
سرمقاله

 دریا شاخص توسعه یافتگی؛ 
مناطق آزاد پیشران توسعه دریا محور

به باور برخی کارشناسان مفهوم توسعه در ایران یکی از مهم ترین دالیل عدم دستیابی 
ایرانیان به شاخص های توسعه، علی رغم اجرای برنامه های توسعه ای میان مدت و یا حتی 
بلندمدت، در طول یک قرن اخیر؛ معطوف به عدم توجه به الزامات توسعه دریامحور است .

این مهم زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که توجه داشته باشیم براساس 
گزارش های مقایسه ای نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی 
پول، یونیدو و ... توجه به مولفه های توسعه در حوزه های مختلف دریایی، یکی از اولین 
و  با مالحظه کشورهای محصور در خشکی  و  بوده  توسعه همه جانبه  پیش نیازهای 
دولت هایی که مصادیق مفهوم توسعه را یدک می کشند؛ آنچه قالب تمایز بوده، این 
واقعیت می باشد که توسعه یافتگی و در مسیر توسعه بودن با توسعه در دریا و ساحل 

)سطح و زیرسطح( مستظهر شده و دارای نقش محوری و اساسی است.
در این میان اگر ناسیه تاریخی ایرانیان که سرشار از خاطرات و خطرات تلخ از حمله اقوام 
و کشورهای همسایه از مناطق مرزی و دریایی را به عنوان یک الگوی ذهنی که به یک 
رفتار و عملکرد مدیریتی در سطح کالن کشور تبدیل شده، به عنوان دلیل نخست و 
پاشنه آشیل باورها و هنجارهای سیاست ورزی و آیین حکمرانی ایرانی در توجه به توسعه 
در مباحث دریا و ساحل قلمداد کنیم، دلیل دوم را باید در عدم توجه به تجاری سازی 

کشاورزی، دامپروری، صنعت و حتی تجارت در بستر دریا عنوان کرد.
در واقع در مدل برنامه ریزی در حوزه آمایش سرزمینی، دریا برای صاحب نظران و اصحاب 
قدرت در ایران فرصت قلمداد نمی  شود؛ تهدیدی است که در آن دیگری، خارجی و دشمنان 
می توانند به متاع و ناموس ایرانیان یورش برده و ما را تهدید و تحدید نمایند. طرفه اینکه در طول 
تاریخ ایران، دوران شکوفایی ما با اقتدار نظامی و تجاری در حوزه کشتیرانی همراه بوده و این 

در تخالف با این باور غلط نهادینه شده از دوران صفویه است که براساس آن نقاط توسعه یافته 
کشور به فالت داخلی و دور از مبادی مرزی منتقل می شوند؛ الگویی در عمل به توسعه نیافتگی 
مضمن در زمینه تجاری سازی و سودمندی صادرات تولیدات مختلف ساخت ایران و ایرانی ختم 
شده است. البته نباید پیشرفت توانمندی نظامی ایران ظرف دو دهه گذشته و به ویژه سالیان 
اخیر را  از نظر دور داشت؛ توسعه ای که همطراز با بخش تجاری نبوده و به دلیل عدم نگاه 

بلند مدت و تشتت در برنامه ریزی و اجرا، در حوزه تجاری از بخش نظامی خود عقب مانده ایم.
اما ارتباط توسعه و دریا و مناطق آزاد بر چه محملی استوار است؟

از میان مناطق آزاد نسل های اول و دوم )هشت منطقه موجود( چابهار، قشم، کیش، اروند 
و انزلی در قالب مناطق آزاد ساحلی که از قابلیت ایفای نقش توسعه دریا محور بهره مند 
می باشند، دسته بندی شده؛ و در مقابل در مناطق آزاد نسل سوم، بوشهر و اینچه برون در 

این چارچوب قرار می گیرند.
مزیت پنج منطقه گروه اول، برخورداری از یک یا دو بندر تجاری فعال، وجود صنایع و 
مشاغل مرتبط با حوزه دریا و ساحل همچون صیادی، گردشگری، ورزش های ساحلی-
دریایی، تعمیر و نگهداری و حتی ساخت کشتی، مراکز آموزشی دریایی )تجاری و نظامی( 
و فعالیت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی است که البته در این میان صنایعی همچون 
شیالت و صنایع پایین دستی پتروشیمی تکمیل کننده حلقه های بهم پیوسته توسعه 
دریا پایه یا دریا محور در این مناطق را شامل می شود. در این میان به فرهنگ زیستن و 
بهره گیری از مواهب دریا با تمام ابعاد مختص به آن نیز باید اشاره که به دلیل فرصت های 
زیست در و کنار دریا، دارای مزیت خوبی نسبت به مولفه های فرهنگی داخل فالت ایران 

به ویژه در عرصه تجاری سازی محصوالت و کاالهای ایران و امر تجارت می باشند.
به مزایای فوق، قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی شمال-جنوب و چین، قزاقستان، 
ایران، در کنار بهره مندی از قانون و مقرراتی نزدیک به مشوق های حمایتی سرمایه گذار 

خارجی در سطح بین المللی را باید اضافه کرد.
در مقابل مناطق آزاد جدید، اگر اینچه برون با توجه به تکمیل بودن حلقه های حمل و نقل 
خود در نقطه آغاز قرار دارد، بوشهر یکی از برندهای دریایی ایران زمین بوده و نام آن 

همطراز با بندرعباس )گمبرون( در تاریخ ایران می درخشد.
تکمیل کننده قطعات پازل مناطق آزاد در مدل بازی جدید ایران در ارتباط با مراودات بین المللی 

خود بر استفاده از حلقه های ارتباطی موجود با هندوستان، روسیه و چین قابل تحقق پیشنهاد 
می شود و این در حالی است که تقارن ظرفیت های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان از 
طریق کریدورهای پیش گفته و مزیت های قانونی مناطق آزاد، فرصت بی نظیری است جهت 
اتصال منافع و ایفای نقش مرکزی و محوری در تعریف منافع مشترک برای کشورهای عضو 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و هندوستان!
ترکیب امکان اتصال هند به روسیه، چین به غرب آسیا، آسیای میانه به جنوب خلیج 
فارس و هند، حضور سرمایه گذاران هندی، روسی، چینی در بخش های بندری، حمل و 
نقلی، تولیدی و تجاری ایران و بازتعریف سند راهبردی همکاری های 25ساله با چین 
و20ساله با روسیه، می تواند در کنار زیرساخت های قابل قبول در حوزه های بندری-

ساحلی در سطح مناطق آزاد و مزایا و معافیت های قانونی؛ الگو و استراتژی بازی ایران را 
در معادالت قرن پانزدهم برای کشورمان با کنش همراه نماید، نه واکنش.

نکته قابل توجه اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز کشور باید 
به عنوان مبنای تشکیل دهنده مواد قانونی سند جامع توسعه دریا محور مورد استفاده 
قرار گیرند. در واقع براساس چنین سندی باید مناطق دریایی-ساحلی ایران از جمعیت، 
امکانات اولیه زیرساختی و توسعه ای قابل توجهی برخوردار باشد تا در این مسیر به 
تجاری سازی تولیدات ایران زمین نائل شویم؛ موضوعی که فقط از طریق دریا قابل 
احصاء می باشد؛ چراکه علی رغم توسعه حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی در طول قرن 
بیستم، هنوز حدود 90درصد حمل و نقل جهانی در قرن بیست و یکم میالدی بر بستر 
دریاهای آزاد و اقیانوس ها صورت می گیرد و چه مزیت برتری برای ایرانیان که در شمال 
خود با دریای کاسپین قادرند به اوراسیا )قفقاز، آسیای میانه و روسیه( وصل شده و همین 
نقش را با خلیج فارس و دریای عمان در جنوب در ارتباط با کشورهای آن سوی سواحل 

نیلگون خلیج همیشه فارس و اقیانوس تعریف نمایند.
در واقع با تکیه بر مولفه های صدراالشاره، ایران را نباید تحریم کرد و نمی توان تحریم 
شود؟! چه تحریم های بین المللی شده امریکا با همکاری کشورهای همسوی آن کشور 
و چه تحریم های داخلی که در قالب آیین نامه متداخل و متناقض فعالیت اقتصادی در 
مناطق آزاد و نواحی ساحلی کشور و شناخت غلط از تهدید بودن دریا بر برنامه های اجرایی 

و توسعه ای ایران اسالمی حاکم شده است.

 شماره  147-دوشنبه
 29 شهریور ماه 1400 
  سال سوم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

واکاوی نقش اثرگذار مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دریامحور کشور:واکاوی نقش اثرگذار مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دریامحور کشور:

 به فعلیت رساندن ظرفیت بالقوه دریایی به فعلیت رساندن ظرفیت بالقوه دریایی
با انتفاع از مزیت هایبا انتفاع از مزیت های مناطق آزاد مناطق آزاد

 مجید صیادنورد
 کارشناس مناطق آزاد

مداقه بر توسعه متوازن مداقه بر توسعه متوازن 
منطبق با معیارهای علمی، منطبق با معیارهای علمی، 
 اولویت سازمان  اولویت سازمان 
منطقه آزاد کیشمنطقه آزاد کیش

حضور هیات عالی رتبه حضور هیات عالی رتبه 
 سازمان منطقه  سازمان منطقه 
 آزاد انزلی آزاد انزلی
در روسیهدر روسیه

انجام پروژه های انجام پروژه های 
عمرانی، زمینه ساز عمرانی، زمینه ساز 
بهبود خدمت رسانی و بهبود خدمت رسانی و 
توسعه متوازن قشــمتوسعه متوازن قشــم

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش اظهار داشت: منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 همزمان با عضویت ایران در سازمان  همزمان با عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهان صورت گرفت:همکاری شانگهان صورت گرفت:

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم اظهار داشت:منطقه آزاد قشم اظهار داشت:
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش اظهار داشت: توسعه متوازن و پایدار، موضوعی 
است که بیش از هر زمان دیگری برای کشور ضروری و 

بیش از هر زمان دیگری نیز دست یافتنی است.
در مسیر توسعه در ایران، طرفداران اولویت دادن به توسعه 
اقتصادی و عمرانی، صدای بلندتری داشته و در مقاطعی 
تعدیل  وقت  اکنون  اما  بوده اند.  رویکرد مشغول  این  به 
نگاه های یکسویه است. واقعیت آن است توسعه فرهنگی، 
توسعه سیاسی و توسعه ارتباطات نظیر گسترش رسانه ها 
می تواند توسعه اقتصادی را پربازده تر و مطلوب تر کرده و 

مشارکت را در الیه های مختلف جامعه نهادینه کند.
درخصوص مناطق آزاد نیز الزم به ذکر است که عمده 
مناطق آزاد در دنیا، زمانی شکل گرفتند که اقتصادها بسته 
بودند و برای اینکه کشورها بتوانند در صحنه بین المللی 
نقش ایفا کنند، مناطق آزاد را شکل دادند تا مسیری برای 
ارتباط با اقتصاد جهانی داشته باشند. البته اقتصاد جهانی 

در آن روز تا این حد جهانی و مرتبط به هم نبود. 
جذب سرمایه گذاری خارجی، صادرات و جذب فناوری 
سه هدف اولیه برای تشکیل مناطق آزاد بود و اینگونه 
نسل اول مناطق آزاد با محور تجارت شکل گرفتند. نسل 
دوم تولید محور شد. نسل سوم که هنوز در ایران با آن 
فاصله داریم، به خدمات مربوط می شود. این خدمات با 
خدمات مالی، لجستیک و بیمه ای آغاز شد و امروز به 

گردشگری و دیگر حوزه ها توسعه پیدا کرده است. 
مناطق  این  کرد،  پیدا  توسعه  اقتصاد  که  همان طور 
هم دچار تغییر و تحول شدند. با مطرح شدن اقتصاد 

دانش بنیان، مناطق آزاد هم به همین سمت  و سو رفتند. 
البته در این سیر، همواره مناطق آزاد از مناطق اصلی یک 
گام جلوتر بودند. نسل پنجم، مناطق آزاد جامع است، 
مانند نمونه هایی از آن که در دبی و چین ایجاد شده اند. 
فعالیت ها در این مناطق دانش محور و نوآور است. نسل 
با  که  بردر« هستند  دنیا، »کالس  آزاد  مناطق  ششم 
جای  به  یعنی  می شوند؛  شناخته  مرز  اقتصاد  عنوان 
اینکه برای مرزها هزینه امنیتی بپردازیم، از آنها در حوزه 

اقتصادی استفاده می کنیم.
متاسفانه فعالیت اغلب مناطق آزاد امروز ایران در نسل 

اول و دوم قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد برخی 
حل  برای  راهکاری  کردن  پیدا  دنبال  به  آزاد  مناطق 
نگرش  با  حال  این  با  هستند.  نسل سوم  چالش های 
تازه که خطوط اصلی آن مطرح شد، سازمان منطقه آزاد 
کیش در انجام کلیه فعالیت های خود، موضوع توازن در 
توسعه و بازطراحی کارکرد منطبق با معیارهای علمی روز 
جهان به عنوان پارادایم های تازه مدنظر قرار داده است.

منطقه آزاد کیش، یکی از زیباترین و بکرترین مناطق 
آرامش،  چون  واژه هایی  تداعی  با  که  است  ایران 
جذابیت و پویایی، در همجواری آب های نیلگون خلیج 

تبدیل شده  بین المللی  و  ملی  توجه  کانون  به  فارس، 
سویه  می تواند  کیش  به  همگانی  توجه  تمرکز  است. 
منفی  غفلت، سویه  در صورت  و  فرصت سازی  مثبت 
نوع  انتخاب  این رو،  از  گیرد.  خود  به  فرصت سوزی 
فعالیت ها و چگونگی اجرای آنها، نقش موثری در نحوه 

بازتاب و در عین حال تاثیرگذاری آن دارد.
احترام به گردشگران، تکریم شهروندان، رشد اقتصادی 
و تداوم عمران و آبادانی جزیره، بازنمایی هویت و میراث 
تاریخی، حفظ محیط زیست، تقویت زیست بوم نوآورانه 
و کارآفرینانه بر مبنای ارزش افزوده حداکثری، اهتمام 
ارتباطی  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی،  فعالیت های  به 
موثر و کیفی از عناصر و مولفه های بنیادین و اساسی 
است. بنابراین منطقی و ضروری به نظر می رسد که همه 
مدیران و دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد کیش به 
این اصول بنیادین توجه نموده و در گسترش آن بکوشند.
به  که  است  آن  سوم  هزاره  در  آزاد  مناطق  از  انتظار 
موضوع توسعه متوازن و پایدار توجه نموده و مولفه  های 
پیشرفت را تنها در شاخص های رشد اقتصادی دنبال 
و  برنامه ریزی های همزمان  به  نگاه جدی  با  و  نکنند 
اجتماعی،  و  هنری  فرهنگی،  اقتصادی،  مهراستای 
محیطی برای زیست عزتمندانه و با نشاط شهروندان 

و ساکنانش فراهم کنند. 
به دور از شعار، برای رسیدن به جایگاهی برتر، نیازمند 
آن هستیم که همگی متواضعانه و امیدوارانه،  با ذهن باز 
و نو به مناطق آزاد نظر کرده و تغییر نتیجه گرا و بهره ور 

را از خود و پیرامونمان آغاز کنیم.

کیش2

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با کرونا، 
تمام مستاجران امالک و مستغالت این سازمان در 

ماه مرداد بخشیده شدند.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  فصیح  نادری  معراج 
اوج گیری کرونا در مرداد ماه و اعمال محدودیت های 
شدید، سازمان منطقه آزاد کیش در راستای مصوبات 
فعاالن  به  را  تسهیالتی  برخی  کرونا  با  مبارزه  ستاد 

اقتصادی و صنفی و کیشوندان ارائه کرده است.
منطقه  سازمان  این مصوبات  کرد: طبق  اضافه  وی 

آزاد کیش مجوز تمام طرح های عمرانی در حال اجرا 
را به مدت سه ماه بدون دریافت هزینه ای تمدید کرد 
تا کمک حالی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی 

در راستای تداوم فعالیت آنها باشد.
کرایه  بخشش  همچنین  شد:  یادآور  فصیح  نادری 
مردادماه تمام مستاجران امالک و مستغالت سازمان 
صورتی  در  و  است  سازمان  این  تسهیالت  دیگر  از 
که برخی افراد کرایه این ماه را قبل مصوبه پرداخت 
کرده باشند، معادل یک ماه تا پایان قرارداد می توانند 

از این فرصت استفاده کنند.

از  را  تمام طلب های سازمان  استمهال یک ماه  وی، 
دیگر تسهیالت ارائه شده در شرایط کرونایی اعالم 
بدهکاران  تمام  تصمیم،  این  بر اساس  افزود:  و  کرد 
سازمان بدون هیچ جریمه ای چک ها و طلب هایشان 

را می توانند یک ماه به تاخیر بیندازند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان خاطرنشان کرد: همچنین ارائه خدمات درمانی 
رایگان به بیماران مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان 
کیش به مدت ۲ماه از اواخر مردادماه، از دیگر تسهیالتی 

است که این سازمان به کیشوندان ارائه کرده است.

دبیر ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا، اولویت 
واکسیناسیون  را  کیش  مدارس  بازگشایی  نخست 
عنوان  18سال  1۲تا  سنی  رده های  در  دانش آموزان 

کرد.
ستاد،  این  اعضا  با  جلسه ای  در  پورعلی  سعید 
واکسیناسیون  مستلزم  را  کیش  مدارس  بازگشایی 
عنوان  18سال  1۲تا  سنی  رده های  در  دانش آموزان 
کرد و گفت: تا آغاز طرح واکسیناسیون دانش آموزان، 
جزیره  در  مجازی  صورت  به  جدید  تحصیلی  سال 

کیش برگزار می شود.
رعایت  در  عادی انگاری  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
مدارس  تجمیعی  مراکز  بهداشتی  دستور العمل های 

موجب نگرانی خانواده ها خواهد شد.
پورعلی با بیان این که در پیک پنجم کرونا بیمارستان 
تاب آوری  به مرز  تخصصی و فوق تخصصی کیش 
و  بهداشت  کادر  داشت:  اظهار  بود،  رسیده  خود 
درمان با تمام توان در راستای ارائه خدمات مطلوب 
بروز مشکالت  از  تا  به ساکنان کیش تالش کردند 

جدی در این منطقه جلوگیری گردد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، 
ارائه خدمات رایگان به بیماران کرونایی به مدت ۲ماه 
را سیاستی برای مراجعه تمام مبتالیان به بیمارستان 
کیش عنوان کرد و گفت: ممکن بود برخی افراد با 
کنند،  مراجعه  دیر  درمان  نظر گرفتن هزینه های  در 
اما همکاری بخش خصوصی با سازمان منطقه آزاد 
کیش موجب دسترسی آسان مردم به خدمات درمانی 
شد که بازتاب خوبی در سطح ملی و میان خانواده ها 

در این منطقه داشت.
وی بر اهمیت تسریع در واکسیناسیون ساکنان جزیره 

را یکی از ابزار های کنترلی و جلوگیری از گسترش 
بیماری کرونا در کیش تصریح کرد و افزود: با توجه به 
موقعیت حساس و گردشگر پذیر بودن جزیره کیش، 
سیاست توسعه و تسریع در انجام واکسیناسیون تمام 

صنوف همچنان در حال انجام است.
اجرای  در  تسریع  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  پورعلی 
طرح واکسیناسیون با هدف حمایت از فعالیت و رونق 

اقتصادی در اولویت کار قرار گرفته است.
اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا تصریح  دبیر ستاد 
دیگر  و  بهداشت  وزارت  از  واکسن  تامین  کرد: 
انجمن  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  مراجع 
در  جدیت  با  جزیره  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
سبد  به  نیز  دیگری  واکسن  تا  است  پیگیری  حال 
و  جزیره  ساکنان  و  شود  وارد  کشور  واکسیناسیون 

دیگر هموطنان از آن بهره مند شوند.
باید  نیز  بیگانه  اتباع  به گفته پورعلی، واکسیناسیون 
طبق شیوه نامه ها انجام شود و هیچ گونه مماشاتی در 

اعمال قوانین نخواهد بود.
وی، تکرار واکسیناسون را یکی از محور های فعالیت 
و  حفظ  بر  و  برشمرد  جزیره  در  کرونا  کنترل  برای 
کاذب  امنیت  عدم  و  بهداشتی  مسائل  رعایت  ارتقاء 

واکسیناسیون در کنار این امر مهم تاکید کرد.
دبیر ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا، تنظیم و 
تسریع در زمان بندی واکسیناسیون و تامین واکسن 
ضروری  امری  را  سالمت  توسعه  مرکز  سوی  از 
عنوان کرد که می تواند کمترین تعطیلی و عدم وقفه 

فعالیت ها را به دنبال داشته باشد.
اینکه رعایت پروتکل های  بیان  با  پورعلی همچنین 
و  ستاد  اعضا  برای  ماموریتی  عنوان  به  بهداشتی 

توجه  مورد  باید  دقیق  آگاهی بخشی  برای  رسانه ها 
قرار گیرد و نظارت حداکثری نیز اعمال شود، گفت: 
جزیره  از  کرونا  شیوع  شرایط  در  که  بازنمایی هایی 
که  است  مهمی  موضوع  گرفت  شکل  رسانه ها  در 
متاسفانه در برخی بخش ها به گونه ای عنوان شد که 
تبعاتی چون ترس از سفر به جزیره کیش را به دنبال 

داشت و برخی تیتر ها مناسب انتخاب نشده بود.
بازنمایی  در  صحت  و  دقت  لزوم  بر  همچنین  وی 
و  برخط  و  مکتوب  رسانه های  در  جزیره  تصویر 
شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد ترس در 
جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: رسانه ها نقش مهمی 
در ایجاد آرامش، اطمینان، اعتماد و کاهش اضطراب 

در چنین شرایطی دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
در  کرونا  ویروس  پیشگیرانه  اقدامات  ستاد  دبیر  و 
در  ترس  ایجاد  عدم  داشت:  اظهار  پایان  در  کیش 
مردم و  مراقبت از رونق اقتصادی باید در تیتر اخبار 

مد نظر اصحاب رسانه قرار گیرد.
ویروس  پیشگیرانه  اقدامات  سخنگوی  همچنین، 
آغاز سال  بودن  بر مجازی  تاکید  با  در کیش  کرونا 
تحصیلی جدید عنوان کرد: با توجه به اینکه واکسنی 
است  نشده  معرفی  18سال  تا   1۲ سنی  رده  برای 
تاییدیه  بر  مبنی  نیز  ابالغیه ای  هیچ گونه  تا کنون  و 
آغاز  نکرده ایم،  دریافت  گروه  این  واکسن  تزریق 
تا  برگزار می شود  به صورت مجازی  سال تحصیلی 

کمترین آسیب را داشته باشیم.
دکتر محمدرضا رضانیا در ادامه افزود: امید است که 
نباشیم و تدابیری  یا سویه جدیدی مواجه  با بحران 
در نظر بگیریم که در صورت شایع شدن نوع جدید 

ویروس، این موضوع را با کمترین آسیب اجتماعی و 
اقتصادی پشت سر بگذاریم.

