
سرمقاله

 رفع تحریم های داخلی و تکیه بر توان
بخش خصوصی، رویکرد دبیر جدید مناطق آزاد

آزاد جلب سرمایه های  مناطق  ایجاد  اهداف  ازجمله  که  است  بیان شده  موکد  و  به طور مستمر 
خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید، کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به 
تکنولوژی های پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت زدایی 

از مناطقی که امکان رشد و توسعه را به شکل بالقوه دارند، می باشد.
با توجه به بررسی های صورت گرفته ، مناطق آزاد در حال حاضر به عنوان یک استراتژی سریع 
به منظور تحقق اهداف برنامه های توسعه ملی در کشورهای جهان مطرح می باشند. در دو دهه 
اخیر با رشد سریع »مناطق پردازش صادرات« به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش و جایگاه 
مناطق آزاد عموما به عنوان یک موضوع مهم در بحث سیاست های راهبردی و به ویژه به عنوان 
ابزاری کارا جهت توسعه ملی و منطقه ای مطرح بوده و مناطق آزاد به عنوان پلی برای اتصال به 

اقتصاد جهانی و WTO مطرح هستند.
با توجه به اهمیت جایگاه مناطق آزاد، به دلیل متناسب نبودن مدیریت جهت تحقق اهداف ذکر 
فعاالن  برای  متعددی  مشکالت  ایجاد  و  داخلی  تحریم های  ظهور  شاهد  سال 1397  از  شده، 
اقتصادی در مناطق آزاد و به تبع آن دور شدن از استراتژی سریع رسیدن به اهداف تعیین شده 
مناطق  برای  دولتی  دستگاه های  غیرکارشناسی  مصوبات  بوده ایم .  کشور  در  مناطق  این  برای 
آزاد ، بخشنامه های مکرر مغایر با قوانین حمایتی خاص مناطق آزاد و عدم اجرای تفاهم نامه ها 
از سوی دستگاه های ذی ربط، جملگی توانستند چرخ های اقتصادی بخش خصوصی در مناطق 
آزاد را تا مرحله توقف به پیش برانند. کم توجهی سازمان های غیرمقیم به قوانین تسهیل گرانه و 
توسعه محور مناطق آزاد که با هدف کاهش بروکراسی اداری و ایجاد فضای آرامش در محیط 
کسب وکار تعیین گردیده ، سبب شد انبوهی از موانع بر سر راه تجارت و تولید مناطق آزاد توسط 

سازمان های سرزمین اصلی ایجاد گردد. 
به  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  الحاق  حکم  تصویب  از  آن  پایه گذاری  نظر  به  که  اتفاقی 
اکنون شاهد عدم استقالل کامل  افتاد و  اتفاق  برنامه ششم توسعه  اقتصاد در  مجموعه وزارت 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای بهبود 

تجارت، تولید و صادرات در مناطق هستیم . 
اقدامات صورت گرفته از سوی برخی سازمان های اجرایی به ویژه دستگاه های زیرمجموعه وزارت 
این  داخلی می باشد؛  منزله تحریم های  به  آزاد  مناطق  به  امروز، نسبت  تا  از سال 1397  اقتصاد 
اقدامات سبب گردید فعاالن اقتصادی مناطق عالوه بر تحریم های خارجی، با موانع داخلی نیز 
درگیر شده و هزینه های مادی و معنوی بسیاری صرف آن نمایند . ثبت سفارش مواد اولیه خط 
تولید و کاالهای تجاری که پروسه ای زمان گیر می باشد و امروز در مواردی تبدیل به ثبت آماری 
قوانین  مغایر  که  بنادر جنوب کشور  در  ترانزیتی  اولیه  مواد  کانتینرهای  بی دلیل  توقف  گردیده، 
توسعه  سامانه  راه اندازی  مشکالت  عدم  تا  می باشد،  مقصد  گمرک  در  کاال  ارزیابی  و  ترانزیت 
موارد  و  بازرگانی  کارت  تمدید  و  تغییر شیوه صدور  آزاد ،  مناطق  تجارت، سامانه جامع گمرکی 
با  امروز  البته  و  بوده  اقتصادی در سال های گذشته  فعاالن  از مشکالت  بسیاری دیگر، بخشی 
گذشت زمان و همزیستی اجباری با این مشکالت، آثار آن همچنان بر تجارت و تولید این مناطق 

سایه افکنده است .
دچار  اصلی  بخش  سه  در  اقتصادی  لحاظ  به  ما  کارشناسان،  نظر  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
محدودیت هستیم ، از سویی چون رشد اقتصادی پایین است ، پس در زمینه مالیات ها با محدودیت 
مواجهیم ، در فروش اوراق بهادار محدودیت داریم و همچنین در بخش نفت که فروش نسبت 
با محدودیت  بنابراین وقتی در این سه بخش  یافته است، محدودیت داریم؛  به گذشته کاهش 
مواجه هستیم ، در هزینه ها باید صرفه جویی ایجاد شود . لذا دولت و به تبع آن مناطق آزاد برای 
بخش  همان  که  جدید  منابع  سراغ  به  باید  مناطق  اقتصاد  بر  محدودیت ها  تاثیر  از  جلوگیری 

خصوصی می  باشند ، بروند . 
با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد که وضعیت اقتصادی و رویکرد مناطق آزاد کشور 
بستگی به رویکرد دولت ، مجلس و حاکمیت نسبت به بخش خصوصی دارد و انتظار می رود دبیر 
جدید شورایعالی مناطق آزاد با استفاده از نیروهای متخصص و آشنا به قوانین خاص و تسهیل گر 
این مناطق و با شناخت دقیق از محدودیت های اقتصادی کشور، توجه ویژه به رفع مشکالت 

فعاالن اقتصادی نماید و این موضوع را در اولویت امور خود قرار دهد.
نیروهای  تمام  ظرفیت  از  باید  حیاتی،  امر  این  تحقق  جهت  آزاد  مناطق  شورایعالی  جدید  دبیر 
متخصص موجود در مناطق آزاد و بخش خصوصی، با هر گرایش سیاسی، بهره گیرد و نکته مهم 
آن است که ابتدا تحریم های داخلی ایجاد شده توسط سازمان ها و دستگاه های مغایر با قوانین 
مناطق را رفع نموده و پس از آن به سراغ احیای قوانین و مشوق ها برود و به دنبال آن در راستای 
جذب منابع و راهکارهای جدید توسعه همه جانبه مناطق، که همان حمایت از بخش خصوصی 

فعال و جذب حداکثری سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی می باشد، گام بردارد .
نکته حائز اهمیت این است، اگر دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد بتواند از همه ظرفیت نیروی 
بالقوه دبیرخانه و مناطق آزاد هفتگانه فعال؛ تاکید می گردد استفاده از نیروهای متخصص و متهد 

و شایسته با هر گرایش سیاسی؛ به درستی استفاده نماید و تشکیل یک تیم اجرایی قوی دهد، 
برای دلگرمی بخش خصوصی فعال مهیا و همچنین ورود  این پشتوانه سبب می گردد شرایط 
گسترده بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم باشد و ما می توانیم در آینده شاهد بهبود شرایط 

اقتصادی مناطق آزاد و تحقق اهداف پیش بینی شده باشیم.
نکته آخر اینکه، دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل آینده هفت منطقه آزاد فعال 
به این موضوع توجه نمایند که فرصت زیادی باقی نمانده و اگر با کمک دولت و مجلس نتوانند 
تحریم های داخلی را رفع کنند، فضای الزم برای حضور بخش خصوصی را بهبود بخشند و منابع 
جدیدی ایجاد نمایند ، در آینده نه چندان دور با مشکالت بزرگ تری نسبت به سال های گذشته 
روبه رو خواهند شد؛ چراکه پایین آمدن آستانه تحمل روانی و کاهش منابع مالی فعاالن اقتصادی 

موجود، واقعیتی غیرقابل انکار می باشد.

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای بهرام پورعزت
 همکار محترم روابط عمومی و

 امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش
با نهایت تاثر و تالم ضایعه درگذشت والده گرانقدرتان 

را تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.
و  درجات  علو  مرحومه  آن  برای  منان  ایزد  درگاه  از 
الهی و برای جنابعالی و خانواده  با اولیای  همنشینی 
محتر م تان، شکیبایی و اجر در تحمل این اندوه بزرگ 

را مسالت داریم.
نشریه اخبار آزاد مناطق

گزارشی از اولین سفر دوره ای بازدید 
مشاور رئیس جمهور به منطقه آزاد اروند:

 عقیل حق شناس
 فعال اقتصادی

بررسی تحوالت افغانستان و قفقاز و تاثیر آن بر همگرایی منطقه ای مناطق آزاد ایران:بررسی تحوالت افغانستان و قفقاز و تاثیر آن بر همگرایی منطقه ای مناطق آزاد ایران:

 بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و
 ژئواکونومیک  ژئواکونومیک مناطق آزاد مناطق آزاد در التهابات منطقه در التهابات منطقه 
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 شماره  151 -دوشنبه
 26 مهر ماه 1400 

  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

اهتمام به توسعه اهتمام به توسعه 
فرهنگی، سبب ساز فرهنگی، سبب ساز 
پایداری توسعه اقتصادی پایداری توسعه اقتصادی 
در جزیره کیشدر جزیره کیش

توسعه زیر ساخت های توسعه زیر ساخت های 
سوارکاری و حفظ سوارکاری و حفظ 
نژاد اسب کاسپین در نژاد اسب کاسپین در 
منطـقه آزاد انـــزلیمنطـقه آزاد انـــزلی

راه اندازی دفتر انجمن راه اندازی دفتر انجمن 
علمی طبیعت گردی، علمی طبیعت گردی، 
اقدامی جهت رونق اقدامی جهت رونق 
گردشگری قشمگردشگری قشم

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

در دیدار رئیس فدراسیون سوارکاری با در دیدار رئیس فدراسیون سوارکاری با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد :مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد :

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم اظهار داشت:منطقه آزاد قشم اظهار داشت:
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 از بررسی نابسامانی ها
تا انتصاب سرپرست 
 جدید سازمان
منطقه آزاد اروند



آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
زندگی  فراهم شدن  و  اقتصادی  رونق  و  توسعه  کیش، 

بدون مخاطره را توجه به توسعه فرهنگی عنوان کرد.
چهارمین  پوستر  از  رونمایی  آیین  در  آهنگران  جعفر 
سالن  در  که  »یامال«  نام  با  کیش  موسیقی  جشنواره 
خوارزمی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ 
گفت:  و  داشت  اشاره  فرهنگی  توسعه  اهمیت  لزوم  بر 
توسعه  بخواهیم  اگر  نظری  چارچوب  یک  به  توجه  با 
توجه  فرهنگی  توسعه  به  باید  بماند  پایدار  اقتصادی 
شود؛ بدون توسعه فرهنگی مانا شدن توسعه اقتصادی 

امکان پذیر نیست.
وی با بیان این که توسعه و رونق اقتصادی منطقه آزاد 
به  باید  و  است  این جزیره  اصلی  اولویت های  از  کیش 
داشت:  اظهار  شود،  ویژه ای  توجه  فرهنگی  مولفه های 
مهمی  رسالت  دریامحور،  اقتصاد  شعار  با  کیش  جزیره 
موثری  گام های  زمینه  این  در  باید  و  دارد  برعهده  را 

برداشت.
اگر  است،  ماندنی  آزاد کیش  منطقه  آهنگران؛  گفته  به 
و  غنی  بسیار  فرهنگ  ویژه  به  ایران  فرهنگ  بتواند 
پیچیده جنوب را چون مرکزی پویا حفظ و حراست کند.

وی با اشاره به این که ۱۱0گویش و بیش از 40قومیت در 
ایران شناسایی شده است که بسیاری از این گویش ها در 
خطر شبیه خون فرهنگ های مسلط هستند، افزود: در فضای 
فرهنگی، موسیقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از آن 

به عنوان اثرگذارترین مولفه فرهنگی یاد می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
اهداف اصلی  از  دریا پایه  اقتصاد  امروز  خاطرنشان کرد: 
می رود؛  شمار  به  کشور  اقتصادی  کالن  سیاست های 
وقتی به موسیقی دریا و دریانوردی با آن سابقه دیرین 
و نوای دوری از خانه و خانواده حکایت دارد، می تواند بر 

فعال شدن اقتصاد دریا نقش موثری داشته باشد  .
همچنین، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
با بیان این که میدان تاثیرات زندگی، تجارت و  کیش 
هیچ گاه  طوالنی  ساحل  این  ساکنان  ساختمان  صنعت 
ایران  کالن  همواره  و  نبود  خود  محدوده  به  منحصر 
اهمیت  بر  عالوه  گفت:  است،  داده  قرار  تحت تاثیر  را 
نفت  پدیده  پیدا شدن  با  تجاری،  اهمیت  و  ژئوپلیتیکی 
و گاز، بر اهمیت این منطقه افزوده می شود و به نقطه 

زرخیز تبدیل شده است.

