 
اقتصاد دریامحور نگاه  با قوانین محلی و استانی و دست و پاگیر به  و 
کنیم، طبیعتا این مسائل همچنان با ما همراه خواهد بود. ضمن اینکه 
امارات متحده عربی در این بخش موفق بوده، به این دلیل است  اگر 
که خیلی از محدودیت ها را حذف و کم کرده؛ اما ما به سختی این کار 

را انجام می دهیم.
حق شناس درخصوص ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد 
دریامحور در کشور گفت: اگر مجلس فعلی که فعال عزم خود را برای 
اصالح قوانین مناطق آزاد جزم کرده است، بیاید به جای این کار نظارت 
اگر  دیگر  سوی  از  و  کند  عملیاتی  را  موجود  قوانین  همین  اجرای  بر 
مدیران ملی در سطح مناطق آزاد قرار گیرند، قطعا به اقتصاد دریامحور 
یک  کلمه  واقعی  معنای  به  آزاد  منطقه  چراکه  می شود؛  بزرگی  کمک 
کشور کوچک است، زیرا از قوانین گذرنامه گرفته تا قوانین شهرداری، 
صنعت، پولی و بانکی و مالیاتی و همه و همه در مقیاس یک کشور در 
منطقه آزاد اجرایی می شود . اما اگر مدیران آن در سطح ملی توسعه یافته 
باشند، حتما گامی به سمت آبادانی بیشتر مناطق آزاد و اشتغال آنجا و 
تولید کاال و خدمات برداشته می شود؛ ضمن اینکه سرریز آن را هم در 
سرزمین اصلی احساس خواهیم کرد. به عنوان مثال شهر الکترونیکی 
که دبی ایجاد می کند، هوشمند است و در عین حال بهترین نقطه اش در 
همین جزایر ایرانی است، منتها می طلبد که هم مسئوالن ملی قوانین 
مناطق آزاد را رعایت کنند، هم اینکه در راس مناطق آزاد مدیران ملی 

قرار بگیرند.
وی درخصوص تغییر نگاه سنتی به حضور صنایع نوظهور بیان داشت: 
مطمئنا منطقه آزاد محیط های بکری برای نوآوری خالقیت و استفاده 
از دستاوردهای جدید علمی هستند؛ به عنوان مثال ساده بگویم که در 
نوار کاست، سی دی و فلش تولید شود،  انتظار ندارد  آزاد کسی  منطقه 
بایستی در  این مرحله عبور کردیم در واقع تکنولوژی های جدید  از  ما 
مناطق آزاد استقرار پیدا کند. تولید نو با ابتکارات و خالقیت های نو و در 
واقع جدیدترین دانش دنیا باید در منطقه آزاد تبدیل به محصول شو؛د 

لذا نگاه باید به این سمت برود.
از ظرفیت  حق شناس درخصوص نقش دولتمردان برای استفاده بیشتر 
دریا گفت: اصلی ترین سرمایه هر کشور، منابع انسانی آن است و منابع 
انسانی اساس توسعه است. به معنای دیگر شاید یک کشور در موقعیت 
معنای  به  کیش  مثل  آزاد  منطقه  یک  یا  بگیرد  قرار  خوب  جغرافیایی 
واقعی بهترین نقطه در خلیج فارس باشد، اما صرفا به تنهایی فایده ندارد. 
یک موقعیت مناسب  و جغرافیای خوب  ساحل و دریا و آب و هوای خوب 
شرط الزم توسعه نیست، بلکه شرط الزم منابع انسانی است که ایران در 
این قضیه به وفور دارد؛ ولی بستری که این منابع انسانی در آن بروز پیدا 
کند و امکان خالقیت و نوآوری فراهم شود، وجود ندارد . اگر در مناطق 
آزاد این امکان فراهم شود که منابع انسانی سرزمین اصلی با امکانات 
ملی در مناطق آزاد خلق ثروت کنند، حتما یک گام مهم برای توسعه 

کشور محسوب می شود.  

به جای  است  بهتر  تاکید کرد:  پایان  در  دریایی  اقتصاد  کارشناس  این 
آنکه برنامه نویسان ما خصوصا در آی تی و رشته های مختلف، از سایر 
کشورها برنامه بنویسند و محصوالت فکری خود را بفروشند،  به مناطق 
امکانت  و  زیرساخت ها  اینها  برای  هم  آزاد  مناطق  البته  و  بیایند  آزاد 
مناطق  در  ولی  ایران  جغرافیایی  در محدوده  اینها  کنند.  فراهم  رفاهی 
آزاد با قوانین خاص خودشان می توانند از این استعدادهای بی نظیر ایرانی 

استفاده کنند.

آلبرت بغزیان ، کارشناس مسائل اقتصادی:
بی توجهی مدیران به اقتصاد دریامحور

از  نشریه،  با  گفت و گو  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  بغزیان  آلبرت 
درخصوص  گزارشی  دادن  اختیار  در  لزوم  و  دریامحور  اقتصاد  اهمیت 

عملکرد مسئوالن نسبت به این موضوع سخن گفت.
منفعت  چند  داشت :  اظهار  دریامحور  اقتصاد  نقش  با  رابطه  در  وی 
آن  مورد  یک  که  کرد  ایجاد  می توان  اقتصاد  برای  دریا  طریق  از 
ماهیگیری  درخصوص  است.  آبزیان  پرورش  و  ماهیگیری  بحث 
کردن  منقرض  و  دریا  کف  کردن  درو  نه  صیانتی  برداشت  بحث 
براساس  که  صنعتی  برداشت های  یعنی  است .  مدنظر  ماهی  نسل 
بحث  هم  دیگر  مورد  باشد.  ماهیگیری  بودن  پایدار  و  گونه  حفظ 
دریا  مزارع ماهی است که می توان در کنار  از طریق  آبزی پروری 
از آب دریا هم استفاده کرد مثل پرورش میگو و...؛ بر هیچ کسی 
منابع  معموال  دریایی  استفاده  نمونه های  این  که  نیست  پوشیده 
تمام  که  نیستند  منابعی  گاز  و  نفت  مثل  یعنی  هستند  تجدیدپذیر 
جزء  که  بارگیری هاست  و  اسکله ها  بحث  دیگر  مورد  اما  شود . 
می تواند  که  می شود  محسوب  نقلی  و  حمل  وسائل  ارزان ترین 
مرز طوالنی هم  در کشورمان  ما  گیرد.  قرار  دریایی  استفاده  مورد 
و  اسکله ها  ایجاد  با  چابهار  مثل  مناطقی  برای  می تواند  که  داریم 
و  امارات  در  البته  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  راهی  بین  انبارهای 
سایر  برای  ما  ایران  در  اما  است،  گران  زمین  دیگر  مناطق  برخی 
پهلو  کشتی ها  تا  کنیم  تامین  را  انبارهایی  می توانیم  کشورها 

شود. عمل  دریایی  لجستیک  مثل  واقع  در  و  بگیرند 
بغزیان درخصوص وضعیت فعلی و جایگاه مناطق آزاد در بهره وری از 
دریا گفت: بحث انزلی مشخص است، آنجا بهره برداری ها انجام و منطقه 
آزاد اعالم شد؛ اما بیشتر برای بحث های بارگیری و لجستیک می توان از 
آنجا استفاده کرد؛ ولی جای کار داشته و دارد. ولی در بحث های مناطق 
جنوبی که کیش و قشم هستند، مسلم است که اگر کاری انجام شده 
بود تاکنون خودش را نشان داده بود؛ بقیه پتانسیل هایی که وجود دارد 
نیز استفاده نشده است . فرض کنید درخصوص کیش چون جزیره است 
و اطرافش را آب گرفته می توانستیم برای بحث های ماهیگیری آن هم 
به صورت صیانتی عمل کنیم، مخصوصا در قسمت جنوبی که به سمت 
آب های آزاد می رود و عمیق تر هم هست به صورت پراکنده می شنویم 
که ماهیگیری سنتی انجام می شود و متاسفانه بیشتر به سمت انقراض 
آبزیان حرکت می کنند یا حتی شایع شده بود که کشتی های چینی کف 
دریا را جارو می کنند . لذا درخصوص دریا این شبهات باید برطرف شود؛ 
وجهه  و  می شود  ایجاد  نارضایتی  مسلما  بماند  گونه  همین  اگر  چراکه 
دولت را خراب و نگاه مردم را نسبت به مسئوالن بدبین می کند . مسلما 
اگر کاری ویژه ای درخصوص دریا انجام شده بود، االن سر و صدایش 
را می شنیدیم و نتایجش را می دیدیم و مضاف بر اینها درآمدهایش هم 
حس می شد؛ لذا جای کار دارد. اینکه چقدر از پتانسیل دریا استفاده شده 
نمی توان به صورت عددی نتایجی را ذکر کرد. اینها مطالعاتی است که 
باید انجام می گرفت، ولی واقعیت آن است که ارزیابی جداگانه ای برای 

بررسی اقتصاد دریا برای جزایر وجود ندارد.
دریا  و مشکالت  چالش ها  درخصوص  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
اظهار کرد:  اینکه به عنوان فرصت به اقتصاد دریامحور نگاه نمی کنیم، 
این  از  که  باشد  فکر  این  به  باید  مدیریت  است.  چالش  یک  خودش 
پتانسیل استفاده کنند. سوال اینجاست که وقتی شروع نکردیم از کجا 
که  بگویند  است  دارد . ممکن  ایراد  بخشی  بگوییم که فالن  می توانیم 
قوانین مشکل دارد، اما اقتصاد دریا قوانین حقوق دریا را هم می طلبد . 
زیست  محیط  به  زدن  ضربه  و  مرجان ها  برداشت های  کنید  فرض 
البته ممکن  چیزهایی است که وقتی کار شروع شد، متوجه می شویم. 
وقتی  مسلما  ولی  بگیرد،  صورت  اقدامات  این  قاچاق  صورت  به  است 

قاچاق باشد دیگر صیانتی برداشت نمی شود . 
وی تاکید کرد: اصال قوانینی داریم که کسی را به استفاده نامطلوب از 
دریا و آب های اطراف مناطق آزاد متهم کنیم؟ لذا چنین چالش هایی در 
قوانین وجود دارد . اما مورد دیگر چالشی است که از جانب  مدیران هم 
وجود دارد که نه اهمیت می دهند و نه نقش شان در توسعه و چشم انداز 
از نظر اقتصاد دریا مشخص است؛ این موضوع خودش می تواند عاملی 

باشد برای اینکه به این مناطق نگاه درآمدزایی نشده است .
تجدیدپذیر  منابع  به  اهمیت  لزوم  و  دولت  نقش  درخصوص  بغزیان 
اینکه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای  در دوران تحریم گفت: 
ارزی می توان حداقل با استفاده از مواردی مثل دریا و همکاری های 
شکی  رسید،  مشترک  بهره برداری  به  دیگر  کشورهایی  شرکت های 
مثال  آیا  که  می زنیم  دور  مطلب  این  در  همیشه  متاسفانه  اما  نیست؛ 
باید  دارند!  کشور  توسعه  برای  نقشی  یا  است  مناسب  دریا  اقتصاد 
توسعه کشور  برای  آن  از  مناسب  استفاده  و  دریا  بله؛  که  کنم  تاکید 
به  مقاومتی  اقتصاد  در  اینکه  کرد.  عمل  آن  به  باید  اما  دارند  نقش 
طور عینی باید سایر منابع تجدیدپذیر نگاه و اتکا به نفت را رها کرد، 
درست است؛ اما شکی نیست که ما باید در برنامه توسعه نقش این 
موارد را ببینیم؛ چراکه اینها مغفول مانده اند. حتما ما برنامه، عملکرد 
از این موضوع می دیدیم؛ درست است  و گزارشی می بایست تاکنون 
که بخش گردشگری مناطق آزاد برای کیش بیشتر است؛ ولی سایر 
گردشگر  اگر  کنند  تکیه  صرفا  موضوع  این  به  نیست  نیازی  مناطق 
خارجی داشتیم می شد روی این موضوع مانور داد؛ ولی خیلی اوقات 
این  لذا  می آید.  آزاد  مناطق  سمت  سرناچاری  از  ما  داخلی  گردشگر 
که  کسی  که  حالی  در  می چرخند،  ریال  صرفا  و  نیستند  ارزآور  روند 
از خارج می آید، با استفاده از پتانسیل های مختلف که نمونه اش دریا 

است، به سمت مناطق آزاد می آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: باید مشخص شود 
که در برنامه ۲۵ساله که با چین است، چه نقشی برای اقتصاد دریا دیده 
شده است. اکنون این همه حرف و حدیث پشت این موضوع وجود دارد، 
ولی کسی آن را انکار و تکذیب نکرد. لذا اینها از موضوع و اطالعاتی 

است که در دسترس نیست و نمی توان درخصوص آن قضاوت کرد.