بیماری  کنترل  هوشمند  مدیریت  به  اشاره  با  وی 
مد نظر  را  موضوع  این  داشت:  اظهار  کشور  کل  در 
داریم تا از اواسط آبان ماه که به میزان قابل قبولی از 
تزریق  با شرط  باشیم، خدمات  واکسیناسیون رسیده 
ارائه شود و حضور  در جزیره کیش  واکسن  دو دوز 
در هرگونه همایش نیز منوط به رعایت این موضوع 

باشد.
مراقبت های  و  نظارت ها  تشدید  است،  گفتنی 
سفر  دلیل  به  سال  دوم  6ماهه  در  جدی  پیشگیرانه 
ارائه  کیش،  به  دومی ها  خانه  و  فصلی  کارگران 
۲دوز  تزریق  کارت  ارائه  در  مسافران  الزام  پیشنهاد 
واکسن و تست PCR منفی به عنوان شرط سفر به 
کیش، ارائه لیست افراد در اولویت تزریق واکسن از 
سوی روسای مجامع، افزایش تعداد پرواز ها به جزیره 
کیش در روزهای آتی، از دیگر مسائل مطرح شده از 
کرونا  ویروس  پیشگیرانه  اقدامات  ستاد  اعضا  سوی 

در کیش بود.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جزیره 
ستاد  اقتصادی  کمیته  مصوبه  از  پس  گفت:  کیش 
این  به  مبتال  1۰6بیمار  و  یکهزار  کرونا،  با  مبارزه 
درمان  رایگان  صورت  به  کیش  جزیره  در  ویروس 

شدند.

پنجم  پیک  در  داشت:  اظهار  نادعلی نژاد  مصطفی 
منطقه  سازمان  ویروس  شیوع  علت شدت  به  کرونا 
آزاد کیش در راستای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در 
۲۷مردادماه تصمیم به ارائه خدمات رایگان درمانی به 

تمام کیشوندان مبتال به این ویروس گرفت.
به  ۲ماه  مدت  به  خدمت  این  اینکه  بیان  با  وی 
سپری  زمان  مدت  در  افزود:  دارد،  تداوم  کیشوندان 
شده )۲۰روز( از آن تاکنون یکهزار و 1۰6بیمار از این 

خدمت بهره مند شده اند.
رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جزیره 
کیش یادآور شد: پیک پنجم کرونا از 11تیر در این 
جزیره آغاز شد و تا 6شهریور تداوم داشت که در این 
مدت این بیمارستان روزانه به صورت میانگین شاهد 
رکورد  که  بود  کرونا  به  مشکوک  ۳1۲بیمار  مراجعه 

این مراجعه در 1۷مرداد با ۵۷۷نفر شکسته شد.

نادعلی نژاد اضافه کرد: در این مدت شناسایی بیماران 
قرار  دستورکار  در  ویژه  صورت  به  کرونایی  مثبت 
گرفته بود که در این زمینه نیز میانگین تعداد بیماران 
بیشترین  که  بود  روز  هر  در  ۳۲نفر  شده  شناسایی 

رکورد آن نیز با ۹6بیمار در 1۷مرداد ثبت شد.
سه  1۷مرداد  و  روزهای 11  در  همچنین  گفت:  وی 
تعداد  این  که  رسیده  ثبت  به  جزیره  این  در  فوتی 
تا کنون  ویروس  همه گیری  ابتدای  از  روز  یک  در 

بی سابقه است.
رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جزیره 
کیش با بیان اینکه در با وجود اینکه رنجیره انتقال 
به  پنجم  پیک  اواسط  به  نسبت  جزیره  در  ویروس 
ویروس  شد:  یادآور  است،  یافته  کاهش  شدت 
می شود  توصیه  و  بوده  گردش  حال  در  همچنان 
پروتکل های  رعایت  کماکان  مسافران  و  کیشوندان 

بهداشتی را در دستورکار خود قرار دهند.
تا 6شهریورماه  از 1۲تیر  است، جزیره کیش  گفتنی 
اعمال  با  که  داشت  قرار  کرونایی  قرمز  وضعیت  در 
توسط  آن  رعایت  و  کرونایی  شدید  محدودیت های 
به کاهش  تا 6شهریور منجر  از 1۷مرداد  کیشوندان 
گردش ویروس و در نهایت خالی شدن بیمارستان در 
تاریخ 1۹شهریور به مدت سه روز از بیماران کرونایی 

شد.
از ابتدای شیوع پاندمی کرونا تاکنون در این جزیره 
حدود هشت هزار و 1۰۰بیمار مبتال به ویروس کرونا 
شناسایی  انگلیسی(  یافته  جهش  نوع  و  )کووید 1۹ 

شده است.
این  در  کرونا  به  مبتال  ۵6بیمار  تاکنون  همچنین 
جزیره جان خود را از دست داده اند که ۲۳نفر آنان در 

پیک پنجم مقابل این ویروس جان باخته اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مداقه بر توسعه متوازن منطبق با معیارهای 
علمی، اولویت سازمان منطقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جزیره کیش خبر داد:

مستاجران سازمان منطقه آزاد کیش یک ماه بخشیده شدند

واکسیناسیون دانش آموزان، زمینه ساز بازگشایی مدارس در جزیره کیش

بیش از یکهزار بیمار کرونایی در کیش خدمات درمانی رایگان دریافت کردند

مدیر تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد کیش از توسعه 
و  آموزشی  فنی ،  خدمات  ارائه  و  صنعتی  گردشگری 
مشاوره ای حوزه نفت و گاز جزیره کیش با عراق خبر داد.
سیدرضا صمدی در بازدید از مرکز FPSS کیش به همراه مدیر 
کل آموزش وزارت نفت عراق و یکی از مدیران ارشد وزارت نفت 
ایران در این خصوص گفت: تا کنون چند دوره کارگاه آموزشی 
عملیات های بهره برداری، خدمات فنی، تعمیرات و ایمنی فرآیند 
ویژه شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی، پاالیشگاه های نفت 
و گاز، نیروگاه ها و صنایع معدنی کشور در مرکز خدمات ایمنی 
فرآیند فامور مهرگان کیش )FPSS( واقع در فاز سه صنعتی 

کیش برگزار شده است.
وی در ادامه این مطلب افزود: افزایش تعامالت فی مابین 
ایران و عراق همچنین اعزام نیرو های متخصص عراقی 
منظور  به  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  حوزه های  در  فعال 

آموزش های عملیاتی و کارگاهی در دستورکار قرار دارد.
دوره های  این  برگزاری  ادامه  در  کرد:  تصریح  صمدی 
آموزشی عملیاتی، مقرر است خدمات مشاوره و مهندسی 
نیز به شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت عراق و فعال 

در میادین نفتی این کشور ارائه دهیم.
آزاد کیش،  تولید سازمان منطقه  به گفته مدیر تسهیل 
امکان صادرات  ایجاد  فعالیت هایی ضمن  چنین  توسعه 
رونق  سبب  همسایه،  کشور های  به  مهندسی  خدمات 
مجدد گردشگری صنعتی به جزیره کیش نیز خواهد شد.
فامور  فرآیند  ایمنی  خدمات  مرکز  است،  ذکر  به  الزم 
مهرگان کیش خردادماه سال جاری به عنوان نخستین 
در  کشور  فرآیند  ایمنی  مهندسی  خدمات  ارائه  مرکز 

جزیره کیش به صورت رسمی گشایش یافت.

سطح  ارتقاء  هدف  با  الکترونیک  ورزش های  فستیوال 
برای  قالب »گیمینگ«  در  و ذهنی  بدنی  فعالیت های 

نخستین بار در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش با اشاره به این که مهرماه 
الکترونیک  بار فستیوال ورزش های  برای نخستین  امسال 
در جزیره کیش برگزار می شود، گفت: این فستیوال از نهم 
تا 1۲مهرماه امسال با ۵بازی »کال آو تیوتی، کالش رویال، 

فیفا۲1، بیو بی جی، فوتبال ۲۰۲1«  برگزار خواهد شد.
مسعود توفیقی »گیمینگ« را به عنوان یکی از ورزش های 
بازیکن ها در  افزود:  شناخته شده در جهان عنوان کرد و 

فرآیند بازی »گیمینگ«، فعالیت های بدنی و ذهنی دارند.
و  بازی  یک  شطرنج  که  طور  همان  وی؛  گفته  به 
جهانی  مسابقات  دارای  و  می شود  محسوب  ورزش 
است؛ گیمینگ هم در این زمینه به عنوان ورزش های 

الکترونیک در سطح جهان شناخته شده است.
بازی هایی  الکترونیک؛  ورزش های  داشت:  اظهار  وی 
هستند که انواع کنترل ها و روش های آنالین به صورت 

الکترونیک انجام می شود.
توفیقی با بیان این که برای نخستین بار فستیوال ورزش های 
الکترونیک در کیش به صورت داخلی و در قالب ۵بازی برگزار 
گوشی  طریق  از  بازی  که  این  به  توجه  با  افزود:  می شود، 
شرکت کنندگان در این فستیوال برگزار خواهد شد، در بخش 

آنالین و در بستر اینترنت هیچ محدودیتی وجود ندارد.
کیش،  فنون  و  علوم  آموزش  موسسه  مدیرعامل 
ورزش های  »آکادمی  را  رویداد  این  برگزار کنندگان 
الکترونیک پردیتور و با همت و همکاری شتاب دهنده 
تفریحات سالم، سازمان منطقه  گذر، موسسه ورزش و 
کرد  عنوان  کیش«  فنون  و  علوم  نوآوری  مرکز  و  آزاد 
بخش  دو  در  و  ۵بازی  قالب  در  فستیوال  این  افزود:  و 
از سراسر  ایرانی  بازیکنان  با حضور  موبایلی و کنسولی 

کشور در رشته های انتخابی، برگزار خواهد شد.
برپایه  الکترونیک  ورزش های  فستیوال  است،  ذکر  شایان 
رشته های شناخته شده  در دو بخش کنسولی و گوشی هوشمند 
که حس رقابتی بیشتری در آنها وجود دارد متمرکز شده است و 
هدف از انتخاب آن پوشش جامعه  بزرگی از گیمرها و ایجاد حس 
شیرین هیجان و رقابت و سبب گسترش دنیای ورزش های 

الکترونیک در ایران با حضور بازیکنان بااستعداد است.

ایجاد بستر آموزش های 
عملیاتی و کارگاهی حوزه نفت 

و گاز میان کیش و عراق

تسهیل و تسریع در صدور 
مجوزهای بهداشتی و 
استاندارد جزیره کیش

برگزاری فستیوال 
ورزش های الکترونیک برای 
نخستین بار در جزیره کیش

 مدیر تسهیل تولید 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو 
سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش اعالم کرد:
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رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو سازمان منطقه 
آزاد کیش از تسهیل و تسریع صدور مجوزهای بهداشتی و 
استاندارد در چارچوب قوانین و ضوابط در این منطقه خبر داد.

در جلسه ای که با هدف ارائه پیشنهادات، طرح مشکالت 
و موانع فرآورده های آرایشی و بهداشتی فعال از سوی 
اجتماعات  سالن  در  تولیدی  واحدهای  مدیرعامل های 
برگزار شد؛ وحید  اجتماعی سازمان  معاونت فرهنگی و 
آهنگر رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو سازمان 
واحدهای  مشکالت  و  موانع  رفع  کیش  آزاد  منطقه 
تولیدی فرآورده های آرایشی و بهداشتی را در این منطقه 

از اولویت های کاری این اداره عنوان کرد.
و  سرمایه گذاران  میان  سازنده  تعامل  ایجاد  افزود:  وی 
سازمان و حمایت از تولیدات داخلی موجب ارتقاء سطح 
کیفیت محصوالت تولیدی مشمول استاندارد و بهداشت 

در جزیره کیش خواهد شد.
به گفته رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو سازمان 
منطقه آزاد کیش؛ در راستای ایجاد تعامل با سرمایه گذاران؛ 
این حوزه نسبت به پیگیری مشکالت عنوان شده و سرعت 
در  استاندارد  و  بهداشتی  مجوزهای  صدور  به  بخشیدن 

چارچوب قوانین و ضوابط در دستورکار قرار داده است.



همزمان با عضویت دائم کشورمان در سازمان همکاری شانگهان، 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  رتبه  عالی  هیات 
پیگیری روند رو به گسترش همکاری ها با بخش دولتی و بخش 

خصوصی دولت فدراتیو روسیه، در این کشور حضور پیدا کردند.
اوسط  علی  مهندس  که  کاری  ماموریت  این  در  اساس،  این  بر 
به همراه  اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، 
و  مدیرعامل  مشاورین  خزر،  دریای  وحوزه  بندری  امور  معاون 
روسیه حضور  و  ایران  بازرگانی مشترک  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
در  بین المللی  کریدورهای  اجالس  در  سخنرانی  و  شرکت  دارند، 
سن پترزبورگ مهم ترین برنامه کاری این هیات را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر دیدار و مذاکره با دکتر کاظم جاللی سفیر ایران در 
روسیه، سرگئی میلوشکین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی آستراخان 
روسیه و معاون وزیر حمل و نقل روسیه و برگزاری نشست با تعدادی 
از فعالین بخش خصوصی این کشور از دیگر برنامه های حضور مدیران 

سازمان منطقه آزاد انزلی را تشکیل می دهد.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین منطقه آزاد و 
بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور در راستای ایفای نقش محوری 
و اساسی خود در زمینه توسعه همکاری های چند جانبه کشورمان بر 
بستر کریدورهای بین المللی، ظرف سال های گذشته همکاری های 
گسترده ای را با کشورهای عضو کریدور شمال-جنوب در قالب هایی 

همچون ایجاد کارگروه فعال سازی کریدور مزبور و انعقاد تفاهم نامه های 
همکاری مختلف با منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان و اکتائو 

قزاقستان در دستورکار قرار داده است. 
از سوی دیگر از سال 97 نیز مسیر حمل و نقلی جدیدی با کشور 
چین و قزاقستان به منظور ترانزیت کاال به داخل ایران و کشورهای 
توافق نامه  اجرای  سال  دو  طول  در  و  نموده  آغاز  را  آسیا  غرب 
همکاری های  توسعه  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  گمرکی 
فعالین  گسترده تر  مشارکت  و  منطقه  این  محوریت  با  عملیاتی 
اقتصادی بخش خصوصی را در صدر برنامه های اجرایی سازمان 

منطقه آزاد انزلی قرار گرفته است.
الزم به ذکر است، با توجه به اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط 
ریل سراسری تا پایان سال جاری و بهره برداری از اسکله رو-رو در 
نیمه نخست سال آتی، نه تنها موجبات اتصال این منطقه آزاد به 
بنادر جنوبی ایران فراهم می شود، بلکه زیرساخت اصلی فعال شدن 
کریدور شمال-جنوب مهیا شده و زمینه افزایش چند برابری میزان 

حمل و نقل کاال از طریق کشورمان فراهم می گردد. 
در این میان با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای 
منافع  از  می توان  مزبور  کریدورهای  ظرفیت های  بر  تکیه  با  و 
عضویت در این سازمان بین المللی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 
تکیه بر مزیت های مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد انزلی بهره برد.

جلسه کارگروه خدمات گردشگری با حضور مهندس 
و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 

و  معاونین  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به   کارگروه  این  اعضای  سایر  و  سازمان  مدیران 

از  میزبانی  جهت  الزم  تدابیر  پیش بینی  منظور 
گردشگران برگزار شد.

بنا بر این گزارش، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر این که استان 

گیالن و به ویژه منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین 
مقاصد گردشگری بوده، بیان کرد : باید تدابیر الزم به 
منظور استقبال و میزبانی شایسته از گردشگران در 
این منطقه در نظر گرفته شود تا با عنایت به بهبود 
طبق  کرونا  ویروس  شیوع  روند  کاهش  و  شرایط 
بخشنامه های  با  همسو  و  بهداشتی  پروتکل های 
ابالغی از سوی ستاد ملی کرونا بتوانیم به بهترین 
شکل در مهم ترین مقصد گردشگری شمال کشور، 

میزبانی شایسته ای از گردشگران به عمل آوریم.
گردشگری  خدمات  کارگروه  جلسه  در  است،  گفتنی 
منطقه آزاد انزلی، هر کدام از اعضاء نظرات و پیشنهادات 
و  گردشگران  شرایط حضور  بهبود  در جهت  را  خود 

زیباسازی محیط شهری منطقه ارائه نمودند.

ادب  و  شعر  روز  با  همزمان 
گرامیداشت  روز  و  فارسی 
ایرانی،  پرآوازه  شاعر  شهریار 
فرهنگی،  معاونت  همت  به 
و گردشگری سازمان  اجتماعی 
نشست  انزلی،  آزاد  منطقه 
این  در  شاعران  با  هم اندیشی 

آزاد برگزار شد. منطقه 
سیدحجت  دکتر  است،  گفتنی 
فرهنگی،  معاون  مهدوی 
و گردشگری سازمان  اجتماعی 
این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
شعر  نقش  به  اشاره  با  مراسم 
بیان  فارسی،  ادبیات  در معرفی 
داشت: زبان فارسی بنیاد هویت 
همین  طریق  از  ما  و  بوده  ما 
و  می اندیشیم  که  است  زبان 
و  تفاهم  مجاور  کشورهای  با 
تعامل برقرار می کنیم و باید در 
مطالب  و  حشو  از  فارسی  زبان 
راستین  تفکر  تا  بپرهیزیم  زائد 

نماییم. تقویت  را 

هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
سایت  و  پالک  تعویض  مرکز  از  انزلی 
آزاد  منطقه  خودروهای  شماره گذاری 

بازدید به عمل آورد.
بازدید  این  در  گزارش،  این  براساس 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  خدمات رسانی  روند  بررسی  ضمن 
پالک  تعویض  فرایند  و  متقاضیان 
خدمات  رسان  عوامل  و  متقاضیان  با 
اقتصادی  معاونت  کارکنان  ازجمله 
سازمان منطقه آزاد انزلی، پلیس راهور 

و موسسه راهگشا گفت وگو کرد.