سعید پورعلی تصریح کرد: دروازه تعامل ایران با جهان  
همین منطقه بود؛ یعنی جنوبی ترین نقطه ما در کشور 
آفریقا  شرق  با  را  ما  ارتباطات  نقطه  همین  از  و  است 
شرقی،  جنوب  آسیای  هندوستان،  قاره،  شبه  ویژه  به 

اقیانوسیه و چین شکل می داد.
وی با بیان این که ساکنان حاشیه  سواحل و جزایر خلیج 
فارس زندگی رو به دریا دارند و با دریا زندگی می کنند، 
گفت: این زندگی رو به دریا و با دریا یک فرهنگی را 
عنوان  به  کنیم،  جستجو  ما  اگر  امروز  که  کرده  تولید 
یاد  آن  از  ساحل نشینی  نظامات  یا  و  سواحلی  فرهنگ 

می شود.
آزاد کیش،  اجتماعی سازمان منطقه  و  معاون فرهنگی 
بیان داشت: با همت خسرو نشان، مفهوم نوروز دریایی 
احیا شد و در همین جزیره رویدادی با نام نوروز دریایی 
را برگزار کردیم و سراغ ساز های جنوب رفتیم و جشنواره 
میراث  از  بخشی  و  رسید  ثبت  به  نی انبان  بین المللی 

ارزشمند  اقدامات  با  نا ملموس در حوزه فرهنگی جنوب 
احیاء شد.

یامال  موسیقی  بحث  دوره  این  داد:  ادامه  پورعلی 
مطرح شده و موسیقی خلیج فارس یا موسیقی سواحل 
و  شود  قلمداد  می تواند  هم  ایرانی  موسیقی  از  بخشی 
این موسیقی می تواند نقش موثری در زندگی فردی و  

گروهی و مناسبات اجتماعی ما داشته باشد.
وی تاکید کرد: نقشی که این موسیقی در غم و شادی 
و در ایجاد فضای کار پررنگ بود و آنچه که امروز ما 
به عنوان سازوکارها و عوامل تسهیل گر فضای کسب و 
کار مورد توجه قرار می دهیم، روزگاری موسیقی همین 

کارکرد را در پی داشت.
پورعلی اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع و 
و  زیبا  ترکیب  که  مناطق  این  موسیقی  پاسداشت  لزوم 
تعادل  بخشی از موسیقی ایرانی و عوامل همجوار بوده، 
کیش  موسیقی  جشنواره  چهارمین  شد  این  بر  تصمیم 

آرزوها،  آمال ها،  به  اشاره  که  شود  برگزار  یامال  نام  با 
دغدغه ها و نگرانی ها دارد  .

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فارغ  برگزاری جشنواره  از  نمود: هدف  اذعان  پایان  در 
اعیاد،  کار،  موسیقی  گونه های  از  جلوه هایی  معرفی  از 
و  بازخوانی  سازها؛  و  بومی  مراسم های  مولودی خوانی، 

آشنایی کیشوندان و  گردشگران با همین پیشینه است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  هنری  امور  مدیر  ادامه،  در 
رفتارهای  مناسک،  آداب،  در جهان های گذشته،  گفت: 

آیینی و موسیقی اقوام مختلف تاثیرگذار بود.
در  فرهنگ  معرفی  این که  به  اشاره  با  بحرینی  بدریه 
مولدی خوانی  اعیاد،  موسیقی،  به ویژه  عام  جوامع  همه 
با پیشینه  بیشتر ساکنان کیش و گردشگران  و آشنایی 
و هویت فرهنگی جنوب کشور به ویژه جزیره کیش از 
اهمیت باالیی برخوردار است، افزود: چهارمین جشنواره 
موسیقی کیش را با نام یامال در گستره خلیج فارس تا 

دریای عمان برگزار خواهیم کرد.
حداکثری  مشارکت  منظور جذب  به  داشت:  اظهار  وی 
فارسی،  زبان  سه  با  را  جشنواره  این  پوستر  کشورها، 
انگلیسی و عربی منتشر می کنیم و تالش بر این است به 
جاذبه های گردشگری کیش بیافزایم و جزیره کیش به 
برترین مقصد گردشگری و فرهنگی منطقه تبدیل شود.
سیما  و  صدا  استان های  موسیقی  مسئول  همچنین، 
جنگ  با  که  این  بر  تاکید  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
نرمی   دنیا مواجه است، حفظ این هویت از اهمیت باالیی 
برخوردار است و عالوه بر حفظ، انتشار و تقویت آن نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد  .
حمیدرضا حسینی با بیان این که جشنواره ها چند دوره 
برگزار شد و در فرآیند برگزاری ضمن این که تکمیل و 
تقویت می شوند و همچنین تعالی هم پیدا کرده و از تنوع 

خوبی برخوردار هستند.
مردم  برای  جشنواره ها  این  از  مستند سازی  گفت:  وی 
کیش و ایرانی ها و دنیا، می تواند کیش را به یک پایتخت 
فرهنگی تبدیل کند  و برای نماینده فرهنگی و ایرانی و 

به ویژه برای آیندگان آن را حفظ، ثبت و نشر دهند.
مسئول موسیقی استان های صدا و سیما گفت: برگزاری 
نیست،  گردشگران  و  کیش  مردم  برای  فقط  جشنواره 
بلکه یک رویداد بزرگ فرهنگی برای تمام مردم ایران 

است.

کیش2

دهمین  اجرایی  دبیر  بنکدار  بیژن  پیشنهادی  طرح 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  کیش  هوایی  نمایشگاه 

کیش مورد بررسی قرار می گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اجرایی دهمین  دبیر  بنکدار  بیژن  با  در جلسه ای  کیش 
نمایشگاه هوایی کیش که در محل این سازمان برگزار 
طرح  ارائه  را  ملی  رویداد  این  برگزاری  الزمه  شد؛ 

پیشنهادی از سوی دبیر اجرایی نمایشگاه عنوان کرد.

پیشنهادی  طرح  تدوین  از  پس  افزود:  آهنگران  جعفر 
معاونت  به  آن  ارائه  و  هوایی  نمایشگاه  دهمین 
برگزاری  شیوه  کیش؛  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 

این رویداد مهم مورد بررسی قرار می گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش با بیان این که تاکنون 9دوره افتخارآمیز نمایشگاه 
این رویداد مورد  هوایی در جزیره کیش برگزار شده و 
استقبال شمار زیادی از مردم از سراسر کشور قرار گرفته 
است، اظهار داشت: با گذشت 20سال، تاکنون اعتباری 
برای برگزاری چنین رویداد ملی پیش بینی نشده و باید با 
جذب اسپانسری قوی، این رویداد ملی هر چه با شکوه تر 

در جزیره کیش برگزار شود.
همچنین، دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه هوایی کیش در 
این جلسه اظهار کرد: دهمین رویداد مهم هوایی کیش 
در آبان ماه سال آینده پیش بینی شده که نمایش هوایی 
شرکت های  خارجی،  و  داخلی  شرکت های  حضور  با 
دانش بنیان و بازدید عموم مردم، مهم ترین بعد نمایشگاه 
محسوب می شود که در طول 20سال این مهم در کیش 

پایه گذاری شده است.
گسترده،  تبلیغات  اهمیت  لزوم  بر  بنکدار  بیژن 

کردن  فراهم  و  بین المللی  هماهنگی های  برنامه ریزی، 
نمایشگاه  دهمین  برگزاری  برای  مورد نیاز  امکانات 
هوایی کیش اشاره داشت و تصریح کرد: با تدوین طرح 
مختلف  کمیته های  تشکیل  و  برنامه ریزی  پیشنهادی، 

می توانیم در این زمینه گام های موثری برداریم.
نمایشگاه  برگزاری  زمان  که  این  به  اشاره  با  وی 
است،  پیش بینی شده  آینده  سال  آبان ماه  کیش  هوایی 
با  و  تشکیل شود  مداوم  به صورت  باید جلسات  گفت: 
از  بهتر  را  رویداد مهم  این  حمایت های الزم می توانیم 

گذشته در جزیره کیش برگزار نماییم.
رابطه  در  کیش  هوایی  نمایشگاه  دهمین  اجرایی  دبیر 
با برگزاری نمایشگاه هوایی کیش و ایجاد تعامل میان 
شرکت های خارجی و عالقه مندی روس ها برای شرکت 
در این رویداد مهم، اظهار داشت: طی هماهنگی با سفیر 
روسیه، تیم های نمایشی با امکانات و تجهیزات الزم در 

دهمین نمایشگاه هوایی کیش حضور خواهند داشت.
برای  را  کیش  آزاد  منطقه  هوایی  امکانات  بنکدار، 
افزود:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  مهم  رویداد  این  برگزاری 
مطلوبی  زیرساخت های  و  امکانات  از  کیش  جزیره 
برای  شایسته ای  میزبان  می تواند  و  است  برخوردار 

برگزاری دهمین نمایشگاه هوایی باشد.
پایان  در  کیش  هوایی  نمایشگاه  دهمین  اجرایی  دبیر 
سخنان خود تاکید کرد: در شرایط تحریم های ظالمانه 
اقتصادی،  تحوالت  برای  موثری  گام های  می توانیم 

بین المللی، صنعت گردشگری و هوانوردی برداریم.
و  بنادر  مدیریت  توسعه  شرکت  سرپرست  همچنین، 
فرودگاه های منطقه آزاد کیش با بیان این که نمایشگاه 
هوانوردی صددرصد تحریم است و هنوز به درآمد زایی 
نرسیده، اظهار کرد: با توجه به این که دهمین نمایشگاه 
پشتیبانی  از  باید  است،  ملی  رویداد  یک  کیش  هوایی 

سرزمین اصلی بهره مند شود.
نمایشگاه  دهمین  کرد:  خاطر نشان  محمدی  عزت اله 
باید  و  است  فرا ملی  و  ملی  رویداد  یک  کیش  هوایی 

دولت از این رویداد مهم حمایت کند.
شرکت  مدیرعامل  نظری  سعید  نشست،  این  در 
ملی  و  مهم  رویداد  این  کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری 
معرفی  در کیش  نمایشگاه تخصصی  عنوان یک  به  را 
مردم  از  زیادی  شمار  استقبال  دلیل  به  گفت:  و  کرد 
برگزاری  برای  می توان  رویداد؛  این  هوایی  نمایش  در 

دهمین نمایشگاه هوایی، اسپانسر جذب کرد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در بازدید از روند ساخت بازار سارینا 2، از اتمام این 

طرح تا پایان سال ۱40۱ خبر داد.
جعفر آهنگران به همراه جمعی از مسئوالن، معاونان و 
با  آزاد کیش  منطقه  سازمان  تابعه  مدیران شرکت های 
از  نیمه تمام،  طرح های  مشکالت  و  مصائب  رفع  هدف 

بازار سارینا 2 واقع در میدان امیر کبیر بازدید کرد.
نیمه تمام سطح  پروژه های  این خصوص گفت:  در  وی 
جزیره کیش مشکالت فراوانی برای ما ایجاد کرده که 
و  معاونان  سوی  از  راهکار  ارائه  و  جلسات  برگزاری  با 
اجرای مدل جدید  بر  مربوطه سازمان، تصمیم  مدیران 

مشارکت با سرمایه گذاران اینگونه طرح ها شد.
بازار  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 

سارینا 2 یکی از طرح های نیمه تمام سطح جزیره کیش 
است که از سال ۱390 زمین آن به سرمایه گذار تحویل 
عملیات  شرکا،  با  متعدد  اختالفات  دلیل  به  اما  شده 

ساخت طرح تا کنون به پایان نرسیده است.
تا  سارینا 2  بازار  ساخت  عملیات  گزارش،  این  براساس 

پایان سال ۱40۱ به اتمام خواهد رسید.
که  جدیدی  مدل  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  آهنگران 
گرفته  کار  به  نیمه تمام  طرح های  اتمام  برای  سازمان 
شده  ایجاد  مشترک  حساب  از  هزینه ها  تمامی  است، 
بین سرمایه گذار طرح، شرکت سرمایه گذاری و توسعه و 
سازمان منطقه آزاد کیش تامین و بنابر قوانین مشارکت، 
درآمد و سود طرح نیز تقسیم خواهد شد، که این موضوع 

مورد استقبال سرمایه گذار پروژه سارینا قرار گرفت.

از  دیگر  یکی  را  آفتاب  شهر  مسکونی  شهرک  وی 
طرح های نیمه تمام برشمرد که مدل مشارکتی سازمان 
به آنها پیشنهاد شده و در صورت موافقت سرمایه گذار و 
اجرای این مدل، با ارائه نقشه های مدنظر به شهرسازی، 
مالکیت ساکنان صادر  اسناد  و  دریافت می کند  پایانکار 

خواهد شد.
آهنگران اذعان نمود: در صورت همکاری سرمایه گذار این 
طرح، حدود ۱۱هزار متر زمین بالتکلیف شهر آفتاب نیز به 

سرانجام خواهد رسید و بلوک های بعدی ساخته می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
را  گودبرداری های سطح جزیره کیش  پایان،  در  کیش 
موجب نازیبایی های بصری و دغدغه مسئوالن سازمان 

عنوان کرد و از اجرای طرح سامان دهی آنها خبر داد.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منتخب  دبیرکل  بدیعی  افشین  با  دیدار  در  کیش  آزاد 
و  ظرفیت ها  بر  آسیا  میز  روی  تنیس  کنفدراسیون 

متخلف  رشته های  در  جزیره  موجود  زیرساخت های 
ورزشی به ویژه تنیس روی میز تاکید کرد.