اردشیر اروجی، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری:
 راه اندازی اتوبوس دریایی

 جهت توسعه گردشگری در مناطق آزاد
در  نیز  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کارشناس  اروجی  اردشیر  اما 

آزاد  مناطق  گردشگری  و  دریایی  ظرفیت های  از  نشریه،  با  گفت و گو 
کشور سخن گفت و بر حمل و نقل دریایی و صادرات محور بودن مناطق 

آزاد کشور تاکید کرد.
وی ظهار داشت: ما یک استعداد خیلی خوبی در کشور داریم که خیلی 
طوالنی  مرزهای  شمالی مان  مرزهای  در  می کنیم؛  استفاده  آن  از  کم 
مسیر طوالنی  در  جنوبی کشور  مرزهای  در  داریم، همین طور  دریا  با 
استفاده  باید  که  آنگونه  استعداد  این  از  ولی  هستیم؛  مرتبط  سواحل  با 
مفید  بسیار  می توانند  اینها  بندرگاهی  لحاظ  به  که  درحالی  نمی کنیم، 
دریایی  ورزش های  هم  و  گردشگری  جاذبه های  لحاظ  به  هم  باشند، 
می توانند خیلی موثر واقع شوند؛ ولی متاسفانه از اینها استفاده مطلوب 

نمی کنیم. 
اروجی ادامه داد: اگر شما به کشورهای اطراف خلیج فارس نگاه کنید، 
از  ما  متاسفانه  اما  می کنند،  بهینه  استفاده  سواحل شان  از  که  می بینید 
سواحل به صورت مطلوب استفاده نمی کنیم، به ویژه که ما جزایر طبیعی 

خیلی خوبی داریم و اینها می توانند به ما کمک کنند. 
این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: ما مناطق 
جنوبی  و  منطقه شمالی  در  و  دارند  دریا  به  دسترسی  که  داریم  آزادی 
مناطق  این  که  بود  این  انگیزه  ابتدا  در  آزاد درست شدند؛  مناطق  این 
اصل  ولی  رفتند،  هم  واردات  سمت  به  چند  هر  باشند،  صادرات محور 
اینها  می توانند  که  نکاتی  اما  کنند.  حرکت  صادرات  مدار  بر  بود  قرار 
سرمایه گذاری کنند، بحث جذب گردشگر است که به عنوان دروازه های 
ورود به کشور تلقی می شوند؛ ولی باز هم در سهمی که در این زمینه 
آنجا  می توانند  اینکه  ضمن  نمی کنند.  عمل  خوبی  به  کنند،  ایفا  باید 
یعنی  باشند،  کشور  کل  دستی  صنایع  زمینه  در  خوبی  نمایشگاه های 
صنایع بومی نواحی مختلف را در مناطق برای گردشگران معرفی کنند؛ 
چراکه باالخره گردشگران می توانند سهل تر ویزا بگیرند و به این مناطق 
و  برای کجاست  میناکاری  و  قلم زنی  که  بعد عالقه مند شوند  و  بیایند 

باعث رونق گردشگری در داخل کشور شوند . 
اقتصاد  از  این سوال که چه موضوعات و محورهایی  به  پاسخ  در  وی 
دریامحور در مناطق آزاد بیشتر مورد اهمیت است، اذعان داشت: بنادر 
دریا  از  استفاده  هم  دیگر  یکی  کنند،  فعالیت  خوب  می توانند  تجاری 
برای بحث گردشگری و فعال کردن ورزش های دریایی و آبزی پروری 

و... است. 
اروجی ادامه داد: یکی دیگر از این محورها، معرفی صنایع کشور است. 
محسوب  کشور  به  گردشگر  ورود  دروازه  ما  دریای  آزاد  بنادر  اساسا 
زیست  محیط  به  آسیبی  که  های تک  صنایع  اینکه  ضمن  می شوند . 
عنوان  به  و  باشند  داشته  را  فعالیت خودشان  آنجا  در  می تواند  نمی زند 

صادرات محور عمل کنند.
سنتی  جای  به  نوظهور  صنایع  جایگزینی  درخصوص  کارشناس  این 
خیلی  جدید  صنایع  گفت:  دریا  از  بهینه  استفاده  برای  آزاد  مناطق  در 
هستند  مختلفی  اقسام  که  های تک  صنایع  مانند  باشد،  مفید  می تواند 
زیست  آلودگی  کمتر  اینکه  ضمن  برخوردارند؛  باالیی  تکنولوژی  از  و 
باال  تکنولوژی های  زمینه  در  چه  صنایع  این  می کند .  ایجاد  محیطی 
می توانند  می گیرد  آبی صورت  سواحل  در  که  آبی  ورزش های  حتی  و 

موقعیت مناسبی برای این جزایر باشند. 
وی تاکید کرد: البته ما هنوز اتوبوس های دریایی را راه اندازی نکرده ایم؛ 
می توانیم در خلیج فارس از جنوب غربی که منطقه آزاد اروند داریم تا 
اتوبوس دریایی  از طریق  این مسیر  را در  کیش و قشم و دیگر  جزایر 
پیوند بزنیم و رفت و آمد بین اینها را برقرار کنیم، اما هنوز به این سمت 
نرفته ایم . متاسفانه وحدت رویه و همگرایی در این مناطق وجود ندارد 
که  مناطق  از  یکی  کمک  با  راهبردی  ستاد  یک  و  شود  ایجاد  باید  و 
مسئولیت را قبول می کند )مثال در مورد کیش و قشم و منطقه آزاد اروند( 
صورت بگیرد و از بقیه مناطق دعوت کند و یک استراتژی مشترک برای 
یکدیگر تنظیم کنند تا در زمینه های تولیدی و گردشگری و زمینه های 
مختلف با یکدیگر همگرایی داشته باشند و با انجام کارهای مشترک، به 

توسعه گذاری کمک کنند.
به  و  کند  حرکت  اروند  از  که  دریایی  اتوبوس  راه اندازی  گفت:  اروجی 
کیش و قشم و حتی چابهار هم برود و سفر دریایی زیبا کوتاه مدت و 
بلند مدت را برای مسافران دریایی رقم بزند می تواند به توسعه اقتصاد 
دریامحور کمک کند. سفر دریایی برای ایرانیان و توریست هایی که در 
کنار  در  باشد،  فراهم  جذاب  زمینه های  که  صورتی  در  هستند  منطقه 
ورزش های دریایی می تواند مجموعه خوبی ایجاد کند و کمک اقتصاد 
زیست  آسیب  که  های تک  صنایع  هم  صنایع  زمینه  در  باشد .  منطقه 
محیطی کمتری می زند ولی موقعیت صادراتی هم دارند، ارزش افزوده 

بیشتری جذب کشور می توانند نمایند.
نقش  درخصوص  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کارشناس  این 
دولتمردان برای استفاده بیشتر از ظرفیت دریا اظهار داشت:  متاسفانه 
را  این مناطق  فناوری در  یا مرکز  و  ایجاد  را  آزاد  مسئوالن، مناطق 
مناطق  این  که  بود  راستا  این  در  اقدامات  این  همه  کردند.  برقرار 
استراتژی  بحث  با  ویژه  به  کنند،  کمک  کشور  توسعه  به  بتوانند 
چون  متاسفانه  ولی  شد،  لحاظ  اینها  برای  که  محوری  صادرات 
دنبال  را  شده  تنظیم  برنامه  نکردند،  حرکت  استراتژی  راستای  در 
نکردند و به سمت واردات حرکت کردند، منتقدین بر سر مناطق آزاد 
قانون  اصالح  حال  در  که  نمایندگان  همچون  برخی  انتقاد  کوبیدند . 
مناطق آزاد هستند این است که مناطق آزاد ما می توانستند در زمینه 
صادرات محور بودن خیلی موثر باشند؛ چراکه امتیازاتی ویژه ای برای 
این مناطق  برایشان قائل شدند، ولی واقعیت آن است که  این روند 
کشور  توسعه  ضرر  به  این  و  کردند  حرکت  واردات  زمینه  در  بیشتر 
انتخاب نکردند و مورد توجه قرار  است؛ چراکه مسیر خود را درست 
شده  تعیین  سیاست های  چارچوب  در  اول  همان  از  اگر  نگرفتند. 
و  می شد  بیشتر  کشور  توسعه  بر  تاثیرگذاری شان  می کردند،  حرکت 
در برنامه های توسعه هم بیشتر مطرح می شدند و بهای بیشتری هم 
به این مناطق داده می شد. ولی چون از مسیرشان خارج شدند، دیگر 
کسی نتوانست از آنها حمایت کند. اخیرا محدودیت هایی هم صورت 
دریامحور  اقتصاد  حوزه  در  آزاد  مناطق  بخواهیم  اگر  ولی  گرفت، 
اگر  و  داریم  فوق العاده ای  استعداد  که  بپذیریم  باید  واقع شوند،  موثر 
می توانیم  قطعا  کنیم،  فکر  و  تکیه  بودن  صادرات محور  بخش  به 
شود  فراهم  باید  زیرساخت ها  بگوییم  اینکه  نه  کنیم،  عمل  موفق تر 
آزاد  مناطق  باید  بیشتر  لذا  بگیرد.  صورت  محوری  صادرات  بعد  و 
پیدا  را  جایگاهشان  و  بروند  شده  تنظیم  استراتژی  روی  ما  دریایی 

کنند  . تقویت  و 

محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 لزوم گفتمان ملی برای توسعه اقتصاد دریامحور

 و حمایت بیشتر از مناطق آزاد
محمد صفوی کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز در گفت وگو با نشریه، 
از اهمیت و نقش اقتصاد دریامحور گفت . از اینکه مناطق آزاد به لحاظ 

قانونی و مزیت ها و جانمایی خوب، در صورت حمایت همه جانبه از این 
ایجاد  ایران  اقتصاد دریایی  را در  مناطق می توانند جهش فوق العاده ای 
اقتصاد  توسعه  برای  این حین وجود یک گفتمان ملی  البته در  نمایند؛ 
دریا محور و حمایت از مناطق آزاد مهم ترین راه برای غلبه بر چالش ها و 

ناکامی ها در توسعه مناطق آزاد است. 
وی، راه رسیدن به این گفتمان را فهم مشترک بر این باور دانست که 
نفت از چرخه اقتصادی جهان در حال افول بوده و سایر زمینه ها باید 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
صفوی تاکید کرد: اصوال ایرانیان در دهه های گذشته به نوعی با دریا به 
عنوان یک مرکز تولید ثروت بیگانه بوده اند؛ علی رغم همه تالش های 
انجام شده هنوز فرهنگ بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل موجود در این 

عرصه همچنان مغفول مانده است. 
ایران  در شمال  بر ۹۲۲کیلومتر خط ساحلی  بالغ  کارشناس گفت:  این 
در دریای خزر واقع شده است که به لحاظ موقعیت ممتاز این منطقه و 
حدود یک چهارم مساحت کشور، فرصت بی بدیلی برای توسعه دریامحور 
ترانزیت  در  هوایی  و  ریلی  زنجیره  کننده  تکمیل  و  می شود  محسوب 

کاال است.
بدانیم  است که  توجه  رو حائز  این  از  ایران  آبی  داد: گستره  ادامه  وی 
لحاظ  به  فقط  نه  کشور  جنوب  و  شمال  در  ایران  جغرافیایی  موقعیت 
استراتژیک  اهمیت  دارای  بلکه  است،  اهمیت  دارای  سوق الجیشی 
اقتصادی هم می باشد. می توان گفت اهمیت اقتصادی و جایگاه ترانزیت 
ایران در کریدور شمال- جنوب برای اقتصاد جهانی ارزش حیاتی دارد؛ 
از همین رهگذر باید گفت محورهای دریایی ایران یکی از نقاط قوت 

کشورمان به حساب می آید .
صفوی درخصوص میزان موفقیت کشور از اقتصاد دریایی اظهار داشت: 
سهم اقتصاد جهان از دریا را ۱۰۰۰میلیارد دالر ارزیابی کرده اند که بخش 
اندکی حدود ۲.۲درصد از این رقم هنگفت به کشور ما تعلق دارد و این 
برای کشور ما که 4۰درصد مرزهایمان را دریا تشکیل داده است، بسیار 

ناچیز جلوه می کند . 
با ۱۹۰هزار کیلومتر  آزاد گفت: کشور ما  این کارشناس مسائل مناطق 
گستره دریایی و ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی، یکی از پتانسیل های دارای 
اهمیت برای رشد و توسعه را در اختیار دارد و مهم تر اینکه نوار ساحلی 
ما در جنوب کشور در کنار ذخایر انرژی نفت و گاز واقع شده است که 
قدرت بهره گیری از ظرفیت و توان دریایی ما را نسبت به جهان، ویژگی 

منحصر به فردی بخشیده است.
وی ادامه داد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی ما در جنوب کشور و منطقه 
دریامحور  اقتصاد  و  دریا  پتانسیل  از  هنوز  کشور  شمال  در  انزلی  آزاد 
چند  هر  هم  کیش  زیبای  جزیره  داشته اند.  را  بهره برداری  کمترین 
دستاوردهای اندکی در بهره گیری از ظرفیت دریا برای توسعه و رونق 
اقتصادی داشته است، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
صفوی افزود: اهمیت اقتصادی دریا زیر سایه اهمیت نظامی و امنیتی آن 
قرار گرفته است؛ در صورتی که مناطق آزاد کشور یکی از فرصت های 
مهم برای اقتدار و امنیت تلقی می شوند. جذب سرمایه های خارجی در 
نیاز  مورد  کاالی  نیازهای  واردات  حتی  و  کاال  و صادرات  مناطق  این 
کمک  کشور  مرزها  امنیت  ضریب  بردن  باال  به  مناطق  این  از  کشور 

می کند.
نوظهور  صنایع  حضور  درخصوص  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  این 
ظرفیت های  از  بهره گیری  گفت:  سنتی  صنایع  با  آنها  جایگزینی  و 
است؛  نبوده  به روش های سنتی  منحصر  فقط  امروز  در جهان  دریایی 
برق،  تولید  آبی،  ورزش های  تجدیدپذیر،  انرژی های  همچون  صنایعی 
مکان های گردشگری دریایی و رونق صنایع کوچک دریامحور با حفظ 
استانداردهای محیط زیستی، از فرصت هایی است که در کنار اسکله های 

تجاری و صنعتی قابل احداث هستند.
اذعان  اقتصاد دریایی کشور  ارائه پیشنهادی برای توسعه بیشتر  با  وی 
داشت: مناطق آزاد ما در صورت حمایت و عزم ملی برای توسعه این 
مناطق و مهم تر از همه وجود یک گفتمان ملی برای توسعه این مناطق، 
بهترین فرصت برای بهره گیری از ظرفیت های دریایی کشور محسوب 
می شوند و می توان مناطق آزاد کیش و انزلی را به عنوان مناطق آزاد 
گردشگری دریایی مورد حمایت قرار داد . مناطق آزاد قشم و چابهار برای 
صنایع تبدیلی و ترانزیت دریایی و خدمات دریامحور و همچنین صنایع 

کشتی سازی فرصت های بی بدیلی برای توسعه دارند.
ما  اقتصاد کشور  از  بیشترین سهم  هنوز  گاز  و  نفت  داد:  ادامه  صفوی 
از سایر ظرفیت های  باعث شده است  این نگرش  را تشکیل می دهند؛ 
اقتصادی کشور غافل باشیم. البته ظرفیت های ترانزیتی کشور و توسعه 
بنادر کشور تا حدودی بیشتر از گذشته مورد لطف و عنایت تصمیم گیران 
قرار گرفته است؛ نمونه با ارزش آن حمایت و همکاری دولت و حاکمیت 
برای جذب سرمایه گذاران خارجی در توسعه بندر و منطقه آزاد چابهار 
این منطقه به شبکه جهانی ترانزیت کاال  از  است که ترانزیت کاال را 
رونق صنایع  سایر محصوالت ،  تولید  برای  فرصتی  این  وصل می کند. 
و  دریایی  و  تفریحی  ورزش های  رونق  کشتی سازی ،  صنایع  و  بومی 
صنایع شیالت و در نهایت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در این مناطق 

مهم کشورمان است.
وی گفت: در بخش شمالی کشور منطقه آزاد انزلی به لحاظ نزدیکی به 
پایتخت و پتانسیل سه استان ساحلی و همسایگی با کشورهای اوراسیا 
را  دریامحور  اقتصاد  به  بخشیدن  رونق  برای  مناسبی  موقعیت   ،CIS و 
این منطقه درخصوص صنایع دریایی، گردشگری دریایی و  دارا است. 