دستورالعمل  بر اساس  است،  گفتنی 
شماره گذاری و تعویض پالک صادره 
و  کشور  انتظامی  نیروی  سوی  از 
راهور  پلیس  با  انجام هماهنگی الزم 
کلیه  استقرار  با  راهگشا  موسسه  و 
خودروی  خدمات  دهنده  ارائه  عوامل 
منطقه  خودرو  شماره گذاری  مرکز  در 
فراخوان  گسترده  اعالم  و  انزلی  آزاد 
آزاد ،  منطقه  پالک  خودرو  مالکین 
خودروهای  از  9۸درصد  از   بیش 
مدت  در  انزلی  آزاد  منطقه  پالک 
پالک  تعویض  اخیر  نیم  و  سال  یک 

شدند.

با حضور 50کاراته کار محدوده منطقه آزاد انزلی، مسابقات 
کاراته انتخابی تیم منتخب منطقه آزاد انزلی جهت اعزام به 
مسابقات انتخابی تیم ملی جمهوری اسالمی ایران در سالن 

همایش های این منطقه برگزار شد.
این دور از مسابقات 50ورزشکار از هشت باشگاه 
شورای  عضو  آسیایی  داوران  داوری  و  حضور  با 
داوران منطقه آزاد انزلی و اساتید و پیشکسوتان 

استان گیالن برگزار شد.
رده  در  وزن  هر  برتر  نفرات  گزارش،  این  بر  بنا 
این قرار است؛  از  امید  نوجوانان و جوانان و  سنی 
در رده سنی نوجوانان: به ترتیب ماهان قبادی، امین 
و  عذابی  علیرضا  بایرامی،  آقائی زاده، محمد حسین 

جبار خانجانی؛ نفرات برتر را از آن خود نمودند.
فالح نژاد،  حمیدرضا  نیز  جوانان  سنی  گروه  در 

مظلومی  مهدی  صدقی،  مبین  جهانی،  صدرا 
روی  پیش  از  را  خود  رقبای  محمدزاده؛  امیر  و 
هم  امید  کاراته کاران  در  نهایت  در  و  برداشتند 
امیرحسین علیپور، عباس ملکوتی و حمید خلیلی 

مقام های نخست را به دست آوردند.
گفتنی است،  نفرات برتر انتخاب شده در قالب تیم 
منتخب کاراته منطقه آزاد انزلی پس از گذراندن تمرینات 

اردویی در نیمه دوم  مهرماه 1400 به مسابقات انتخابی 
تیم ملی به تهران اعزام می شوند.

الزم به ذکر است که مسابقات انتخاباتی تیم ملی 
از تاریخ 17مهرماه سال جاری لغایت 23مهرماه 

در تهران برگزار می گردد.
انزلی استاد رضا  رئیس هیات کاراته منطقه آزاد 

حاجی پور است.

همزمان با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهان صورت گرفت:

در جلسه کارگروه خدمات گردشگری منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

با محوریت رفع موانع و تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز  انجام گرفت:همزمان با روز شعر و ادب فارسی صورت پذیرفت:

به منظور بررسی روند خدمات رسانی به متقاضیان و فرآیند تعویض پالک صورت گرفت:

با حضور 50کاراته کار محدوده منطقه آزاد انزلی انجام شد:

حضور هیات عالی رتبه سازمان منطقه آزاد انزلی در روسیه

پیش بینی تدابیر الزم جهت میزبانی از گردشگران منطقه آزاد انزلی

برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع سرمایه برگزاری نشست هم اندیشی با شاعران در منطقه آزاد انزلی
گذاری منطقه آزاد انزلی

بازدید از مرکز تعویض پالک و شماره گذاری خودروهای پالک منطقه آزاد

برگزاری مسابقات انتخابی نفرات برتر کاراته منطقه آزاد انزلی
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جلسه »کارگروه تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری « با محوریت 
رفع موانع و تسهیل در فرآیند مجوزهای ساخت و ساز  با حضور 
علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، اعضای هیات مدیره ، معاونین و مدیران مرتبط 

سازمان برگزار شد.
حمایتی  سیاست های  راستای  در  کارگروه  این  است،  گفتنی 
ارتقاء  و  جذب  زمینه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  تشویقی  و 

شاخص های سرمایه گذاری در منطقه تشکیل شده است.



بی گمان دریا ، بندر و بندرسازی، کشتیرانی ، بهره برداری از دریا و 
آب ها،  بر  حاکمیت  و  گردشگری  و  کشتی سازی  دریایی،  صنایع 
قوانین و حقوق دریایی و غیره، ازجمله مسائل و برنامه های اقتصادی 
و اجتماعی هستند که نقش مهمی در شکل گیری بنیان های توسعه 

دریایی و دریانوردی هر کشوری برعهده دارند.
کشور ایران نیز با در اختیار داشتن بیش از 5هزار کیلومتر مرزهای 
آبی در شمال و جنوب، دسترسی آسان به آب های بین المللی، قرار 
دریا،  در عمق  گاز  و  نفت  مخازن  غنی ترین  مجاورت  در  گرفتن 
مالکیت جزایر متعدد در آب های جنوبی، دارا بودن ذخایر غنی آبزیان 
دریایی و در اختیار داشتن راهبردی ترین نقاط حیاتی جهان در قلمرو 
آبی تحت حاکمیت خود، دارای ویژگی ها و مزیت های بی شماری 

است.
 اما دسترسی به اقتصاد دریا محور آن هم در مناطق آزاد به واسطه 
و  تولید  بحث  در  سهل  شروط  و  صادراتی  بروکراسی های  نبود 
محسوب  مناطق  این  در  مهم  جاذبه های  از  بسترهایی  صادرات، 
می شود. استقرار مناطق آزاد در مجوارت دریا، کشورمان را به یک 
برنامه های  در  متاسفانه  که  می رساند  دریامحور  اقتصاد  پتانسیل 
توسعه اقتصادی کشور توجهی به این موضوع نشده است. با نگاهی 
به جانمایی مناطق آزاد فعلی هشتگانه کشورمان و هفت منطقه آزاد 
جدید می بینیم که بخش عمده ای از این مناطق در کنار سواحل 
واقع شده اند و به خوبی قابلیت ایجاد و به ظهور رساندن اقتصادی 
آزاد چابهار ، قشم، کیش،  مناطق  دارا می باشند؛  را  دریا  بر  متکی 
اروند می توانند پیشقراوالن توسعه اقتصاد دریا محور در ایران باشند؛ 
البته این موضوع شامل مناطق آزاد جدیدی همچون اینچه برون و 

بوشهر نیز است.
متاسفانه با وجود بهره مندی از پتانسیل های دریا، اما هنوز کشور ما 
نتوانسته بهره کافی از این ظرفیت ارزشمند را ببرد! این در حالی 
است که برخی کشورهای همسایه که کل مساحت شان به اندازه 
مرزهای آبی ما هم نیست، آنچنان از دریا بهره برده ا ند که خود را 
تبدیل به قطبی در اقتصاد و گردشگری جهان کرده اند. همچنین 
شاهد هستیم که هر روزه میزان مهاجرت مردم ساحل نشین کشور 
به پایتخت و مراکز استان ها رو به افزایش است؛ این در حالی است 
که دریاها و سواحل، پتانسیل فوق العاده ای در روند اجرای اقتصاد 
مقاومتی دارند و می توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور 
را موفق سازند؛ به طوری که عالوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، 
موارد  از  بسیاری  و  بومی  ساکنین  نیازهای  تامین  اشتغال،  ایجاد 
اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز 
قوام بخشند. به جز چند شهر ساحلی در شمال و جنوب، در سایر 
شهرهای ساحلی کشور روند مهاجرت جمعیت در وضعیت نامناسبی 
قرار گرفته اند، از این رو باید با برنامه ریزی و ارائه یکسری مشوق، 

این روند را معکوس کنیم.
درخصوص  کارشناسان  و  مسئولین  نگاه  گزارش،  این  ادامه  در 
راهبرد  از  استفاده  ضرورت  و  آزاد  مناطق  مزیت های  و  ظرفیت 
توسعه اقتصاد دریامحور و اهمیت و آگاهی اقتصاد دریا و سواحل 

را می خوانید.

 عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و 
حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی:

به ظرفیت های دریایی آنگونه که باید به شکل 
عملیاتی توجهی نشده است

عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه 
اقتصاد  را درخصوص  با نشریه، نگاه خود  انزلی در گفت و گو  آزاد 
اهداف  به  دستیابی  در  آزاد  مناطق  نقش  از  و  داد  ارائه  دریامحور 

توسعه دریامحور سخن گفت.
جهان  کشورهای  از  بسیاری  اقتصاد  که  است  معتقد  افقی   امین 
ازجمله جمهوری اسالمی ایران امروز به واسطه ذخائر عظیم زیر، 
کف و روی آب و سواحل به دریا گره خورده و از آن به عنوان یک 
سرمایه عظیم برای توسعه امور زیربنایی خود بهره می برند؛ به نوعی 
که بیش از 90درصد از حمل و نقل و تجارت کشورها از طریق دریا 
انسان در جهان  و کشتیرانی صورت می گیرد و زندگی میلیاردها 

وابسته به دریا و کشتیرانی است.
وی  از مزیت های اقتصاد دریامحور سخن گفت و تاکید کرد: عالوه 
پرورش  دریا، صید و صیادی ،  از طریق  ترانزیت کاال  و  بر حمل 
توسعه  دریایی ،  گردشگری  و  مسافر  حمل  دریا،  آب  در  آبزیان 
با کشتی و کشتیرانی  ورزش های آبی و ساحلی و صنایع مرتبط 

را می توان از بخش های متنوع در حوزه صنایع دریامحور نام برد.
طبق اظهارات دبیر کارگروه توسعه و تسهیل بنادر منطقه آزاد انزلی، 
ازجمله  جنوب،  و  شمال  در  ساحلی  استان  هفت  داشتن  با  ایران 
بیشتر بهره  این نعمت خدادادی  از  کشورهایی است که می تواند 
و  کشتیرانی  شیالت ،  دریانوردی،  و  بنادر  گفت  می توان  و  ببرد 
کشتی سازی و همچنین گردشگری کشورمان نیز از نهادهای مهم 

و تاثیرگذار و نقش اساسی در امر اقتصاد دارند.
افقی ادامه داد : با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی و نیاز جامعه 
کنونی به حمل و نقل ارزان از طریق کشتی و دریا این صنعت به 
تنهایی دربخش توسعه اقتصادی می تواند محور باشد و سرمایه های 
کالنی را جذب و هزاران نیروی جوان و جویای کار را مشغول کند 

و سودآوری و ارزآوری برای کشور داشته باشد.
طبق گفته وی، یکی از گلوگاه های و شاهراه های گسترش تجارت 
تجارت  توسعه  در  بسزایی  نقش  که  هستند  بنادر  دریا؛  طریق  از 
دریامحور ایجاد می کنند؛ در سال های اخیر با سرمایه گذاری های 
انجام شده در بندر چابهار و استفاده از تجهیزات بندری پیشرفته 
این امکان فراهم شده که تجارت و همچنین ترانزیت کاال از بندر 
چابهار رونق گیرد. در شمال کشور نیز یکی از پروژه های ملی که 
راه آهن  اتصال  رسید،  بهره برداری خواهد  به  پایان سال جاری  تا 
که  است  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع  به  سراسری 
می تواند باعث سرعت بخشیدن حمل کاال از بندر به کشورهای 

دیگر و یا اقصی نقاط ایران از طریق ریل گردد.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه 
درخصوص نقش مناطق آزاد در دستیابی به اهداف توسعه دریامحور 
گفت: این موضوع را از این زاویه مورد مداقه قرار دهید که در میان 
مناطق آزاد موجود، چابهار، قشم، کیش، اروند و انزلی در سواحل 
دریاهای کشورمان قرار دارند و مناطق آزاد جدید نیز اینچه برون 
و بوشهر از این ویژگی برخوردار می باشند. با توجه به فعال سازی 
شاخه جدیدی از کریدور بین المللی »یک کمربند؛ یک راه« ، امکان 

حمل کاال از کشور چین به روش حمل و نقل ترکیبی به ایران 
چین  از  قطار  وسیله  به  کاال  تجاری  مسیر  این  در  گردید.  میسر 
از  آن،  از  پس  و  می یابد  انتقال  قزاقستان  و  چین  زمینی  مرز  به 
طریق خطوط ریلی کشور قزاقستان به بندر آکتائو و از طریق خطوط 
کشتیرانی در دریای خزر به بندر کاسپین انتقال می یابد و می تواند 
از منطقه آزاد انزلی به کشورهای منطقه ترانزیت گردد که با اتصال 
ریل به کاسپین ، انتظار می رود یکی از کشورهای هدف گسترش 
پیوستن کشور عراق  از طرفی  باشد.  کریدور مذکور کشور عراق 
کریدور  این  از  کاال  پیش بینی می شود حمل   ، TIR کنوانسیون به 

ترانزیتی به کشور سوریه و دریای مدیترانه نیز توسعه یابد .
افقی تاکید کرد: ایجاد ارزش افزوده در کاالهای وارداتی به بنادر 
می تواند نقش موثری در توسعه صنایع دریا محور ایفا نماید. به دلیل 
انزلی که مشمول  آزاد  فعال در منطقه  وجود دو شهرك صنعتی 
مقررات مناطق آزاد کشور نیز می باشند و شهرك صنعتی جدید که 
در پسکرانه بندر کاسپین در حال ساخت می باشد، امکان صادرات 

مجدد را در این منطقه افزایش خواهد داد.
رقبای  تالش  و  بین المللی  تحوالت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
طریق  از  جایگزین  بین المللی  مسیرهای  ایجاد  برای  منطقه ای 
و  ترانس کاسپین  ترکیه، همانند کریدور  و  آذربایجان  کشورهای 
ایران  با هدف دور زدن جمهوری اسالمی  یا کریدور الجورد که 
بین  کاال  ترانزیت  در  ایران  ژئوپلیتیک  نقش  نمودن  کم رنگ  و 
ادارات  و  سازمان ها  تمامی  همکاری  شده،  فعال  غرب  و  شرق 
مرتبط با سازمان منطقه آزاد انزلی در تسهیل ترانزیت و تکمیل 
کشورمان  نقش آفرینی  و  ترانزیتی  و  لجستیکی  زیرساخت های 
است  موثر  بسیار  عبوری  بین المللی  کریدورهای  فعال سازی  در 
اقتصاد  توسعه  در  انزلی  آزاد  منطقه  نقش آفرینی  در  می تواند  که 

دریامحور بیش از پیش تاثیر گذار باشد.
دبیر کارگروه توسعه و تسهیل بنادر منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: 
با توجه موارد فوق الذکر و نظر به ظرفیتی عظیمی که در استفاده از 
دریا و صنایع وابسته وجود دارد، اما در کشور از این ظرفیت آن طور 
که باید به شکل عملیاتی توجهی نشده است. بدین منظور و جهت 
استفاده از این ظرفیت عظیم و ارتباط با کشورهای حاشیه خزر و 
با ظرفیت  انزلی  آزاد  منطقه  بندر کاسپین  روسیه،  به طور خاص 
انبارهای مسقف، 9و نیم هکتار  ۱4پست اسکله، 40هزار مترمربع 
انبار روباز، 65هزار مترمکعب مخازن مایعات و 45هزار تن سیلوی 

غالت در حال حاضر فعالیت دارد.
امکان  با  باال  آبخور  و  مناسب  پسکرانه  وجود  کرد:  تاکید  افقی 
پهلوگیری کشتی های با ظرفیت حمل باال در بندر کاسپین، استقرار 
شهرك صنعتی شماره دو و آغاز احداث شهرك صنعتی ناحیه سه در 
پسکرانه، بندر کاسپین را به یک بندر نسل سوم تبدیل کرده است 
که در کنار بندر باسابقه و مهم بندر انزلی که هر دو بندر در محدوده 
این منطقه قرار دارند، منطقه آزاد انزلی را به دروازه ورود ایران به 

اوراسیا تبدیل کرده است.
وی در پاسخ به اینکه مناطق آزاد در مسیر توسعه دریامحور تا چه 
میزان موفق بودند، گفت: یکی از اقدامات انجام شده در ماه های 
اخیر، تشکیل شورای لجستیک مناطق آزاد کشور بوده است. یکی از 
برنامه های این شورا که بنده نیز عضو آن می باشم، توسعه ترانزیت 
کاال و ایجاد ارتباط بین همسایگان ایران از طریق مناطق آزاد کشور 
می باشد. منطقه آزاد انزلی نیز به عنوان هاب لجستیک شمال کشور 
در نظر گرفته شده و در شورا در حال ایجاد مسیر ترانزیتی بین 

مناطق آزاد جهت ترانزیت کاال می باشیم.
کرد:  تاکید  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
در  خارجی  سرمایه گذاران  ۱00درصدی  سرمایه گذاری  امکان 
در  لجستیکی  زیرساخت های  ارتقاء  باعث  می تواند  آزاد  مناطق 
تجهیزات  و  زیرساخت ها  بی شک  گردد.  کشور  از  مناطق  این 
لجستیکی می تواند باعث افزایش مزیت رقابتی کشور در توسعه 

تجارت دریامحور گردد.
عرصه  در  موفقیت  به  دستیابی  برای  اینکه  به  پاسخ  در  افقی 
بین المللی نیاز به چه الگویی برای همکاری میان سازمان های 
مناطق آزاد با نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی به عنوان 
و  بنادر  سازمان  همچون  نهادهایی  و  امنیت  و  نظم  حافظان 
داشت:  اذعان  است،  گردشگری  و  کشور  وزارت  دریانوردی، 
در  دریا  امنیت  تامین  در  نظامی  نیروهای  نقش  درخصوص 
طی  گفت  باید  انزلی  آزاد  منطقه  در  دریا محور  اقتصاد  توسعه 
توافق نامه منطقه آزاد انزلی، پایگاه دریابانی در منطقه با هدف 
کنترل و حفظ امنیت مرزهای آبی مستقر گردیده است. بی شک 
حوادث  کاهش  باعث  دریاها  در  امنیت  و  نظم  حافظان  حضور 
قاچاق کاال ،  از  دریا خواهد شد. جلوگیری  در  امنیت  افزایش  و 
آب های  به  ورودی  یا  و  عبوری  شناورهای  امنیت  افزایش 
امنیت  از  حفاظت  همچنین  و  بنادر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
گردشگران از عواملی هستند که بی شک باعث رونق و توسعه 
کاالهای  ورود  از  جلوگیری  بالطبع  و  دریایی  کارهای  و  کسب 
گمرکی  درآمدهای  افزایش  و  داخل  بازار  کنترل  باعث  قاچاق 

کشور خواهد گردید.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چه پیشنهاد برای تنظیم 
سند توسعه دریا محور کشور که هنوز تصویب نشده است، دارید؛ 
گفت: یکی از اولویت های برنامه هفتم توسعه ، توسعه همکاری های 
برای توسعه  این نکته اشاره کرد که  به  باید  اما  منطقه ای است، 
تجارت ، نیازمند توسعه دریامحور هستیم که نیازمند پیش نیاز هایی 
می باشیم. دیپلماسی اقتصادی برای تعامل با کشورهای همسایه 
که اخیرا به عنوان نقشه راه دولت محترم تعیین گردیده ، به عنوان 
در  بسزایی  نقش  می تواند  تجارت  توسعه  و  کشور  توسعه  شاکله 

توسعه اقتصاد دریامحور نیز ایفا نماید.
عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه 
آزاد انزلی در پایان تاکید کرد: ارتقاء زیرساخت های لجستیکی بنادر 
با هدف کاهش زمان تخلیه و بارگیری باعث، کاهش خسارات کاال 
نتیجه باعث کاهش هزینه  بارگیری شده و در  در حین تخلیه و 
ترانزیت و تجارت کاال خواهد گردید. توسعه شبکه زنجیره تامین 

و اتصال خطوط راه آهن به بنادر و نیز آزادراه ها به بنادر از دیگر 
عوامل تاثیرگذار در توسعه دریامحور خواهد بود که می بایست برای 
آن برنامه ریزی و اولویت بندی درستی صورت پذیرد. تبدیل بنادر 
کشور به بنادر نسل سوم با هدف ایجاد ارزش افزود بر روی کاالی 
می تواند عالوه  توسعه صادرات مجدد  و  ورود  مبادی  در  وارداتی 
استفاده  همچنین  گردد.  ارزآوری  افزایش  باعث  اشتغال زایی،  بر 
کاال  رهگیری  و  کنترل  در جهت  هوشمند سازی  و  تکنولوژی  از 
ریسک  می تواند  کاال  ترانزیت  امنیت  ضریب  افزایش  منظور  به 

سرمایه گذاری و ترانزیت کاال از کشور را کاهش دهد .
 