جعفر آهنگران در دیدار با افشین بدیعی دبیرکل منتخب 
در مجمع سالیانه کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، این 
منطقه را به عنوان پایلوت برگزاری مسابقات تنیس روی 
میز در سطح ملی و فرا ملی معرفی کرد و  گفت: جزیره 
کیش به عنوان پایگاه اصلی اردوهای تیم ملی می تواند 
میزبان شایسته مسابقات تنیس روی میز در سطح ملی 

و فرا ملی باشد.
به ویژه  ورزشی  تیم های  از  همه جانبه  حمایت  وی، 
ورزش های قهرمانی را از مهم ترین برنامه های سازمان 
و  امکانات  تمام  افزود:  و  برشمرد  کیش  آزاد  منطقه 
اردوهای  و  ورزش  به  نیاز عالقه مندان  مورد  تجهیزات 

تیم ملی در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
تصریح کرد: جزیره کیش با ایجاد زیرساخت های الزم 
تیم های ورزشی  به مقصد  تامین تجهیزات موردنیاز،  و 

کشور تبدیل شده است.
همچنین افشین بدیعی یکی از ساکنان جزیره کیش و دبیرکل 
منتخب کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا ؛ این منطقه را به 
عنوان جزیره پیشرو در کسب مدال های افتخار آمیز رشته های 

متخلف ورزشی در سطح کشور عنوان کرد.
بدیعی ضمن ابراز خرسندی از اقدامات ارزشمند سازمان 
منطقه آزاد کیش در زمینه فراهم کردن زیرساخت های 
ورزشی در این منطقه، اظهار داشت: کیش می تواند به 
یکی از قطب های ورزشی تنیس روی میز در سطح ملی 

و فرا ملی تبدیل شود.
سالیانه  مجمع  برگزاری  به  توجه  با  است،  ذکر  شایان 
کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا در دوحه قطر، افشین 
عضو  آسیایی  کشورهای  انتخاب  با  ایران  از  بدیعی 

مجمع، به عنوان دبیر کل جدید آسیا برگزیده شد.
 ۸0 و  دهه های ۷0  در  بدیعی  افشین  است،  گفتنی 
همکاری نزدیک با هیات تنیس روی میز کیش داشت 
و یکی از حامیان این رشته در جزیره بود. وی به مدت 
20سال  و  میانه  آسیای  رئیس  نائب  عنوان  به  ۱2سال 
به عنوان عضو کنفدراسیون آسیا نماینده کشورمان بود 
کشورمان  کهن ،  قاره  کلی  دبیر  کرسی  در  حضور  با  و 
کرسی  دارای  بین المللی  مهم  مسند  یک  در  همچنان 

خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

اهتمام به توسعه فرهنگی، سبب ساز 
پایداری توسعه اقتصادی در جـزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

جعفر آهنگران در دیدار با دبیرکل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا مطرح کرد:

بررسی طرح پیشنهادی برگزاری دهمین نمایشگاه هوایی در جزیره کیش

ساماندهی طرح های نیمه تمام با مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش

جزیره کیش؛ پایلوت برگزاری مسابقات تنیس روی میز در سطح ملی و فرا ملی
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مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش و دبیر ستاد هم اندیشی برگزاری روز کیش در نخستین 
جلسه ستاد هم اندیشی روز کیش در سال ۱400، ضمن یادآوری 
برنامه های نخستین دوره برگزاری این رویداد در 20آبان سال 9۷ 
از غنای باالیی  برنامه های اجرا شده در سال های قبل  گفت: 
برخوردار بوده و این روز بر اساس سه مولفه اعتدال آب و هوایی، 
پیک سفرهای زمستانی و فصل نزوالت آسمانی انتخاب شده است.

تمامی  گذشته  سال های  اینکه  به  اشاره  با  اردالن  رضا 
بخش های دولتی و غیردولتی در برپایی این رویداد سهیم 
بودند و فعالیت های مطلوبی ارائه کردند، افزود: امسال نیز 
پس از رایزنی های مختلف با صاحب نظران، اندیشمندان و 

سرمایه گذاران برنامه ریزی ها انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: بسیاری از عزیزان به صورت خودجوش مایل 
به تثبیت روز کیش و اجرای برنامه های متنوع در سال های بعد 
هستند تا تقویمی از این رویداد به یادگار بماند و در گذر زمان با 

مشارکت عمومی به وضعیت جامع و تعالی برسد.
سازمان  اجتماعی  معاونت  آموزشی  و  فرهنگی  امور  مدیر 
منطقه آزاد کیش با اشاره به تعدد و تنوع برنامه های روز کیش 
گفت: بهتر است برای عدم تداخل برنامه ها، یک بازه زمانی 
سه روزه برای بزرگداشت روز کیش در نظر گرفته شود. قاعده 
برنامه ریزی ها به گونه ای است که ایده پردازی ها و پیشنهادات 
در ستاد مطرح شود و حوزه های مختلف با ارائه مطالب خود با 

جلب نظر اعضای ستاد، نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
دبیر ستاد هم اندیشی برگزاری روز کیش تصریح کرد: نظرات در 
جلسات و کمیته های کوچکتر بررسی و پیگیری می شود و تمامی 
بهره برداری های عمرانی، افتتاح پروژه های بخش خصوصی، اجرای 
برنامه هایی با آداب و رسوم بومیان کیش، برنامه های فرهنگی 
و فعالیت موسسات و شرکت های وابسته به سازمان، همچنین 
رونمایی از طرح هایی که اتمام آنها تا پایان سال تخمین زده شده 

است، در ویژه برنامه های روز کیش گنجانده خواهد شد.
استفاده  بن کارت  ارائه  کیش،  نام آوران  تکریم  ادامه  در  اردالن 
برنامه های  نقل عمومی،  و  از وسایط حمل  رایگان گردشگران 
نقل  و  مانور حمل  پزشکی،  رایگان  معاینات  و  توسعه سالمت 
و  عکس  نمایشگاه های  برپایی  همچنین  شناورها،  و  شهری 
صنایع دستی را ازجمله برنامه های اجرا شده در سال های پیش 
برشمرد که امسال نیز در روز کیش در دستورکار قرار خواهد گرفت.

وی بر تاثیر اطالع رسانی های صحیح به موقع تاکید کرد و 
افزود: تبلیغات و اطالع رسانی مطلوب روز کیش شرایطی را 
فراهم می کند که فعاالن و سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از 

فرصت پیش آمده، از آورده خود به بهترین شکل بهره ببرند.
سازمان  اجتماعی  معاونت  آموزشی  و  فرهنگی  امور  مدیر 
منطقه آزاد کیش در پایان عنوان کرد: در رهگذر روز کیش، 
یک هویت بخشی منطقه ای و کیشوندی ایجاد خواهد شد و 
از سویی نیز می توانیم دستاوردهای بزرگ فرهنگی، هنری و 
گردشگری داشته باشیم و ظرفیت های کیش را به مردم ایران 
و به ویژه کشورهای منطقه معرفی و به نوعی برند سازی کنیم.
جشنواره های  ستاد  مدیرعامل  قریب  محسن  همچنین، 
کیش اظهار داشت: روز کیش با استفاده از تجربیات گذشته 
و برون رفت از دوران کرونا با انجام واکسیناسیون، باید هر 

سال با شکوه تر از گذشته برپا شود.
و  کیش  هنرمندان  حضور  با  هنری  و  فرهنگی  شب  برگزاری 
دعوت از پیشکسوتان عرصه هنر و فرهنگ، پخش مصاحبه ای 
اختصاصی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از شبکه سراسری 
درخصوص توانمندی های جزیره و فرصت های سرمایه گذاری برای 
عالقه مندان به حضور در کیش، گلباران جزیره با پرواز بالگرد ها، به 
صدا در آمدن بوق کشتی ها، برپایی نمایشگاه توانمندی های کیش، 
برگزاری کنسرت و استیج های هنری و اهدا کاله روز کیش به 
گردشگران و ساکنان ازجمله موارد پیشنهادی از سوی مدیرعامل 

ستاد جشنواره های کیش در این نشست بود.
در ادامه، مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش از 
افتتاح پایگاه های اسکی روی آب با قایق، وزنه برداری کیش و 
کایت بردینگ از سوی موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش 
در روز کیش خبر داد و گفت: تجلیل از ورزشکاران مدال آور 
جزیره در سطوح ملی و بین المللی با حضور مقام عالی وزارت 
ورزش، دعوت از تیم ملی هندبال و فوتبال بانوان کشور و ترتیب 
بازی تدارکاتی با تیم فوتبال بانوان کیش، دعوت از زهرا نعمتی 
قهرمان تیر و کمان پارالمپیک کشور و تیم پارا دومیدانی دعوت 
از قهرمانان کشتی فرنگی و آزاد کشور برای حضور در کیش و 
تجلیل از آنها از سوی هیات کشتی جزیره، برگزاری مسابقات 
پرورش اندام و بدنسازی در قالب های مختلف، از برنامه های 

پیشنهادی موسسه ورزش در روز کیش می باشد.
فرضی پور، برپایی مسابقات دوچرخه سواری با حضور رکاب زنان 
حرفه ای کشور با همکاری و مشارکت شرکت میکا، برگزاری 
مسابقات شنا در آب های آزاد با حضور ۱00شناگر از سراسر 
کشور به مسافت 3 تا 5کیلومتر از رده های سنی 20 تا باالی 
25سال، برگزاری مسابقات پدل برد و پاراسل فوتبال ساحلی و 
سپک تاکرا ویژه بانوان را از دیگر برنامه های مدنظر مسئوالن 

ورزش جزیره در روز کیش عنوان کرد.
همچنین، مسئول دبیرخانه برگزاری روز کیش نیز در این 
نشست، جشنواره ها و رویداد های کیش را ناظر به جذب 
گردشگران عنوان کرد و فلسفه ایجاد روز کیش را تمرکز 
بر درون جزیره و ایجاد هویت جمعی و شهری برای پیوند 

عمیق اجتماعی، عاطفی و فرهنگی برشمرد.
مسعود رهبری از آماده سازی بسته های مختلف در حوزه های 
فرهنگی، گردشگری، اجتماعی، ورزش و عمرانی مناسب روز 

کیش از سوی صنوف مانند سال های گذشته خبر داد.
روابط عمومی  تبلیغات و اطالع رسانی  اداره  رئیس  ادامه،  در 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز از اعالن فراخوان طراحی پوستر 
روز کیش خبر داد و گفت: با هدف استفاده از خردجمعی، امسال 
از طراحان حرفه ای بخش خصوصی در جزیره کیش و سراسر 

کشور می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
با  تا  کنیم  تالش  باید  داشت:  بیان  زنگویی  فرنوش 
و  استفاده  با  را  رویداد  این  کیش،  روز  برای  هویت سازی 
معرفی نماد هایی چون شهر تاریخی حریره، رایحه گل های 
کاغذی و هر موضوعی که تداعی گر این رویداد است، روز 

کیش را به صورت مستمر در سال های آتی برگزار کنیم.
وی با بیان این مطلب که برنامه ریزی های با هدف ساخت 
عطر جزیره کیش به کمک بخش خصوصی و شرکت های 
عطرسازی جزیره انجام شده است، افزود: می توانیم با تولید 
عنوان  به  آن  فروش  و  بومی  گیاهان  رایحه  از  کیش  عطر 

سوغات جزیره، هویت روز کیش را حفظ کنیم.
زنگویی پیشنهاداتی چون بافت تخته فرش روز کیش توسط 
از  یکی  در  نگهداری  برای  کشور  مطرح  قالی بافان  از  یکی 
موزه های جزیره، طراحی تمبر روز کیش برگرفته از طرح فرش 
مذکور، پذیرایی از مهمانان و گردشگران با غذاهای بومی و 
سنتی و معرفی هویت و فرهنگ جزیره همچنین تولید شکالت 

پذیرایی ویژه روز کیش را نیز مطرح کرد.