تجارت، فرصت های زیادی دارد .
آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  پایان  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  این 
حمایت  صورت  در  خوب،  جانمایی  و  مزیت ها  و  قانونی  لحاظ  به 
ایران  دریایی  اقتصاد  در  را  فوق العاده ای  جهش  می توانند  همه جانبه 
ایجاد نمایند؛ البته تاکید می کنم وجود یک گفتمان ملی برای توسعه 
غلبه  برای  راه  مهم ترین  آزاد  مناطق  از  حمایت  و  دریامحور  اقتصاد 
به  رسیدن  راه  است.  آزاد  مناطق  توسعه  در  ناکامی ها  و  چالش ها  بر 
این گفتمان و فهم مشترک هم این است که باور داشته باشیم نفت 
از چرخه اقتصادی جهان در حال افول بوده و سایر زمینه های دیگر 

مورد توجه قرار گرفته است.

سخن پایانی
موقعیت  و  کشور  دریایی  ظرفیت های  وجود  با  داشت  تاکید  باید 
آزاد تجاری- صنعتی  مناطق  ما در منطقه و وجود  مناسب جغرافیایی 
خزر،  دریای  و  عمان  دریای  فارس،  خلیج  آب های  حاشیه  در  متعدد 
از  ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری  امکان درآمدزایی مناسب 
کشورها از آن بی بهره هستند، اما ما به دلیل دارا بودن حجم باالیی 
داده ایم.  قرار  بی توجهی  و  بی مهری  مورد  را  آن  ظرفیت ها،  این  از 
خود   محدود  ساحل  کیلومتر  چند  از  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
و  گردشگری  بخش  دو  در  و  دارند  مناسب  درآمدزایی  و  بهره وری 
تجاری با همین ظرفیت محدود ساحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی 
دنیا را جذب کرده اند و یکی از پایه های اصلی درآمدهای کشور خود 
با هزاران کیلومتر ساحل  امر استوار کرده اند،  کاری که ما   این  بر  را 
مسئوالن،  گرم  حضور  است  با  امید  اما  دهیم!  انجام  نتوانسته ایم 

گام های اولین را برای توسعه دریامحور برداریم.
بی تردید ظرفیت بزرگی که ما در حوزه اقتصاد ملی و بین المللی با توجه 
کنار  در  می تواند  داریم،  کشور  آزاد  مناطق  در  که  ذاتی  مزیت های  به 
بررسی تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه مانند چین و کره 
جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق آزاد خود سوق داده اند، 
بالقوه  ظرفیت های  از  استفاده  با  بلندمدت  و  دقیق  برنامه ریزی  یک  با 
با  این مناطق، شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین المللی در این عرصه 
محوریت مناطق آزاد در حوزه صنعت دریانوردی، ترانزیت، گردشگری 
دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه های بنادر در آینده با توجه ویژه 

مسئولین و تصمیم سازان کشور باشیم.

گزارش:
ملیحه اسناوندی

 واکاوی نقش و جایگاه مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دریاپایه کشور:

آمیختگی دریا و مناطق آزاد، بایسته  ناگریز قرن پانزدهم
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در عصر کنونی، لجستیک نقشی مهم در ایجاد توسعه 
پایدار دارد. بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان 
اخیر،  اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان  از  یکی 
بر  بسزایی  تاثیر  لجستیک  چراکه  است؛  شده  مطرح 

فعالیت های اقتصادی کشورها دارد.
تبدیل شدن به هاب لجستیکی بین المللی و منطقه ای، 
یکی از مهم ترین راهبردهای تجاری کشورها طی سالیان 
بوده است. کلمه هاب  اقتصادی  اخیر در رشد و توسعه 
طبق تعریف لغتنامه ای، به معنی محل تمرکز و تجمع 
فعالیت های یک منطقه یا یک شبکه وسیع تر است. به طور 
کلی اگر هاب را یک نقش یا یک صفت برای یک مکان 
تصور کنیم، در این صورت در ابعاد کالن و ملی،  از یک 
سو نقش یک کشور به عنوان هاب تجاری- لجستیکی در 
تجارت بین الملل و از سوی دیگر، نقاطی از داخل آن کشور 

به عنوان هاب تجارت داخلی قابل بررسی خواهد بود.
زنجیره  مدیریت  بحث  که  است  دهه  سه  به  نزدیک 
تامین مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود، 
کشورها و سازمان هایی که این دانش را به کار گرفته اند، 
پیشرفت های چشمگیری در حوزه های مربوطه داشته و 
به  بابت  از  مالی  و صرفه جویی های کالن  سرشار  سود 

کارگیری این نگرش نصیبشان شده است.
مفهوم مدیریت زنجیره تامین از یکپارچه سازی خدمات 
لجستیکی در طول زنجیره تامین به سمت یکپارچه سازی 
و مدیریت فرآیندهای کلیدی تجاری درطول زنجیره تامین 
بازتعریف شده است. براساس همین شفاف شدن، تفاوت 
بین مدیریت زنجیره تامین و لجستیک، در سال ۲۰۰۳، 
از  شده ای  اصالح  تعریف  لجستیک  مدیریت  انجمن 
وضوح  به  اصالحی  تعریف  این  کرد.  ارائه  را  لجستیک 
که  می دارد  بیان  را  لجستیک  مدیریت  انجمن  موضع 
مدیریت لجستیک را به عنوان جزئی از مدیریت زنجیره 
تامین معرفی می کند. این تعریف اصالح شده بدین صورت 

است:
لجستیک آن قسمت از مدیریت زنجیره تامین است که 
کارایی و اثربخشی جریان روبه جلو و روبه عقب و نیز 
ذخیره سازی کاالها، خدمات و اطالعات مربوطه بین نقطه 
تامین  به منظور  تا نقطه مصرف نهایی  آغازین زنجیره 
نیازمندی های مشتریان زنجیره را برنامه ریزی می کند، به 

کار می گیرد و کنترل می کند.
با توجه به گسترش فعالیت های صنعتی و تجاری و عزم 
جدی در سطوح مختلف کشورها در زمینه تعالی و توسعه، 
دقت در تمامی ابعاد تامین، تولید و توزیع را فراتر از نوع و 
کیفیت محصول، برای جهش در پیشرفت ایجاب می کند. 
مطالعه تجربه جهانی در این زمینه نقش مدیریت زنجیره 

تامین و لجستیک را بسیار برجسته می نماید.
ایران به عنوان یکی از استراتژیک ترین کشورهای منطقه 
و حتی دنیا، دارای ظرفیت ها و مزیت های منحصربه فردی 
در حوزه لجستیک و زنجیره تامین می باشد. در این میان 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با قرارگیری در نقاط 
مزری و همجواری با کشورهای متعدد در همسایگی ایران، 
نقش و سهمی بسزا در این فرآیند خواهند داشت. مناطقی 
که در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار 
گرفته اند و کشورهای شرق، جنوب شرق و آسیای میانه 
را به کشورهای شمالی ازجمله اوراسیا و همچنین اروپا 

متصل می نمایند.
افزایش  مدرن،  بازرگانی  و  تجارت  مرکز  شکل دهی 
کاال،  پردازش  خدمات  از  استفاده  با  واردات  و  صادرات 
تسهیل حضور برندهای بین المللی و توسعه زیرساخت های 
لجستیکی از جمله کارهای موثر برای کل کشور و به طور 

خاص، مناطق آزاد به شمار می آید. 
مناطق آزاد و بخش قابل توجهی از مناطق ویژه اقتصادی 
موقعیت  دارند،  که  قانونی  مزیت های  علت  به  کشور 
جذابیت های  اقتصادی-تجاری،  موقعیت  جغرافیایی، 
سرمایه گذاری )قیمت مناسب زمین و معافیت های مالیاتی( 
و از همه مهم تر مدیریت یکپارچه، می توانند نقش بسیار 

موثری در توسعه لجستیک کشور ایفا کنند.
ظرفیت های  صرفا  کارشناسان،  تمامی  اعتقاد  به  اما 
و  توسعه  برای  محکمی  دلیل  جغرافیایی،  و  سرزمینی 
موفقیت در بخش لجستیک نیست؛ چراکه برای توسعه 
به جهت بهره مندی مکفی از این فرآیند، زیرساخت های 
بندری  و  ریلی  جاده ای،  نقلی همچون  و  مناسب حمل 
ضرورت دارد که متاسفانه طی سالیان سال در کشورمان 
مغفول مانده است. اما مناطق آزاد به لطف قوانین و سیستم 
مدیریتی خود توانسته اند تا حدود زیادی در محدوده های 
خود زیرساخت هایی را ایجاد نمایند که البته همچنان نیاز 
به ورود جدی دولت و احداث و ایجاد سایر ملزومات و 

بسترسازی ها می باشد.

مناطق آزاد، بستر مطمئن رونق لجستیک کشور
اگر به تعاریف واژه های لجستیک و زنجیره تامین دقت 
کنیم ، زنجیره تامین یکی از مفاهیمی است که در تعریف 
لجستیک بدان اشاره می شود و شامل کلیه فعالیت های 
مرتبط با جریان تولید کاال از مرحله تامین مواد اولیه تا 
از  است.  مصرف کننده  به  نهایی  کاالی  تحویل  مرحله 
تولیدکنندگان،  تامین کنندگان مواد و قطعات،  همین رو 
توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نهایی از عناصر زنجیره 

تامین محسوب می شوند.
لجستیک نیز به آن بخش از فرآیند زنجیره تامین اطالق 
می شود که ذخیره سازی و جریان موثر و کارای کاالها، 
خدمات و اطالعات وابسته به آنها را از نقطه شروع تا نقطه 
مصرف، جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان، برنامه ریزی، 

اجرا و کنترل می کند.
امروزه مدیریت ارتباطات در یک زنجیره تامین به مبحثي 
ارجاع داده مي شود که آن را همان مدیریت زنجیره تامین 

مي نامیم. 
لجستیک به کلیه فعالیت هاي هماهنگي اطالق مي شود 
و  نیازها  برآورد  و  مطالعه  تحقیق،  بررسي،  جهت  که 
احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین ها و 
ابزارآالت ، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط 
به تهیه، تولید، بیمه، نگهداري، انبارداري، توزیع، حمل و 
نقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحي سیستم و 

دستور العمل و نظارت بر موارد فوق انجام مي گیرد.
و  تولید  شبکه  از  مهمی  بخش  می دانیم،  که  همچنان 
شکل  تامین«  زنجیره  »مدیریت  را  امروزی  تجارت 
حضور  بیشترین  که  می دهد  نشان  بررسی ها  می دهد. 
ایران و بنگاه های ایرانی، غالبا در حلقه ابتدایی )صادرات 
کاالی خام( یا حلقه انتهایی )فروش محصوالت نهایی 
در بازارهای ایران( زنجیره های تامین جهانی است که به 
واقع نمی توان آن را به عنوان حضور بنگاه های تولیدی 

و خدماتی کشور در زنجیره های تامین جهانی تلقی کرد.
بانک جهانی، کشورها را از نظر شاخص عملکرد لجستیکی 
لجستیک  لجستیکی،  برتر  کشورهای  گروه  چهار  به 
منسجم و پایدار، عملکرد نسبی در لجستیک و لجستیک 

ضعیف طبقه بندی می کند.
زمره  در  ایران  جهانی،  بانک  گزارش  آخرین  براساس 
کشورهایی با عملکرد نسبی لجستیکی طبقه بندی شده 
است. این گروه عمدتا شامل کشورهایی با درآمد متوسط و 
پایین است که با محدودیت های لجستیکی به ویژه در بعد 

قوانین مواجه هستند.
این در حالی است که رقبای لجستیکی ایران در منطقه 
نظیر امارات و قطر در گروه کشورهای برتر لجستیکی یعنی 
طبقه اول قرار دارند و ترکیه در گروه کشورهای لجستیک 

منسجم و پایدار به مفهوم طبقه دوم قرار می گیرد.
امارات به عنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر 
لجستیکی دوبی، مدت ها پیش حرکت خود را به سمت 
کشورهای  و  کرده  آغاز  نوین  لجستیک  زیرساخت های 
دیگر حاشیه خلیج فارس نیز، همچون عربستان سعودی، 
بخش  کردن  مدرن  حال  در  سرعت  به  عمان  و  قطر 

لجستیکی خود هستند. 
ترکیه نیز به طور جدی در این حوزه برنامه ریزی کرده 
است و شرکت های لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن 
در حال گسترش و فعالیت هستند و همچنین این کشور 
ایجاد مراکز لجستیکی با مقیاس های مختلف، به ویژه در 
مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامه های توسعه ای خود 

جای داده است.
کشورهای دیگر منطقه که هر یک در برابری با قابلیت ها 
از  اندک  بهره ای  نوعی  به  ایران،  کشور  مزیت های  و 
توانمندی و مزیت های جغرافیایی برده اند، در حال گسترش 
زیرساخت های ترانزیتی خود، در قالب کریدورهای مختلفی 
نظیر تراسیکا، جاده ابریشم و کریدور چین- پاکستان هستند 
که می توانند در آینده تهدیدی جدی برای کریدورهای 

ترانزیتی کشورمان باشند.
موقعیت جغرافیایی  در یک  گرفتن  قرار  لحاظ  به  ایران 
استراتژیک و برخورداری از مزیت های لجستیکی فراوان، 
تجاری- لجستیکی  عنوان یک کشور  به   بالقوه  به  طور 
شناخته می شود و بهبود فعالیت ها و خدمات لجستیکی 
حوزه،  این  در  توسعه یافته  زیرساخت های  بودن  دارا  و 
و  رقابت پذیری  توان  افزایش  برای  انکارناپذیر  ضرورتی 

توسعه تجارت کشور محسوب می شود.
منحصربه فرد  مزیت های  و  پتانسیل ها  وجود  با  اما 
لجستیکی در ایران، تاکنون بنا به دالیل گوناگون، توسعه 
لجستیک و زیرساخت های آن در کشور ما خیلی جدی 

گرفته نشده است .
ضعف  لجستیک ،  حوزه  برای  جامع  سند  وجود  عدم 
هماهنگی برای پیشبرد برنامه های لجستیک، مشارکت 
ضعیف بخش خصوصی در توسعه لجستیک ، نابسامانی 
و عدم هماهنگی در زنجیره های تامین کاال، ضعف در 
توسعه مراکز لجستیکی در ایران و تبدیل نشدن کشور به 
هاب تجاری در منطقه و ضعف دانش لجستیک در کلیه 
سطوح از عمده ترین مشکالت لجستیک در کشور هستند. 
مشاهدات براساس گزارش بانک جهانی گویای آن است 
که در میان کشورهای دارای سطح درآمد سرانه یکسان، 
کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، حداقل 

یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد 
رشد بیشتر در تجارت را تجربه کرده اند و بازگشت ۳ تا 
در  لجستیک  زیرساخت هاي  در  سرمایه گذاري  8برابري 
تا  است  گردیده  موجب  کشورها  داخلي  ناخالص  تولید 
امروزه بخش لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد 
اقتصادی کشورها شناخته شده است. لذا امروز مسئولین 
کشور و بخش خصوصی متوجه اهمیت این موضوع در 

سطح کالن کشور گشته اند. 
تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به صورت دائم 
در حال تغییر است، ضرورت واکنش های مناسب را ایجاب 
کرده است و سازمان های امروزی در عرصه ملی و جهانی 
نیازمند  آن  حفظ  و  مناسب  جایگاهی  کسب  به  منظور 
زنجیره  مدیریت  همچون  مناسب  الگوی  از  بهره گیری 
تامین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات ذی نفعان  
اصلی  عوامل  از  تامین  زنجیره  موثر  مدیریت  و  هستند 
فناوری اطالعات  از  استفاده  بقا می باشد؛ ضمن آن که 
در فعالیت های زنجیره تامین پتانسیل ایجاد ارزش را در 

زنجیره افزایش داده است. 
اکنون متوجه شده ایم که مدیریت زنجیره تامین بر افزایش 
انطباق پذیری و انعطاف پذیری شرکت ها تاکید دارد و دارای 
قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثربخش به تغییرات بازار 

است.
زنجیره تامین در کنار مزیت هایی مانند: کاهش هزینه های 
لجستیک، تدارکات و نگهداری ، بهبود بهره وری و چرخه 
و جهانی شدن،  استانداردسازی  موقع ،  به  تحویل  مالی ، 
افزایش قدرت انتخاب مشتریان و دستیابی آسان آنها به 
تامین کنندگان با ضعف ها و مشکالتی در کشور ما همچون 
عدم هماهنگی در درون و بین وزارتخانه ها ، در سطح ملی 
و بین المللی دارد؛ همچنین با مشکالت حمل  و نقل بار 
و امکانات مناسب برای پایانه های بار، عدم توجه مناسب 
به فرآیند بسته بندی ، کمبود متخصصان علم لجستیک در 
کشور، عدم هماهنگی بین اجزای زنجیره دست و پنجه 

نرم می کند. 
است  معدود کشورهایی  ژئوپلتیکی جزء  لحاظ  به  ایران 
که موقعیتی استثنایی در منطقه دارد و پتانسیل تجاری-
 لجستیکی را دارا می باشد . خوشبختانه با تالش های صورت 
گرفته، جایگاه لجستیکی ایران دارای رشد صعودی بوده و 
با 16پله ارتقاء به رتبه 96 رسیده است . ولی این جایگاه به 
لحاظ عملکرد لجستیکی با آنچه مناسب و ایده آل است، 
هنوز فاصله دارد. البته بخشی از موفقیت ها مدیون توجه به 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بندهایی از 
آن در ارتباط با اهمیت لجستیک و زنجیره تامین در کشور 
اشاره شده است؛ ازجمله در بند5: سهم بری عادالنه عوامل 
در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد 
ارزش؛ بند 1۰: گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت 
و زیرساخت های مورد نیاز و بند 15: افزایش ارزش افزوده 

از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت.
حضور بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور در زنجیره های 
میانی زنجیره  یعنی حضور در حلقه های  تامین جهانی، 
تامین و برعهده داشتن بخشی از تولید با ارزش افزوده 
است؛ حضور نداشتن ایران در بخش دارای ارزش افزوده 
و  کاال  خام فروشی  موجب  جهانی  تامین  زنجیره های 

خدمات شده است.
سهم لجستیک در تجارت به طور متوسط حدود ۲5درصد 
ارزش کاال است؛ ترانزیت )که یکی از اجزای لجستیک 
تجاری است( در بهترین حالت درآمدی کمتر از ۲درصد 
ارزش کاال را برای یک کشور به همراه دارد؛ این در حالی 
است که مناطق آزاد ایران با توجه به واقع شدن در مرزهای 
ایران با ایجاد و ارائه خدمات ارزش افزوده لجستیکی در 
مسیر جریان کاالی بین المللی می توانند  بخش زیادی از 
درآمد لجستیک در مراودات تجاری بین کشورهای منطقه 

را از آن خود کنند .
سهم درآمد لجستیک تجاری از GDP هنگ کنگ حدود 
۲۳درصد است؛ یعنی یک کشور به وسعت تهران، سالیانه 
بالغ بر 8۳میلیارد دالر درآمد از محل فعالیت های لجستیکی 
دارد. لذا مناطق آزاد می توانند برای برون رفت از شرایط 
کنونی، به توسعه خدمات خصوصا خدمات لجستیکی روی 
آورده و سهم خوبی از این در آمد لجستیک تجاری کسب 

نمایند.  
ایران  با  کشورها  تجاری  تراز  می دهد  نشان  بررسی ها 
با تشکیل گرو ه های  ندارد و می توان  نامناسب  وضعیت 
ارتباط  را کسب کرد.  بیشتری  با کشورها سهم  تجاری 

چندجانبه ایران با کشورهای ترکیه و روسیه یکی از بهترین 
تجربه های موفق می تواند باشد که با توجه به گرایشات 
چنین  برای  بازار  نیاز  همچنین  و  کشور  سه  سیاسی 
مبادالتی، می توان به کارایی و گسترش چنین ارتباطاتی 
دل بست و منطقه آزاد ماکو می تواند نقش بسیار مهمی در 

این جریان تجاری ایفا کند. 
چابهار(  انزلی،  ارس،  )ماکو،  ایران  آزاد  مناطق  میان  در 
و  جنوب  آزاد  مناطق  یا  و  اروند(  انزلی،  ارس،  )ماکو،  و 
جزیره ای کشور می توان محورهای حمل و نقل تعریف 
و  مبدا  پایانه های  محورها،  این  در  که  طوری  به  کرد، 
مقصد با استفاده از ابزارهای نوین و فناور و برنامه های 
و  مدیریت  گردیده،  محصور  ماهواره ای  و  الکترونیکی 
کنترل شوند. این محور ها خواهند توانست مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، بنادر و پایانه های گمرکی کشور را به هم 
متصل نمایند. شرکت های بین المللی در این محورها با 
جذب سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها و سخت افزار 
و نرم افزار های حمل و نقلی در جهت ایجاد ارزش افزوده 
فعال گردند. البته در این محورها بهتر است در مقایسه 
و  سهل  مقررات  کشور،  در  موجود  مسیرهای  سایر  با 

آسان تری وجود داشته باشد. 
به  دستیابی  افق 14۰4،  چشم انداز  سند  در  آنجایی که  از 
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه 
برنامه ریزی شده است، لذا بهبود خدمات و زیرساخت های 
لجستیکی در مناطق آزاد  می تواند کمک موثر به دستیابی 
به هدف مذکور کند. کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت 
به  عنوان مهم ترین راهکار توسعه اقتصادی کشور، منوط 
به عرضه محصوالت داخلی و تولید شده در مناطق آزاد با 
کیفیت، قیمت و سرعت قابل  رقابت در بازار جهانی است 
که این امر ، بدون وجود زیرساخت های مناسب لجستیکی 
آن هم با بهره مندی از ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد 

امکان پذیر نیست. 
لذا توجه اساسی به لجستیک و زنجیره تامین و جذب 
زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد  برای  سرمایه گذاری 
کلی  تحقق سیاست های  در  امری ضروری  لجستیکی، 

اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد محسوب می شود.
با  لجستیک  زمینه  در  هدفگذاری  با  باید  آزاد  مناطق 
هدف مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و توسعه مراکز 
لجستیکی و ارتقاء زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری آن، 
تسهیل ورود شرکت های چند ملیتی و توجه به بهره مندی 
ساماندهی  برای  روز  فناوری های  و  تکنولوژی ها  از 
زنجیره های تامین کاال و ایجاد ارزش افزوده، برنامه ریزی 
منسجمی بنمایند. ایجاد یک مدیریت مشخص و خاص 
برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه لجستیک در 

شورای عالی مناطق آزاد ضروری است.
یکپارچه سازی  و  لجستیک  کالن  فرآیندهای  طراحی  
هماهنگی  با  اطالعاتی  سامانه های  و  اسناد  فعالیت ها، 
و همکاری مناطق آزاد هشت گانه، گامی موثر در جهت 

دستیابی به این هدف خواهد بود. 
تجاري،  استراتژي هاي  است  الزم  منظور،  این  برای 
صنعتي،  اقتصادي و البته حمل  و نقلي به صورت همگرا و 
هم افزا بین وزارت راه، مناطق آزاد، متولیان صنعت و اقتصاد 
تعیین گردد و نقش هر محور و منطقه آزاد در آن مشخص 
شود؛ چراکه توسعه لجستیک با  همگرایي،  هماهنگي و 

هم افزایي نقش آفرینان آن می تواند اتفاق بیفتد.
ازجمله نقش هایي که برای مناطق آزاد در راستاي بهبود 
در  ایجاد سرعت  کرد،  تعریف  می توان  کشور  لجستیک 
طریق  از  ترانزیتي  محورهای  در  تاخیر  بدون  و  حرکت 
هماهنگي مناطق آزاد با یکدیگر و تسریع ورود و خروج کاال 
با استفاده از تقسیم وظایف موجود بین مبدأ و مقصد است.

ارتباط  برقراري  و  هماهنگي  این  طریق  از  همچنین 
لحظه اي و سیستمی و نرم افزاری بین مناطق آزاد مي توان 
جریان هاي باري پرحجمي را میان این مناطق برنامه ریزي 
نمود و از این طریق، با کاهش هزینه و زمان عبور کاالي 
ترانزیتي بین مناطق آزاد، به دنبال افزایش عملکرد این 
مناطق بود که خود عاملي مضاعف در کاهش هزینه ها و 

افزایش توان رقابتي خواهد بود.
یکي از مهم ترین عوامل رشد لجستیکي کشورهاي در 
حال توسعه،  حضور شرکت هاي لجستیکي پرقدرت جهاني 
در این کشورها و ورود دانش،  سرمایه و کاالی آنها به 
کشورها است. مناطق آزاد به دلیل وجود بار و همچنین 
ورود  برای  قانونی  مزیت های  و  تسهیل کننده  مقررات 
شرکت هاي بین المللي، محل جذب مناسبی براي  اینگونه 

شرکت ها هستند. 
وارد  که  بین المللي  لجستیک  شرکت های  معموال 
دهکده های لجستیکي کشورها مي شوند، در طول زمان 
بسیاري از خدمات ارزش افزوده مربوط به تولید را نیز به آن 
کشورها انتقال مي دهند و موجب رشد اشتغال و همچنین 

سرمایه گذاري هاي جدید در کشورهاي مقصد مي شوند.
آزاد در صنعت لجستیک کشور، در  نقش دیگر مناطق 
صورت ایجاد مراکز لجستیک پرظرفیت، امکان ترانشیپ 
بارهاي بین المللي و انتقال بخشي از زنجیره هاي تولید،  
تامین، توزیع و فروش صنایع بزرگ بین المللي به داخل 
کشور است. این موضوع عالوه بر افزایش ظرفیت تولید و 
اشتغال در کشور، باعث همگرایي و هم افزایي اقتصاد کشور 
با کشورهاي همسایه شده و از این طریق،  مي تواند امنیت 

را بیش از پیش براي کشور به ارمغان آورد. 

بهره مندی از پتانسیل مناطق آزاد جهت ایجاد 
زنجیره تامین و لجستیک

اساس شکل گیری مناطق آزاد در دنیا و به تبع آن در ایران 
با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی 
به طور اعم و ایجاد و ارتقاء سطح تولید با نگاه به صادرات 
با مدد گرفتن از تدوین قوانین خاص حمایتی در حوزه 
تولید و تجارت در بخش های مختلف ازجمله تخفیف در 
مالیات )۲۰سال تخفیف مالیات در ایران( ، تخفیفات ویژه 
در تعرفه های ورودی کاال، تجهزات، ماشین آالت و مواد 

اولیه ، عدم ثبت سفارش و مستثنی شدن از برخی قوانین 
کار و تامین اجتماعی پا به عرصه وجود گذاشتند، به لحاظ 
تمامی  از  بهره گیری  منظور  به  مناطق  این  نیز  استقرار 

ظرفیت ها در نقاط مرزی جانمایی شدند.
لذا نطفه آغازین این مناطق در ایران با ایجاد سه منطقه 
آزاد کیش ، قشم و چابهار در اوایل دهه هفتاد، در دولت 
برای  مناطق  این  کردند.  آغاز  را  خود  فعالیت  سازندگی 
سرمایه گذاری به صورت بالقوه به نسبت سرمایه گذاری 
در سرزمین اصلی از هزینه کمتر و ارزش افزوده باالتری 
برخوردارند و حتی در حوزه صادرات محصوالت تولیدی نیز 

از چنین امتیازاتی بهره می برند.
در  آزاد  مناطق  امتیازات  و  ویژگی ها  به  عنایت  با  حال 
حوزه های مختلف تجاری و صنعتی که به اختصار به آنها 
اشاره گردید، به دو موضوع مهم لجستیک و زنجیره تامین 
و نقش و ارتباط آنها در مناطق آزاد و چگونگی پارادایم 

متقابلی و تکمیلی آنها می پردازیم.
برای  که  بوده  نظامی  اصطالح  یک  ابتدا  در  لجستیک 
ارجاع چگونگی انبار کردن تجهیزات و چگونگی تدارکات، 
استفاده می شده است و به لحاظ لغوی ریشه در یونان دارد.