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

اهمیت اقتصاد دریامحور در منطقه آزاد اروند
همچنین، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان 
منطقه آزاد اروند در گفت و گو با نشریه، از اقتصاد دریا محور در منطقه 

آزاد اروند سخن گفت و بر اهمیت آن تاکید کرد.
جبار سالم پور به ارائه توضیحاتی درخصوص اقتصاد دریا پرداخت و 
گفت: اقتصاد دریامحور که در اصطالح جهانی به آن اقتصاد آبی 
آبی  و گستره های  منابع  از  پایدار  استفاده  واقع  در  گفته می شود، 
رشد  برای  و جزایر،  دریاچه ها سواحل  دریاها،  اقیانوس ها،  از  اعم 
گستره  است.  مشاغل  ایجاد  و  معیشت  وضعیت  بهبود  اقتصادی، 
فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیت های سنتی مانند شیالت، 
تعریف شده و مستلزم صنایع  نقل دریایی  و  گردشگری و حمل 
فعالیت های  آبزی پروری،  تجدید پذیر،  انرژی های  ازجمله  نوظهور 
استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است. 
آبی  عرصه های  اصلی  دارایی های  ارزش  جهانی،  آمارهای  طبق 
بیش از ۲4تریلیون دالر برآورد شده و در حال حاضر شیالت بیش 
از سایر زمینه ها مورد استفاده قرار دارد؛ به گونه ای که آبزی پروری با 
عرضه 5۸درصد ماهی به بازارهای جهانی، سریع ترین و حیاتی ترین 

بخش بهره برداری از این عرصه ها است.
از  بیش  ساالنه  جهان  در  دریا  اقتصاد  حجم  وی؛  گفته  طبق 
۱000میلیارد دالر برآورد شده است که این رقم برای کشورمان 
حدود یک درصد و با احتساب فعالیت های نفتی و گازی دریایی بین 

۲ تا ۲.7درصد است.
سالم پور ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از  ۱90هزار 
کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود 5۸00کیلومتر نوار ساحلی که حدود 
40درصد از مرزهای میهن را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب 
می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد؛ اما از نظر 
بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد. در 
حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص 
ملی خود را از دریا تامین می کنند. در این میان ویتنام و بعد چین در 
باالترین آمار با بیش از 50درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود 
۱0درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می کند که با توجه 
به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی است. ایران حدود یک 
درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 

۲05درصد با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.
منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
آزاد اروند اظهار داشت: فرصت های عظیم و بی بدیل چهار استان 
جنوبی با 4900کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲9هزار و 6۲روستا 
و  ساحلی  خط  ۸90کیلومتر  با  شمالی  استان  سه  و  ۱90شهر  و 
6574روستا و آبادی و ۱۳9شهر، در حوزه های گردشگری، تجاری، 
محدوده های  عدم  توسعه  دلیل  به  شیالت،  و  صنایع  سکونتی، 
سکونتی و اقتصادی بالاستفاده مانده است؛ در حالی که این مناطق 
بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از 
منظر تجارت و بازرگانی بین المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه 

اقتصادی به شمار می روند.
شامل  دریایی  صنایع  کلی  تقسیم بندی  یک  در  افزود:  وی 
موضوعاتی ازجمله آبزی پروری دریایی، نفت و گاز دریایی و ساخت 
و ساز ، انرژی باد و ساحلی، انرژی های تجدید پذیر اقیانوسی، معدن 
دریایی، ایمنی دریایی و نظارت، بیوتکنولوژی دریایی، محصوالت 
و خدمات دریایی با تکنولوژی باال، ماهی گیری، پردازش غذاهای 
دریایی، کشتی سازی و تعمیرات، بندر، گردشگری دریایی و ساحلی، 

الیروبی و تحقیق و توسعه دریایی است.
سالم پور اذعان داشت: سازمان منطقه آزاد اروند با هدف بازسازی 
و رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاسی و کالبدی و ... دو 
شهرستان آبادان و خرمشهر در محدوده ای با مساحت ۳7400هکتار 
در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد که شامل شهرهای آبادان، 
خرمشهر و مینوشهر )جزیره مینو( می باشد. جمعیت این منطقه در 
حدود 500هزار نفر است و ۱۱دانشگاه و موسسه آموزش عالی در 
این منطقه مشغول فعالیت های علمی و تولید دانش هستند. این 
منطقه از سرزمین اصلی کامال مجزا و مستقل مطابق قانون خاص 
چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و با به کارگیری سیاست های کالن 

ملی در کنار سیاست های منطقه ای و محلی مدیریت می شود.
طبق گفته معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان 
منطقه آزاد اروند؛ مطابق ماده65  احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت 
باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و 
مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به 
استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  براساس  منحصرا  آزاد  مناطق 
اداره  کار  کار  قانون  و  آن  بعدی  اصالحات  و  تجاری-صنعتی 

می شوند.
وی ادامه داد : این ساختار بر پایه اهداف برنامه های توسعه ازجمله 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور از منظر کارآفرینی 
و  مرجع تصمیم گیری  و  مقام  باالترین  عنوان  به  ارزش آفرینی  و 
نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران در محدوده سرزمینی مورد 
مدیریت خود که دارای پتانسیل های عظیم و بسیار زیاد در حوزه 
راه های ارتباطی چهارگانه همسایگی و داشتن مرزهای خاکی و آبی 

با کشورهای عربی خلیج فارس و داشتن میادین بزرگ نفت و گاز 
پتروشیمی های  و  پاالیشگاه ها  و سومین ظرفیت شیالتی کشور، 
متعدد و بنادر آبی و ظرفیت باالی صادرات و واردات از بنادر مذکور 
و ظرفیت های عظیم کشاورزی در حاصل خیزترین اراضی جلگه ای 
خوزستان و همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام 

خمینی)ره( و پتانسیل های باالی گردشگری می باشد.
سالم پور به ظرفیت منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: اروند در 
دل ظرفیت های بکر و بی بدیل خود به دلیل قرار گرفتن در یک 
موقعیت ژئوپلتیکی، خاستگاهی عظیم برای رشد و توسعه اقتصاد 
دریا است؛ چراکه دسترسی به اقیانوس و دریا از طریق رودخانه های 
این منطقه را در جایگاهی ویژه در  اروند رود، کارون و بهمنشیر، 
رابطه با اقتصاد دریا محور قرار می دهد. تنوع زیستی و اقلیمی موجود 
در اروند به دلیل همجواری با کشورهای عربی از طریق آبی نیز خود 
مزیتی دیگر برای رونق بخشی به این اقتصاد در منطقه است. بنادر 
آبادان، خرمشهر، اروند کنار و چوئبده یکی از مهم ترین بخش های 
قابل  ارزآوری  ساالنه  که  می آیند  شمار  به  اروند  در  دریا  اقتصاد 

توجهی را به اقتصاد کشور و منطقه تزریق می کنند.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد 
اروند ادامه داد: هم اکنون رونق این بخش از اقتصاد در اروند نسبت 
به سایر فعالیت ها و حتی سایر مناطق آزاد شاخص تر و محسوس تر 
است. بخش عمده ای از فعالیت های مربوط به سازه های دریایی از 
کشتی سازی تا فراساحلی و ساخت شناورهای دریایی و همچنین 
وجود شرکت های فعال در حوزه فرآوری های محصوالت دریایی در 
شهرك های صنعتی آبادان و خرمشهر، بخشی از فعالیت های این 
منطقه در حوزه اقتصاد دریا است که در این زمینه اروند موفق شده 
است در بخش های تجارت خارجی و صادرات این محصوالت به 

کشورهای همسایه گام های موثری بردارد.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی حمل و نقل هوایی به کشورهای همسایه 
در جهت صادرات محصوالت غذایی دریایی و شیالت از اروند خود گام 

موثری در بخش توسعه اقتصاد دریا محور در این منطقه است. 
طبق گفته سالم پور؛ اروند همچنین در نظر دارد در بخش های از قبیل 
پارك شیالت و گردشگری دریایی که می توانند موثرین ارزآوری را در 
این بخش تولید کنند، در حال برنامه ریزی و جذب سرمایه گذار است. 
یکی از مزیت های منحصر به فرد منطقه آزاد اروند در بخش توسعه و 
رونق اقتصاد دریا محور، وجود مرکز آکادمیک و مهم خاورمیانه در این 

میان است که متولی تولید علم و دانش در منطقه است.
وی گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان قطب 
در  می تواند  عمده ای  سهم  بی شک  اروند،  دانش  تولید  و  علمی 
ویژه  منطقه  شود.  قلمداد  منطقه  در  دریا  اقتصاد  به  رونق بخشی 
علم و فناوری نیز یکی از برنامه های راهبردی اروند است که قرار 
است با محوریت توجه به تولید علم براساس مزیت نسبی منطقه 
در کنار زیرساخت های اقتصادی آبادان و خرمشهر شکل گیرد که 
بدون تردید دریا محوری اقتصاد و تجارت و سرمایه گذاری یکی از 

شاخص های فعالیت این منطقه در آینده خواهد بود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد 
میزان  افزایش  برای  را  خود  متبوع  منطقه  اهداف  پایان  در  اروند 

تاثیرپذیری نقش اقتصاد دریا را برشمرد:
  حل مشکالت بنگاه های کوچک در حوزه شیالت و شرکت های 

صنایع دریایی
  بهبود رقابت پذیری در سطح ملی و بین المللی

  افزایش نوآوری و ارتقای فناوری در تولید محصوالت دریا محور
  فعالیت های تخصصی و افزایش توان نوآوری

  رقابت توام با همکاری
  هویت بخشی به صنایع دریایی

  صرفه جویی
  بهبود کارآفرینی

  افزایش سرمایه گذاری مخاطره پذیر )با توجه به قوانین حمایتی 
یارانه  پرداخت  و  مخاطره پذیر  سرمایه های  از  مناطق  بیمه های 

ریسک سرمایه گذاری در مناطق نسبت به بیرون از مناطق(
  تجاری سازی تحقیقات دریا محور

  افزایش بازدهی و بهره وری در بخش شیالت

مدیرکل حمل و نقل دریایی سازمان منطقه آزاد قشم :
شرایط مهم در بهره مندی مناطق آزاد دریایی، ایجاد 

زیرساخت های مطلوب است
در  نیز  قشم   آزاد  منطقه  سازمان  دریایی  نقل  و  حمل  مدیرکل 

گفت وگو با نشریه، نگاه خود را درخصوص اقتصاد دریا محور ارائه 
دریا پایه  توسعه  اهداف  به  آزاد در دستیابی  مناطق  از نقش  و  داد 

سخن گفت.
اظهار  و  برشمرد  را  دریامحور  توسعه  مولفه های  گل امینی  علی 
داشت: توسعه دریامحور مبتنی بر فرصت استفاده از ظرفیت ها 
از  مناسب  بهره مندی  بر اساس  که  است  توانمندی هایی  و 
و  شده  برنامه ریزی   و  پایه ریزی  دریا   اقتصادی  ظرفیت های   
متعاقبا سیاست ها و اهداف همگون ، متوازن و متناسب،  در این 
راستا و به جهت دستیابی هر چه مناسب تر به این مهم ، تنظیم ، 
و  منابع  از  پایدار  و  مناسب  استفاده  می شود .  راهبری  و  تدوین 
معیشت  و  اقتصاد  بهبود  راستای  در  دریایی  و  آبی  گستره های 
است  دریامحور  اقتصاد  از  بهره مندی  مزیت های  از  یکی  مردم 
که در مسیر یک برنامه توسعه محور و هدفمند  مبتنی بر توجه 
شکل  حوزه  این  در  پنهان  و  پیدا  ظرفیت های  و  شاخص ها  به 
جنوبی  و  شمالی  استان  هفت  قرارگیری  به  توجه  با  می گیرد . 
ساحلی   نوار  5۸00کیلومتری  طول  و  دریا  مجاورت  در  کشور 
ایران و ۱90هزار کیلومتر مربع گستره دریایی، به خوبی می توان 
توانمندی هایی  از  دستیابی کشور  برای  را  مناسبی  ظرفیت های 

که مبتنی بر بهره مندی از اقتصاد دریا باشد، متصور شد . 
از  استفاده  و  نفت  بدون  اقتصاد  به  توجه  داد: ضرورت  ادامه  وی 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل در صنعت گردشگری دریایی ، صنایع 
وابسته ،  آبزی پروری و صنایع  و  آبزیان  و  دریایی ، صنایع شیالت 
روش های  ارزانترین  از  یکی  عنوان  )به  دریایی  نقل  و  حمل 
جابه جایی کاال که می تواند موجب کاهش هزینه ها و افزایش درآمد 
برای صاحبان تولید و کسب و کار گردد ( ؛ بهره مندی از انرژی آب 
به عنوان انرژی های نو ، می تواند فرصت مناسبی را برای برون رفت 
از اقتصاد تک محصولی ایجاد کند . هم اینک مشخصا بهره مندی از 
ظرفیت های دریایی در راستای فعالیت های استخراج نفت و گاز در 
دریا از شاخص های قابل توجهی است که کشور ایران به جهت 
بهره مندی سرشار از این منابع توانسته حجم اقتصاد دریامحور خود 
را بین ۲0 تا ۳0میلیارد دالر در سال برساند که این سهم معادل ۲ تا 
۳درصد از حجم اقتصاد دریا به صورت ساالنه در جهان می باشد که 
البته این موضوع مبین رشد و توسعه  اقتصادی بر مبنای دریا محور 

در مسیر برون رفت از اقتصاد بدون نفت نخواهد بود .
قشم   آزاد  منطقه  سازمان  دریایی  نقل  و  حمل  مدیرکل 
شهرهای  ۸0درصد  از  بیش  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
به  گرفته اند ،  قرار  دریا  حاشیه  در  جهان  تجاری  و  بزرگ 
راستای  در  برتر  اقتصاد های  بهره مندی  میزان  خوبی 
است؛  مشخص  خوبی  به  دریایی  ظرفیت های  از  استفاده 
به  ملی  ناخالص  تولید  در  کشورهایی  چنین  سهم  اینکه  چه 
میزان  این  که  است  حالی  در  این  و  می رسد  هم  50درصد 
پایدار  و  مستمر  و  منسجم  مدون ،  برنامه  که  کشورهایی  در 
به  توجه  جهت  در  دریایی  ظرفیت های  از  بهره مندی  در 
کمتر  به  میزان  این  نداشته اند ؛  توسعه  بر  مبتنی  دریا  اقتصاد 
برآورد شده  ناخالص ملی  تولید  از  ۱0درصد سهم کشورها  از 
است . لذا استفاده از این ظرفیت ها می بایست در مسیر ایجاد 
برنامه ای مدون ، فنی و علمی بر اساس شاخص های داخلی و 
مستمر  برنامه ریزی  با  و  شده  تعریف  و  پایه ریزی  بین المللی 
برنامه  انجام  به  نسبت  نتیجه محور  و  هدفمند  پیگیری های  و 
به  البته  و  میان مدت  زمانی  فاصله  در  دریایی  توسعه ای 
بدیهی  گردد.  معمول  عملی  اقدام  پایدار  و  مستمر  اما  تدریج 
مشخص  اهداف  با  کشور  توسعه ای  برنامه های  چنانچه  است 
توجه  مورد  عرصه  این  در  داخلی  توانمندی های  بر  منطبق  و 
قرار گیرد ؛ می تواند عامل و یکی از راهکارهای مناسب برای 
خروج از اقتصاد نفت باشد که مشخصا تاکنون نسبت به این 

است .  نبوده  کافی  توجه  ضرورت 
در  آزاد  مناطق  نقش  که  سوال  این  به  پاسخ  در  گل امینی 
مناطق  گفت:  چیست،  دریا محور  توسعه  اهداف  به  دستیابی 
قوانین  بر اساس  چنانچه  گرفته اند،  قرار  دریا  کنار  در  که  آزادی 
قطعا  شوند ؛  پایه ریزی  قوانین  پایداری  و  مدت دار  و  مشخص 
می توانند موجب ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران 
ایجاد  موجب  مهم  این  بی تردید  که  شوند  تولید  صاحبان  و 
امنیت  شد .  خواهد  کشور  در  ارزآوری  و  پایدار  و  مولد  اشتغال 
آزاد  نیز مناطق  از شاخص های مهم در کشور و  سرمایه گذاری 
بوده که حضور سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در بستر 
این امنیت مورد توجه قرار خواهد گرفت . همجواری مناطق آزاد 

دریایی کشور با کشورهایی که دارای ظرفیت قابل توجهی در 
جذب بازار و تولیدات بوده اند و نیز ارزان بودن جابه جایی کاال 
جابه جایی  ۸5درصد  تقریبا  که  دریایی  نقل  و  حمل  بر  مبتنی 
از  را  خوبی  بسیار  فرصت  می تواند  می شود،  شامل  را  کاالها 
جهت جذب درآمدهای ناشی از صادرات، صادرات مجدد کاال ، 
افزوده  ارزش  ایجاد  همچنین  و  کاالها  ترانشیپ  و  ترانزیت 
همچنین  و  شمال- جنوب  کریدور  به  توجه  نماید .  فراهم  کاال 
در شمال  انزلی  بنادر  از ظرفیت های  بهره مندی  و  شرق- غرب 
کشور و حاشیه دریای خزر و چابهار، قشم و کیش در مجاورت 
تجارت  در  را  مناطق  این  نقش  عمان،  دریای  و  فارس  خلیج 
به  توجه  صرفا  مسیر  این  در  می کند .  تاثیرپذیر  دریا  اقتصاد  و 
با  که  چین  کشور  کاالهای  از  درصدی  جذب  که  موضوع  این 
بر  بالغ  تجاری  مبادله  فارس ،  خلیج  حاشیه  عرب  کشورهای 
انزلی در شمال  بنادر  ۱۲0میلیارد یورو در سال داشته اند، نقش 
و بنادر قشم، چابهار و کیش را در جنوب که در مسیر کریدور 
توجه  حائز  و  مشخص  خوبی  به  داشته اند،  قرار  شمال- جنوب 
و  ایران  دریایی  مرز  در  اروند  آزاد  منطقه  قرارگیری  می سازد . 
عراق و تبادالت موثر اقتصادی بین دو کشور مبیین تاثیر پذیری 
بهره مندی از صادرات و واردات بین دو کشور در بستر دریا  و 
در  اروند  آزاد  منطقه  بود . همچنین  دریایی خواهد  نقل  و  حمل 
قابل  نقش  نیز  و شرق- غرب  شمال- جنوب  کریدورهای  مسیر 
توجهی در صادرات و واردات محصوالتی صادراتی ، وارداتی و 
ترانزیتی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد داشت . 
اقتصاد  بستر  در  دریایی  آزاد  مناطق  نقش پذیری  به  توجه  البته 
دریا محور مبتنی بر ایجاد زیر ساخت های الزم و ایجاد پایه ها و 
شرایطی  چنین  بود .  خواهد  مناطق  این  در  تجاری سازی  ابزار 
است که می تواند حضور سرمایه گذاران را به این مناطق جلب 
حمل  در  مطلوب  شرایط  ایجاد  و  زیرساخت ها  به  توجه  نماید . 
توجه  و  بندری  مطلوب  پسکرانه های  ایجاد  ترکیبی ،  نقل  و 
ایجاد  تخصصی ،  و  عمومی  صنایع  لجستیک  مراکز  ایجاد  به 
مطلوب  تجهیز  و  ایجاد  صادرات محور ،  تخصصی  ترمینال های 
سربار  هزینه های  کاهش  بین المللی ،  روز  فناوری های  به  بنادر 
در عملیات دریایی و بندری کاالها ، توجه به صنایع پایین دستی 
صنایع حمل و نقل دریایی و صنایع پشتیبان و تدارکات، همگی 
از موارد تاثیرگذار در بهره مندی مناطق آزاد از جلب سرمایه آور 
و  زیرساخت ها  الزامات ،  ایجاد  یعنی  است.  بوده  کشور  به 

بسترهای مطلوب برای امکان ایجاد اقتصاد دریامحور .
وی در رابطه با میزان موفقیت مناطق آزاد در مسیر توسعه دریامحور 
اظهار کرد: ایجاد امکانات و زیرساخت ها در راستای الزامات توسعه 
دریایی ، همگون ، متوازن ، مناسب و متناسب نبوده و اساسا و عمدتا 
سند اجرایی و راهبردی برای ایجاد ، توسعه و رشد این زیرساخت ها 
مبتنی بر استانداردهای بین المللی در مناطق آزاد تعریف نشده است . 
بنابراین از شرایط مهم در بهره مندی مناطق آزاد دریایی  امکان 
شرایط  می تواند  مهم  این  که  بوده  مطلوب  زیرساخت های  ایجاد 

مطلوبی را برای جلب سرمایه گذاری صادرات محور فراهم آورد .
گل امینی درخصوص لزوم همکاری میان مناطق آزاد با سازمان های 
چون نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی گفت:  قوانین و مقررات 
دریایی فی مابین ارگان های دریایی کشور و ارگان های مرتبط  باید 
تکمیل کننده و تسهیل گر امور مربوط به صنعت حمل و نقل دریایی 
در جهت ارائه خدمات مناسب تر به صاحبان تولید و کسب و کار 
باشد . ایجاد کارگروه رفع موانع ، هم اندیشی و هم افزایی که مبتنی 
بر رفع چالش های موجود برای حضور سرمایه گذاران و متعاقبا ایجاد 
اشتغال پایدار و ارزآوری گردد ؛ از ضروریات قابل توجه بوده که نیل 
به این مهم در راستای تعامل سازنده بر اساس قوانین و مقرراتی 
است که بتواند تکمیل کننده زنجیره توسعه اقتصادی دریایی گردد .