برگزاری نخستین جلسه 
ستاد هم اندیشی روز کیش 

در سال 1400

 با حضور مسئولین 
سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:



همزمان با هفته نیروی انتظامی، علی اوسط اکبری مقدم رئیس 
با حضور در  انزلی  آزاد  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
ملکی  عزیزاهلل  سردار  با  استان،  انتظامی  نیروی  فرماندهی  ستاد 
انتظامی گیالن دیدار و درخصوص راهکارهای گسترش  فرمانده 

همکاری های فی مابین به تبادل نظر پرداخت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تصریح 
فعالیت  هرگونه  زیرساخت  اولین  و  پیش فرض  امنیت،  اینکه  بر 
همکاری های  داشت:  اظهار  است،  اقتصادی  ویژه  به  و  اجتماعی 
امنیت  قالب های  در  انتظامی  نیروی  و  منطقه  این  دوجانبه 
اجتماعی و سرمایه گذاری، می تواند مایه دلگرمی فعالین اقتصادی، 
گردشگران و ساکنین منطقه باشد و راهبرد این سازمان بر توسعه 

همه جانبه مدل های مختلف همکاری استوار شده است.
با تاکید بر  انتظامی گیالن  همچنین، سردار عزیزاهلل ملکی فرمانده 
فرصت های همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی، اذعان نمود: با عنایت 
به روند توسعه ای صورت گرفته در منطقه آزاد انزلی و فرصت های موجود 
جهت گسترش همکاری ها با سرمایه گذاران خارجی، نیروی انتظامی در 
تمامی حوزه های انتظامی داخلی و خارجی آمادگی خود را جهت تسهیل 
و تسریع در اجرای قوانین و مقررات به منظور امنیت و آرامش فعالین 

اقتصادی و ساکنین منطقه و استان در دستورکار قرار می دهد.
گفتنی است، در پایان این برنامه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با اهدای لوح تقدیر، از تالش ها و زحمات 

نیروی انتظامی گیالن تقدیر به عمل آورد.

همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:

تجلیل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از فرمانده انتظامی گیالن

اسالمی  جمهوری  سوارکاری  فدراسیون  رئیس  خلیلی  مسعود 
ایران با علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون توسعه فعالیت در رشته 
سوارکاری و حفظ نژاد اسب کاسپین با محوریت منطقه آزاد انزلی 

گفت وگو کردند.
این دیدار، رشته ورزشی  انزلی در  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
در  شده  سفارش  و  مفرح  ورزش های  از  یکی  را  سوارکاری 
آموزه های دینی بیان کرد و گفت: گسترش فعالیت در حوزه ورزش 
و رشته های مختص به اقلیم هر منطقه اثرات مثبت در حوزه نشاط 
سازمان  و  دارد  منطقه  ای  ارزش های  حفظ  و  فرهنگی  اجتماعی، 
منطقه آزاد انزلی آمادگی الزم به منظور گسترش فعالیت در این 

رشته ورزشی را دارد.
علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به اهمیت حفظ نژاد اسب کاسپین 
کاسپین  اسب  ورزشی  رقابت های  از  دوره  کرد: شش  خاطرنشان 
برتر  نژاد  به منظور معرفی  انزلی  آزاد  با مشارکت سازمان منطقه 
و  شده  برگزار  تاکنون  کاسپین  اسب  نژادی  اصالت  از  حفاظت  و 
شایسته است به منظور معرفی این  گونه خاص و ثبت آن در سطح 
الزم  اقدامات  کشور،  شمالی  استان های  محوریت  با  بین المللی 

انجام شود.
جمهوری  فدراسیون  سوارکاری  فدراسیون  رئیس  ادامه،  در 

سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات  از  تقدیر  با  ایران  اسالمی 
حدود  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  سوارکاری  ۵۰۰باشگاه 
بیانگر  موضوع  این  که  است  شده  دایر  کشور  سطح  در 
باالی  حجم  و  مفرح  رشته  این  از  خصوصی  بخش  استقبال 

است. حوزه  این  در  سرمایه گذاری 
را منجر  مسعود خلیلی گسترش فعالیت رشته ورزشی سوارکاری 
به افزایش فرصت های شغلی و ایجاد نشاط در سطح جامع اعالم 
مسابقات  ازجمله  ورزشی  رویدادهای  برگزاری  داشت:  اظهار  و 
گونه های  حفظ  به  منجر  برتر  نجات های  معرفی  و  سوارکاری 
ارزشمند و صادرات اسب به کشورهای مختلف شده که این امر 
عالوه بر ایجاد فرصت شغلی برای جوامع محلی موجب افزایش 
درآمد ارزی کشور مان شده است و با توجه به موقعیت ممتاز منطقه 
از سوی فدراسیون سوارکاری به منظور  انزلی، آمادگی الزم  آزاد 
ایجاد مجموعه کامل جهت برگزاری رقابت ها و گسترش فعالیت 

ورزشی در این حوزه وجود دارد.
از  یکی  افشاری  هوشنگ  از  نشست،  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
بزرگ ترین فعالین حوزه حفظ و تکثیر اسب کاسپین در منطقه آزاد 
انزلی تقدیر به عمل آمد و آقای سیرنگ پوررحیمی نیز به عنوان 

رئیس هیات سوارکاری منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

رئیس  با  سه گانه  ورزش های  فدراسیون  رئیس  گودرزی  مهدی 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون 

توسعه همکاری های مشترک در بخش ورزش گفت و گو کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه  این نشست،  در 

آزاد انزلی، ورزش را یکی از ارکان ایجاد نشاط و روحیه در سطح 
اعتماد به مردم  بازگشت  با  امیدواریم  بیان کرد:  جامعه دانست و 
روحیات  در  همیشگی  نشاط  و  شور  شاهد  کرونا،  دوران  از  پس 
آنها خصوصا در فعالیت های ورزشی باشیم و مصداق این صحبت 

بوده  واکسیناسیون  انجام  از  پس  توریست ها  و  مسافرین  حضور 
عادی  شرایط  به  حداکثری  واکسیناسیون  انجام  با  امیدواریم  که 

بازگردیم .
بودن  فراهم  به  اشاره  با  ادامه  در  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
در  ترایتلون  رقابت های  از  میزبانی  جهت  الزم  زیر ساخت های 
آزاد  منطقه  ویژه  به  استان گیالن  سطح جهانی خاطرنشان کرد: 
سازمان  و  است  برخوردار  ارزشمندی  طبیعی  مواهب  از  انزلی 
منطقه آزاد انزلی نیز عالوه بر حفظ این منابع ارزشمند، در زمینه 
با  و  دارد  فعالیت  نیز  توسعه زیر ساخت های گردشگری و ورزشی 
و  میدانی  دریا، مسیر دو و  قبیل  از  بودن شرایط  فراهم  به  توجه 
سه گانه  رقابت های  از  میزبانی  جهت  الزم  بستر  دوچرخه سواری 
در سطح بین المللی فراهم بوده و پیش از این نیز این رقابت ها در 
سطح ملی و استانی به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار شده است.

در ادامه این نشست، رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه با تقدیر 
از  با استفاده  بیان داشت: مایل هستیم  اقدامات صورت گرفته  از 
پتانسیل های منطقه آزاد انزلی، میزبان رویدادی جهانی باشیم که 
بسط  سبب  به  جهانی  فدراسیون  در  بازی ها  این  برگزاری  گروه 
بعد  از  الیف استایل  صورت  به   جهان  در  رشته  این  گسترش  و 
تبلیغاتی در همه زمینه ها در بین 18۰کشور دنیا اقدام به معرفی 
فرهنگی،  اقتصادی،  ابعاد  تمامی  در  بازی ها  میزبان  ظرفیت های 

اجتماعی، توریستی می نماید.
بین  در  استان گیالن همواره  داشت:  اظهار  ادامه  در  گودرزی  مهدی 
استان های کشور دارای استعدادهای ناب در همه زمینه ها خصوصا ورزش 
می باشد و با توجه به فعالیت ورزشکاران مدال آور این استان در رشته های 
شنا، دو و میدانی و همچنین دوچرخه سواری، ظرفیت برگزاری رقابت های 

ترایتلون و ترویج این رشته ورزشی نیز فراهم است.

گرامیداشت  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و  غذا  مدیر 
روز جهانی غذا که مصادف با 16اکتبر و 24مهرماه می باشد، اظهار 
داشت: تولید محصوالت غذایی با استانداردها و شاخص های سازمان 
غذا و داروی کشور و در اولویت قرار دادن تامین کاالهای اساسی در 
دوران کرونا و تحریم های ظالمانه، به همراه نظارت بر روندها واردات 
محصوالت غذایی و فرآیندهای تولید این گونه صنایع و شبکه توزیع، 

ارکان برنامه های سازمان منطقه آزاد انزلی را تشکیل می دهند.
ایمنی  جهانی  روز  درخصوص  توضیحی  ارائه  به  کوچکی  مهدی 
سازمان  تاسیس  افتخار  به  غذا  جهانی  روز  گفت:  و  پرداخت  غذا 
و  شناخته شده  در سراسر جهان  و  نامگذاری  در سال 194۵  فائو 
و  فقر  سوء تغذیه،  با  مقابله  جهت  عمومی  آگاهی بخشی  افزایش 
جلب توجه سران دولت ها، مراکز بین الملی و نهادهای غیردولتی به 

افزایش محصوالت کشاورزی و تشویق روستاییان خصوصا زنان 
بهبود شرایط زندگی،  راستای  به مشارکت در تصمیم گیری ها در 

مهم ترین برنامه های این روز است.
سطح  در  غذایی  امنیت  ایجاد  و  تغذیه  بهبود  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اضافه  می شود،  شامل  را  فائو  برنامه های  مهم ترین  جهانی 
به ساکنین  انتشار محتواهای مختلف اطالع رسانی  و  تولید  تهیه، 
دانشجویان،  دانش آموزان،  خانه دار(،  زنان  ویژه  )به  محلی  جوامع 
از  فرآورده های سالمت محور  کلیه مصرف کنندگان  و  گردشگران 
طریق راه اندازی کمپین های ویژه در مدارس و کانون های فرهنگی 
بنر،  نصب  آموزشی،  پلتفرم های  توزیع  و  چاپ  طراحی،  محالت، 
پیام های  پخش  و  شهری  تلویزیون  از  آموزشی  تیزرهای  پخش 
اجرا  برنامه های  مهم ترین  از  می توان  را  محلی  رادیو  از  آموزشی 

شده توسط سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه فرهنگ سازی رژیم 
غذایی سالم در سطح منطقه و استان نام برد.

کوچکی تصریح کرد: اطالع رسانی و نظارت بر استفاده از نشانگر 
فرآورده های  روی  شده  نصب  سالمت  و  ایمنی  و  تغذیه  رنگی 
غذایی و آشامیدنی در زمینه کاهش مصرف قند، نمک و چربی و 
برچسب اصالت و سالمت کاال بر روی محصوالت سالمت محور 
وارداتی و آگاهی بخشی الزم در این خصوص از اولویت های این 
کاهش  موجب  که  مهمی  موضوعات  می شود؛  شامل  را  مدیریت 
بیماری های  باال،  خون  فشار  نظیر  غیرواگیر  مزمن  بیماری های 

قلبی و عروقی، دیابت و انواع سرطان ها خواهد شد.
مدیر غذا و دارو سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان، مبارزه با کاالی 
از  و  کرد  عنوان  روز  این  برنامه های  از  را  غیرمجاز  سالمت محور 
تالش های صورت گرفته درخصوص کاهش سهم این اقالم به ویژه 

کاالی آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در منطقه آزاد انزلی خبر داد.

کارکنان  ساحلی  والیبال  رقابت های  از  دوره  نهمین 
شهرداری های کالن شهر ایران به میزبانی شهرداری 
آزاد  منطقه  ساحلی  ورزش های  مجموعه  در  رشت 

انزلی برگزار شد .
در این دوره از رقابت ها 11تیم به مدت 2روز با هم 

و  مشهد  تهران ،  شهرداری  تیم های  و  کرده  رقابت 
ارومیه به ترتیب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
حضور  با  رقابت ها  این  پایان  در  گزارش،  این  بنابر 
و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
مدیران  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری و شورای اسالمی شهر رشت، از تیم های 

برتر تجلیل به عمل آمد.
الزم به ذکر است، سازمان منطقه آزاد انزلی در طول 
سطح  در  ورزشی  رویداد های  میزبان  گذشته،  سال 
بر حمایت  تا عالوه  بوده  استانی  و  بین المللی، ملی 
از قشر ورزشگاه، موجب افزایش نشاط اجتماعی در 

سطح جامعه گردد.

به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا علی اوسط اکبری 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم 
این  مدیران  از  جمعی  همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه 
محدوده  انتظامی  و  نظامی  پایگاه های  از  سازمان، 
این  فرماندهان  از  و  بازدید  انزلی  آزاد  منطقه 

پایگاه های انتظامی تقدیر به عمل آورد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گزارش،  این  بر  بنا 
انزلی در جریان بازدید از چهار پایگاه انتظامی شامل 
کالنتری 14منطقه آزاد انزلی، پاسگاه حسن رود ، مرکز 
پیام  ابالغ  با  دریابانی ،  پایگاه  و  خودرو  شماره گذاری 
تبریک و خدا قوت و همچنین با اهدای لوح تقدیر، از 
پرسنل ساعی و فرماندهان انتظامی تقدیر به عمل آورد.