این واژه در حال حاضر از واژه های رایج در کسب و کار 
است و شاخه ای از علوم مهندسی است که سیستم های 

انسانی به جای سیستم های ماشینی ایجاد می کند.
لجستیک فرآیند برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر خدمات و 
اطالعات مرتبط با حمل و نگهداری کاال از مبداء تا محل 
مصرف که با هدف تامین نیاز مشتری ، شامل جریان های 

درونی و بیرونی انجام می گیرد.
لجستک آن قسمت از مدیریت زنجیره تامین است که کارایی 
و اثربخشی جریان رو به جلو و روبه عقب و نیز ذخیره سازی 
کاالها، خدمات و اطالعات مربوطه بین نقطه آغازین زنجیره 
تا نقطه مصرف نهایی به منظور تامین نیازمندی های مشتریان 

زنجیره را برنامه ریزی وکنترل می کند.
فعالیت های  همه  که  است  زنجیره ای  تامین  زنجیره 
مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد از مرحله ماده اولیه 
تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف کننده را شامل 
می شود؛ و اما مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرآیند 
یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین تولید و عرضه 

محصول.
یکی از نتایج اصلی در زنجیره تامین، تولید کاهش هزینه 

در زنجیره تولید و افزایش سود حلقه نهایی است.
لذا با توجه به کارکرد مدیریت زنجیره تامین و موضوع 
لجستیک به عنوان بخشی از پیکره زنجیره تامین با عنایت 
به امکانات و امتیازات ویژه این مناطق به خصوص واقع 
شدن در یک موقعیت جغرافیایی و استراتژیک به عنوان 
حلقه واسط بین کشور ایران و کشورهای خارجی و به ویژه 
همسایگان می توانند در حوزه تامین و تکمیل زنجیره و 
مدیریت این حوزه با طراحی و تشکیل ساختارهای متناسب 
با نوع محصوالت و تولیدات در هر منطقه و نیازمندی های 
کشورهای همجوار با بررسی و شناخت کامل از ظرفیت ها 
و موقعیت  ها، بستر الزم را با تمام امکانات فراهم آورده تا 

بتوانند از فرصت ها نهایت بهره برداری را نمایند.
تجاری ،  هاب  عنوان  به  امارات  کشور  موقعیت  امروزه 
بازرگانی و لجستیکی خاورمیانه به سرعت در حال توسعه 
و ارتقاء است. کشور امارات تنها با وجود داشتن چهار کشور 
هم مرز زمینی یا دریایی، پیشرو در ارائه خدمات تجاری ، 
مالی و لجستیکی بین المللی است که آن را تبدیل به یک 
هاب تجاری منطقه ای و بلکه بین المللی به عنوان رابط بین 

جهان شرق و غرب نموده است.
از زمان بحران مالی، رشد صادرات بخش خدمات از رشد 
صادرات کاالها پیشی گرفته است. بخشی از این پیشی 
گرفتن به این خاطر است که مخارج بخش خدمات نسبت 
نشیب های  و  فراز  تاثیر  تحت  کمتر  کاالها،  مخارج  به 

اقتصادی قرار می گیرد.
و  لجستیکی  هاب  به  کشور  یک  شدن  تبدیل  برای 
به  هم  و  جغرافیایی  ویژگی های  لحاظ  به  هم  تجاری، 
لحاظ زیرساختی در حوزه لجستیکی باید مالحظات الزم 
در نظر گرفته شود. تعداد کشورهای همسایه دارای مرز 
دریایی و زمینی، سطح دسترسی به بازارهای منطقه ای از 
طریق متد های مختلف حمل و نقل، طول مرزهای آبی، 
کریدورهای ترانزیتی که کشور در آنها عضو است، طول 
کل جاده ها ، طول بزرگراه ها و آزادراه ها، طول خطوط ریلی، 
تعداد بنادر، تعداد فرودگاه های بین المللی، ارتباط حمل و 
لجستیکی  هاب های  کیفیت  و  کمیت  چندوجهی،  نقل 
داخل کشور و وضعیت کلی تجارت و صنعت لجستیک 
کشور به عنوان مهم ترین ویژگی ها و پتانسیل های الزم 
برای تبدیل شدن کشوری به هاب لجستیکی در کالن 
قضیه مورد توجه است. بنابراین برای تحقق زنجیره تامین 
می بایست یکی از اجزای اصلی آن یعنی موضوع لجستیک 

و حمل و نقل به سر منزل مقصود رسیده باشد. 
مناطق آزاد بالقوه دارای استعداد و زمینه های بسیاری برای 
تکمیل زنجیره تامین را دارند؛ در صورتی که سایر عوامل و 
پارامترها توسط دولت تکمیل و اجرایی شوند، عمده مناطق 
آزاد از امتیاز بندر، همسایگی با برخی کشورها، فرودگاه 
و... برخوردارند؛ اما برای رسیدن به نقطه مطلوب و تحقق 
اهداف مدنظر، کاستی های بسیاری در هرکدام از مناطق 
وجود دارد که مانع رسیدن به آمال و آرزوهای غایی است.
متاسفانه تا به امروز ما نه در حوزه برنامه ریزی و نه در 
آینده نگری  و  استراتژیک  نگاه  در  نه  و  عمل  صحنه 
نتوانستیم از ظرفیت ها و قابلیت های مناطق آزاد تجاری-
توسعه  و  رشد  اهداف  به  نیل  جهت  در  خود   صنعتی 
در  جایگاه صادرات  از  بهینه  استفاده  و  کشور  اقتصادی 
این مناطق و همچنین استفاده از مدیریت زنجیره تامین 
و مدیریت لجستیکی متناسب با شرایط و موقعیت های 
ببریم؛ آنچه مسلم  را  داخلی و همجواری بهره مطلوب 
است، این مناطق، بالقوه مستعد اجرای مدیریت زنجیره 
تامین و لجستیک وت رانزیت هستند، اما تاکنون آنچه 

مبین است، به دالیل متعدد به فعلیت نرسیده است.

واکاوی ظرفیت های مناطق آزاد در توسعه لجستیک و زنجیره های تامین در کشور:

نقش بی بدیل مناطق آزاد در جهت 
بهبود لجستيك ایران

گزارش: 
فریبا شیخی



سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند از افتتاح مرکز تندرستی و سنجش 

ورزشی در دانشگاه آزاد واحد آبادان خبر داد.
نشستی  طی  داشت:  اظهار  طمیمیان  قدرت اله 

مشترک، تفاهم نامه توسعه همکاری های آموزشی، 
مدیرکل  ضرغامی  امضای  به  فناوری  و  پژوهشی 
ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند و دکتر عباس نیا 

رئیس دانشگاه آزاد واحد آبادان رسید.

وی، ماحصل انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین اداره 
کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند و دانشگاه آزاد 
آبادان را افتتاح مرکز تندرستی و سنجش ورزشی در 
دانشگاه آزاد واحد آبادان دانست و افزود: در راستای 
توسعه پژوهش  های کاربردی، تفاهم نامه چهار ساله 
توسعه همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری ما 
اروند و  آزاد  اداره کل ورزش و جوانان منطقه  بین 

دانشگاه آزاد واحد آبادان منعقد گردید.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه به عملگرایی در 
اجرای برنامه ها و توسعه همکاری های دوجانبه اعتقاد 
داریم، خاطرنشان کرد: خواستار عملیاتی شدن سریع 
این تفاهم نامه و بهره گیری اداره کل ورزش و جوانان 
از مشارکت اساتید و پژوهشگران دانشگاه برای تحقق 
و اجرای مطلوب برنامه ها و محوریت بخشیدن به 

ورزش همگانی به صورت علمی هستیم.
همچنین، در این نشست دکتر عباس نیا رئیس دانشگاه 
آزاد آبادان نیز با اشاره به روند خوب همکاری های 
دوجانبه دانشگاه و اداره کل ورزش و جوانان اروند، 
این رویداد را یک تجربه خوب و قابل تکرار برای 
طرفین دانست و گفت: تعداد زیاد دانشجویان فعال 
در عرصه های مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی 

ظرفیتی خوب و مناسب برای توسعه همکاری های 
دوجانبه است.

و  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  گزارش،  این  بر  بنا 
پژوهشی مورد نیاز اداره کل ورزش و جوانان توسط 
دانشگاه، ایجاد شرایط برای فرصت های مطالعاتی و 
اداره کل ورزش  در  دانشجویان  و  اساتید  پژوهشی 
تحقیقاتی  علمی  همایش های  برگزاری  جوانان،  و 
مشترک، استفاده متقابل از کتابخانه  ها و اسناد علمی 
یا  مشاوره  انجام  ضوابط،  و  مقررات  طبق  مکتوب 
نظارت بر طرح های در دست اقدام اداره کل ورزش 
اجرای  متقابل،  علمی  بازدیدهای  انجام  جوانان،  و 
پایان نامه  های تحصیالت تکمیلی در زمینه های مورد 
نیاز اداره کل ورزش و جوانان، تبادل آمار و اطالعات 
از  استفاده  مربوطه،  اطالعاتی  پایگاه  های  از طریق 
محققین و متخصصین فعال دانشگاه در راستای فعال 
کردن تحقیق و توسعه در اداره کل ورزش و جوانان، 
استفاده از سایر امکانات تحقیقاتی شامل آزمایشگاهی 
مشارکت  و  ضوابط  بر اساس  متقابل  کارگاهی  و 
اعضای هیات علمی دانشگاه با واحدهای تحقیق و 
توسعه در اداره کل ورزش و جوانان به منظور تعریف 
دقیق عناوین و اولویت های پژوهشی، ازجمله مفاد 

تفاهم نامه مزبور است.

اخبار منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند گفت: اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خرمشهر از 
خدمات کلینیک تخصصی فخرالنساء در ۱۸تخصص با 

تخفیف ویژه بهره مند می شوند.
قدرت اله طمیمیان اظهار داشت: طی تفاهم نامه ای مشترک 
میان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خرمشهر و 
کلینیک تخصصی فخر النساء، بعد از این اهالی فرهنگ، هنر 
و رسانه خرمشهر از خدمات کلینیک تخصصی فخرالنساء در 

۱۸تخصص با تخفیف ویژه، بهره مند می گردند .
وی، مدت زمان تفاهم نامه همکاری را یک سال عنوان 
تا  جاری  سال  از ۲۲بهمن  همکاری  این  افزود:  و  کرد 

۲۲بهمن سال آینده ادامه خواهد داشت.
و  فرهنگ  اداره کل  و  معاونت  این  از حمایت  طمیمیان 
تفاهم نامه  این  انعقاد  در  اروند  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد 
خبر داد و اظهار داشت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه میان 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خرمشهر 
خرمشهر،  فخرالنساء  تخصصی  کلینیک  مدیرعامل  با 
بهره مندی هنرمندان و اصحاب رسانه خرمشهر از خدمات 
عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کلینیک فخرالنساء با 
تخفیف ویژه به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 

خواهد بود.
وی این اقدام را یک اتفاق نادر و بسیار مهم در راستای حمایت 
از جامعه فرهنگی و هنری منطقه دانست و اذعان داشت: 
بی شک این اقدام اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خرمشهر گام 
موثری در بهبود وضعیت درمانی اهالی فرهنگ و هنر است که 

امیدواریم استمرار داشته باشد.
او یاد آور شد: طبق این تفاهم نامه اهالی فرهنگ، هنر و 
رسانه خرمشهر با مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از  می توانند  معرفی نامه  دریافت  و  خرمشهر  شهرستان 

خدمات درمانی ذکر شده، بهره مند شوند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند در توضیح انواع خدمات و تخفیف های در نظر گرفته 
شده است، توضیح داد: این خدمات شامل تخفیف ویژه 
برای ویزیت پزشک عمومی، متخصص، فوق متخصص، 
کارشناس، تزریقات، آندوسکوپی، کلونوسکوپی، آزمایشگاه 
تخفیفات  این  تخصصی  بخش  در  و  است  رادیولژی  و 
شامل چشم پزشکی و بینایی سنجی، پزشک عمومی، 
داخلی، پوست و مو، ریه، سونوگرافی، قلب و عروق، اکو 
عمومی،  جراحی  اطفال،  مامایی،  و  زنان  کاردیوگرافی، 
کاشت مو، دندانپزشکی، گوش و حلق و بینی، گوارش، 
و  خدمات  سایر  برای  و  می شود  اورولوژی  و  ارتوپدی 
جراحی های محدود، بعد از ارائه معرفی نامه از سوی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خرمشهر تخفیفات 

الزم اعمال خواهد شد.

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند از 
اجرای طرح رایگان خدمات دندانپزشکی ویژه افراد تحت 
پوشش موسسات خیریه و انجمن های معلولین در منطقه آزاد 

اروند خبر داد.
پیمان ادیبی ضمن اعالم این خبر افزود: اولین روز از طرح 
افراد تحت پوشش موسسات  ویژه  دندانپزشکی  رایگان 
همکاری  با  خرمشهر  در  معلولین  انجمن های  و  خیریه 
دانشکده علوم پزشکی آبادان و مدیریت توسعه ورزشی 

و اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند اجرا شد.
وی اظهار داشت: اجرای این طرح روزهای آینده طی ۴مرحله 

دیگر نیز در شهرهای آبادان و خرمشهر ادامه خواهد داشت.
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند، 
ویزیت رایگان بیماران روستای سرحانیه خرمشهر، توسط 
پزشکان متخصص، عمومی و دندانپزشک را مرحله اول 
این طرح عنوان کرد و اذعان داشت: این برنامه در راستای 
خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار در ایام مبارک دهه 

فجر انقالب اسالمی به صورت رایگان انجام شد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد اروند، جهت برپایی غرفه منطقه آزاد اروند در 
نمایشگاه  بین المللی گردشگری و صنایع دستی، از فعاالن این 

حوزه برای شرکت در نمایشگاه مزبور دعوت به عمل آورد .
محسن قنبری با اعالم این خبر افزود: از کلیه فعالین حوزه 
گردشگری و صنایع دستی که تمایل به حضور در این 
نمایشگاه و عرضه محصوالت خویش و تبلیغات داشته 
باشند، دعوت می شود از طریق انجمن آژانس داران، انجمن 
موسسات  و  تعاونی ها  گردشگری،  تاسیسات  هتلداران، 
خرمشهر،  و  آبادان  بازرگانی  اتاق های  و  دستی  صنایع 

محصوالت خودشان را ارائه کنند.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد اروند تصریح کرد: همچنین این افراد می توانند با 
ارسال بروشور و تبلیغات جهت دریافت فضای غرفه اقدام کنند.

شایان ذکر است، طبق تصمیم گیری شورای سیاستگذاری 
نمایشگاه های گردشگری کشور و برنامه ریزی به  عمل 
آمده این رویداد با رویکرد سفر هوشمندانه و برنامه ریزی 
با  در هم زیستی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شده، 
ویروس کرونا ۵ تا ۸اسفندماه سال جاری در ۱۲هزار متر 
و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به دو 

صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

بهره مندی اهالی فرهنگ 
و هنر خرمشهر از خدمات 
کلینیک تخصصی فخرالنساء

 اجرای طرح رایگان 
خدمات دندانپزشکی در 

منطقه آزاد اروند

فراخوان شرکت در 
نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع دستی

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

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

از سوی مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد:

سه کارخانه لوازم آرایشی، تولید دستگاه کارتخوان 
و تولید دوربین مدار بسته در منطقه آزاد اروند مورد 

بهره برداری قرار گرفتند.
با حضور معاونان سازمان منطقه آزاد اروند، امام جمعه 
محترم آبادان و معاون استاندار خوزستان و فرماندار 
آرایش،  تولید محصوالت  کارخانه  آبادان، سه  ویژه 
مدار  دوربین های  مونتاژ  و  کارتخوان  تولید دستگاه 

بسته در شهرک صنعتی آبادان بهره برداری گردید.
بی سیم  آنالین  فروش  پایانه های  صنعتی  واحد 
اشتغال زایی  و  ریال  ۷۸۸میلیارد  سرمایه گذاری  با 
۳۰نفر مستقیم و ۲۵۰نفر غیرمستقیم با تولید دستگاه 
کارتخوان با هدف تامین نیاز بازار داخلی، فعالیت خود 

را در شهرک صنعتی آبادان آغاز کرد .
با  نیز  اروند  صبح  ایمن  آرمان  صنعتی  واحد 
سرمایه گذاری ۲۰۰میلیارد ریال با خط تولید و توزیع 
امنیتی، دوربین مدار بسته، دزدگیر و درب  سیستم 
صورت  به  ۳۵نفر  برای  اشتغال  ایجاد  با  اتوماتیک 
مستقیم با ظرفیت هزار عدد تولید در روز و با هدف 
تامین نیاز بازار داخلی و خارجی به بهره برداری رسید.