در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  دریایی  نقل  و  حمل  مدیرکل 
کرد  ارائه  دریا محور  توسعه  سند  تنظیم  برای  پیشنهادی  پایان 
و خاطرنشان نمود: برای ایجاد مطلوب توسعه و اقتصاد دریایی 
و  شناسایی  کشور  در  موجود  ظرفیت های  تمام  می بایست  ابتدا 
تعریف شود . متناسب با این ظرفیت ها و به جهت بهره مندی از 
ایجاد  چگونگی  و  شرایط  درآمدزایی ،  مسیر  در  توانمندی ها  این 
تحرك در این ظرفیت ها تعریف و بررسی شود . الگوها ، راهکارها 
و روش های مختلف بهره گرفتن مطلوب از ظرفیت های موجود 
استانداردهای  بر اساس  دقیق  مطالعه  مورد  و  شده  هم اندیشی 
ایجاد  با  می بایست  مسیر  این  گیرد .  قرار  نوین  و  بین المللی 
زیرساخت ها و بسترهای الزم در نیل به اهداف، توازنی مناسب ، 
متناسب و همگون داشته باشد تا ساختارها تکمیل کننده یکدیگر 
بوده و بتوانند در راستای هم افزایی یکدیگر فرآیند رشد اقتصادی 
دریامحور را ایجاد نمایند . تهیه و تدوین اسناد راهبردی و اجرایی 
مطلوب  زمانی  بازه  در  متغیر  و  ثابت  تاثیرگذار  عوامل  قالب  در 
مهم ترین  و  اولین  بین المللی  قوانین  و  باالدستی  اسناد  براساس 
گام در تحقق توسعه اقتصادی دریامحور می باشد ، که می بایست 

به این ضرورت توجه ویژه معمول داشت .

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد :
ضرورت استقرار صنایع باالدستی در پسکرانه دریاها

و اما هادی حق شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد  نیز در گفت وگو 
با نشریه، از ظرفیت های دریایی مناطق آزاد سخن گفت و بر لزوم به 

فعلیت رساندن این ظرفیت های بالقوه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: امروز در دنیا کشورهای توسعه یافته )چه در آن 
زمان که بحث گروه هشت مطرح بود و چه االن که گروه بیست 
مطرح است( تماما در کنار دریا واقع شدند. این نشانه ای برای ما 
می باشد و آن نشانه این است که اگر واقعا کشوری قرار است به 
توسعه دست پیدا کند، حتما بداند که دریا بسیار اثرگذار است؛ بنده 

چند مثال می آورم که چرا توسعه دریا محور مهم است؟
واردات یک  و  نکته بحث صادرات  اولین  داد:  ادامه  حق شناس 
کشور مطرح است؛ اگرجمعیت در کنار سواحل باشد وقتی کاالیی 
مصرف کننده  دست  به  تا  می برد  کمتری  فاصله  می شود،  وارد 

کنار  در  چنانچه  کنیم،  صادر  را  کاالیی  بخواهیم  اگر  یا  برسد 
همین  باز  شود  ایجاد  اقتصادی  بنگاه  یا  کارخانه  آن،  سواحل 
اگر  داریم،  فوالد  و  آهن  صادرات  امروز  ما  مثال  است.  گونه 
که  جایی  و  کشور  مرکز  به  آنکه  جای  به  را  معدنی  مواد  این 
اصال آب نیست منتقل کنیم و آنجا تولید شمش آهن را انجام 
سواحل  حاشیه  در  که  است  نفع  به  قطعا  کنیم،  صادر  و  دهیم 
کاالی  و  است  انتقال  قابل  راحتی  به  اولیه  مواد  چراکه  باشد؛ 
هزینه  می شود  ایجاد  برایش  افزوده ای  ارزش  که  شده  ساخته 
صادراتش کمتر خواهد شد. البته این نکته که به لحاظ زیست 
محیطی بنگاه های بزرگ برای دسترسی به آب در کنار سواحل 
باشند چه مشکالتی ایجاد می کند، موضوعی دیگری است. اما 
قرار  سواحل  کنار  در  بزرگ  بنگاه های  وقتی  اینکه  دیگر  نکته 
واحدهای  مثال  می گیرد،  شکل  همانجا  نیز  زندگی  می گیرند، 
ایران است، اگر در کنار  پتروشیمی که یک مزیت نسبی برای 
سواحل شکل بگیرد، زندگی همانجا شکل خواهد گرفت. اینکه 
زیرساخت  که  است  طبیعی  می گیرد،  شکل  زندگی  می گوییم 

متناسب با آن نیز ایجاد گردد.
انقالب  از  پیش  افزود:  آزاد   مناطق  مسائل  کارشناس  این 
شد،  ایجاد  بزرگ  اقتصادی  واحد  عنوان  به  آبادان  پاالیشگاه 
پارك  و  سینما  حتی  و  بیمارستان  درمانگاه ،  هم  آن  کنار  در 
توسعه  نتیجه  در  گرفت؛  شکل  متعدد  مسکونی  شهرك های  یا 
ما  که  طوالنی  سواحل  به  توجه  با  بیفتد  اتفاق  اگر  دریاپایه ای 
منتقل  سوی  دریا  به  را  ما  جمعیت  از  بخشی  می تواند  داریم، 
کمتر  آلودگی  و  واردات  و  صادرات  در  آن  حسن  حداقل  کند . 
هوا است. همچنین نکته مهم تر اینکه معموال سواحل به عنوان 
مرز دریای تلقی می شوند، طبیعتا نقاطی که آباد شود به لحاظ 
امنیت نیز بسیار مهم است. همچنین از نظر اقتصاد دریا نیز در 
و  شیالت  بر  عالوه  است  مهم  دریا  فوق العاده  شیالت  بخش 
بحث تجارت نیز از بعد صنعت هم دریا بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد:  اگر امروزه در امارات متحده عربی شهر دبی شهر 
دنیاست و دبی یک شهر صنعتی شده است در  تجاری مهم در 
حالی که امارات متحده شهر صنعتی نیست، به خاطر آن است که 
دبی خدمات مطلوب در آنجا ارائه داده؛ این خدمات بانک است یا 
صادرات مجدد یا یک فرودگاه بین المللی. به هر حال زنجیره ای از 
خدمات، دبی را دبی کرده که مقصد و همچنین مبدا بسیاری از 
کاالها و خدمات است. البته خودش تولید کننده نیست، بلکه دیگران 
در آنجا عرضه کننده کاال و خدمات هستند؛ زیرا دبی وقتی بندری 
مجهز ساخت و امکان زندگی مناسب را فراهم می کند، کشتی از 
جلوی قشم یا بندر عباس عبور و کاالیش را تخلیه می کند آنوقت 
یا ایران یا عراق یا بقیه کشورها بارشان را برای کشور خودشان 
می گیرند، در حالی این نقش را بندر شهید رجایی می توانست ایفا 

کند.
اهداف  به  دستیابی  در  آزاد  مناطق  نقش  درخصوص  حق شناس 
توسعه دریا محور گفت: مناطق آزاد به خصوص آنهایی که در کنار 
دریا هستند مثل کیش، قشم، اروند و انزلی و در آینده اینچه برون 
و بوشهر به واسطه منطقه آزاد بودنشان یک ظرفیت بالقوه برای 
کاهش هزینه های تولید، واردات و کاهش فرآیند و بروکراسی های 
اداری دارند و از طرفی ظرفیت بزرگی نیز  به واسطه قرار داشتن 
در کنار دریا وجود دارد. مثل این است که یک شهری رژیم حقوقی 
منطقه آزاد برایش حاکم نیست و شهری دیگر است. در واقع یک 
تسهیالت بالقوه یا برای شکل گرفتن یک شهر آباد در آن وجود 
تسهیالت  این  از  بتوانند  آزاد  منطقه  مدیران  که  به شرطی  دارد، 
حقوقی استفاده کنند. هر مدیری که بتواند از این تسهیالت استفاده 
نماید، طبیعی است که از محل آن در آمدها می توانند شهر و استانی 
را آباد و صنعتی را بنا کند. این موضوع بستگی دارد که چگونه از 
آن استفاده کنند . لذا صرف اینکه در محلی منطقه آزاد ایجاد کنیم 
و بگوییم آنجا توسعه یافته و آباد است، معنا و مفهوم ندارد؛ مثل 
این است که ایران در مسیر کریدورهای شمال به جنوب و غرب به 
شرق است اما چقدر توانستیم از این کریدورها استفاده کنیم؟ مثل 
اینکه ما می توانستیم نفت قزاقستان یا گاز ترکمنستان را در شمال 
ایران تحویل بگیریم و با گاز و نفت خام خودمان در جنوب کشور 
سوآپ کنیم! سوال اینجاست که ما چقدر توانستیم از این مزیت 
استفاده کنیم؟! لذا اینکه بگوییم جایی منطقه آزاد و جایی در کنار 
می توانیم  توسعه  گام های  و  است  دریا محور  اقتصادی مان  ساحل 
بالفعل  ظرفیت  به  آنکه  برای  است  بالقوه  ظرفیت  فقط  برداریم، 

تبدیل کنیم، راه زیادی در پیش داریم.
این کارشناس مناطق آزاد در رابطه با اینکه مناطق آزاد در مسیر 
توسعه دریا محور چه میزان موفق بوده اند، گفت: طبیعتا نسبی است، 
چون کیش را به عنوان یک منطقه آزاد گردشگری در نظر گرفتیم، 
موفقیت های نسبی نیز کسب کرده است؛ اگر مثال برخی مقررات 
دستاوردهای  شاید  می کرد،  تغییر  گردشگری  بحث  با  متناسب 
بیشتری حاصل می شد. در مجموع هر منطقه آزادی را با توجه به 

ماموریتی که برایش تعریف شده باید نگاه کرد.
در  موفقیت  به  دستیابی  برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
میان  همکاری  برای  الگویی  چه  به  نیاز  بین المللی  عرصه 
و  سپاه  و  ارتش  دریایی  نیروی  با  آزاد  مناطق  سازمان های 
چون  نهادهایی  و  امنیت  و  نظم  حافظان  عنوان  به  دریابانی 
گردشگری  و  کشور  وزارت  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان 
دو  نظامی  و  امنیتی  مسائل  آزاد  مناطق  در  کرد:   اظهار  است، 
موضوعی جدا هستند . مسائل امنیتی و نظامی در مناطق آزاد از 
سیاست های ملی پیروی می کند؛ لذا اگر در خلیج فارس امنیت 
وجود دارد، نیروهای نظامی ایجاد کردند؛ این امنیت هم برای 
منطقه آزاد است هم برای سرزمین اصلی؛ فکر نمی کنم منطقه 
آزاد در این موضوع نقش و مسئولیتی داشته باشند؛ مسئولیت با 
سرزمین اصلی است و مدیران منطقه آزاد حق ورود در این گونه 
پررونق  زنجیره ای  وقتی  اقتصادی  نظر  از  اما  ندارند.  را  قضایا 
داشته  کمتری  امنیتی  چالش های  که  می رسد  نظر  به  باشد، 
باشد؛ ولی در هر حال امنیت کشور مقوله ای است که در قالب 

از  بلکه بسیار مهم تر  آزاد نمی گنجد،  یک جزیره و یک منطقه 
مسئولیت مناطق آزاد است.

توسعه  سند  تنظیم  برای  پیشنهادی  ارائه  درخصوص  حق شناس 
دریا محور کشور که هنوز تصویب نشده است، گفت:  به نظر می رسد 
که وقتی منطقه آزاد قبلی و هم جدید اعالم شد، در واقع صرفا 
فرآیند استصوابی آن در نهادهای مختلف طی و ابالغ شد. به نظر 
می رسد که قبل از آنکه نقطه ای به منطقه آزاد تبدیل شود، باید 
به هزینه های زیرساخت آنجا توجه کرد. نمی شود صرفا محلی را 
منطقه آزاد اعالم کنیم بعد انتظاراتمان نسبت به آن منطقه متناسب 
با قانونی باشد که مصوب شده است. یعنی ما نقطه ای را منطقه 
آزاد اعالم می کنیم بعد می گوییم منطقه آزاد منشا واردات شده و 
یا اینکه چرا منشا صادرات نشده است؟ نکته  اساسی این است که 
باید ابتدا زیرساخت ها فراهم شود بعد از آن منطقه انتظارات داشت. 
نمی شود نقطه ای منطقه آزاد باشد و مشکالت زیرساختی مثل آب، 
برق، گاز ، تلفن و راه های دسترسی و در یک کالم زیرساخت ها 
دچار مشکل باشد . نمی شود در منطقه آزاد یک سوله و یک خط 
اینجا صادرات مجدد  باشیم که چرا  انتظار داشته  اما  نباشد  تولید 
واردات کاال شده است؟  اینجا محل ورود  یا چرا  نمی شود  انجام 
هر جایی که منطقه آزاد اعالم می کنیم، متناسب با آن باید هزینه 
زیرساخت بدهیم و انتظار داشته باشیم از این زیرساخت متناسب با 
هزینه ای که کردیم بهره برداری انجام شود. باید بررسی شود که آیا 
سود اقتصادی متناسب با هزینه زیرساخت هست یا نیست؟ این دو 
موضوع را باید تفکیک کنیم . باید بررسی شود که نقطه ای را که 
منطقه آزاد اعالم می کنیم چقدر نیاز به زیرساخت دارد؟ نکته دوم 
اینکه با توجه به زیرساختی که تعیین شده آیا سودی به اقتصاد 
ملی رسانده یا نرسانده؟ اگر این دو مورد را تفکیک و کمک کنیم 
وقت  آن  برسد،  سرانجامی  یک  به  آزاد  منطقه  در  زیرساخت ها 
می شود انتظاراتمان را متناسب با اهدافی که برای مناطق آزاد ایجاد 

کردیم، آن انتظارات را از مدیران مناطق آزاد بخواهیم.
این کارشناس امور مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: در برنامه هفتم 
باید به دو نکته مهم توجه کنیم؛ یکی از مسائل مهم کشور بحث 
آب  دیگر  مسئله  و  آلودگی کالن شهرها  بحث  و  زیست  محیط 
است. دیر یا زود نه تنها ایران بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه 
مشکل جدی آب به وجود خواهد آمد. ما باید جمعیت مان را به سمت 
سواحل منتقل کنیم؛ اینها موضوعات مهمی برای کشور است. اگر 
دو چالش مهم را برای ایران در آینده متصور شویم، یکی مسئله 
زیست محیطی و دیگری مسئله آب است. لذا این دو موضوع را 
در برنامه هفتم با انتقال جمعیت به سمت سواحل خصوصا مناطقی 
از  کمی  شاید  موقع  آن  کنیم.  لحاظ  باید  کردیم،  اعالم  آزاد  که 
چالش های زیست محیطی و موضوعات کشور کاسته شود. برای 
اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید صنایع جدید و مرتبط با آب را به سمت 
سواحل انتقال دهیم؛ البته بخشی از مردم که به سمت شمال کشور 
برای ساخت ویال و زندگی می روند و بحث اشتغال در آنجا مطرح 
نیست؛ بلکه صرف گذراندن اوقات فراغت است؛ اما مردم برای کار 
و اشتغال به سمت سواحل مکران می روند؛ لذا باید برایشان زمینه 
زندگی و اشتغال فراهم کرد و این موضوع را باید در برنامه هفتم و 
در بحث توسعه دریا محور برای حل چالش های مهمی که کشور با 

آن مواجه خواهد شد، لحاظ کرد.
 

سخن پایانی
باید تاکید داشت که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که 
اقتصاد  سه گانه  محورهای  پایه  بر  و  انقالب  معظم  رهبر  توسط 
مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی 
فرهنگی و با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی 
و خارجی تنظیم شده است، بخش دریا و حمل و نقل دریایی مورد 
توجه ویژه قرار گرفته و در سه بند از هشتاد بند سیاست های کلی 
از این موضوع توسعه اقتصاد دریایی  اولین بند  آورده شده است. 
جنوب کشور در محور )چابهار-  خرمشهر( با تاکید بر سواحل مکران 
است. اکنون با توجه به اینکه در هفته گذشته ایران به عضویت 
بر  این موضوع  درآمد، طبیعتا  منطقه ای شانگهاي  کامل سازمان 
بحث اقتصادی و اقتصادی دریا محور به ویژه در مناطق آزاد تاثیر 

قابل توجهی خواهد گذاشت.
به هر حال عضویت کامل ایران در سازمان منطقه ای شانگهاي 
سطح  که  بود  امیدوار  می تواند  چراکه  است؛  اهمیت  حائز  بسیار 
و  یابد  افزایش  سازمان  این  اعضای  با  خارجی کشورمان  تجارت 
بتوان در مقابل محدودیت هایی که اروپایی ها و آمریکا علیه اقتصاد 

ایران اعمال کرده اند، با قدرت بیشتری ایستادگی کرد.  
باید اذعان داشت ایران دارای ظرفیت های گسترده است، به ویژه 
که در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق قرار دارد. در 
طول سال های گذشته بسیاری از کشورها تالش کرده بودند تا به 
نوعی جایگزین ایران در منطقه غرب آسیا شوند، اما همچنان ایران 
مهم ترین مسیر این کریدور برای عبور از منطقه به آسیا، اروپا و 

افریقا محسوب می شود.
در حوزه انرژی نیز باید تاکید داشت ایران بر طبق آمارهای موجود، 
عمده ترین ذخایر نفت خصوصا گاز جهان را دارد که به  شدت مورد 
است؛  هند  و  شانگهای همچون چین  پیمان  مهم  اعضای  توجه 
ضمن اینکه جمهوری اسالمی ایران پیمان های راهبردی با چین 
و همچنین هندوستان دارد. این روابط راهبردی می تواند در کنار 
همکاری های امنیتی پیمان شانگهای، به عنوان یک مکمل ویژه 

برای سیاست نگاه به شرق ایران باشد.
مضاف بر اینها ایران با عضویت کامل در این سازمان، به بازارهای 
گسترده کشورهای عضو سازمان شانگهای نیز متصل می شود و در 
حوزه  های مختلف تجاری، ترانزیت و انرژی به عنوان یک قدرت 
منطقه می تواند با این کشورها تعامالت اقتصادی مثبتی را داشته 
باشد و با توجه به اینکه اخیرا ایران عضو دائم اتحادیه اقتصادی 
این  اوراسیا شده، حضور در سازمان همکاری شانگهای می تواند 
روند را تکمیل کند که ایران از ظرفیت های اقتصادی کشورهای 
این حوزه که 65درصد جمعیت جهان و همچنین منابع جهان را در 

خود جای داده ناد، نیز استفاده نماید.
مثل  سازمان  این  اعضای  آنکه  همه  از  مهم تر  پایان،  در  و 
ازجمله  قرقیزستان  ازبکستان،  قزاقستان،  تاجیکستان، 
ازجمله  کشورمان  ترانزیتی  مزیت های  از  منتفع  کشورهای 
و  ایران  عضویت  با  بنابراین  می باشند.  شمال- جنوب  کریدور 
حذف  همچون  آن  از  ناشی  اقتصادی  مزایای  از  بهره مندی  با 
ایجاد  ازجمله  برنامه هایی  اقتصادی و  محدودیت های تجاری و 
منطقه آزاد بین کشورهای عضو و در کنارآن برنامه های بانکی 
و پیشبرد طرح هایی با محوریت انرژی، می تواند کمک شایانی 
به راه اندازی و فعال نمودن کریدور شمال- جنوب از مسیر ایران 

و از مبدا بندر چابهار داشته باشد.
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به فعلیت رساندن ظرفیت بالقوه دریایی با انتفاع از مزیت های مناطق آزاد
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نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد 
تعامل و تجارت خارج از چارچوب های تعریف شده در داخل سرزمین های 
تعریف  به  نگاهی  با  است؛  گردیده  ترسیم  مختلف  کشورهای  با  اصلی 
توسعه  در  مناطق  این  نقش  از  بهتری  درک  به  می توان  آزاد  منطقه 

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

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

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

بستر بسیار مناسبی در رسیدن به این اهداف را دارند. 
در گزارش پیش روی به مزیت ها، ظرفیت ها، مشکالت و محدودیت های 

مناطق آزاد در شرایط کنونی پرداخته ایم که در ذیل می خوانید.