در دیدار رئیس فدراسیون سوارکاری با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد :

در دیدار رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

مدیر غذا و دارو سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

هم زمان با گرامیداشت هفته ناجا انجام گرفت:در نهمین دوره از رقابت های والیبال ساحلی کارکنان شهرداری های کالن شهر ایران صورت گرفت:

توسعه زیر ساخت های سوارکاری و حفظ نژاد 
اسب کاسپین در منطـقه آزاد انـــزلی

توسعه زیر ساخت های ورزشی و میزبانی منطقه آزاد انزلی از مسابقات جهانی ترایتلون

تولید و تامین کاالهای اساسی و نظارت بر شاخص های سالمت غذایی در منطقه آزاد انزلی

شهرداری تهران قهرمان رقابت های والیبال ساحلی 
شهرداری های کالن شهر در منطقه آزاد انزلی

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی از  پایگاه های نظامی و انتظامی منطقه
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تغییر و تحوالت صورت گرفته ظرف یک سال اخیر در نقشه سیاسی، 
سرزمینی حوزه قفقاز و افغانستان، جمهوری اسالمی ایران را با مشکالتی 
مواجه کرده که مهم ترین بخش آن ایجاد محدودیت در حوزه های حمل و 

نقلی و ترانزیت بین المللی کشور است. 
روی  پیش  سازوکارهای  و  مسئله  این  مختلف  ابعاد  ذیل،  گزارش  در 
و  ظرفیت ها  بر  تکیه  با  فرصت  به  تحدید  و  تهدید  این  تبدل  جهت 
مزیت های مناطق آزاد ایران از سوی اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و 

صاحب نظران مورد بحث قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.

مجید صیادنورد، کارشناس علوم سیاسی و مناطق آزاد:
ایجاد منافع اقتصادی، راهکار برون رفت از منازعات هویتی

اینکه در  با بیان  مجید صیادنورد کارشناس علوم سیاسی و مناطق آزاد 
بررسی چالش های اقتصادی و ترانزیتی به وجود آمده در افغانستان و قفقاز، 
ایجاد منافع اقتصادی، راهکار برون رفت از منازعات هویتی است؛ اضافه 
کرد: تغییر و تحوالت روی داده در معادالت سیاسی و امنیتی کشورهای 
افغانستان و جمهوری آذربایجان را باید بخشی از تغییر مهره های شطرنج 
امریکا در سطح منطقه خاورمیانه ارزیابی کرد؛ راهبردی که از مناظر ذیل 

قابل بررسی است:
دعاویی  با  منطقه  سطح  از  امریکایی  نظامیان  خروج  محور،  اولین  در 
رقابت های درون  در  نظامی و عدم مداخله  همچون کاهش هزینه های 
منطقه، عنوان شده است. تالی این رویداد، شکسته شدن اقتدار مرکزی 
و ضعف قدرت مرکزی در کشور و قدرت برتر منطقه مورد بحث است 
تغییر  دلیل  نخستین  کرد.  مشاهده  منطقه  کشورهای  در  می توان  که 
سیاست خارجی امریکا در منطقه خاورمیانه، به تغییر اولویت این کشور 
در رقابت های جهانی آن بازمی گردد؛ موضوعی که براساس آن نخستین 
دولت رقیب و دشمن فرض شده امریکا در سطح جهانی، جمهوری خلق 
چین محسوب شده است؛ تحلیلی که در دوران همه گیری بیماری کرونا 
در ناسیه تحلیلگران امریکایی تقویت شده است. در واقع امریکا منازعات 
پرچالش منطقه ای همچون خاورمیانه را که بیش از یک قرن از بازتولید و 
برساخت آن توسط قدرت های فرامنطقه ای می گذرد را از دستورکار نخست 

خود خارج کرده و به منازعه با چین و پس از آن روسیه می پردازد.
از سوی دیگر این راهبرد براساس مشغول کردن رقبای منطقه ای چون 
جمهوری  و  پاکستان  قدس،  اشغالگر  رژیم  سعودی،  عربستان  ترکیه، 
اسالمی به عرصه های رقابتی یکدیگر است که در این چارچوب تحلیلی 
گرچه نظر واشنگتن با سران رژیم اشغالگر است، اما از تضعیف قدرت های 
منطقه ای به یکدیگر نفع قابل توجهی خواهد برد و در نهایت مقابله با 
ایران روی دیگر سکه هر راهبرد امریکایی در خاورمیانه تحدید، تضعیف و 
تهدید حوزه های مختلف فعالیت سیاست خارجی جمهوری اسالمی است.

با عنایت به نقشه منطقه ای که ایران در آن واقع شده است، پی به یک 
دولت های  با  منطقه ای  در  اسالمی  جمهوری  که  می بریم  تلخ  واقعیت 
ورشکسته مواجه بوده و اساسا یکی از وجوه تمایز خاورمیانه، حضور تعداد 
قابل توجهی از دولت های ورشکسته است که از قضا یا با کشورمان دارای 
روابط خوبی می باشند یا اینکه در همسایگی ما قرار دارند. از عراق تا لبنان، 

از یمن و سومالی تا نوار غزه و در نهایت از سوریه تا افغانستان.
بی تردید یکی از مهم ترین نتایج وجود چنین دولت هایی در کنار حضور 
مستمر امریکا و تحریم های این کشور علیه جمهوری اسالمی، امنیتی شدن 
فضای پیرامونی کشورمان است؛ به این معنی که در تمام برنامه ریزی ها و 
اقدامات، در حوزه های مختلف باید وجوه امنیتی ناشی از عامل هایی چون 
تحریم، حضور قدرت های خارجی و الگوی رقابت با دستاورد صفر در میان 
رقبای منطقه ای ایران را لحاظ نمود. در نتیجه ذهنیت و برنامه برآمده از 

آن نیز دارای رنگ و بوی امنیتی است. 
از سوی دیگر امکان سرازیر شدن مشکالت امنیتی کشورهای فوق به 
ایران نیز از قابلیت های این مدل سازی ارزیابی می شود که در این قالب 

می توان به نمونه ای چون گروه های جهادی به ویژه داعش اشاره کرد.
اسالمی  جمهوری  حول  منطقه ای،  رقابت های  تمام  مشترک  وجه  البته 
ایران براساس انگاره های هویتی و سیاست خالف آمد جهانی این کشور و 
تالش آن جهت ارائه یک مدل حکمرانی متفاوت از الگوی بازی در ساختار 
نظام بین الملل موجود است که براساس آن دولت هایی چون عربستان و 
شامات  نواحی سنی نشین  و  پاکستان  در  تمرکز  با  عربی  متحده  امارات 
و عراق، به شعله ور نمودن حوزه های اختالف جهان فکری و اندیشه ای 
شیعی با اهل سنت اقدام می نمایند؛ موضوعی که مرکز ثقل آن را می توان 
در بازتولید نفرت پراکنی علیه ایران، ایرانی و شیعه در مدارس دینی منطقه 
مشاهده کرد. باید توجه داشت اگر جمهوری اسالمی منادی اسالم ناب 
محمدی و ام االقرای جهان اسالم است، عربستان سعوی به دلیل خادم 
حرمین شریفین و ترکیه با تکیه بر زعامت چند صد ساله در منطقه عربی 
کشورهای  راهبری  زمینه  در  عثمانی  حکومت  عنوان  تحت  خاورمیانه 
مسلمان و نمایندگی تصویر واقعی از اسالم راستین با یکدیگر در رقابت 

می باشند.
فراتر از مدل های رقابتی فوق به منظور برخورداری از تحلیلی جامع و کامل 
ترکیه،  ایران،  تاریخی  رقابت درون منطقه ای  به  باید  و تصویری روشن؛ 
روسیه در حوزه های عراق، قفقاز و سوریه؛ عربستان، پاکستان و جدیدا 
امارات متحده عربی و قطر در کشور افغانستان و حتی حوزه آسیای میانه 
به عنوان عرصه های منازعه امنیتی و اقتصادی میان کشورهای فوق اشاره 
کرد و صدهزار البته از ابربحران منطقه ای یعنی حضور رژیم اشغالگر قدس 
که ظرف این مدت به عنوان عامل پیشران و تقویت کننده در این منازعات 
حضور یافته که آخرین نمونه آن را می توان در تغییر مدل روابط جمهوری 
آذربایجان با جمهوری اسالمی ایران مشاهده کرد؛ نباید به راحتی چشم 

پوشید.
از  برآمده  خشن  و  سیاه  نمایه ای  که  فوق  شده  ارائه  تصویر  براساس 
آن  تبع  به  و  هنجارها  هویت،  بیناذهنی  مبانی  در  موجود  تضادهای 
راهبردها و سیاست های منطقه ای علیه منافع هویتی و اقتصادی کشورمان 
قرن ها حضور  ایرانیان ظرف  است؛  ارزیابی  قابل  زمین  ایران  مردمان  و 
در سپهر سیاست هارت لندی که مرکز آن خاورمیانه، قطعه شمالی آن 
کشورهای حاشیه دریای خزر و نیمه جنوبی آن تا سواحل اقیانوس هند 
را تشکیل می دهد، از موقعیت ژئواستراتژیک برتر و مبانی هویتی غنی و 
پویایی برخوردار می باشند که با تکیه بر سیاست مبتنی بر هنر فرش بافی 
ایرانیان خود را در مواجه با این مسائل بازتولید می کند. از سوی دیگر با 
اعمال راهبردهایی چون توافق بر احداث جاده جدید در مسیری که مورد 
ادعای جمهوری آذربایجان است، ایران اثبات کرده که از برگ های برنده 

خوبی در این منطقه برخوردار است.
در  اعمال شده  و  تحلیلی  از سهل انگاری های  نباید  میان گرچه  این  در 
سیاست خارجی حوزه قفقاز و افغانستان که باعث وجود مشکالتی برای 
بازی طراحی شده ایران و هندوستان با افغانستان در منطقه آزاد چابهار و 
یا مسیر مواصالتی موازی زمینی ایران با اروپا در مقابل ترکیه از طریق 
منطقه آزاد ارس به راحتی عبور کرد و بررسی آن الزامی است؛ چراکه اوال 
محدودیت های امنیتی جدیدی را از طریق حضور گروه های سلفی و رژیم 
اشغالگر قدس و همچنین طالبان و هم پیمانان آن برای ایران به وجود 

آورده و ثانیا مسیرها مواصالتی کشور را کاهش داده است.
اما راه حل چیست و چگونه می توان تحدیدات و تهدیدات فوق را با تکیه بر 

فرصت ها و مزیت های مناطق آزاد به فرصت تبدیل کرد؟
1( تعدد حضور بازیگران، به تضعیف بازیگران موجود منجر می شود و در 
عین حال با عنایت به دست باالی ایران در این منطقه و میان کشورهای 
حوزه نفوذ خود، باید شرایط فعال سازی کریدورهای شمال-جنوب که از 
طریق آن کشورهای هند )رقیب چین( و روسیه )رقیب امریکا( از طریق 
ایران به یکدیگر متصل می شوند؛ را فراهم ساخت. طرفه اینکه مناطق آزاد 
)چابهار و انزلی( و ویژه اقتصادی )بندر شهید رجایی و امیرآباد( در تقارن 

خوبی با این مسیر ترانزیت ترکیبی بین المللی قرار گرفته اند.

البته به جز رژیم سازی در روابط فی مابین، باید با کاهش میزان عوارض 
ترانزیتی )گمرکی(، همسان سازی استانداردها و به ویژه سرعت بخشیدن 
به اتصال مناطق آزاد انزلی و چابهار به خط ریلی؛ زمینه تسهیل و تسریع 
در فرآیند حمل و نقل در این مسیر را فراهم کرد؛ که اگر چنین عملی در 
دستورکار قرار نگیرد، باز فرصت دیگری به فرصت های تبدیل شده به 

بحران برای کشورمان اضافه می شود.
2( اجرای قانون مناطق آزاد باید در اولویت قرار گیرد و دبیرخانه شورایعالی 
از وضعیف مخالف شأن نزول و ایجادی خود که در تخالف آشکار با قانون 
قرار دارد، خارج شده و به جایگاهی در شأن دبیر و رئیس خود یعنی ریاست 

جمهوری بازگردد.
ظرفیت های  بر  تکیه  با  منطقه ای  همکاری  دیپلماسی  کردن  فعال   )3
وزارت  اقتصادی،  مشترک  کمیسیون های  مشترک،  بازرگانی  اتاق های 
امورخارجه و مناطق آزاد؛ در واقع ایجاد منافع از قبل کریدور شمال-جنوب؛ 
همکاری  سازمان  و  دی هشت؛  اکو؛  سازمان  اوراسیا؛  اقتصادی  اتحادیه 

شانگهای؛ باید به صورت عملیاتی در دستورکار قرار گیرد.
4( هم اکنون بخش قابل توجهی از واردات و صادرات ایرانیان از طریق 
بندر شهید رجایی در جنوب، بندر انزلی در شمال و مرز بازرگان در منطقه 
آزاد ماکو صورت می گیرد و مسیرهای ارتباطی که از گذرگاه های آستارا 
و منطقه آزاد ارس عبور می کند، به عنوان نقطه اطمینان یکدیگر و بال 
غربی کریدور شمال-جنوب عمل می کنند. اما اولویت ایران باید بر تعدد 
مسیرهای مواصالتی و ترانزیتی خود استوار باشد؛ راهبردی که می توان در 
طرح توسعه سواحل مکران مقام معظم رهبری، تقویت مسیرهای ترانزیتی 
از طریق دریای خزر یعنی طرح های توسعه بنادر دریای خزر، خط ریل 

اینچه برون و انزلی مشاهده کرد  .
آن  قالب  در  که  آزاد  مناطق  محوریت  با  صنعتی  خوشه های  ایجاد   )5
منطقه آزاد در هر استان به کانون و محور تجاری سازی، تامین مواد اولیه 
تولیدی و صادرات محصوالت همان استان و استان های همجوار به ایفای 
نقش می پردازد؛ راهبردی که در قالب 15منطقه آزاد و با 13استان، تمام 
استان های کشور از منافع آن بهره مند می شوند. از یاد نبریم که بند 11 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در این مسیر راهگشا است.
در پایان باید تصریح کرد، گذار از منازعات هویتی با تکیه بر منافع اقتصادی 
قابل حصول است و در این میان نقش مناطق آزاد از اهمیت مضاعفی 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  بودن  دارا  با  که  مناطقی  می شود؛  برخوردار 
نزدیک به نمونه های بین المللی، از قابلیت جذب سرمایه گذاران کشورهای 
منطقه و فرامنطقه ای به منظور باال بردن ضریب امنیتی و سخت کردن 

ایجاد کنسرت تحریمی علیه مردم و محصوالت ایرانی بهره می برند.