با  نیز  اروند  الوند  آرایش  ارژنگ  واحد  همچنین 
تولید  با  ریال  ۱۰۰میلیارد  از  بیش  سرمایه گذاری 
انواع لوازم آرایشی با ایجاد اشتغال ۹۰نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم با هدف تامین نیاز بازار داخلی 

در شهرک صنعتی آبادان به بهره برداری رسید.
این سه واحد صنعتی نوزدهیمن، بیستمین و بیست و 
یکمین پروژه بهره برداری شده در سال جهش تولید 
است که در سرزمین فتح وارد مدار تولید شدند و در 

طی روزهای نیز سه پروژه دیگر افتتاح خواهند شد.

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

حمایت حداکثری از سرمایه گذاران، 
سیاست سازمان منطقه آزاد اروند

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: منطقه آزاد اروند، هاب تولید 

صنایع الکترونیک در جنوب غرب کشور است.
از سه واحد  آیین بهره برداری  سیدعلی موسوی در 
آبادان افزود:  تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی 
اروند  آزاد  منطقه  در  صنعتی  و  تولیدی  پروژه  سه 
آنها  میزان سرمایه گذاری  رسید که  بهره برداری  به 
شغل  ۹۰نفر  برای  و  باشد  می  ریال  ۴۰۰میلیارد 

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: این سه پروژه که توسط سرمایه گذار 
نوزدهیمن،  رسیدند،  بهره برداری  به  خصوصی 
پروژه های  از  پروژه  یکمین  و  بیست  و  بیستیمن 
صنعتی هستند که در سال جهش تولید )سال جاری( 

در سرزمین فتح افتتاح شدند.
موسوی با اشاره به کارخانه تولید دستگاه کارتخوان 
گفت: این پروژه از پروژه های های تک است که با 
سرمایه گذار  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت 

خصوصی بهره برداری شد.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند بیان کرد: یکی از مشخصه های این 
پروژه، تولید ساالنه ۴۰۰هزار دستگاه کارتخوان است 

که برای استفاده در بازار استان، کشور و همچنین 
صادرات به بازار خارجی هدفگذاری شده است.

وی افزود: مزیت منطقه آزاد اروند، دسترسی آسان به 
راه های ارتباطی واردات و صادرات و حمل و نقل به 

داخل کشور و دسترسی به بازار خارجی است.
آزاد  موسوی اظهار داشت: سیاست سازمان منطقه 
اروند حمایت حداکثری از سرمایه گذاران در این حوزه 
است، خصوصا به دلیل وجود بازار، هدف مناسب و 
دسترسی آسان به مواد اولیه، تجهیزات الکترونیکی 

نسبت به کل کشور یک مزیت است.

زمینه  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  نمود:  اذعان  وی 
مناسب را برای واحدهای فن آور و الکترونیک و ایجاد 
ارزش افزوده با نگاه حمایتی از تحقیق و توسعه در 

زمینه این صنایع فن آور فراهم خواهد کرد.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
پایان خاطرنشان کرد: تجمیع  اروند در  آزاد  منطقه 
در  تولید  بومی سازی  و  اروند  در  تولید  فرآیندهای 
اینگونه محصوالت به عنوان یک هاب الکترونیک در 
جنوب غرب کشور، جزء سیاست های اصلی سازمان 

منطقه آزاد اروند است.

منطقه آزاد اروند هاب تولید صنایع 
الکترونیک در جنوب غرب کشور

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

در نشستی که با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری و مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد 
ناحیه  فرمانده  احمدی  سرهنگ  همراهی  با  اروند 
مسئولین  دیگر  و  آبادان  شهرستان  بسیج  مقاومت 
آزاد  منطقه  بسیج سازمان  اعضا شورای  و  مربوطه 
اروند برگزار شد، احکام اعضای شورای فرماندهی این 

پایگاه، به آنان اعطاء گردید.
فرمانده حوزه بسیج منطقه آزاد اروند گفت: امیدواریم 
با تالش و همت اعضای شورا، گام های موثری در 

اهداف بسیج برداریم.
سردار عبدالرضا قاسمی در نشست صمیمی اعطای 
احکام اعضای شورای بسیج حوزه سازمان منطقه آزاد 
اروند، اعضای این شورا را در رسیدن به اهداف بسیج 
بسیار فعال دانست و افزود: امیدواریم با تالش و پشتکار 
بتوانیم آنچه که خواسته رهبر معظم انقالب اسالمی در 

بحث اهداف بسیج است را به خوبی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه این منطقه از ظرفیت بسیار مطلوبی 
در حوزه بسیج برخوردار است، اظهار داشت: تالش 
گام های  بسیج  فعالیت های  زمینه  در  کرد  خواهیم 
موثری برداریم تا موفقیت ها به شکلی حاصل شود 

که جزء افتخارات منطقه قرار گیرد.
فرمانده حوزه بسیج منطقه آزاد اروند ضمن اشاره به وقفه 
فعالیت های این حوزه در بازه زمانی مشخص، تصریح 
کرد: حوزه بسیج منطقه آزاد اروند در مقطعی از یکسری 
فعالیت ها فاصله گرفت و با همت مسئولین این سازمان و 
انتخاب  مجموعه زحمت کش با سوابق درخشان در بحث 

شورا، فعالیت های بسیج مجددا از سر گرفته شد.

مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد اروند:
بسیج شجره طیبه است و روز به روز 

توانمندتر می شود
همچنین، مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد اروند 

گفت: بسیج شجره طیبه است و روز به روز توانمندتر 
و پرثمر تر خواهد شد.

عیسی خزینه پور ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر 
طیبه  شجره  را  بسیج  سالمی؛  انقالب  پیروزی  و 
دانست و افزود: بسیار خرسندم که سازمان منطقه آزاد 
اروند دارای چنین نیروهای توانمندی است که پیگیر 

ارزش ها و مسائل انقالب هستند.
وی، رسالت بسیج از بدو انقالب تاکنون را واضح و 
مشخص عنوان کرد و اظهار داشت: شهدا، ایثارگران، 
جانبازان و بسیجیان هرگز به دنبال منافع خود نبوده 
و تمایلی به استفاده از مزیت های در نظر گرفته شده 

برای خود و خانواده های خود نداشته اند.
بسیجی  اصلی  شاخصه  کرد:  خاطرنشان  خزینه پور 
بودن هدف و غایت است و آن هم خدمت بی منت 
در راه خداست، آنها هرگز به دنبال دیده شدن نبوده و 
نیستند؛ شهید سرلشکر قاسم سلیمانی نمونه بارز آن 
است که همه کارهایش برای راضی خدا و خدمت به 
مردم بود؛ وی هیچگاه به دنبال دیده شدن نبود، لذا 
می بینیم که امروز رفتار و منش قاسم سلیمانی تبدیل 

به یک مکتب شده است.
مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
منطقه  سازمان  بسیج  شورای  اعضای  به  خطاب 
برادران  شما  هنر  بزرگ ترین  کرد:  تاکید  اروند  آزاد 
و خواهران شورای بسیج سازمان منطقه آزاد اروند 
در این است که همه نیروهای شاغل این سازمان 
را عالقه مند به حضور در بسیج کنید و در صورتی که 

این مهم رخ دهد، در کارتان موفق بوده اید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان:
تفکر انقالبی منبعث از تفکر بسیجی است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت:  اگر تفکر 
بسیجی نباشد، تفکر انقالبی نیز وجود ندارد؛ این دو 

اندیشه، الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
و  بر الزم  تاکید  با  احمدی  شاپور  پاسدار  سرهنگ 
ملزوم بودن تفکر بسیجی و انقالبی، اظهار داشت: 
یعنی  تفکر بسیجی است؛  از  منبعث  انقالبی  تفکر 
کسی نمی تواند بگوید من انقالبی عمل می کنم ولی 

با تفکر بسیجی زاویه دارم.
وی ضمن تبریک دهه سراسر نور مبارک فجر که 
توانستند  امام)ره( که  ایستادگی ها و بصیرت  یادآور 
وقتی  کرد:  تصریح  کنند،  ممکن  را  غیرممکنی 
می خواهیم مطلبی را بیان کنیم، اگر سابقه تاریخی 

آن را بازگو کنیم، بهتر مورد پذیرش قرار می گیرد.
سرهنگ احمدی خاطرنشان کرد: حضرت آقا در بیانیه گام 
دوم انقالب که تاکید به مطالعه آن داشتند، کلیدواژه هایی 
به کار برده اند و همه ما تاثیر آن کلیدواژه ها که دنیایی 
حرف و عمل در آن است را به خوبی می دانیم. به طور 
مثال کلیدواژه کمک مومنانه به زعم من باعث شد که 
کشور ما از بحران عظیم کرونا که تمام ابرقدرت های دنیا 
در حل آن مانده اند، نجات پیدا کند و تا االن به سالمت 

از این گردنه عبور کنیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان جهان سه قطبی را 
دیگر کلیدواژه عنوان شده توسط مقام معظم رهبری 
در بیانه گام دوم انقالب مطرح کرد و افزود: شاید 

پیش از این افراد دیگری این لفظ را گفته باشند، ولی 
تا به امروز مصداقش را کسی نتوانسته بیاورد.

وی در ادامه با رجوع به تاریخ و سیر تشکیل جهان 
دوم و بلوک شرق و غرب که وجه مشترک شان نفی 
دین بود و گذری به تشکیل جنبش غیر متعهدها ، 
گمان  به  که  غیرمتعهدها  جنبش  داشت:  اذعان 
خیلی ها به دلیل قرار گرفتن حجم زیادی از کشورها 
اشکال  در خود، قطب سوم محسوب می شد، یک 
بزرگ داشت و آن عدم وجه مشترک بود. در واقع تنها 
وجه اشتراک آنها نفی غرب و شرق بود؛ اما جایگزینی 
بر آن معرفی نکردند و نتوانستند جای خود را به عنوان 
قطب سوم در جهان باز کنند تا اینکه انقالب اسالمی 

به پیروزی رسید.
به  انقالب اسالمی که  ادامه داد:  سرهنگ احمدی 
پیروزی رسید یک حرف جدید داشت؛ نه شرقی نه 
غربی، جمهوری اسالمی. همان طور که حضرت آقا 
فرموده بودند دو بارزه اصلی انقالب اسالمی یکی 
بحث به میدان آوردن مردم و دیگری احیای دین بود.

برای دیگر کشورها  الگویی  را  اسالمی  انقالب  وی، 
دانست که دیگر با دین مبارزه نکنند و اقتصادشان را بر 
پایه سوسیالیست برنامه ریزی نکنند و ادامه داد: انقالب 
اسالمی عنصر دین را در همه دنیا احیا کرد. در حال حاضر 
پس از هر انتخاباتی در دنیا یک شخصی در قالب هر 
دینی باید رای مردم را تنفیذ کند، وگرنه آن رئیس جمهور 

برای زمامداری مشروعیت الزم را ندارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان در پایان تاکید 
کرد: عنصر دین نقش اساسی و محوری در انقالب 
اسالمی داشته و معیار و مالک تمامی اعمال، رفتار، 

قراردادها و... بر پایه دین است.
گفتنی است، در پایان مراسم احکام اعضای شورای 
به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  حوزه  بسیج 

فعالیت هر کدام از آنها در این نهاد، تقدیم شان شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

در نشستی با حضور فرماندهان بسیج و مسئولین منطقه آزاد اروند انجام شد:

افتتاح مرکز تندرستی و سنجش ورزشی در دانشگاه آزاد آبادان

اعطای احکام اعضای شورای بسیج حوزه سازمان منطقه آزاد اروند
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

آمادگی جزیره قشم جهت تبدیل شدن به 
هاب و کانون انرژی در کشور و منطقه

سومین همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی امروز با حضور 

مقامات، مسئوالن و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
در این همایش دو روزه مقامات، مسئوالن، صاحب نظران، 
مدیران و کارشناسان درخصوص ابعاد توسعه پایدار قشم 
با محوریت معرفی طرح های هاب نفت، گاز و پتروشیمی 
ارائه راهکارهای تامین مالی در  منطقه آزاد قشم )سلخ(، 
و  دانش بنیان  شرکت های  از  بهره مندی  تحریم،  شرایط 
نوآور جهت تامین دانش فنی موردنیاز و استفاده از توان 
و  مذکور  طرح های  تجهیزات  تامین  برای  داخل  ساخت 
همچنین بررسی چالش های اجرایی طرح های حوزه نفت، 

گاز، پتروشیمی و انرژی قشم، سخنرانی کردند .
ایجاد  با هدف  تولید،  با سال جهش  این همایش همزمان 
افزون تر به دانش مهندسی و توان  اتکا  برای  ترغیب ملی 
اجرایی کارشناسان و متخصصان کشور، پیشبرد سریع تر امور 
و فعالیت های توسعه ای در منطقه آزاد قشم طراحی  شده بود .