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

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

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

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

آزاد فرودگاهی، مناطق آزاد دریایی و مناطق آزاد درون سرزمینی دارند.
گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه گذاری، مسئله مهم اقتصاد 
قابل  تحملی  حد  سرمایه  سرمایه گذاری،  ادبیات  در  اما  است؛  ما  کشور 
برای  بزرگ جهانی  مثال، یک شرکت  برای  قبول می کند.  را  از ریسک 
سرمایه گذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایه گذاری در مناطق امیرنشین 
امارات )دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، و...( است تا مثال منطقه 
از بیش  اروند. هم اینک در منطقه آزاد جبل علی )دبی( شرکت هایی  آزاد 
از 90کشور دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیت های 
برای  مالکیت صددرصدی  از حق  بهره مندی  تضمین  و  و هدفمند  موثر 
ملی  نکردن  درباره  و تضمین  تعهد  ارزی،  اتباع خارجی، عدم کنترل های 
مالیات های  بین المللی،  و  منطقه ای  تنش های  نبوِد  خارجی،  سرمایه های 
ارزش  بر  مالیات  سرمایه،  سود  بر  مالیات  درآمد،  بر  )مالیات  شده  حذف  
افزوده(، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت ها )در مواردی کمتر از یک 

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

کنیم که یکی از کارکردهای آن می تواند توسعه صادرات باشد. 
رکود،  تورم،  تحریم،  همچون  کشورمان  خاص  مشکالت  به  توجه  با 
این  میان مدت  و  کوتاه مدت  برای حل  و  رکودی  تورم  گاهي  و  بیکاری 
باید  اما  از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد.  معضالت ساختاری می توان 
دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص و منحصربه فرد از مناطق آزاد 
هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هم اینک 
نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین المللی است. 
اصلی  دالیل  از  ایران  اقتصاد  ساختاری  مشکالت  که  داشت  دقت  باید 
از طرف دیگر معضالتی چون  آزاد است و  ناتوان  شدن مناطق  و عمده 
بیکاری مفرط و عدم توازن منطقه ای و مشکالت خاص مناطق مرزی، 
نشان می دهد که باید همه جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل های 
اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. 
با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکالت ساختاری اقتصاد کشور و 
فهم این نکته که اصوال آنچه مدنظر تئوری های علمی تجارت بین الملل 
براساس  ما  و  نیست  ما  توجه  مورد  فعال  است،  آزاد  مناطق  از  اقتصاد  و 

آزاد  مناطق  توسعه  از  دیگری  اهداف  دنبال  به  خود  خاص  مشکالت 
هستیم؛ نشان می دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد 
آزاد  نباید عملکرد مناطق  کرده ایم و حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، 

خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.

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

از پتانسیل های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره گیری کرد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم می توانند گذرگاه های مهمی 
در کشور درخصوص بی اثر کردن تحریم های بین المللی شده امریکا باشند و 
باتوجه به ظرفیت های بالقوه موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توان 
با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم ها را در این مناطق به فرصت در 

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

ایران کشوری است که به لحاظ سوق الجیشی در منطقه ای خاص قرار 
گرفته که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود، به هیچ عنوان 
قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مرزی که 
غالبا مرزهای حساس و شاهراه های بین المللی هستند مانند چابهار، ماکو و 
اروند، این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز 

تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. 
بنابراین به واقع می توان گفت که با استفاده از ظرفیت ها و مزیت های مناطق 
آزاد پانزده گاه در پانزده نقطه استراتژیک کشور می شود با یک مدیریت جامع و 
صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی شک این امر همراهی و همیاری تمام 
سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با مناطق آزاد را مطلبد و امیدواریم با اتحاد و 

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

برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا بعد اقتصادی، 
برای  غیرنفتی  از سویی صادرات  و  نیست  توسعه صادرات ممکن  بدون 
اقتصاد مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون شک 

مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند. 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین روش های دستیابی به بازارهای 
بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این 

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

نقش سازنده ای را داشته باشند. 
در جهت بی اثر کردن تحریم ها با استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور  در  کلی  اجماع  یک  باید  اینکه  ازجمله  دارد،  وجود  ضرورت های 
صورت گیرد که این مناطق بتوانند در بی اثر کردن تحریم ها نقش بسزایی 
به طور قطع دستگاه ها و  اجماع صورت گیرد،  این  زمانی که  کنند؛  ایفا 
همان  دقیقا  این  می کنند؛  کم  آزاد  مناطق  در  خود  دخالت  از  سازمان ها 
با آن روبه رو هستند و  آزاد  موضوع بخشی نگیری هایی است که مناطق 
قرار  آزاد  مناطق  حرکت  مسیر  در  اجرایی  دستگاه های  بعضا  که  موانعی 

می دهند، دستگاه هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. 
باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند 
مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه های زیرساختی مانند آب، 
برق، اینترنت و... باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان های مناطق آزاد 
قرار بگیرند؛ ماده 112 قانون برنامه پنجم و ماده 65 احکام دائمی برنامه های 
توسعه  کشور را اجرا کنند و مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل 

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

موارد، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم از تحریم ها عبور کنیم.

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

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

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

مناطق آزاد داشته باشیم می توانند به خوبی این نقش ها را ایفا کنند.

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

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

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

جذب سرمایه گذاران را فراهم  نماید.

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

تمرکز نماییم و صد البته که برنامه ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش  جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های مختلف 
مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت 
بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص 
منابع. بی شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می تواند خلق 

همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور 
کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می شود، یعنی سیلوهایی که با 
هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش های مختلف 
برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش 

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

لزومایجادواحدهایتحقیقوتوسعهدرمناطقآزاد
این  بگیریم،  نظر  در  اقتصادی  سیستم  یک  را  کشور  آزاد  مناطق  اگر 
سیستم اقتصادی یک ورودی و یک خروجی دارد؛ خروجی این سیستم 
یک  در  مطلوب  خروجی  به  رسیدن  برای  محصول.  یا  است  خدمات  یا 
است؛  مهم  نکته  چند  مناسب،  محیط  یک  متن  در  و  اقتصادی  سیستم 
اول برنامه ریزی، دوم این برنامه ها با چه کسانی اجرا شود و سوم ساختار 
سازمانی. یعنی این نیروهای انسانی چگونه با هم ارتباط برقرار کنند. ما از 
توجه به ساختارهای سازمانی در مناطق آزاد غافل شدیم. باید به سمتی 
حرکت کنیم که طراحی های درستی داشته و در کنار آن از تکنولوژی های 
نیست  کافی  تنهایی  به  موضوع  سه  این  یعنی  نماییم.  استفاده  مناسب 
روش  یعنی  چه؟  یعنی  تکنولوژی  حال  دارد.  نیاز  هم  تکنولوژی  حتما  و 
بر  فرض  حال  است؟  مطلوب  انجام  روش  ما  کار،  روش  آیا  کار.  انجام 
این که تمامی این فاکتورها را داشته باشیم، اما مهم این است که با چه 
در حوزه  است، هم  مسئله  این  بر  فرهنگی که چتر حاکم  آن  فرهنگی! 
منابع انسانی و هم محیطی که کار در آن صورت می گیرد شکل دهنده 
یک سیستم اقتصادی است و از همه مهم تر تجربه های جهانی می باشد. 
باید نمونه های موفق اقتصادی در دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی، چین 
و یا کشورهای همسایه و رقبای تجاری کشور و مراکز تحقیق و توسعه 

را ببینیم و مطالعه کنیم. 
موضوعی که جای آن در مناطق آزاد بسیار خالی می باشد، موضوع تحقیق 
و توسعه است. به تعداد مناطق آزاد، باید در کنارشان اتاق فکر قوی داشته 
باشیم، این اتاق فکرهای قوی هستند که می توانند به خلق نوآوری جدید 
در  بزرگی  توسعه  و  تحقیق  مراکز  برنده هستند که  آنهایی  کنند،  کمک 
کنار خود دارند، نه تصنعی، بلکه برای یادگیری. یک زمانی یادگیری از 
طریق تحقیق می باشد و زمانی از طریق انجام است؛ همه این یادگیرهای 
هنگامی شکل می گیرد که مراکز تحقیق و توسعه قوی داشته باشیم که 

دائما در حال خلق کردن ارزش باشند. 

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

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

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

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

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

و درستی را برای حرکت انتخاب کنند.



در  که  شانگهای  سازمان  سران  نشست  یکمین  و  بیست  پایان  در 
سازمان،  اصلی  برگزار شد، سران ۸کشور عضو  تاجیکستان  پایتخت 
نظر موافق خود را با تبدیل عضویت ایران از عضو ناظر به عضو اصلی 

اعالم و اسناد آن را امضاء کردند. 
از  یکی  عنوان  به  ایران  عضویت  تبدیل  فنی  فرآیند  اساس  این  بر 
اعضای اصلی سازمان شانگهاي آغاز شد و ایران از این پس به عنوان 
عضو اصلی سازمان منطقه ای شانگهاي با کشورهای عضو همکاری 

و تعامل خواهد داشت. 
عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای گامی بزرگ به سوی روابط 
خارجی  سیاست  برای  مهم  پیشرانی  و  همسایگان  با  یافته  توسعه  
آسیامحور در دولت سیزدهم است که مي تواند نقشه راه مناطق آزاد 
و ویژه کشور نیز باشد تا همراه با دیگر سیاست هاي راهبردي دولت 
را  خود  صادراتي  سرمایه گذاري هاي  و  تولیدي  برنامه هاي  سیزدهم، 
حضور  و  کاال  کار،  بازار  تنظیم  که  مناطقي  کنند.  تدوین  و  تنظیم 
صنعتي  کاالهاي  صادرات  و  تولید  منطقه اي،  و  جهاني  بازارهاي  در 
همه  مطالبه  مورد  که  است  آن  قانوني  مصرحه  اهداف  از  تبدیلي  و 

دست اندرکاران اقتصادي کشور است. 
خارجی  سیاست  مهم  مصداق  شانگهای  سازمان  در  ایران  عضویت 
که  است  سیزدهم  دولت  در  ایران  رشد  به  رو  دیپلماسی  و  فعال 
همکاری های  سازمان  در  ایران  دائم  عضویت  از  رئیس جمهوری 
منطقه ای شانگهای به منزله یک موفقیت دیپلماتیک یاد کرده است 
ابعاد اجرایی کردن سیاست خارجی دولت در زمینه  از  را یکی  و آن 
از  باید  و  است  کرده  بیاد  همسایگی  سیاست  و  اقتصادی  دیپلماسی 

ظرفیت هاي آن براي رونق مناطق آزاد و ویژه استفاده کرد. 
سازمان همکاری های شانگهای متشکل از ۹کشور روسیه، چین، هند، 
پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ایران است که 
زمینه هاي  تمام  تقویت همکاری های منطقه ای در  براي  از سال ۲۰۱۵ 
افزایش  زمینه هاي  )در  اقتصادی  امنیتی،  چندجانبه  همکاری های 
سطح بازرگاني با برنامه بلندمدت تشکیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی، 
با تسهیل در فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای  بانکی  همکاری های 
اجرای پروژه های مشترک، باشگاه مشترک انرژی با هدف بنیان گذاردن 

تشکیالتی بین المللی( و فرهنگی شکل گرفته است. 
این سازمان در سال ۱۹۹۶ از طرف رهبران چین، روسیه، قزاقستان، 
نفوذ  برابر  در  موازنه  برقرار کردن  با هدف  تاجیکستان  و  قرقیزستان 
آمریکا و ناتو در منطقه پایه گذاری شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به 
این سازمان پیوست و این سازمان رسما به سازمان همکاری شانگهای 
تغییر نام داد. سه کشور افغانستان، بالروس و مغولستان به عنوان عضو 
ناظر و ۶کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، 

محسوب  سازمان  این  گفت وگوی  شرکای  از  نیز  سریالنکا  و  ترکیه 
می شوند. تاجیکستان در اجالس بیست ویکم با حضور نماینده طالبان 

در نشست شانگهای موافقت نکرد. 
این سازمان داراي حدود یک چهارم سطح خشکی های زمین و حدود 
۴۳درصد جمعیت جهان است. سازمان همکاری های  شانگهای با حدود 
ماهیت  با  سازمان هایی  معدود  ازجمله  ملی  ناخالص  تولید  ۲۵درصد 
تجارت  میزان  است.  جهان  در  امنیتی-نظامی  و  اقتصادی  هم زمان 
ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای در سال ۱۳۹۹ به 
۵۵میلیون تن کاال به ارزش ۲۸میلیارد دالر رسید که سهم صادرات 
۴۶میلیون تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۶۰۰میلیون دالر و سهم واردات 

۹میلیون تن به ارزش ۱۳میلیارد و ۴۰۰میلیون دالر بوده است. 
بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸میلیارد و ۹۰۰میلیون 
با  افغانستان  دالر،  ۴۰۰میلیون  و  ۳میلیارد  با  هند  و  است  بوده  دالر 
۶۰۰میلیون  و  میلیارد  یک  با  روسیه  دالر،  ۳۰۰میلیون  و  ۲میلیارد 
دالر و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر در رتبه های بعدی 
سازمان همکاری های  در  ایران  دائم  رو، عضویت  این  از  دارند.  قرار 
شانگهای فرصت خوبی براي تحقق توسعه تجارت و افزایش صادرات 
است؛ به طوري که مي توان در قالب احیای جاده ابریشم و با استفاده 
برگزار  ساله  که همه  در چین  تجاری  نمایشگاه  برگزاري  از ظرفیت 
مي شود، نسبت به عرضه و نمایش محصوالت تولیدي- صادراتي اقدام 
کرد. ایران در سال های اخیر در این نمایشگاه مشارکت داشته است. 

تاجیکستان  و  ایران  شانگهای،  سازمان  سران  اجالس  پایان  در 
فنی  پروتکل  یک  و  توافق نامه  یک  همکاری،  تفاهم  ۶یادداشت 
همکاری های گمرکی به امضاء رساندند. این در حالي بود که با امضاي 
۱۶۰سند همکاری بین دو کشور در سال های گذشته، متاسفانه حجم 

مبادالت تجاری دو کشور به ۵۷میلیون دالر کاهش یافته است، هر 
چند با توجه به ظرفیت های موجود و با استمرار و افزایش تماس ها، 
دیدارها و مذاکرات ایران و تاجیکستان امید مي رود تجارت دو کشور 
را بتوان تا سطح ۵۰۰میلیون دالر هدفگذاری کرد. به ویژه که از میان 
کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي، تاجیکستان مي تواند از 
اولویت هاي ایران براي ارتباط با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای 
در  کشور  دو  ارتباط  از  جدیدی  فصل  لزوما  که  کرد  ذکر  همسایه 

زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود  .
با توجه به توافق تدوین نقشه راه گسترش روابط ایران و تاجیکستان 
و عملیاتي شدن اهداف آن تا سال ۲۰۳۰ برای توسعه روابط و افزایش 
ظرفیت های  و  زمینه ها  دالر،  ۵۰۰میلیون  به  تجاری  تبادالت  سطح 
الزم برای ارتقای سطح مناسبات دو کشور وجود دارد تا پتانسیل های 

موجود عملیاتی شوند. 
تاجیکستان خصوصا  ایران و  اجرایی  رایزنی مستمر و منظم مقامات 
مهمي  راهکارهاي  ازجمله  اقتصادي،  ویژه  و  آزاد  مناطق  طریق  از 
است که در برنامه هاي دولت سیزدهم به خوبي قابلیت اجرایي شدن 
که  کرد  امیدواری  اظهار  تاجیکستان  رئیس جمهور  چنانکه  آن  دارد؛ 
با  و  نهایی شده  دو کشور هر چه سریع تر  روابط  راه گسترش  نقشه 
بتوان  نهادهای تخصصی مشترک،  و  تشکیل شورای سرمایه گذاری 
همچنین  او  کرد.  دنبال  بیشتر  با سرعت  را  راه  نقشه  اهداف  اجرای 
بندرعباس  و  چابهار  بندر  ظرفیت های  و  ممتاز  موقعیت  به  اشاره  با 
بندر  از  گفته بود که تاجیکستان به طور جدی عالقه مند به استفاده 
چابهار و بندرعباس از طریق خطوط ریلی و جاده ای است. همچنین 
خواهان برقراری پرواز مستقیم منظم بین دو کشور، مشارکت ایران 
در اکتشاف نفت و گاز در تاجیکستان، گسترش همکاری های علمی 

و فرهنگی و توسعه گردشگری بین دو کشور شد. هم چنانکه تشریح 
زمینه های همکاری و حضور اقتصادی و تجاری ایران در تاجیکستان 
نیز مي تواند  فعاالن بخش خصوصی کشور را در عرصه های استخراج 
و تولید انرژی، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، ساخت نیروگاه و 

سالمت و درمان تاجیکستان فعال کند  .
با این رخداد باید گفت الزامات سیاست خارجي کشور از طریق تقویت 
دیپلماسی اقتصادی قادر است وزارت امور خارجه را نیز در شناسایی 
بازارهای هدف کاال و خدمات ایرانی فعال ساخته و مسیر رسیدن به 
آن را براي فعاالن اقتصادي دو کشور ازجمله در مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادي ایران تسهیل کند. 
استان های مرزی کشور نیز در این زمینه ماموریتی مضاعف برعهده 
دارند؛ زیرا صادرات کاال و خدمات ایرانی به ویژه به کشورهای همسایه 
اهمیتي  به  توجه  با  باشد.  داشته  زیادي  زمینه هاي گسترش  مي تواند 
قائل شده  اقتصادی  دیپلماسی  فعال کردن  برای  که دولت سیزدهم 
توسعه  کار  و  فعال تر شده  اقتصادی  میزهای  باید  این پس  از  است، 
بازارهای صادراتی و تقویت تعامالت اقتصادی کشور با دیگر کشورها 
به ویژه در مورد صدور  دنبال شود و موانع موجود  به شکل عملیاتی 

مجوزها برداشته شود.
مختلف  بخش های  در  کشور  از  خارج  ایرانیان  سرمایه گذاری  امروزه 
تولیدي و صادراتي در کشور اهمیت زیادي داشته و با توجه به تضمین 
عامل  مي تواند  این  دولت،  سوي  از  سرمایه گذار  و  سرمایه  امنیت 
مهمي در چذب سرمایه خارجي نیز باشد؛ عاملی که در توسعه تولید 
است. هم چنانکه  بسیار حیاتي  تکنولوژي  انتقال  و  اشتغال  افزایش  و 
امنیت سرمایه گذاری و امنیت سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
زمینه  و  ویژه تضمین شده اند  و  آزاد  مناطق  مقررات  و  قانون  حسب 
ازجمله  مختلف  طرق  به  را  کشور  داخل  در  ایرانیان  سرمایه گذاری 
تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده و از فعالیت شرکت های 

ایرانی در خارج از کشور نیز حمایت مي کند. 
ایران و کشورهاي  تمدنی  و  تاریخی، فرهنگی  اشتراکات  رو،  این  از 
ازجمله  آنها  با  فراوان  همکاری  توافق نامه هاي  انعقاد  و  همسایه 
تاجیکستان به منزله مصادیق خوب همکاری هاي اقتصادی مي توانند 
مناسبات  سطح  ارتقای  برای  را  فراوانی  ظرفیت های  و  زمینه ها 

اقتصادی و فنی ایران و کشورهاي همسایه به وجود آورند. 
ایران  همکاري هاي  اصلي  مصادیق  از  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بازرگاني،  مبادالت  توسعه  مي روند.  شمار  به  همسایه  کشورهاي  با 
زمینه سازي براي اقالم وارداتي کشورهاي عضو شانگهاي و صادرات 
به آنها ازجمله فعالیت هایي است که دولت سیزدهم مي تواند با جدیت 

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور دنبال کند. 
تهیه نقشه راه براي تحقق دیپلماسي فعال از طریق تقویت فعالیت هاي 
براي  توسعه  راهکارهاي  ازجمله  کشورها  این  با  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بازارهاي منطقه اي و بین المللي است؛ ظرفیتي که جدیت  حضور در 
در آن مناطق آزاد و ویژه اقتصادي را متحول مي سازند، خصوصا که 
برخورداری از زبان، ارزش ها، فرهنگ و تاریخ مشترک، عامل مهمی 

در تسهیل مسیر تقویت روابط کشورها است.