محسن پیرداده، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی:
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زمینه ساز همگرایی

 با تبدیل تهدید به فرصت
 محسن پیرداده کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی درخصوص چالش های پیش 
آمده در معادالت افغانستان و قفقاز جنوبی برای فرصت ها استراتژیک و 
مزیت های ترانزیتی جمهوری اسالمی و مناطق آزاد، به بیان نقطه نظرات 
خود در زمینه تبیل تهدید به فرصت از طریق همگرایی با تکیه بر مزایای 

ژئواستراتژیک و مناطق آزاد کشور پرداخته است  .
خروج آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، می تواند پیامدهای 
خاص سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ایران در بر داشته باشد. شکست 
آمریکا در شکل دهی ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همگرا با غرب 
در افغانستان به عنوان حلقه واسط چین، آسیای جنوبی، مرکزی و غربی 
پایگاه های  از  استفاده  بابت  محتمل  تهدیدهای  کشور،  این  از  خروج  و 
نظامی این کشور در افغانستان علیه ایران در شرایط تنش شدید و جنگ 
محتمل را از بین برده است؛ با این همه طالبان بازگشته به قدرت، به رغم 
افغانستان و سعی در  اول حکومت در  به دوره  بیشتر نسبت  واقع گرایی 
تعامل با همسایگان و سایر نیروهای منطقه ای و جهانی، کماکان نیرویی 
به شدت ایدئولوژیک و متعصب با رویکرد افراطی مذهبی و گرایش قومی 
پشتون است و سلطه تام و تمام این گروه بر افغانستان نمی تواند متضمن 
منافع ایران در این کشور به ویژه منافع اقوام فارسی زبان و شیعیان این 

کشور باشد.
ایران آگاهانه سعی در پرهیز از ورود به چالش جدید در مرزهای شرقی و 
باتالق افغانستان دارد؛ موضوعی که حامیان منطقه ای طالبان ازجمله برخی 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و نیز برخی رقبای منطقه ای ایران 

در انتظار آن نشسته بودند.
در حوزه قفقاز جنوبی موضوع به گونه ای دیگر در حال رقم خوردن است. 
و  ترکیه  صریح  حمایت  و  نفتی  دالرهای  یمن  به  آذربایجان  جمهوری 
اسرائیل، تفوق نظامی بر ارمنستان پیدا کرده و پس از سه دهه، اراضی 
اشغالی را از این کشور باز پس گرفت. چالش بر سر عبور کامیون های 
راه  مسیر  از  بخشی  گرفتن  قرار  بهانه  به  ولو  ارمنستان  خاک  از  ایرانی 
ترانزیتی مورد استفاده در خاک جمهوری آذربایجان، در واقع تالش برای 
تثبیت هژمونی این کشور در قفقاز جنوبی است. زورآزمایی و به چالش 
کشیدن اقتدار ایران در حفظ مسیرهای متفاوت ترانزیتی انتقال کاال به 
و  ترکیه  همراهی  با  که  است  این تالش ها  دیگر  سویه  اروپا،  و  روسیه 
ترانزیتی  موقعیت  جهانی  قدرت های  و  منطقه ای  رقبای  از  دیگر  برخی 
شرقی غربی ایران را از یکسو تضعیف کرده و خطوط فرعی چین- بندر 
قزاقستان- بندر  چین  همچنین  و  اروپا  و  قزاقستان- باکو- ترکیه  اوکتائو؛ 
ترکمن باشی؛ ترکمنستان- باکو- ترکیه را جایگزین مسیر ارزان تر و کوتاه تر 
چین- قزاقستان- ازبکستان- ترکمنستان- سرخس- بازرگان ایران و ترکیه و 
اروپا می سازد؛ موضوعی که حمایت های پیدا و پنهان آمریکا طی دهه های 
گذشته را نیز به همراه داشته و عمال مسیر ایران را به رغم ارزان و کوتاه تر 

بودن نسبت به سایر مسیر ها، از چرخه خارج کرده است.
کشورهای  مهم ترین  جهانی،  تجارت  سازمان  سال 2021  گزارش  طبق 
آمریکا  متحده  ایاالت  با 2591،  چین  سال 2020،  در  کاال  صادرکننده 
با 1432، اتحادیه اروپا با 2209، آلمان با 1380، هلند با 674، ژاپن با 641، 
هنگ کنگ با 549، کره جنوبی با 512 ، ایتالیا با 496، فرانسه با 488، بلژیک 
با 363،  سنگاپور  با 391،  کانادا  با 403،  انگلستان  با 418،  مکزیک  با 419، 
تایوان با 347، روسیه با 332، سویس با 319، اسپانیا با 307، امارات متحده 
استرالیا  با 271،  لهستان  با 276،  هندوستان  با 283،  ویتنام  با 306،  عربی 
با 250، مالزی با 234، تایلند با 231، برزیل با 210، عربستان سعودی با 173، 
شیلی  با 84،  نروژ  با 86،  جنوبی  آفریقای  با 163،  اندونزی  با 169،  ترکیه 
با 72، فیلیپین با 64، آرژانتین با 55، ایران با 54، قطر با 55 و جمهوری چک 

با 192میلیارد دالر بوده است  .
مهم ترین وارد کنندگان کاال نیز، در سال 2020، ایاالت متحده آمریکا 2408، 
چین 2056، اتحادیه اروپا1958، انگلستان 635، ژاپن 635، هنگ کنگ 570، 
سنگاپور 330،   هند 372،  مکزیک 393،  کانادا 414،  کره جنوبی 468، 
متحده  امارات  روسیه 240،  ویتنام 263،  تایوان 288،  سوئیس 291، 
برزیل 166،  مالزی 190،  تایلند 207،  استرالیا 208،  ترکیه 219،  عربی 226، 
جنوبی 84،  آفریقای  فیلیپین 91،  سعودی 133،  عربستان  اندونزی 142، 
نروژ 80، اسرائیل 70، مصر 61، شیلی  59، نیجریه 57 است، واردات ایران در 

سال یاد شده 39میلیارد دالر بوده است.

ناگزیر  ایران  باید گفت  این چالش  از  برون رفت  راهکارهای  درخصوص 
از دفاع از منافع استراتژیک خود در افغانستان و قفقاز و باز نگه داشتن 
کریدورهای بین المللی حمل و نقل کاال از طریق ایران است. سلطه طالبان 
بر افغانستان واقعیت موجود این کشور است که به نظر می رسد حمایت های 
نسبی منطقه ای و جهانی را مشروط به عدم حمایت این گروه از القاعده 
و داعش و سایر گروه های مخالف کشورهای منطقه و جهان دارا باشد. 
تعامل مثبت با طالبان با حضور گسترده در فرآیند بازسازی این کشور و 
افزایش مبادالت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عالوه بر تضمین 
حفظ منافع بلندمدت اقتصادی ایران در افغانستان، امکان، حمایت از میراث 
تمدنی و فرهنگی مشترک و تقویت زبان فارسی در این کشور از یکسو و 

تامین حقوق شیعیان این کشور را بهتر میسر خواهد ساخت .
گروه های  و  داعش  با  مبارزه  در  اطالعاتی  و  امنیتی  همکاری های 
افراط گرای مذهبی، قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و نیز ممانعت از عبور 
غیرقانونی از مرزهای مشترک در بلندمدت منافع دو کشور را تضمین و 
زمینه همکاری های بیشتر را فراهم خواهد ساخت. دستیابی به توافق های 
بلندمدت در مورد حق آبه ایران از رود هیرمند و در صورت امکان خرید آب 
بیشتر برای استان های شرقی نیز، برای ایران از اهمیت حیاتی برخوردار 
است. جمعیت جوان و جویای کار افغانستان، نیز، منبعی قابل اتکاء برای 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز توسعه کشور در دهه های آتی است، همچنان 
که معادن غنی و بازار مصرف نسبتا بزرگ این کشور انگیزه بزرگی برای 
افزایش سطح همکاری های دوجانبه و تعامل گسترده اقتصادی، تجاری، 

فرهنگی دو کشور است.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از پروژه محور شرق و اتصال ریلی و زمینی 
بندر چابهار ایران به آسیای میانه در جوار مرزهای استان های نیمروز، فراه 
و هرات افغانستان، دریچه حیاتی این کشور برای اتصال به آب های آزاد 
و مبادله کاال با کشورهای جنوب آسیاست. مسیری که به هر روی از راه 
پاکستان به واسطه چالش دیرپای این کشور با هندوستان میسر نخواهد 
شد و سرمایه گذاری های هند برای توسعه بنادر شهید بهشتی در منطقه 

آزاد چابهار در همین راستا قابل ارزیابی است.
هم کیشی  بر  عالوه  نیز  آذربایجان،  جمهوری  و  جنوبی  قفقاز  حوزه  در 
میراث مشترک  و  تاریخی  نیز سابقه  و  و عالئق مذهبی مردم دوطرف 
فرهنگی و تمدنی، مبارزه با تفکرات تجزیه طلبانه و افراط گرای پان ترکی 
از  ترک زبان  و همکاری کشورهای  اتحاد  رویای  ترکیه  با محوریت  که 
آناتولی تا آسیای مرکزی را در سر پرورانده و چشم طمع به بخش های 
وسیعی از سرزمین ایران را نیز دارند، انگیزه ای بسیار قوی برای این چالش 
خطرناک و ضد ایرانی است. حضور گسترده اطالعاتی، نظامی و اقتصادی 
اسرائیل در جمهوری آذربایجان و در جوار مرزهای ایران و قدرت نمایی 
حضور  پازل  تکمیل کننده  نوعی  به  ارمنستان،  با  اخیر  جنگ  در  ترکیه 
اسرائیل در جوار مرزهای ایران است که در حوزه خلیج فارس و شمال 
آفریقا نیز با پیمان صلح ابراهیم بین اسرائیل و کشورهای عرب در حال 

تکمیل است  .
بدیهی است تهدیدهای فوری ناشی از تالش برای فعال کردن گسل های 
قومی و مذهبی در ایران و در عین حال تالش برای محاصره اقتصادی 

ایران نمی تواند از سوی ایران نادیده گرفته شود.
تعریف  با  بود  صدد  در  ایران  اسالمی  انقالب  وقوع  از  پیش  از  ایران 
از  استان های شرقی  و  و شهرهای  آغاز  چابهار  بندر  از  که  محور شرق 
سیستان و بلوچستان تا خراسان های جنوبی و رضوی را در بر می گرفت 
و ایجاد زیرساخت های جاده ای و ریلی و تجهیز بندر چابهار، اقتصاد این 
اتحاد  با فروپاشی  آنها را فراهم آورد؛  مناطق را متحول و زمینه توسعه 
و  مرکزی  آسیای  در  و شکل گیری کشورهای مستقل  جماهیر شوروی 
قفقاز جنوبی که ارتباط مستقیمی با دریاهای آزاد نداشتند ، محور شرق به 
طرحی منطقه ای و بین المللی تبدیل شد که در سال 1375 با حضور سران 
کشورهای عضو اکو در منطقه ویژه اقتصادی سرخس رسما آغاز و قرار بود 
با اتصال ریلی و زمینی کشورهای یاد شده، به بندر چابهار و نیز بندرعباس 
سایر کشورها  و  یاد شده  میان کشورهای  کاال  و سریع  ارزان  مبادالت 
از سرمایه گذاری  از یکسو مانع  آمریکا  فراهم شود. تحریم های گسترده 
سایر کشورها در این طرح شده و از سوی دیگر کشورهای یاد شده نیز 
خواه ناخواه در پی مسیرهای جایگزین برآمدند. با این همه مسیرهای ریلی 
و زمینی ایران همچنان ارزان ترین و کوتاه ترین مسیرهای حمل و نقل کاال 
بوده و کشورهایی چون ترکمنستان و قزاقستان و نیز جمهوری آذربایجان 