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
سومین همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
منطقه آزاد قشم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گفت: سیاست 
و برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم، تسهیل برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی با هدف تبدیل کردن 

این جزیره به هاب و کانون انرژی در کشور و منطقه است.
حمیدرضا مومنی اظهار داشت: در سال های گذشته به ویژه 
حوزه های  در  مختلفی  اقدامات  امید،  و  تدبیر  دولت  در 
اجرایی  زیرساخت ها  تامین  بخش  در  خصوصا  گوناگون 
شده و توفیقات زیادی هم در این زمینه حاصل  شده است.
وی ادامه داد: جزیره قشم با وسعت ۱۵۰۰کیلومترمربع و وجود 
۱۷میدان نفت و گاز، یکی از نقاط استراتژیک کشور است 
که با آغاز مراحل بهره برداری و توسعه مخازن ذخیره سازی 
نفت خام و فرآورده های نفتی، ظرفیت تبدیل  شدن به یکی از 

قطب های اصلی انرژی در کشور را داراست.
فاز  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
نخست پاالیشگاه نفت فوق سنگین متعلق به شرکت بهین 
پاالیش با ظرفیت فرآورش روزانه ۳۵هزار بشکه نفت فوق 
سنگین به بهره برداری رسیده و همزمان عملیات اجرایی 
فاز دوم آن آغازشده و تا سال آینده ظرفیت این مجموعه 

به ۷۰هزار بشکه خواهد رسید.
یوتیلیتی شرکت قشم  مومنی، همچنین مجتمع  گفته  به 
مولد با هدف تامین نیازهای پاالیشگاه نفت فوق سنگین و 
ارائه سرویس های جانبی آب، برق، بخار نیز به بهره برداری 
رسیده و به  زودی اسکله نفتی حرا با ظرفیت ۱4.۵میلیون 

ُتن نیز به بهره برداری می رسد.
جهت  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  به  اشاره  با  وی 
ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی در منطقه آزاد قشم، 
تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳.2میلیون بشکه ظرفیت 
ذخیره سازی نفت در قشم به بهره برداری رسیده و عملیات 
ساخت تا سقف ۳۰میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در 

این جزیره توسط بخش خصوصی آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: این جزیره برای 
توسعه صنعت بانکرینگ و سوخت رسانی دریایی به کشتی ها 
و شناورهای عبوری از تنگه هرمز دارای موقعیتی استراتژیک 
است و با توجه به ظرفیت های موجود، در آینده ای نزدیک 

می تواند به ایفای نقشی راهبردی در منطقه بپردازد.
مومنی خاطرنشان کرد: با استفاده از توان مشاوران، مطالعات و 
طرح های خوبی در حوزه پتروشیمی جهت تبدیل  شدن منطقه 
آزاد قشم به هاب جدید آماده  شده که با تامین زیرساخت های 

موردنیاز آماده تحقق این برنامه ها هستیم.
ایجاد  جهت  در  زمین  ۵۰۰هکتار  و  هزار  دو  گفت:  وی 
واگذاری  آماده  قشم  آزاد  منطقه  در  پتروشیمی  هاب 
است و در حال حاضر مجوز احداث 4واحد پتروشیمی با 

سرمایه گذاری ۱۳میلیارد دالری نهایی شده است.
با  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اتصال جزیره قشم به خط لوله هفتم سراسری گاز، تمامی 
زیرساخت ها اعم از خوراک، اسکله جهت صادرات و انرژی 
موردنیاز برای توسعه واحدهای پتروشیمی در منطقه آزاد 

قشم فراهم خواهد شد.
به گفته مومنی، با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک 
آزاد،  آب های  به  دسترسی  و  فارس  خلیج   در  جزیره 
معافیت های گمرکی و مالیاتی، قشم آماده تبدیل  شدن به 

هاب نفت، گاز و پتروشیمی در آینده نزدیک است.
در  به ویژه  و  گذشته  سال های  کرد: طی  خاطرنشان  وی 
حوزه های  در  خوبی  پیشرفت های  امید،  و  تدبیر  دولت 
عمرانی،  صنعتی،  شیالتی،  انرژی،  و  نفت  مختلف 
گردشگری و... در جزیره قشم صورت گرفته که مدیون 
حضور سرمایه گذاران و حمایت دستگاه های مختلف است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان با اشاره به حمایت های صورت گرفته از سوی وزارت 
نفت جهت توسعه زیرساخت ها در جزیره قشم، گفت: تبدیل  
شدن به مرکز توسعه و هاب نفت و انرژی در کشور، سیاست 

اصلی و برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت:
مسیر درست قشم جهت جذب سرمایه گذاری 

در حوزه پتروپاالیشگاه ها
این  در  نفت  وزارت  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
در  گرفته  صورت  زیرساختی  اقدامات  با  گفت:  همایش 
منطقه آزاد قشم طی سال های گذشته، این منطقه آماده 

تبدیل شدن به هاب انرژی است.
در جهت  خوبی  اقدامات  کرد:  اظهار  زمانی نیا  امیرحسین 
تامین زیرساخت ها و پیش نیازهای حوزه انرژی در منطقه 
آزاد قشم اجرایی شده که نتیجه مثبت آنها در آینده نزدیک 

مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: برای توسعه کالن صنایع به ویژه نفت، گاز، 
پتروشیمی و انرژی در منطقه آزاد قشم باید الزامات سیاسی و 

منطقه ای، مسائل مالی و اقتصادی و... مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه در 
آینده نزدیک پتروپاالیشگاه ها تبدیل به بخش پیشران تقاضا 
برای نفت خواهند شد، تصریح کرد: با این نگاه، سرمایه گذاری 

صورت گرفته برای واحدهای پتروشیمی در منطقه آزاد قشم 
یک پیش بینی و هدفگذاری درست بوده است.

زمانی نیا با بیان اینکه قشم از ظرفیت و پتانسیل تبدیل به 
یکی از کانون های تولید و صادرات انواع حامل های انرژی 
به ویژه محصوالت پتروشیمی برخوردار است، خاطرنشان 
نفت  پاالیش  و  پتروشیمی  هاب  توسعه  رشد  برای  کرد: 
به  حاکمیتی  و  دولتی  تضامین  باید  قشم  جزیره  در 

سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی داده شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره اهداف 
انرژی، گفت: درک صحیح  سیاستگذاری کالن در حوزه 
چشم انداز  به  نگاهی  با  کالن  سیاستگذاری های  اهداف 

بازارهای جهان، نیازمند هدفگذاری صحیح است.
تشریح  به  نفت  وزارت  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
ابعاد رکود اقتصادی ناشی از کرونا پرداخت و اظهار کرد: 
بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری در منابع انرژی 

در سال 2۰2۰، معادل ۱8درصد کاهش پیدا کرده است.
واحدهای  نزدیک  آینده  در  اینکه  بیان  با  زمانی نیا 
پتروپاالیشگاه تبدیل به بخش پیشران برای تقاضای نفت 
در جهان خواهند شد، افزود: طبق پیش بینی های صورت 
زمینه  در  جهان  جایگاه هشتم  ایران  افق 2۰4۰  تا  گرفته 

تولید و صادرات نفت را دارا خواهد بود.
معاون وزیر نفت در پایان بیان کرد: همچنین بخش صنعت 
تقاضای  پیشران  نیز  پتروشیمی  واحدهای  نیاز  تامین  برای 
جهانی برای گاز بوده و طبق پیش بینی ها تا افق 2۰4۰ ایران 
جایگاه نخست ذخایر گاز و رتبه پنجم تولید گاز در جهان را دارا 

خواهد بود، اما سهم اندکی از صادرات خواهد داشت.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران:
 اتصال جزیره قشم 

به شبکه گاز ایران در سال 1400
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز از خط لوله هفتم سراسری 
و  یورو  2۵میلیون  سرمایه گذاری  با  کرد:  اعالم  قشم،  به 
2۰۰۰میلیارد ریالی، تا سال آینده گاز به بزرگترین جزیره 

خلیج فارس می رسد.
محسن مظلوم فارسی باف با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
ساخت خط لوله ۵9کیلومتری انتقال گاز از خط لوله هفتم 
سراسری به جزیره قشم گفت: برای ساخت این خط لوله 
ریال  میلیارد  2هزار  حدود  و  یورو  2۵میلیون  حدود  گاز 
و  قطعات  آنکه  شده؛ ضمن  پیش بینی  مالی  منابع  تامین 
اجرایی ساخت  و عملیات  انتخاب  پیمانکار  تامین،  لوله ها 

خط لوله آغاز شده است.
برنامه  بر اساس  می شود  پیش  بینی  اینکه  اعالم  با  وی 
زمان بندی تا سال ۱4۰۰ گاز به جزیره قشم با هدف تامین 
سوخت و خوراک صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه و نیروگاهی 
روزانه  انتقال  اول  فاز  در  کرد:  تصریح  شود،  داده  انتقال 
2۵میلیون مترمکعب گاز در دستورکار قرار گرفته که برای 
اجرای این پروژه یکی از پیچیده ترین عملیات های ساخت 
خط لوله گاز در اعماق آب های خلیج فارس انجام خواهد شد.

با این همه اقدامات،  به گفته محسن مظلوم فارسی باف، 
شرکت ملی نفت ایران اطمینان دارد که قشم نقطه امن 

و مطمئنی برای سرمایه گذاران در بخش صنعت است.
پایان  در  ایران  گاز  ملی  فناوری شرکت  و  پژوهش  مدیر 
اینکه هم اکنون معادل 6میلیون بشکه نفت خام،  بیان  با 
ظرفیت  شد:  یادآور  می شود،  تولید  ایران  در  طبیعی  گاز 
مشترکان  دارد  جا  اما  یافته  افزایش  کشور  گاز  تولید 
خانگی، تجاری، نیروگاه ها و صنایع، صرفه جویی جدی و 

بهینه سازی مصرف گاز را در دستورکار قرار دهند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
 تداوم همکاری بانک صادرات در زمینه 

تامین مالی پروژه های قشم
به  قشم  جزیره  گفت:  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
همچنین  و  سیاسی  جغرافیای  ژئوپلیتیکی،  موقعیت  لحاظ 
ظرفیت های درونی، منطقه بسیار مهمی است و در زمینه های 
پتروشیمی، صنعت، معدن، کشاورزی، پرورش  نفت، گاز و 
بسیار  کارهای  گذشته  سال های  گردشگری طی  و  آبزیان 

مهمی در این منطقه انجام شده است.
ترسیم  روشن  افق های  با  لذا  افزود:  صیدی  حجت اله 
تمامی  وجود  با  که  هستیم  روبه رو  قشم  جزیره  در  شده 

محدودیت ها، با قدرت در حال انجام است.
وی درخصوص اقدامات بانک صادرات ایران برای مشارکت 
تجربه  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری های  در 
استفاده از ظرفیت طرح »طراوت« )طرح اعتباری ویژه تولید( 
بانک صادرات ایران نشان داد که نزدیک به پنج برابر میزان 
تامین مالی نقدی، می توان گردش مالی ایجاد کرد و بانک 
طریق  از  آتی  سال های  و  جاری  سال  ایران طی  صادرات 
به  اعتباری  میلیارد دالری،  تا چهار  نقدی سه  مالی  تامین 
میزان ۱۵میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم برای توسعه جزیره 

قشم را تامین خواهد کرد.
همکاری ها  تداوم  برای  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
در زمینه تامین مالی پروژه های مختلف جزیره قشم اعالم 
بانک  همکاری  تفاهم نامه  براساس  افزود:  و  نمود  آمادگی 
صادرات ایران و منطقه آزاد قشم، روند تامین مالی پنج هزار 
میلیارد تومانی بانک صادرات ایران در حال انجام است و از 
دوماه پیش تاکنون، ۱۵۰۰میلیارد تومان تامین مالی  صورت 
گرفته و ۳۰۰میلیارد تومان نیز در قالب ضمانت نامه و تعهدات 

منظور شده و روند همکاری ها ادامه خواهد یافت.
صیدی، جمعیت 8۰میلیون نفری کشور و جمعیت حدود  
6۰۰میلیون نفری منطقه را مهم ترین عامل محرک تقاضا 
در اقتصاد منطقه عنوان کرد و گفت: با یک بازار 6۰۰ تا 
مصارف  که  هستیم  روبه رو  منطقه  در  نفری  ۷۰۰میلیون 
عمده این جمعیت به محصوالت عمده پتروشیمی از قبیل 
اوره، آمونیاک و متانول در صنایع باالدستی و محصوالت 
آن در صنایع پایین دستی وابسته است که یک بازار مصرف 
بزرگ را ایجاد کرده است. بحث حمل و نقل و به ویژه 
بانکرینگ )ظرفیت سوخت رسانی به کشتی ها( را نیز باید 

به مزیت های این جزیره افزود.
رکود  یادآوری  با  پایان  در  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
جهانی صنعت نفت و اینکه بهترین زمان سرمایه گذاری، زمان 
رکود است، تصریح کرد: فرصت طالیی سرمایه گذاری برای 
حفظ رتبه هشتم ایران در صنعت نفت و رتبه پنجم در صنعت 
گاز در دنیا فراهم است. بنابراین باید به سمت سرمایه گذاری 
در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حرکت کرد که یکی از نکات 
مهم آن مکان یابی مناسب است و جزیره قشم نیز هم به لحاظ 
دارای  محیطی  زیست  لحاظ  به  هم  و  موجود  ظرفیت های 
بهترین شرایط برای این اقدام است و افق روشنی پیش رو دارد.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
حوزه نفت و انرژی:
 تبدیل جزیره قشم

 به قطب بانکرینگ جنوب کشور
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه نفت 
برای  آزاد قشم  استراتژی سازمان منطقه  انرژی گفت:  و 
رساندن  کشور،  جنوب  بانکرینگ  قطب  به  قشم  تبدیل 
۷۵۰هزار تن سوخت پاک به کشتی ها در سال با راه اندازی 

شش اسکله دیگر در منطقه است.
این هدف در  به  برای رسیدن  افزود:  محمدجواد دهقانی 
اولین مرحله شرکت توسعه دهنده هاب پتروشیمی شامل 
نزدیک  بسیار  آینده  در  گازوئیل  و  کوره  نفت  بانکرینگ 

انتخاب و شروع به کار می کند.
دیگر  با  مقایسه  در  قشم  موقعیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  سوخت  رساندن  برای  فارس  خلیج  بنادر  و  جزایر 
کشتی های عبوری از این گذرگاه بین المللی بسیار مساعد 
تمام  از  ما حداقل 24ساعت  کرد:  تصریح  است،  ممتاز  و 

رقبای منطقه ای مان در این کارزار جلو هستیم.
و  تصویب  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دهقانی 
در  کشور  بانکرینگ  هاب  عنوان  به  قشم  تبدیل  تایید 
2۰هزار  حدود  گفت:  و  کرد  اشاره  سال ۱۳۷8  در  جنوب 
کشتی در سال از خلیج فارس عبور می کنند که دو کیلومتر 

از مسیر این کشتی ها در آب های قشم قرار می گیرد.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاور  گفته  به 
توسط  دنیا  در  بانکرینگ  6۵درصد  انرژی ،  و  نفت  حوزه 
و  سنگاپور  امارت،  کشور  سه  و  می شود  انجام  ۱۰کشور 

آمریکا ۳۵درصد این میزان بانکرینگ را انجام می دهند .