مناطق آزاد پيشران توسعه روابط 
اقتصادي با سازمان منطقه اي شانگهاي

گسترش دیپلماسی اقتصادی با عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای:
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 دکتر عبدالرسول خليلي

کارشناس مناطق آزاد

قانون  تبصره ۱۹  براساس  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  با شکل گیري 
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ این مناطق 
محرومیت زدایي  و  توسعه  به  دستیابی  برای  تجارت  رونق  منظر  از 
از عوارض  درآمد هاي حاصل  از  استفاده  با  تا  کردند  منطقه ای سعی 
قانوني  و تسهیالت  بازرگانی  زمین، خدمات  اجاره  و  ورودي، فروش 
حاصل از تخفیف سود بازرگانی برای واردات کاالهای تجاری از طریق 
مناطق آزاد، که به داخل کشور وارد شده ، برای جبران کمبود منابع 
ساختن  آماده  با  آنکه  شود، ضمن  پیش بیني  مناطق  سرمایه  و  مالي 
برای  را  مناطق  اصلی  ماموریت های  و  اولیه، هدف ها  زیرساخت های 
دستیابی به توسعه در فرآیند شاخص هاي بین المللی که همانا جذب 
و مشارکت سرمایه گذاری و در نهایت تولید ، صادرات و بهره گیری از 
آماده  با  چند  هر  بخشند.  تحقق  است،  اشتغال  و  شغلی  فرصت های 
شدن زیرساخت ها ، مناطق هنوز هم مستلزم حمایت های مالی و ایجاد 
را  بتوانند فرصت های مناسبی  تا  از سوي دولت اند  منابع مالی جدید 
از ماموریت هاي اصلي مناطق  برای جلب سرمایه گذاری خارجي که 

آزاد کشوراند، فراهم کنند. 
از رویکرد مناطق آزاد  باید یادآوري کرد حال که توقع  در این مورد 
افزون تر از گذشته شده، باید تمهیدات کامل تري براي توسعه مناطق 
آزاد از منظر بین المللي اتخاذ کرد، به طوري که از حد ارائه رهنمود از 
سوي متولیان قانونگذاري و برخي از متولیان منتقد اجرا در کشور پا 
را فراتر از آن گذاشت؛ نمي شود از مناطق آزاد انتظار عملکرد جهاني و 
حتي منطقه اي داشت، ولي از منظر زیرساخت هاي مورد نیاز در حداقل 

امکانات به سر ببرند! 
امروزه، مناطق آزاد از اهرم هاي مهم براي توسعه اقتصادي کشورها 
توسعه  یافته،  زیرساخت های  موفق  آزاد  مناطق  مي روند.  شمار  به 
لجستیک و مدیریت هاي مستقلی را به وجود آورده اند که تامین کننده 
نیازهای بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصاد ملي اند. این مناطق 
آزاد محیط ثابتی را با تمرکز بر روی توسعه تجاری، صنعتي و خدمات 

با تاکید بر فناوري هاي پیشرفته شکل می دهند.
تحوالت سال های گذشته نشان می دهدکه مناطق آزاد پایلوت مناسبی 
برای پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای بوده و دولت مي تواند با تقویت 
و تکمیل زیرساخت هاي مناطق آزاد کشور، در زمینه هاي مورد نیاز، 
نگاهي موثر به اهمیت رویکردهاي مناطق آزاد، براي رفع مشکالت 

ساختاري بروکراتیک در سرزمین اصلي برداشت. 
باید گفت مهم ترین علت شکست مناطق  را مي توان داشتن تصویري 
که  دانست  سرمایه گذار  کشورهاي  نزد  سرمایه پذیر  کشور  از  مبهم 
مي گذارد.  تاثیر  نیز  سرمایه گذار  کشور  حقوقي  و  حقیقي  براشخاص 
این تصویر مبهم ممکن است ناشي از عدم ثبات سیاسي، نبودن امنیت 
در  وجودشان  که  افراطي  تجاري  اتحادیه هاي  فعالیت  یا  اقتصادي 
مسائل  این  باشد.  دیگري  مشابه  دالیل  یا  است،  کننده  تعیین  بازار 
تاثیرخود  تحت  را  فرصت هاي سودآور  و  سرمایه گذاري  جو  بي تردید 
قرار مي دهد. ازعوامل کلیدي و مهم شکست مناطق آزاد مي توان از 

عوامل ذیل نامبرد:
 تصمیم گیري هاي منطقه اي ضعیف )مکان یابي نامناسب(

  عدم وجود ارتباطات و حمل و نقل کافي
 عدم ارتباط با بازارهاي جهاني که ورود و پذیرفته شدن در آن به 
دلیل رقابت با بیش از هفتاد کشور در حال توسعه و کشورهاي صنعتي 

و پیشرفته که بازارهاي انحصاري خود را دارند، بسیار دشوار است.
این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که بدانیم تعیین و گزینش 
به  ویژه  امتیازات  دادن یکسري  و  آزاد  منطقه  عنوان  به  منطقه  یک 
آنها، صرفا نمي تواند سرمایه   گذاري خارجي و داخلي را به شکل خودکار 
جذب کند و از ثرات مثبت آن در زمینه تولید، صادرات، اشتغال به کار 
نیروي انساني، حضور و به دست آوردن موقعیت در بازارهاي جهاني و 

کسب درآمدهاي ارزي و غیره بهره ببرد.
در راستاي تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه ریزي کافي 
براي کسب موفقیت الزم است. به عالوه پیش شرط هاي اساسي در 
و  ثبات  مانند وجود  امر صادرات کاال  در  جهت جذب سرمایه گذاري 

محیط اقتصادي مناسب ضروري است. 
وجود این چنین محیطي باید قابلیت رشد و توسعه بین المللي را نیز 
داشته باشد. محیطي که بتواند زمینه فعالیت هاي اقتصادي منطقه آزاد 
را براي موسسات تولیدي فعال که به نظر اقتصاددانان توسعه، عامل 
کلیدي توضیح تفاوت نرخ رشد در کشورهاي مختلف مي باشد تا در 
جهت پیوند با اقتصاد و بازار جهاني فراهم کرده و گسترش دهد، آنها 
کار این موسسات را تا اندازه زیادي براي توسعه اقتصاد تعیین کننده 
مي دانند. عالوه بر گزینش یک منطقه برخوردار از تسهیالت زیربنایي 
مناسب، وجود قوانین سهل گیرانه در زمینه حرکت مناطق آزاد بسیار 
را جهت  ثبات الزم  و  مشوق ها  مي تواند  قانونمندي  این  است.  مهم 

حرکت سرمایه گذاران به سمت اهداف تعیین شده فراهم سازد.

استفاده از پتانسيل نقاط محروم کشور در مناطق آزاد
در  اولیه  صنعتي  تجاري  آزاد  مناطق  تاسیس  چگونگي  به  توجه 
تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که 
به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد در سه نقطه از نقاط مرزي 
کشور تاسیس نماید، بیان کننده اهمیت توجه به استفاده از پتانسیل 
در  قانون گذار  است.  بوده  قشم  و  چابهار  ازجمله  محروم کشور  نقاط 
وهله اول به دنبال محرومیت زدایي منطقه اي بوده و سپس تاثیرگذاري 
و رونق اقتصادي را دنبال مي کرده تا از طریق ارائه امتیازات ویژه و 
تسهیالت منطقه اي، مناطق محرومي مانند چابهار و قشم رشد کنند. 
از این جهت کم رنگ کردن تسهیالت مناطق آزاد با توجه به اینکه 
و  ندارند  بودجه اي  ردیف  هیچ  کشور  ساالنه  بودجه  در  مناطق  این 
عمال ساختارهاي پیشرفته اي هم براي جذب سرمایه گذاري نداشته، 
خودگرداني سازمان هاي این مناطق  از راه حل هاي اولیه براي روي 
همین  به  است.  بوده  درآمد  و کسب  مناطق  این  ایستادن  خود  پاي 
دلیل ارائه تسهیالت موازي براي فعالیت هاي این مناطق عمال سدي 
براي تسریع راه رشد آنها خواهد بود. در خصوص ایجاد اشتغال باید 
گفت فرصت هاي شغلي با مقوله تولید و گسترش تولید در مناطق آزاد 

مرتبط است که با رشد آنها موازنه و افزایش اشتغال رونق مي گیرد.

حمایت از توليد داخلي در مناطق آزاد
آزاد،  مناطق  در  عمل  و  اجرا  و  داخلي  تولید  از  حمایت  درخصوص 
هدف  با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  توسعه 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال 
از  که  خارج،  از  مالی  منابع  و  ضروری  نیازهای  تامین  و  خدمات  و 
سیاست هاي کلیدي اقتصاد مناطق آزاد در دوره پساتحریم است، به 
واقع خاستگاه مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشوراند. بر این اساس و با 
توجه به ماده ۵ مقررات سرمایه گذاري مناطق آزاد، کلیه سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي مي توانند در فعالیت هاي اقتصادي مناطق آزاد ایران 

به هر نسبتي سرمایه گذاري کنند. 
ایران به لحاظ رویکردي، جذب  باید گفت، سازمان هاي مناطق آزاد 
ایفاي نقش در  سرمایه گذاري خارجي را در ماموریت هاي خود براي 
به  مهم  وظیفه  این  چند  هر  داده اند،  قرار  اولویت  در  کشور  اقتصاد 
اختالف  ازجمله  به دالیل مختلفي  انجام شده  رغم همه تالش هاي 
فرهنگي خارجیان و مشکالت ناشي از اختالفات سیاسي، نحوه انتقال 
براي  زیرساختي  مسائل  ویژه  به  و  بیمه اي  بانکي،  مسائل  سرمایه، 
حضور در بازارهاي رقابتي بین المللي، ظرفیت هاي اسکله و بارگیري 

و غیره انجام نشده است. 
مناطق،  امور  اداره  چگونگي  قانون  ماده )یک(  حسب  است  بدیهي 
سازمان هاي مناطق آزاد، سرمایه گذاري و ایجاد اشتغال سالم و مولد، 
تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، 
تولید و صادرات کاالهاي صنعتي را از جمله ماموریت هاي متعددي 
مي دانند که با تاکید بر آنها همواره به دنبال برقراري ارتباط پس رو 
شامل استفاده از مواد اولیه داخلي و همکاري با بنگاه هاي اقتصادي 
داخلي و ارتباط پیش رو در قالب فروش بخشي از تولیدات مناطق آزاد 
تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلي هستند که از عمده مواردي 

است که همواره مورد توجه آنان است. 

پيشنهادهایي براي حل مشكالت دیرینه مناطق آزاد
درخصوص راهکارهاي پیشنهادي براي حل مشکالت دیرینه مناطق 

آزاد باید به چند نکته اشاره کرد:
از  ممانعت  براي  اسالمي  شوراي  مجلس  نمایندگان  همکاري   
تصویب قوانین موازي با قانون و امتیازات مختص مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي، تا جایي که تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه از مزایاي 

الزم در مقایسه با سرزمین اصلي برخوردار باشند.
  اجراي قانون و مقررات فعلي مناطق آزاد از سوي دست اندرکاران 

مراکز و نهادهاي سرزمین اصلي
انواع  ورود  از  آزاد  مناطق  سازمان هاي  که  است  یاد آوري  به  الزم 
مناطق  در  رقابتي  مزیت هاي  خلق  براي  پیشرفته  تکنولوژي هاي 
و  منطقه اي  بازار هاي هدف  به  و صادرات  تولید  گسترش  براي  آزاد 
براي جذب سرمایه گذار  را  آمادگي الزم  و  نموده  استقبال  بین المللي 

خارجي و ایراني به صورت مستقل و مشارکتي دارد. 
مناطق آزاد کشور، همگي داراي ظرفیت ها و امکانات منحصربه فردي 
هستند. این مناطق عالوه بر امتیازات مشترک و همانند، قانوني بوده، 

به شرح  متفاوتي  اختصاصي  امکانات  داراي  منطقه اي  لحاظ  به  ولي 
زیر هستند :

 در منطقه آزاد کیش، گردشگري تفریحي و ورزش هاي دریایي، 
خدمات مالي، پشتیباني فعالیت هاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي ، 

صنایع الکترونیک و مدیا سیتي .
و  تجارت  نفت،  صنعت  پشتیباني  خدمات  اروند،  آزاد  منطقه  در   
صنایع  ایران- الذقیه،  نقلي  و  حمل  جدید  کریدور  مسیر  در  ترانزیت 
سنگین و خوشه هاي صنعتي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات 
به کشورهاي جنوبي خلیج فارس و دریاي عمان، تولیدات مبتني بر 

اقتصاد دریامحور، گردشگري تفریحي و ورزشي. 
 در منطقه آزاد قشم، انرژي، خدمات پشتیباني و لجستیکي صنعت 
ترانزیتي  کریدور  مسیر  در  رجایي  شهید  بندر  مکمل  صنایع  نفت، 
شمال- جنوب، صادرات مجدد، گردشگري طبیعي، تولیدات مبتني بر 

اقتصاد دریامحور.
ترانزیتي کشورهاي آسیاي  انرژي، محور  آزاد چابهار،   در منطقه 
میانه و افغانستان، صنایع تجاري  محور توسعه شرق ، صنایع نگهدارنده 
خوشه هاي  کشور،  نیاز  مورد  استراتژیک  کاالهاي  ذخیره سازي  و 
و  طبیعي  گردشگري  کشور،  خودروسازي  سوم  قطب  صنعتي، 

ورزش هاي دریایي، تولیدات مبتني بر اقتصاد دریا محور.
  در منطقه آزاد انزلي، صنایع لنگرگاهي شمالي کریدور ترانزیتي 
شمال- جنوب، گردشگري سالمت و طبیعي، صنایع تجاري در مسیر 
بندر کاسپین، و  قزاقستان،  نقلي شانگهاي،  اکتائوي  و  کریدور حمل 

کشورهاي CISو صنایع با ارزش افزوده باال.
 در منطقه آزاد ارس، صنایع تجاري، صنایع با ارزش افزوده باال، 
صنعت،  و  کشت  بزرگ  مجتمع هاي  سالمت،  و  درماني  گردشگري 

ترانزیت کاال به کشورهاي حوزه قفقاز و بنادر دریاي سیاه.
صنایع  نقلي،  و  حمل  خدمات  و  ترانزیت  ماکو،  آزاد  منطقه  در    
و  صنعت  و  کشت  بزرگ  مجتمع هاي  غیرفلزي،  کاني هاي  فرآوري 
گردشگري سالمت  باال،  افزوده  ارزش  با  دام، صنایع  پرورش  مراکز 

و طبیعي.
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

انجام پروژه های عمرانی، زمینه ساز بهبود 
خدمت رسانی و توسعه متوازن قشــم

در آیین تکریم از خانواده »سرپرست« اولیای دم پرونده قصاص عنوان شد:

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با نمایندگان مجلس استان هرمزگان تاکید کرد:

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
برای  اقتصادی  فعالیت  و  تاسیس  از 56جواز  بیش  صدور  از 

واحدهای تولیدی این منطقه از ابتدای سال جاری خبر داد.
محمدمهدی برنجی با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری تا پایان تیرماه، 31مورد مجوز برای فعالیت های 

اقتصادی صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت 25مورد جواز تاسیس 
برای واحدهای تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد قشم صادر 

شده است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
فعالیت  برای  نیز 46طرح توجیهی  پایان مردادماه  تا  افزود: 
نیز در دست  تایید رسیده و 32پروژه  به  تولیدی و صنعتی 

احداث می باشد.
در  احداث  دست  در  تولیدی  پروژه های  برنجی؛  گفته  به 
بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  تولیدی  صنعتی  رسته های 
مواد  بسته بندی  اساسی،  فلزات  ساخت  آبزیان،  فرآوری 

تولید  کاغذ،  بسته بندی  و  تولید  شناور،  تولید  غذایی، 
تنباکو  و  توتون  از  محصوالت  ساخت  پلیمری،  لوله های 

و... قرار دارند.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 218واحد تولیدی 
در منطقه آزاد قشم مشغول فعالیت هستند که از ابتدای سال 
907میلیارد  و  8هزار  از  بیش  ارزش  به  محصوالتی  جاری 

ریال را تولید کرده اند.

از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
پرورش میگو به شیوه متراکم به  عنوان الگویی برای افزایش 
بهره وری و سرمایه گذاری اصولی در صنایع شیالت جزیره 

و کشور یاد کرد.
منصور آزاد در بازدید از مزرعه پرورش میگو »کیان یزدان 
گرفت،  صورت  شهرستان  دادستان  همراهی  با  که  قشم« 
شیوه  به  میگو  پرورش  پتانسیل  و  مزیت ها  معرفی  ضمن 
متراکم بیان داشت: یکی از مهم ترین امتیازهای این روش 
افزایش بهره وری  با توجه به کمبود زمین در جزیره قشم، 

تولید در واحد سطح است.

میگو  پرورش  مزارع  کرد:  عنوان  بیشتر  توضیح  در  وی 
14ُتن  حداکثر   2کراپ،  یا   1 با  خاکی  استخرهای  در 
پرورش  مزارع  اما  دارند؛  بازدهی  هکتار  هر  در  محصول 
در  80تن  بازدهی  با  3کراپ  متراکم،  شیوه  به  میگو 
از   استفاده  با  تنها  عبارت  دیگر  به   که  دارند،  هکتار  هر 
6برابر  تا   5 10دردصد فضای مزارع استخر خاکی، حدود 

داشت. خواهند  بیشتر  تولید 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
این  موقعیت جزیره ای  به  توجه  با  کرد:  پایان خاطرنشان 
منطقه، کمبود زمین و منابع خاکی، توسعه پرورش میگو 

به این شیوه که با تکنولوژی های سازگار با محیط زیست 
خاکی  منابع  نگهداشت  ضمن  می تواند  است،  همراه 
ارزی  درآمد  افزایش  و  تولید  بهره وری  ارتقاء  به  جزیره، 

کشور کمک کند.
گفتنی است، در ادامه این بازدید که به  منظور برطرف کردن 
موانع ادامه فعالیت شرکت »کیان یزدان قشم« به انجام رسید؛ 
رضا صفایی دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم ضمن 
حمایت از شیوه پرورش میگو به روش متراکم، دستور فوری 
برای رفع مشکالت و موانع آغاز به کار این شرکت با همکاری 

سازمان های ذی ربط را صادر کرد.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نمایندگان مجلس  از  تَن  امام جمعه شهرستان قشم، سه  با 
از  جمعی  و  فرماندار  هرمزگان،  استان  اسالمی  شورای 

معتمدان شهرستان قشم دیدار و گفت و گو کرد.
علی درویش پور در این دیدار که پس از مراسم کلنگ زنی دو پروژه 
عمرانی کالن منطقه آزاد قشم برگزار شد، ضمن خوش آمد گویی 
برای حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان هرمزگان 
در این مراسم، بیان داشت: تعامل، هم افزایی و مدیریت یکپارچه، 

کلیدی برای تحقق رونق اقتصاد جزیره و جامعه محلی است.
وی ادامه داد: تقویت تولید و استحکام بنیه های اقتصادی، 

همچنین مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و فرهنگی تنها 
در سایه همکاری همه مسئوالن امکان پذیر می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین به نقش امامان 
جمعه شیعه و اهل سنت در برقراری وحدت دینی و اجتماعی 
جزیره اشاره کرد و اذعان داشت: مساعی مشترک عالمان 
شیعی و اهل سنت قشم، نقش مهمی در بیداری و آگاهی 
افکار عمومی داشته و کارایی و تاثیر قابل توجهی در ایجاد 
تفاهم در جامعه محلی جزیره که انسجام آن الزمه دستیابی 

به توسعه اقتصادی است، برقرار کرده است.
باال رفتن سطح تعامالت بین نهادها،  به گفته درویش پور ؛ 

ارگان ها و مسئوالن استانی و شهرستان با سازمان منطقه 
ارتقاء یکپارچگی  بیانگر  آزاد قشم به ویژه در ماه های اخیر، 
ساختاری در راستای کمک به ایجاد توسعه متوازن و اقتصاد 

پایدار در جزیره قشم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خواستار برنامه ریزی برای ارتباطات بیشتر با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی استان هرمزگان شد و از آنها دعوت 
کرد تا با بازدید از پروژه های زیرساختی و اقتصادی جزیره 
گریبان  که  قانونی  دوگانگی های  مشکالت  حل  به  قشم، 

مناطق آزاد را گرفته است، کمک نمایند.