سرمایه گذاری های قابل توجهی را در این زمینه انجام داده اند.
ایران به رغم تحریم های گسترده آمریکا و غرب، قانونمندی های حاکم بر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در عمده مرزهای رسمی کشور با پاکستان، 
افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق تسری داده و 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیادی را در این نقاط ایجاد کرده است. این 
مناطق واجد مشوق ها و تسهیالت قانونی خاص برای سرمایه گذاری بوده 
و سرمایه گذاری های زیادی توسط دولت یا بخش خصوصی برای ایجاد 
زیرساخت های مناسب اعم از آب، برق، گاز، مخابرات، جاده و... و تولید و 
صادرات انواع کاال و خدمات هستند. بخشی از خدمات یاد شده به حوزه 
حمل و نقل و لجستیک بار بر می گردد که به واسط موقعیت جغرافیایی 
خاص این مناطق در مرزهای رسمی کشور و در جوار کشور های محاط 
در خشکی افغانستان و آسیای میانه و قفقاز، نقش قابل توجهی در تسهیل 
حمل  نقل و ترانزیت کاال از چین، هند و آسیای جنوب شرقی و شرق 

آفریقا به کشورهای یاد شده و اتحادیه اروپا را ایفا خواهند نمود.
تالش های  چین،  کشور  عمده  منطقه ای  رقیب  عنوان  به  هند  دولت 
از کشور رقیب در  اقتصادی و عقب نماندن  زیادی برای رشد و توسعه 
این زمینه نموده است؛ به گونه ای که پیش بینی می شود طی چند دهه 
آینده به عنوان یک کشور در حال توسعه موفق، در رتبه سوم کشورهایی 
با اقتصادی بزرگ و شکوفا قرار گیرد. هند در رقابت با طرح »یک کمربند، 
یک جاده « چین که این کشور را از طریق آسیای میانه ، روسیه، ایران و 
ترکیه به اتحادیه اروپا متصل می کند، طرح کریدور شمال-جنوب از مبداء 
بندر بمبئی به بنادر چابهار و بندر عباس ایران و از مناطق ویژه اقتصادی 
سرخس، منطقه آزاد اینچه برون، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر، 
بندر انزلی، منطقه آزاد ماکو و مناطق آزاد قصرشیرین و مهران، کاالهای 
تجاری هند و آسیای جنوب شرقی را به افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز، 
روسیه، ترکیه و اتحادیه اروپا حمل و نقل نموده و متقابال کاالهای مورد 

نیاز این کشورها را حمل می کنند.
بدین ترتیب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یاد شده با تکمیل زیرساخت ها و 
ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری مشترک، زمینه ساز ایجاد همگرایی 
در  موجود  چالش ها  است،  بدیهی  شد.  خواهند  بین المللی  و  منطقه ای 
کشورهای همسایه و تالش برای انحصار راه های ترانزیتی شرقی- غربی 
و شمالی-جنوبی حمل و نقل بین المللی کاال از طریق ایران به یکی دو 
خاص  ترانزیتی  مزیت های  از  حداکثری  استفاده  هدف  با  خاص  کشور 
ایران با داشتن دست برتر در تداوم چرخه های حمل و نقل یاد شده کاال 
است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعدد موجود به ویژه در مسیر کریدور 
شمالی-جنوبی حمل و نقل بین المللی کاال تکثر مسیرهای ترانزیتی کشور 
و تضمین حمل و نقل امن و مداوم کاالهای بین المللی از مسیر ایران را 

در پی خواهد داشت.

 ابراهیم عزیزی، نایب رئیس
کمیسیون امنیت ملی  مجلس شورای اسالمی:

 لزوم بهره برداری از مزیت های کشورهای منطقه
توسط مناطق آزاد

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
حاشیه  در  امنیتی  چالش های  بررسی  به  نشریه،  با  گفت و گویی  در  نیز 
مرزهای مناطق آزاد پرداخت و راهکاری برای برون رفت از چالش های و 

تحوالت پیش آمده در کشور افغانستان و حوزه قفقاز ارائه داد.
وی گفت: اکنون غرب آسیا و هم بخشی از منطقه قفقاز در یک مقطع 
به طور طبیعی تحوالت  باید  لذا  به سر می برند؛  بسیار حساس و مهمی 
منطقه ای را با دقت، حساس و وسواس رصد کنیم و با بازیگری و نقش 
مهمی که در این منطقه، ایران اسالمی داشته و به فضل الهی در آینده 
خواهد داشت، نقش خودمان را از بازیگر فعال، به یک کارگردان جدی 
منطقه ای تغییر دهیم. ما باید تالش کنیم که از ظرفیت های منطقه استفاده 
و هم تعامل بین کشورهای منطقه ای را فراهم کنیم؛ چراکه از ضروریات 
امنیت  باید تالش کنیم  با همسایگان است. در این راستا  ارتباط  امروز، 
منطقه ای را با همکاری کشورهای منطقه به عنوان یک ضرورت دنبال 
با  ایران سلطه ناپذیری ، استکبارناپذیری و مبارزه و مقابله  کنیم. رویکرد 
جریان سلطه گر و رژیم های جعلی بر مبنای عمل و اقدام در حوزه هم 
قفقاز و غرب آسیا است . باید تالش نماییم کشورهای منطقه از مزیت های 
مشترک حداکثر بهره را ببرند و بدون شک با یک راهبرد هوشمندانه با 
آینده برخورد کنیم. آنچه مسلم است این است که ایران اسالمی در ادامه 
این حرکت بزرگ و آزادی بخش خود که به عنوان نماد یا الگو در طول 
سالیان بعد از پیروزی انقالب اسالمی چشم امید مردم و منطقه بوده است؛ 
برافراشته نگه  همچنان تالش کند که این پرچم را به اهتزاز درآورد و 
دارد . باید تالش کنیم که با بهره گیری همه پتانسیل های منطقه هم صدا و 
هماهنگ به دنبال خروج دولت های سلطه گر از منطقه باشیم و البته در این 

مسیر منافع اقتصادی را نیز کسب کنیم.
عزیزی در ادامه به اهمیت کشور افغانستان برای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: 
افغانستان یک امکان خوب برای همگرایی است؛ البته این روزها افغانستان دچار 
تحوالت، کج اندیشی و بداندیشی گروه های مخالف اسالم ناب قرار گرفته و 
مردم مظلوم افغانستان روزهای سختی را سپری می کنند؛ اما ما باید تالش کنیم 
که ثبات و امنیت منطقه به ویژه در افغانستان را ایجاد کنیم و سطح مبادالت 
منطقه ای را باال ببریم؛ همچنین تحریکات برخی کشورهای وابسته به نظام 

سلطه و رژیم های جعلی را از منطقه کم کنیم   .
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی اذعان نمود: 
همه اینها هم فرصتی است برای ایران و هم وظیفه است که باید آن را 
به درستی انجام دهیم. باید با بهره گیری از این فرصت ها و ظرفیت های 
مشترک، به اهداف مشترک در منطقه برسیم. درک مشترک از مشکالت، 
قابلیت ها و ظرفیت ها می تواند ما را به سمت اهداف مشترک پیش ببرد. 
به هر شکل منطقه قفقاز ، غرب آسیا، کشورهای مسلمان منطقه اشتراکات 
زیادی دارند که اشتراک روی این موارد می تواند موجبات هم افزایی، رونق 
و شکوفایی منطقه را فراهم کند. لذا امیدوارم با همگرایی، هم اندیشی و 
تعامل مشترک این امکان فراهم شود و همه مردم منطقه با امنیت، صلح 

و ثبات برای اهداف بزرگ اقتصادی هماهنگ باشند.
وی به نقش کریدور شمال-جنوب اشاره کرد و گفت: از فرصت های خوب 
خیلی  منطقه  جغرافیای  که  مخصوصا  است؛  جغرافیایی  موقعیت  ایران، 

بااهمیت است؛ چراکه می تواند زمینه اقدامات مشترک را فراهم کند  .
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
ایران کریدور شمال- جنوب  از فرصت های خوب  خاطرنشان کرد: یکی 
است. چنانچه در مقام عمل بتوانیم ظرفیت کریدور شمال-جنوب را به 
توسعه  برای  خوبی  فرصتی  کنیم،  کم  را  موانع  و  برسانیم  بهره برداری 
همه  از  مهم تر  بود.  خواهد  منطقه  اقتصادی  تنگناهای  رفع  و  اقتصادی 
مرتفع  که  را  مواصالتی  راه های  جغرافیایی،  آبی،  فرصت های  سواحل، 
فراهم  کند.  می تواند  است،  منطقه  کشورهای  اقتصادی  نیازهای  کننده 
اگر قابلیت های خوب اقتصادی که کشورهای منطقه دارا هستند، توام با 
ظرفیت های خوب جغرافیایی استفاده شود، به ویژه کریدور شمال- جنوب، 
می تواند مبنایی برای تعامالت بیشتر در مقام عمل و پیگیری موضوعاتی 
که متکی بر این فرصت های بی نظیر جغرافیایی کشورهای منطقه است، 

باشد.

 فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون
 امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

تجارت ایران با افغانستان هیچ گاه قطع نخواهد شد
همچنین، فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اخیر  به تحوالت سیاسی  تحلیلی  در  نشریه،  با  در گفت و گویی  اسالمی 

افغانستان اشاره کرد و گفت: تاریخ نشان داده که در برهه های سیاسی 
مختلف، سال های سال است که ارتباط سیاسی، فرهنگی و تجاری ما با 
افغانستان حفظ شده است و هیچ دلیل و مانعی برای متوقف شدن این 

ارتباطات تاکنون نبوده است.
در  اما  بوده،  ارتباط  این  گذشته  سال های  در طول های  کرد:  تاکید  وی 
سال های اخیر نیز به هر حال این ارتباط شکل جدیدی به خود گرفت. 
بندر چابهار به عنوان مهم ترین معبر تجاری در مجامع بین المللی شناخته 
می شود، اما زمانی ارتباط تحقق پیدا می کند که افغانستان نیز به عنوان 
بارانداز تجاری تلقی شود؛ چراکه صادرات از طریق چابهار و بندر شهید 
رجایی در بندرعباس و بقیه مناطق از طریق افغانستان به آسیای میانه 
و بقیه کشورها می آید. این به هر جهت دورنمایی است که اتحادیه اروپا 
خصوصا برای افغانستان در چند سال گذشته طراحی کرده است. تحوالت 
البته در روزهای اول  اخیر طالبان نیز خللی در این امر به وجود نیاورده، 
نیست.  مشکلی  اکنون  ولی  داشتیم،  مرزی  بحث های  که  است  طبیعی 
راجع به مبادالت تجاری با مسئوالن این کشور صحبت شده و فعالیت های 
اقتصادی و تجاری صورت می گیرد، البته مشکالت خاص خود از لحاظ 
پرداخت ها و بحث مالی وجود دارد که باید بین دو کشور حل شود. اما 
به طور کلی تجارت ما با ملت و مردم افغانستان هیچ موقع متوقف نشده 
باشد که  این  باید  نیز  آمدن طالبان  به روی کار  است و رویکرد نسبت 
روابط تجاری بین مردم دو کشور برقرار شود و مانعی بر مسائل مرزی 

بوجود نیاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
تجاری  مسائل  در  داشت:  اظهار  شمال-جنوب  کریدور  نقش  اهمیت 
تا مانعی برای روابط تجاری  نباید باشد  اقتصادی چالش های سیاسی  و 
بر همین اساس دیپلماسی کشورمان در دولت  نکند؛  ایجاد  اقتصادی  و 
اصلی  اقتصادی موضوع  دیپلماسی  و  است  پررنگ شده  بسیار  سیزدهم 
قرار گرفته است. در جلساتی که با وزارت خارجه داشتیم، بر این موضوع 
تاکید شدیدی وجود داشته که همه دستگاه ها مسئول هستند با کشورهای 

همسایه حتی افغانستان مبادالت تجاری را افزایش دهند.