معاون رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران:

ایجاد زیرساخت های مطلوب در جهت جذب 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  کل  رئیس  معاون 
برای  زیرساخت های خوبی  گفت:  ایران  فنی  و  اقتصادی 
جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم فراهم شده و از 
نظر قوانین نیز هم در سطح کالن و هم در زمینه مقررات 

مناطق آزاد، بسترسازی ها خوب بوده است.
نیازهای  با  مشوق ها  این  آیا  اما  افزود:  میرزایی  مسعود 

سرمایه گذاران خارجی متناسب و منطبق است؟
وی عدم تطبیق نیازهای بخش خصوصی ایران با نیازهای 
سرمایه گذاران خارجی را یکی دیگر از موانع عدم توسعه 
سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست و اظهار کرد: باید 
فقط  نمی توانیم  در سرمایه گذاری  که  باشیم  داشته  توجه 
چشم به خارج بدوزیم، بلکه به کارگیری منابع داخلی نیز 

بایستی به عنوان یک ضرورت تلقی شود.
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  کل  رئیس  معاون 
اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اقدامات خوب سازمان 
منطقه آزاد قشم در فراهم ساختن زمینه های سرمایه گذاری 
برای  امنیت  تامین  که  طور  همان  گفت:  منطقه  این  در 
بشمار  آنها  جذب  برای  مهم  فاکتور  یک  سرمایه گذاران 

می رود؛ سرمایه گذاری نیز با خودش امنیت می آورد .
به گفته میرزایی، شفافیت و آزادی کسب و کار در کشور نیز برای 
اقبال سرمایه گذاران خارجی بسیار تاثیرگذار است و اگر اندکی در این 

زمینه تالش شود، به طور قطع خیلی از آنها به ایران خواهند آمد.
وی در این خصوص به تاثیر برجام اشاره کرد و گفت: در 
سال امضاء برجام، افزون بر ۱۱میلیارد دالر سرمایه گذاری 
یک  خود  نوع  در  که  داشتیم  کشور  در  مصوب  خارجی 

رکورد محسوب می شود.
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  کل  رئیس  معاون 
نیز  امسال  کرد:  تصریح  پایان  در  ایران  فنی  و  اقتصادی 
دالر  میلیارد  پنج  بر  افزون  ضدبرجام،  اتفاقات  رغم  به 
سرمایه گذاری خارجی مصوب داریم که ۷۰۰میلیون دالر 

آن به مناطق آزاد اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت:
آغاز فاز دوم عملیات اجرایی ذخیره سازی 

3.5میلیون بشکه نفت در قشم
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت گفت: 
فاز دوم عملیات اجرایی ذخیره سازی ۳.۵میلیون بشکه نفت 

با سرمایه گذاری ۱۳۰میلیون دالری در قشم آغاز شده است.
جدید،  مخازن  ساخت  با  کرد:  اظهار  منوچهری  غالمرضا 
ذخیره سازی نفت در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در 
کنار صرفه جویی ارزی حاصل از کاهش هزینه های دموراژ 
کشتی های نفتکش، قدرت چانه زنی فروش و صادرات نفت 
ایران را هم افزایش می دهد؛ ضمن آنکه می توان ریسک تولید 
نفت کشور در دورانی که بازار با نوسان های مختلفی دست و 

پنجه نرم می کند، به شدت کاهش داد.
وی با اشاره به تنوع پایانه های صادرات نفت و گاز در سواحل 
خلیج فارس تاکید کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه 
باید حدود ۱۰۰میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در 
ایران ایجاد شود که هم اکنون نیمی از این برنامه یعنی معادله 
۵۷میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در سواحل و بنادر 

جنوب کشور ایجاد شده است.
نفت  صنایع  ساختمان  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
دالری  ۱2۰میلیون  سرمایه گذاری  به  اشاره  با  )اویک(، 
ظرفیت  بشکه  ۳.6میلیون  بهره برداری  و  ساخت  برای 
جزیره  در  نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت  ذخیره سازی 
قانون  سیاست های  اجرای  راستای  در  کرد:  تبیین  قشم، 
برنامه ششم توسعه، ساخت فاز دوم مخازن ذخیره سازی 
نفت در قشم با ظرفیت ۳.۵میلیون بشکه و سرمایه گذاری 

۱۳۰میلیون دالری در دستورکار قرار گرفته است.
نفت  انتقال  جدید  خطوط  ساخت  از  همچنین  منوچهری 
افزود:  و  داد  خبر  قشم  جزیره  سواحل  در  شناور  گوی  و 
در جزیره قشم از پتانسیل پتانسیل ساخت میلیون بشکه 
با  اتصال  که  بوده  برخوردار  نفت  ذخیره سازی  ظرفیت 
میعانات  و  نفت  پاالیش  هاب  با  مجاورت  آزاد،  آب های 
گازی در بندرعباس، قرار گرفتن در تنگه استثنایی هرمز، 
و...  پیکر  غول  نفتکش  کشتی های  پهلوگیری  امکان 
و  نفت  ذخیره سازی  هاب  یک  به  را  جزیره  این  می تواند 

فرآورده های نفتی در خلیج فارس تبدیل کند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در پایان 
اینکه هم اکنون ظرفیت معادل ذخیره سازی ۱۵روز  بیان  با 
تولید نفت در پایانه های نفتی ایران ایجاد شده است، تاکید 
ظرفیت  متوسط  جهان،  روز  استانداردهای  براساس  کرد: 
ذخیره سازی نفت در کشورهایی همچون ایران باید بین ۳۰ تا 
6۰روز باشد که توجه به ظرفیت موجود ساخت مخازن جدید 

ذخیره سازی نفت خام ضروری به نظر می رسد.

 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
 سازمان منطقه آزاد قشم:

دعوت از سرمایه گذاران حوزه پتروشیمی 
جهت حضور در قشم

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم 
کشور  پتروشیمی  هاب  تنها  قشم  پتروشیمی  هاب  گفت: 
است که دارای طرح جامع زیست محیطی و طرح جامع 

بندر صادراتی است.
روزانه  که  هم  گاز  لوله  خط  افزود:  عباسیان  کیهان 
به  می کند،  منتقل  جزیره  به  گاز  مترمکعب  2۵میلیون 
بی بدیل  مکان  یک  نهایتا  و  رسیده  هاب  این  فنس های 

برای سرمایه گذاران ایجاد شده است .
وی با دعوت از افراد و شرکت هایی که در حوزه پتروشیمی 
این  از  کرد  درخواست  کنند،  سرمایه گذاری  دارند  تمایل 
و  نمایند  را  استفاده  نهایت  بی بدیل  فرصت  و  موقعیت 
هم  قشم،  آزاد  منطقه  بزرگ  حرکت  این  در  مشارکت  با 
برای خود و هم برای این منطقه و در نهایت برای کشور 

مثمرثمر و منشاء خیر و برکت باشند  .
عباسیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح موارد تمایز 
منطقه آزاد قشم با دیگر مناطق آزاد کشور در سرمایه گذاری 
در حوزه انرژی خصوصا پتروشیمی اظهار داشت: تخفیف های 
بسیار خوبی که در خوراک گاز به واحدهای فعال در این منطقه 
ارائه خواهد شد و همچنین زیرساخت های آماده در تامین برق، 
آب و خدمات بندری از مهم ترین مزیت های این منطقه برای 

این دسته از سرمایه گذاران بشمار می رود.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم، معافیت مالیاتي 2۰ساله، آزادي مشارکت سرمایه گذاري 
هرگونه  پرداخت  از  معافیت  ۱۰۰درصد،  سقف  تا  خارجي 
حقوق گمرکي جهت صادرات مجدد کاالهای تولید شده به 
کشورهای خارجی، صدور ویزا براي خارجیان در مبادي ورودي 
منطقه آزاد قشم، تضمین کامل سرمایه خارجي و آزادي کامل 
ورود و خروج سرمایه و سود، از مهم ترین مشوق های قانونی 

منطقه آزاد قشم برای سرمایه گذاری در این منطقه است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران:

قشم بهترین نقطه برای تولید و صادرات 
محصوالت پتروشیمی

ایران  پتروشیمی  مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع 
گفت: با تامین زیرساخت ها، قشم بهترین نقطه برای تولید 

و صادرات محصوالت پتروشیمی است.
شهرام رضایی اظهار کرد: موقعیت استراتژیک جغرافیایی 
و دسترسی آسان به آب های بین المللی و اقدامات صورت 
گرفته جهت تامین پیش نیازهای واحدهای پتروشیمی، از 
حوزه  در  سرمایه گذاری  برای  قشم  مزیت های  مهم ترین 

پتروشیمی به حساب می آید.
کاهش  سوی  به  جهان  حرکت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
خام فروشی و تولید و عرضه محصوالت نفتی با ارزش افزوده، 
جهت افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت ها و ذخایر نفت و 

گاز موجود نیازمند هدفگذاری و طرحی جامع هستیم.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
تامین  گرفته،  زیرساختی صورت  اقدامات  با  افزود:  ایران 
پیش نیازها و اتصال قشم به خط لوله سراسری گاز، امروز 
واحدهای  برای  خوراک  تامین  زمینه  در  کمبودی  هیچ 

پتروشیمی در جزیره قشم وجود ندارد.
به گفته رضایی، پنج طرح پتروشیمی در منطقه آزاد قشم مورد 
حمایت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قرار 
دارد که در سال های گذشته پیشرفت های خوبی نیز داشته اند.

وی تصریح کرد: نقشه راه و طرح جامع پتروشیمی تهیه 
استاندارد،  تولید  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  برای  شده 
صادرات و افزایش ارزش افزوده آماده شده و می تواند این 

جزیره را تبدیل به هاب جدید پتروشیمی در کشور نماید.
اینکه موقعیت ویژه گردش آب در سواحل  بیان  با  رضایی 
جزیره قشم و عدم نیاز اسکله ها به الیروبی،  هزینه پهلودهی 
کشتی های غول پیکر را به حداقل کاهش می دهد، خاطرنشان 
کرد: قشم پتانسیل و ظرفیت باالیی برای تبدیل به آب و 

کانون تولید محصوالت پتروشیمی داراست.
ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
هاب  شکل گیری  جهت  مطالعات  داشت:  اظهار  پایان  در 
پتروشیمی در شمال جزیره قشم )سلخ( دارای پیوست زیست 
محیطی است و تاکنون پنج طرح با ظرفیت تولید 6میلیون و 
۷6۰هزار تن تولید محصوالت با هدف تکمیل زنجیره ارزش 

متان و متانول در دستورکار قرار گرفته است .

مشاور عالی مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد قشم:

ایجاد یک ساز و کار برای انجام مسئولیت 
اجتماعی سرمایه گذاران در مناطق آزاد

علی یدقار مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و 
پروین فرشچی عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در پنل 
دوم سومین همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
منطقه آزاد قشم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که با عنوان 
»نقش شرکت های دانش بنیان جهت تامین دانش فنی مورد نیاز 
طرح های نفت، گاز و پتروشیمی منطقه آزاد قشم« برگزار شد؛ بر 
تخصصی سازی مناطق آزاد و ایجاد یک ساز و کار برای انجام 

مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاران در این مناطق تاکید کردند.
این  در  آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان  عالی  مشاور 
پنل سخنرانی خود را با موضوع »توانمندی های مهندسی 
با  پتروشیمی«  و  گاز  نفت،  صنایع  حوزه  در  کشور  داخل 
تشریح روند تاریخی توسعه در جهان و جایگاه کشورمان 
در این پروسه آغاز کرد و خواستار تبدیل توسعه به یک 

خواسته عمومی و ایجاد دانش مورد نیاز توسعه شد.
با ضروری  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  یدقار  علی 
را  قشم  کشور،   آزاد  مناطق  تخصصی سازی  خواندن 
بزرگ ترین، مهم ترین و راهبردی ترین جزیره خلیج فارس 
و یک جزیره فوق استثنایی در منطقه و جهان عنوان کرد 
و گفت: وجود ذخایر نفت و گاز در قشم و همچنین ظرفیت 
بی بدیل گردشگری و تجاری آن، زمینه را برای تحوالت 

بزرگ این منطقه کامال آماده کرده است.
به گفته مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، با 
توجه به فراگیری و دربرگیری نفت، گاز و پتروشیمی، جزیره 
و  دارد  حوزه ها  این  در  توسعه ای  انفجار  یک  به  نیاز  قشم 
همدلی شرکت ملی پتروشیمی ایران و سازمان منطقه آزاد 
قشم با توجه به شرایط بین المللی و درایت مسئوالن باالدستی 

می تواند زمینه وقوع این انقالب را فراهم بیاورد.
مدیره  هیات  عضو  فرشچی  پروین  سخنرانی  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این پنل با عنوان »طرح 
مطالعات محیط زیست هاب صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
اجتماعی  مسئولیت  موضوع  به  قشم«،  آزاد  منطقه 
در  دولتی  و  خصوصی  بخش  بهره برداران  و  شرکت ها 

جزیره قشم اختصاص داشت.
ادبیات  و  نگاه  در  اجتماعی  مسئولیت  جایگاه  به  وی 
سرمایه گذاران، در قوانین و مقررات  و در فرهنگ عمومی 
مردم اشاره کرد و گفت: طبق تعریف ایزو 26۰۰۰، مسئولیت 
اجتماعی یک سازمان، مسئولیت آن در قبال تاثیرات، پیامدها 

و فعالیت هایش در قبال جامعه  و محیط زیست است .
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در پایان، برنامه ریزی 
برای نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در کشور، مناطق آزاد  و 
جزیره قشم و همگام بودن آن با سیاست های کلی کشور خصوصا 
در حوزه محیط زیست را ضروری خواند و یادآور شد: مسئولیت 
اجتماعی را دولت به تنهایی نمی تواند انجام دهد و می بایست 
شرکت ها و مجموعه های بزرگ، بخشی از درآمد ساالنه خود را 

برای اهداف توسعه ازجمله مسئولیت اجتماعی هزینه نمایند.
معرفی  تخصصی  همایش  سومین  است،  ذکر  به  الزم 
گاز،  نفت،  حوزه  در  قشم  سرمایه گذاری  فرصت های 
پتروشیمی و انرژی، با هدف ایجاد ترغیب ملی برای اتکاء 
به دانش مهندسی و توان اجرایی کارشناسان و متخصصان 
در  توسعه ای  فعالیت های  و  امور  سریع تر  پیشبرد  کشور، 
قشم به میزبانی سازمان منطقه آزاد قشم با حضور مقامات، 

مسئوالن و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
خلیج  جزیره  بزرگ ترین  به  عنوان  قشم  است،  گفتنی 
 فارس، دارای مزایا و ذخایر نفت و گاز عظیمی برای جذب 
سازمان  این رو،  از  است؛  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
منطقه آزاد قشم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
موردنظر مقام معظم رهبری و برنامه های دولت، به  منظور 
سهولت در سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و 
انرژی به دنبال رفع موانع و ایجاد تسهیالت برای رونق و 

پیشرفت حداکثری منطقه است.
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