گذشت و بخشش، کمک  کننده در جهت ترویج فرهنگ صلح و وحدت گذشت و بخشش، کمک  کننده در جهت ترویج فرهنگ صلح و وحدت 

صدور بیش از صدور بیش از 5656جواز تاسیس و فعالیت اقتصادی برای واحدهای تولیدی قشم در سالجواز تاسیس و فعالیت اقتصادی برای واحدهای تولیدی قشم در سال14001400

پرورش میگو به شیوه متراکم، الگویی برای بهره وری اصولی در صنایع شیالت کشورپرورش میگو به شیوه متراکم، الگویی برای بهره وری اصولی در صنایع شیالت کشور

هم افزایی و مدیریت یکپارچه، کلید تحقق رونق اقتصادی جزیره قشمهم افزایی و مدیریت یکپارچه، کلید تحقق رونق اقتصادی جزیره قشم

خدادادی  منبعی  عنوان  به  قشم  جزیره  دریایی  ظرفیت های 
و  قشم  جزیره  اقتصادی  توسعه  در  مهمی  نقش  می تواند 
استان های ساحلی کشور ایفا کند. این جزیره با ظرفیت های 
موتور  همچون  می تواند  دارد،  که  ارزشمندی  و  مهم  طبیعی 
محرکه اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان عمل کند.  تنوع 
مرجانی،  ذخیره گاه های  گلی،  و  صخره ای  ماسه ای،  سواحل 
تاالب های دریایی، ذخیره گاه زیست کره حرا و تاالب پرندگان از 

مهم ترین اکوسیستم های دریایی این جزیره می باشند. 
اقتصاد دریامحور به معنای استفاده از منابع آبی شامل اقیانوس ها، 
دریاها، دریاچه ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی و بهبود 
وضعیت معیشتی مردم است. در این میان گردشگری دریایی 
ازجمله مواردی است که می تواند بیشترین تاثیر را در توسعه 
اقتصادی داشته  باشد. از این رو توجه به گردشگری دریامحور در 
جزیره قشم در دستورکار مسئوالن جزیره قشم قرار گرفته است.

افزایش تعداد کلوپ های غواصی در جزیره قشم
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
درخصوص تاثیر ویروس کرونا بر گردشگری دریایی گفت: اکوتوریسم 
به عنوان سفرهای مسئوالنه و بازدید از مناطق طبیعی در راستای 
حفاظت از منابع زیست محیطی و طبیعی و همچنین افزایش رفاه 
مردم محلی تعیین شده است. بدیهی است که اجرای برنامه های 
سیاست های  مبنای  بر  و  اصول  رعایت  با  بایستی  اکوتوریسم 
اکوتوریسمی باشد. کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی، کمک 
به سود اقتصادی و رفاه مردم محلی، ایجاد تاثیر خوب برای صاحبان 
مشاغل و بازدیدکنندگان ، توسعه توانمندسازی جامعه محلی ، افزایش 
حساسیت نسبت به ارزش های فرهنگی از مهم ترین آثار آن هستند. از 
این  رو جزایر یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری در جهان هستند.

مهدی زارعی گفت: در طول همه گیری کووید19 ، دانشمندان 
بارها از بشریت خواسته اند که رابطه خود را با طبیعت بازسازی 
سفر  کاهش  کووید 19،  قرنطینه  اقتصادی  پیامدهای  کنند. 
و به تبع آن کاهش آمار گردشگر، ده ها هزار شغل در بخش 

اکوتوریسم در سراسر جهان را به خطر انداخته است.
تا  گرفته  کنیا  در  مارا  ماسای  وسیع  دشت های  از  افزود:  وی 
مرجان های ظریف آتول آلدابرا در سیشل و بزرگترین پهنه های 
مرجانی در استرالیا، کار حفاظت از برخی از مهم ترین اکوسیستم های 
جهان در پی فروپاشی اکوتوریسم در طول همه گیری کووید 19 را 
با بحران مواجه شده است. درست است که تمرکز همه ما به ویژه 
سازمان منطقه آزاد قشم در حال حاضر بر حفاظت از جان انسان ها در 
این همه گیری ویرانگر است؛ با این حال در پی بازدید های روزانه ای 
که از روستاهای جزیره و فعالیت مردم پر تالش این جزیره داریم، 
شاهد تاثیر اقتصادی آن هستیم؛ به ویژه در مناطقی که جوامع محلی 
برای امرار معاش خود به شدت به اکوتوریسم وابسته هستند. جزیره 
قشم نیز همانند سایر شهرهای ایران در اقسام مختلف گردشگری 
متضرر شده است و با توجه به پیک های جدید کرونا، چشم انداز 
دقیقی از زمان رونق دوباره گردشگری به شکل گذشته وجود ندارد 

و موضوع گردشگری دریایی هم متاثر از همین فضای کلی است.
در پی این بحران، گردشگری یکی از بخش هایی است که به 
شدت آسیب دیده است. در اوایل سال جاری، سازمان جهانی 
گردشگری ملل متحد   تخمین زده است که بازدیدهای جهانی 
در سال 2021 به دلیل همه گیری ویروس کرونا می تواند 60 
تا 80درصد کاهش یابد، بنابراین میلیون ها شغل را در یکی از 
صنایع پرمصرف تهدید می کند. با این حال ، آثار  کرونا فقط در 
صنعت گردشگری و فعاالن آن احساس نمی شود ، بلکه مهم تر 

از همه در زمینه حفاظت از تنوع زیستی نیز مشهود است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
جزیره قشم از سالیان قبل بیش از اینکه به عنوان یک مقصد گردشگری 
دریایی معرفی شود، به واسطه جنگل های حرا و ژئوسایت های ژئوپارک 
جهانی قشم در بخش اکوتوریسم و به واسطه مزیت ها و معافیت های 
تعدد  و  تنوع  است؛  بوده  تجاری  مقصدگردشگری  مالیاتی اش، 
مجتمع های تجاری در شهرهای قشم، درگهان و روستاهایی از قبیل 

گیاهدان، رمکان و دوالب گواهی بر این مدعا هستند.
زارعی همچنین درمورد بخش هایی از جزیره قشم که بیشتر مربوط 
به گردشگری دریایی هستند، گفت: ظرفیت های اکوتوریسم دریایی 
جزیره قشم مثل اثر طبیعی ملی جزایر ناز آنگونه که باید نتوانسته 
مانند ژئوسایت های ژئوپارک قشم، اثر طبیعی خلیج دلفین ها و 

ذخیره گاه زیست کره حرا پیشرفت داشته  باشد.
گردشگری  پیشرفت  عدم  علت  درخصوص  مسئول  مقام  این 
دریامحور به موازات گردشگری طبیعت و خشکی در جزیره قشم 
توضیح داد: یکی از دالیل این ناهماهنگی، عدم توسعه متوازن در 

زیرساخت های گردشگری، به ویژه گردشگری دریایی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد کلوپ های فعال غواصی و 
گردشگری تفریحات دریایی در جزیره قشم از عدد انگشتان 
یک دست تجاوز نمی کند و این در حالیست که با وجود این 
همه پتانسیل می شد بهره های فراوان تری از وجود دریا به نفع 

گردشگری و توسعه جامعه محلی برد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با 
بیان اینکه در حال تالش برای افزایش این تعداد کلوپ در جزیره 
قشم هستیم، اظهار کرد: اخیرا سه کلوپ غواصی و تفریحات دریایی 
جدید افتتاح شده که با پایان پروژه عمرانی اتصال به دریا می توان از 

ظرفیت این کلوپ ها در روزهای آتی بهره الزم را برد.
زارعی در ادامه علت دیگر عدم پیشرفت گردشگری دریایی جزیره 
قشم را عدم معرفی دقیق ظرفیت ها و نا  شناخته بودن توانمندی هایی 
گردشگری دریایی جزیره در سرزمین اصلی و سایر نقاط دنیا دانست 
و گفت: شناخت دقیق و کافی از ظرفیت و جاذبه های دریایی جزیره 
قشم وجود ندارد؛ برای مثال ظرفیت های زیادی در حوزه گردشگری 
دریایی وجود دارد که حضور دائمی سه گونه پستاندار دریایی شامل 
دلفین بینی بطری، دلفین گوژپشت و پورپویز از مهم ترین آنها هستند.

وی اضافه کرد: تخم گذاری الک پشت های در خطر انقراض 
پوزه عقابی، مهاجرت نیمی از پرندگان کشور به جزیره قشم 
و پهنه های وسیع اکوسیستم های مرجانی از دیگر جاذبه های 
گردشگری دریایی هستند که نیاز به شناسایی و معرفی بیشتر 

برای طبیعت گردها و عالقه مندان به این نوع گردشگری دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با بیان 
اینکه مدتی است ما برای این کار اقدام کرده ایم، افزود: ما در حال حاضر 
در صدد مستندنگاری از این جاذبه ها هستیم و یا خودمان مستقیما برای 
این کار اقدام می کنیم و یا شرکت های معتبری که دارای تخصص و 

دانش الزم در این زمینه هستند را برای این کار انتخاب خواهیم نمود.
زارعی یکی از مهم ترین موانع پیشرفت گردشگری دریایی را فرآیند 
زمان بر واگذاری فضای فعالیت کلوپ ها در گذشته دانست و گفت: 
اختصاص زمینی که سرمایه گذاران باید برای این کار در اختیار داشته 
  باشند، در گذشته واجد طی مراحل مختلفی بوده است که بعضا 
سرمایه گذاران این بخش را با احتمال انصراف از این ایده مواجه می کرده 
است. خصوصا اینکه اگر نیاز به اسکله و زیرساخت های قوی تر در میان 
 بود، این احتمال جدی تر می شود. لذا در حال حاضر مدیریت عالی 
سازمان با هدف رفع این مشکل و کوتاه نمودن فرآیندهای زمان بر، به 

دنبال جلب سرمایه گذاران و رونق گردشگری دریایی است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم توسعه اکوتوریسم دریایی نه تنها 
به منظور افزایش درآمد برای بخش دولتی و مردم محلی است ، بلکه 
انتظار می رود در حفظ منابع طبیعی به طور پایدار نیز نقش داشته باشد.

آیین تکریم خانواده »سرپرست« اولیای دم پرونده قصاص 
با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، رئیس شورای حل اختالف استان هرمزگان، فرماندار 
جمعه  امام  شهرستان،  این  جمعه  امامان  قشم،  شهرستان 
اهل سنت شهرستان سیریک و جمعی از مسئوالن نظامی و 

انتظامی و اجرایی شهرستان قشم برگزار شد.
دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون  حمزه ا ی،  مظفر 
هرمزگان در این جلسه ضمن قدردانی از خانواده اولیای دم 
در این پرونده قصاص، گفت: در موضوع عفو و بخشش تنها 
جان محکومان نجات پیدا نمی کند، بلکه از این طریق حیات 

مجددی به جامعه بخشیده می شود.
داد:  ادامه  هرمزگان  استان  اختالف  حل  شورای  رئیس 
به  می تواند  پرونده هایی  چنین  در  بخشش  و  گذشت 
وحدت  و  گذشت  صلح،  ترویج  برای  بیشتر  فرهنگ سازی 

در جامعه کمک کند.

حیات  برای  انسان  یک  به  دادن  فرصت  کرد:  اضافه  وی 
دوباره و گذشتن از حق خود )قصاص( کاری بسیار ارزشمند 
و الهی است که می تواند تاثیرات مثبتی در زندگی اجتماعی 

افراد داشته باشد.
معاون رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان خاطرنشان 
کرد: جامعه مصلحین استان هرمزگان طی سال های گذشته 
در پرونده های متعددی به ایفای نقش پرداخته و برای ادامه 
این مسیر نیاز به همراهی تمامی مسئوالن، بزرگان، ریش 

سفیدان و معتمدان داریم.
براساس این گزارش، حجت االسالم غالمرضا حاجبی امام 
جمعه شهرستان قشم نیز در این جلسه ضمن بیان روایاتی 
گفت:  ائمه )ع(،  و  پیامبر )ص(  بزرگواری  و  بخشش  باب  در 

کسی که اهل بخشش باشد، مومن است.
وی ادامه داد: قصاص به عنوان یک حق برای اولیای دم 
و بازماندگان پیش بینی شده است، اما آن طور که روایات و 

و  ویژه  جایگاه  گذشت  و  بخشش  کنند،  می  بیان  احادیث 
مهم تری در نزد پروردگار دارد.

در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
باب گذشت و بخشش از قصاص موضوع تحول محکوم و 
هدایت او یکی از مسائل مهمی است که بسیاری از اولیای 

دم به آن اشاره می کنند و باید مورد توجه قرار بگیرد.
سنت  اهل  جمعه  امام  خطیبی  عبدالرحیم  شیخ  همچنین 
قصاص،  از  هدف  گفت:  جلسه  این  در  قشم  شهرستان 
پیشگیری از وقوع جرم و قدرت بازدارندگی آن از باب ایجاد 

امنیت در جامعه است.
در  حکمتی  که  است  اول  گزینه  قصاص  کرد:  اضافه  وی 
پشت آن نهفته است، اما موضوع عفو و گذشت اولیای دم 

هیچ لطمه ای به موضوع قصاص وارد نمی کند.
امام جمعه اهل سنت شهرستان قشم در پایان بیان داشت: 
اصل و اساس عفو، گذشت و بخشش تحکیم روابط اجتماعی 

است که می تواند تاثیرات زیادی در جامعه داشته باشد.
»سرپرست«  خانواده  از  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
خود،  حق  از  گذشت  پاس  به  قصاص  پرونده  دم  اولیای 

قدردانی شد.

آیین کلنگ زنی دو پروژه بزرگ عمرانی احداث بزرگراه ساحل 
جنوبی و ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد قشم با حضور 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان 
منطقه آزاد قشم، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص(، امامان جمعه شیعه و اهل سنت شهرستان 
قشم، نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، 
و  نظامی  اجرایی،  مسئوالن  از  جمعی  و  شهرستان  فرماندار 

انتظامی قشم برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این 
آیین اظهار داشت: دو پروژه عمرانی شامل احداث بزرگراه ساحل 
جنوبی و ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد قشم با 14هزار و 
730میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی موسسه عمران صنعت 
وابسته به قرارگاه قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و با نظارت شرکت 

مهندسان مشاور صحن بوستان، اجرا خواهد شد.
علی درویش پور افزود: پروژه بزرگراه ساحل جنوبی قشم به طول 
35کیلومتر و عرض هر طرف 11.5متر با دو الیه خاک ریزی و 
دو الیه آسفالت به همراه گاردریل، روشنایی و عالئم ترافیکی با 
اعتباری افزون بر 11هزار میلیارد ریال در دستورکار قرارگاه خاتم 

االنبیاء )ص( قرار گرفت.
وی گفت: این بزرگراه با هدف توسعه زیرساخت های ارتباطی در 
سطح جزیره قشم، ایجاد ارزش افزوده در راستای اراضی ساحلی 
حاشیه جاده و رونق گردشگری در سطح جزیره و همچنین 
ارتباطی برون شهری جزیره قشم  ایمنی محورهای  افزایش 

احداث می شود.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ؛ براساس توافق 
عمران  موسسه  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بین  شده  انجام 
صنعت وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( ، عملیات عمرانی این 

بزرگراه قرار است در مدت 36ماه اجرایی شود.
درویش پور همچنین از احداث ساختمان اداری سازمان منطقه 
آزاد قشم به مساحت 16هزار مترمربع فضای اداری در 8طبقه، 
به عنوان پروژه دومی نام برد که قرار است از سوی این موسسه 

اجرا گردد.
وی بیان کرد: این پروژه عمرانی با هدف توسعه فضای اداری، 
بهبود عملکرد واحدهای زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد قشم 
و در قالب یک مجموعه واحد و افزایش سرعت در روند اجرای 

امورات اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع احداث خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این 
پروژه عمرانی بالغ بر 3هزار و 600میلیارد ریال است که براساس 

توافق انجام شده، 24ماهه به اتمام خواهد رسید.

مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص(:

انجام عمرانی و زیرساختی در قشم با پیوست های 
محیط زیستی

خاتم  سازندگی  قرارگاه  دریایی  تخصصی  هلدینگ  مدیرعامل 
االنبیاء )ص( نیز در این مراسم اظهار داشت: فعالیت های عمرانی و 
زیرساختی در قشم با در نظر گرفتن پیوست های محیط زیستی و 

حفظ و رونق ظرفیت های گردشگری انجام می شود.
سعیدرضا مختاری بیان کرد: برای قطع وابستگی پروژه های 
و  توان مهندسان  بر  تکیه  با  باید  اقتصادی  و  کالن عمرانی 
نیروهای متخصص داخلی به اجرای طرح های مختلف پرداخت.

وی در پایان گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص یکی از مهم ترین 
شرایط برای اجرای پروژه های کالن اقتصادی است که مجموعه 
قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( طی سال های گذشته تجربه و توانمندی 

خوبی در این زمینه کسب نموده است.
همچنین حجت االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان 
قشم اعالم کرد: پروژه های عمرانی و زیربنایی توسط سازمان 
منطقه آزاد قشم با هدف خدمت رسانی به مردم و رفع مشکالت 
را  دولت  ویژه  به  مسئوالن  عملکرد  به  عمومی  اعتماد  آنها، 

افزایش می دهد.
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم نیز بیان 
داشت: احداث بزرگراه ساحل جنوبی با توجه به حجم ترافیک 
عبوری و وجود نقاط حادثه خیز، می تواند موجب افزایش ایمنی 

جاده ها و کاهش آمار تصادفات در این محور شود.
باید قدردان  آیین گفت:  این  نیز در  فرماندار شهرستان قشم 
سیاستگذاری صورت گرفته سازمان منطقه آزاد قشم و همکاری 
قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( برای احداث بزرگراه ساحل جنوبی بود.

علیرضا نصری تصریح کرد: این طرح می تواند زمینه ساز بهبود 
خدمت رسانی و توسعه متوازن در منطقه باشد و طی سال های گذشته 
خدمات سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه های زیرساختی، اقتصادی، 

موجب بهبود شاخص ها در همه حوزه ها شده است.

شورای  مجلس  در  هرمزگان  نماینده  تازیانی  آشوری  محمد 
اسالمی هم گفت: مناطق آزاد برای اینکه خدمت رسان باشند، 

باید براساس راهبردها و نقشه راه تهیه شده عمل کنند.
با  باید  اجرایی  و  عمرانی  مختلف  پروژه های  داد:  ادامه  وی 
پیوست های مختلف عدالت، محیط زیست، امنیت و ... را داشته 

باشند تا بتوانند خدمات خوبی را به مردم ارائه کنند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد سازمان 
منطقه آزاد قشم طی سال های گذشته در حوزه های زیرساختی، 
اقتصادی، گردشگری و خدمت رسانی به ساکنان به اندازه ای 

بوده که به سمت بهبود شاخص ها پیش رفته ایم.
همچنین، احمد مرادی دیگر نماینده استان هرمزگان در مجلس 
اظهار داشت: نمایندگان مجلس در کنار سازمان منطقه آزاد قشم 
و سایر دستگاه های اجرایی با تمام قوا برای رفع نیازهای مردم و 

مشکالت موجود در این منطقه تالش می کنند.
تامین آب آشامیدنی  به  ادامه داد: حل مشکالت مربوط  وی 

باکیفیت در تمام نقاط جزیره قشم یکی از موضوعاتی است 
که با همکاری تمام بخش ها و فعالیت سازمان منطقه آزاد قشم 
در راستای تفاهم نامه با سازمان آب و فاضالب کشور، در آینده 

نزدیک حل خواهد شد.
در ادامه، منصور آرامی دیگر نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، 
حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
احداث بزرگراه ساحل جنوبی قشم به لحاظ حجم عمرانی یکی 
از ابرپروژه های عمرانی است که می تواند به بهبود کیفیت زندگی 
ساکنان جزیره و افزایش ایمنی جاده ها در این منطقه کمک کند.

وی اذعان نمود: فلسفه وجودی مناطق آزاد، رونق اقتصادی 
و بهبود فضای کسب و کار است؛ اما به علت کمبود منابع، 
زیرساختی  آنها مشغول جبران عقب ماندگی های حوزه های 
شده اند و از این منظر باید از نگاه مثبت مدیرعامل سازمان 
آزاد و ویژه  دبیرخانه شورایعالی مناطق  آزاد قشم و  منطقه 

اقتصادی قدردانی کرد.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