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی  مجلس شورای اسالمی:
امنیت منطقه ای، نیاز جدی کشورها است

ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی نیز در 
گفت وگو با نشریه، به بررسی تحوالت اخیر در کشور افغانستان پرداخت 

و بر نقش مناطق آزاد برای برون رفت از مشکالت منطقه ای اشاره کرد.
دارای  قفقاز  و  آسیا  غرب  حوزه  به ویژه  منطقه ای  گفت: کشورهای  وی 
مشترکات فراوانی هستند، این مشترکات می تواند اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی باشد. به طور طبیعی یکی از نیازهای جدی این منطقه، تامین 
را  منطقه  اقتصادی  امنیت  زمینه  آن  پرتو  در  است که  منطقه ای  امنیت 
از کشورهای منطقه و  به دلیل وادادگی برخی  فراهم می کند. متاسفانه 
عدم استقالل سیاسی و اقتصادی، شاهد برخی اتفاقات هستیم که تاثیراتی 
بر روی امنیت هم می تواند داشته باشد. اگر چالش های منطقه ای را مجزا 
کنیم، به طور طبیعی یک بخشی از آن ناامنی های اقتصادی است. باید 
اشاره کرد که تالش های دشمن هم متمرکز بر ناامنی و به نوعی به چالش 
کشیدن فضای امنیت اقتصادی منطقه ای است. اگر مناطق آزاد بتوانند 
خودشان را خوب پیدا کنند و بازیگر خوبی در صحنه اقتصاد منطقه ای 
تهدیدات  این  و  کنند  رفع  را  تهدیدات  این  از  بخشی  می توانند  باشند، 
آنچه مسلم است، چالش های  به هر شکل  نمایند.  به فرصت  تبدیل  را 
منطقه ای تاثیرگذار در حوزه اقتصادی است. حوزه های اقتصادی باید در 
منطقه قفقاز بتوانند با هم پوشانی بر چالش ها غلبه کنند؛ مناطق آزاد نیز 

بهترین ظرفیت برای غلبه بر چالش های اقتصادی منطقه ای هستند.
رضایی به نقش کریدور شمال-جنوب ایران اشاره کرد و گفت: طبیعتا یکی 
از فرصت های خوب منطقه ای، کریدور شمال-جنوب است که روز به روز 
تکامل یافته تر می شود . ما باید به عنوان یک فرصت از کریدور شمال-

جنوب استفاده کنیم تا بتوانیم نقش اقتصاد منطقه ای را پررنگ تر نماییم. 
بی شک همه کشورهای منطقه ضمن بهره گیری از کریدور شمال-جنوب 
بر مسائل و مشکالت اقتصادی که دامن گیر همه کشورها است، باید فائق 

بیایند؛ پس در این بخش باید نگاهمان جامع و کامل باشد. 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: توافق های 
منطقه ای یکی از فرصت هایی است که می تواند ما را در این شرایط یاری 
بدهد. بهره گیری از ظرفیت های مشترک در حوزه های حمل و نقل ، انرژی ، 
اقتصادی و صنعتی امروز یک فرصت است که کشورهای منطقه را بتواند 
پیوند دهد و از این رهگذر ارتباطات اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سایر 
مولفه های قدرت ساز فراهم شود. ما باید این باور را در کشورهای منطقه ای 
ایجاد کنیم که فرصت های خوبی داریم و شاید اگر این مناطق آزاد در 
جایگاه واقعی خود قرار بگیرند، می توانند چالش ها و مشکالت موجود را 

حل کنند.

آنها  برای  که  اولیه  کارکرد  از  آزاد  مناطق  متاسفانه  داشت:  اظهار  وی 
پیش بینی شده، فاصله های زیادی گرفتند و امروز تبدیل به فرصت هایی 
برای فروش زمین و مجتمع های تجاری که فقط مصرف کننده کاالهای 
و  تولیدی  کارکرد  باید  لذا  غیرمنطقه ای هستند ، شدند.  حتی کشورهای 
تولید قدرت اقتصادی داشته باشند؛ در واقع تولید آزاد در مناطق آزاد کشور 
صورت بگیرد تا بتوانند چرخه اقتصاد منطقه ای را هم بچرخانند. به هرحال 
کریدور شمال- جنوب و مناطق آزاد نقش بسیار اساسی دارند؛ الزمه آن 
این است که از کریدور مناطق آزاد ایران به خوبی استفاده و نقش شان را 

در این مسیر به خوبی ایفا کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در پایان به اهمیت 
منطقه آزاد چابهار نیز اشاره ای داشت و خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های 
منطقه آزاد چابهار این است که در کنار دریای عمان واقع شده است. ما 
برخی محدودیت ها و موانعی که در حوزه خلیج فارس داریم، در مقاطع 
زمانی تاثیراتی در حمل و نقل دریایی، تخلیه و بارگیری دارند؛ اما منطقه 
چابهار می تواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد و آن محدودیت ها را ملغی 
کند؛ ضمن آن که موقعیت منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی باید به 
عنوان مکمل هم عمل کنند و بتوانند در پهلوگیری کشتی هایی با تناژ 
بسیار باال نقش مهمی ایفا کنند. طبیعی است اگر این فرصت خیلی زود 
مهیا و موانع آن برطرف شود، یک نگاه وسیع و عمیق به آینده اقتصادی 
منطقه باید داشته باشیم. منطقه آزاد چابهار با توجه به موقعیت جغرافیایی 
استراتژیک در حوزه  باال، نقش  تناژ  با  پهلوگیری کشتی هایی  قابلیت  و 

اقتصادی در آینده ایفا می کند.

دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیالن:
حضور فعال و بهره گیری از مولفه های قدرت ایران، راه 

برون رفت از محدودیت های به وجود آمده در سیاست خارجی
همچنین، دکتر رضا سیمبر استاد تمام دانشگاه گیالن درخصوص تحوالت 
رخ داده در منطقه افغانستان و مشکالت پیش آمده در ارتباط با حوزه قفقاز 
با تصریح بر اینکه راه برون رفت از محدودیت های به وجود آمده در سیاست 
خارجی، حضور فعال و بهره گیری از مولفه های قدرت جمهوری اسالمی 
است، گفت: با نگاهی به عملکرد سیاست خارجی ایران در مواجه با بحران 
افغانستان در شرق و قره باغ در شمال غرب کشور، بیانگر وجود سیاست 

خارجی انزوا گرایانه است  .
تحوالت برآمده از جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان و تفوق طالبان 
راهبرد اصولی  واقعیت است که متاسفانه  این  افغانستان نشان دهنده  در 
و اساسی نه شرقی و نه غربی که دال مرکزی گفتمان سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران است؛ در سال های اخیر، فقط متوجه بخش نه 
غربی بوده ایم، اما در بخش نه شرقی، در عمل و در ارتباط با سیاست های 
فعال  خارجی  سیاست  روسیه،  و  چین  کشورهای  سوی  از  شده  اعمال 
از  ناشی  گرچه  که  موضوعی  نداده ایم.  قرار  دستورکار  در  را  پویایی  و 
تحریم های بین المللی است، اما در واقع، در عمل ما به دنباله روی روس ها 

و چینی های تبدیل شده ایم.
درخصوص منازعه قره باغ و قفقاز باید متوجه بود که ایران ژئوپلیتیک، 
معادالت خود را در کشور ارمنستان متمرکز نموده و در طول بحران 
سال گذشته به صورت شگفت انگیزی، رفتار سیاست منطقه ای خارجی 
ایران، تابعی از سیاست های روسیه در منطقه بود؛ سیاستی که براساس 
تامین منافع ملی، به صورت سیال قابلیت تغییر راهبرد در لحظه آخر 
از  شده  مطرح  پیش بینی های  براساس  نتیجه  در  می باشد.  دارا  نیز  را 
شدن،  منزوی  جغرافیایی  منطقه  این  در  ما  دستاورد  اینجانب،  سوی 
علیه  خصمانه  هویتی  نگاه های  تقویت  و  ژئوپلیتیک  جایگاه  تضعیف 

کشور ما است.
عمل  هوشمندانه  گذشته  سال  در  ایران  خارجی  سیاست  دستگاه  اگر 
ایرانیان  ملی  منافع  علیه  رویکردهایی  چنین  شاهد  امروز  می کرد، 
مولفه های  بر  تکیه  با  می توان  و  دارد  وجود  فرصت  هنوز  اما  نبودیم. 
در  تنش زدایی  به  نسبت  ایران،  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت 
باید  رویکرد  این  بی تردید  نمود.  خود حرکت  ملی  منافع  تامین  جهت 
در  و همه جانبه همه شهروندان  جامع  ملی  امنیت  منافع  کننده  تامین 
عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... باشد و 
در طراحی سیاست خارجی، تحکیم و ارتقاء امنیت در همه شاخص ها 

و ابعاد آن را در اولویت قرار داد.
در ارتباط با کشور افغانستان نیز نباید دچار تحلیل غلط شد که طالبان 
دچار تغییر ساختاری گردیده است؛ چراکه چنین نیست؛ این مهم همچون 
نمونه قره باغ در آینده نزدیک خود را هویدا می کند و این گروه کشورمان 
را با مخاطرات امنیتی و ژئوپلیتیکی مواجه می کند. به عبارت دیگر نتیجه 
همسویی سیاست خارجی ایران با کشورهای دیگر به منظور تامین امنیت 
شیعیان و یا برخی اقوام، نتیجه ای جز تحدید و کوچک سازی توان بازی 

ایران در صحنه افغانستان نخواهد داشت.

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه گیالن تصریح کرد: اگرچه طالبان دارای 
بافت های گوناگونی است، اما بی تردید سرمایه گذاری بر روی این گروه در 
معادالت منطقه ای خود امر غلطی است. باید توجه داشت که در شناسایی 
حکومت طالبان نباید تعجیل کرد و هر رفتاری را متناسب با اقدام متقابل 

این گروه در قبال تامین منافع ملی ایران انجام داد.
مولفه های  تغییر ساختاری در  اینکه طالبان دچار  به  باور  از سوی دیگر 
فکری و رفتار حکمرانی خود شده، برآمده از نگاه و تحلیلی هیجان زده 
است. صدق این مدعا دو حادثه انتحاری رخ داده در دو منطقه شیعه نشین 
به  ایران  اسالمی  پیشنهاد می شود جمهوری  مقابل  در  است.  افغانستان 
صورت مستقل از دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در جستجوی 
گام  خود  خارجی  سیاست  اصول  چارچوب  در  خود  ملی  امنیت  و  منافع 
بردارد؛ چراکه در غیر این صورت خسران بیشتری نسبت به مشکالت پیش 
آمده در منافع ژئواستراتژیک کشورمان در حوزه قفقاز، عاید کشور می شود.

در این میان دو رخداد و تغییر به وجود آمده در معادالت قدرت دو منطقه 
خصمانه  فضای  می کند،  هویدا  را  خود  پیامدهای  آرام آرام  که  شده  یاد 
هویتی علیه منافع هویت ملی جمهوری اسالمی را تقویت نموده و باید 
با دیپلماسی فرهنگی و عمومی و گره زدن منافع این کشورها به موقعیت 
اقتصاد و  ژئواستراتژیک کشورمان که دارای مزیت های نسبی در حوزه 
ترانزیت بین المللی است، زمینه از میان بردن هویت تخاصمی موجود را 
برچید. در عین حال سیاست خارجی ایران باید براساس بی طرفی میان 
جای  به  چراکه  شود؛  نهاده  بنا  مزبور،  کشورهای  مختلف  قومیت های 
تمرکز بر اشتراکات هویتی و مذهبی باید متوجه کرامت انسانی در جامعه 
چند قومیتی و چند مذهبی افغانستان بود تا در آینده برای سیاست خارجی 

کشورمان ایجاد مشکل نکند.
در پایان باید تاکید کرد، در ارتباط با گروه طالبان باید اولویت را بر ایجاد 
دولتی همه جانبه با حضور همه طرف های درگیر و اجرای مدل حکمرانی 
براساس اصول تساهل و مدارا با همه اقوام و مذاهب در افغانستان، در 
برخی  حذف  مانع  و  گیرد  قرار  ایران  اسالمی  جمهوری  کاری  اولویت 
موفقیت های به وجود آمده در طول دو دهه اخیر به ویژه در شاخص های 
توسعه انسانی توسط این گروه شد؛ چراکه هرگونه بازگشت به گذشته، 
حوزه های امنیتی و منافع اقتصادی کشورمان را نیز با محدودیت و مشکل 

مواجه می کند.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
برقراری ارتباط سیاسی برای داشتن مراودات اقتصادی در منطقه

گفت و گویی  در  نیز  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  حق شناس  هادی 
بر  تاثیر آن  اخیر و  به تحلیلی درخصوص تحوالت منطقه ای  با نشریه، 

مبادالت اقتصادی با مناطق آزاد پرداخت.
افغانستان  در  گرفته  صورت  تحوالت  و  تغییر  به  توجه  با  گفت:  وی 
ایران  استراتژی  است،  افتاده  اتفاق  قفقاز  حوزه  در  که  چالش هایی  و 
رابطه  این  در  را  ایران  رویکرد  می توان  و  باشد  شده  کارشناسی  باید 
در  ما  داد.  ارجاع  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  با  ایران  روابط  به 
خلیج  حاشیه  کشورهای  با  مختلفی  چالش های  انقالب  بعد  سال های 
فارس داشتیم، ولی در اوج تحریم ها و همچنین در زمان جنگ هیچ گاه 
مراوده تجاری ما با کشور اتحاد متحده عربی و به طور مشخص دبی 
و بنادر قطر، کویت و... قطع نشد ؛ لذا همیشه ارتباط تجاری ما برقرار 
آنها  و  کنیم  وارد  کاال  این کشورها  از  داشتیم  نیاز  ما  به هرحال  بود . 
هر  اگر چه  کنند.  دریافت  را  ما  کشاورزی  محصوالت  داشتند  نیاز  نیز 
نیازمندی ما بیشتر شد؛ ولی  نیازمندی آنها کمتر و  چه زمان گذشت، 
داشتیم،  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  با  که  چالش هایی  علی رغم 
با  حاضر  حال  در  مثال  است.  بوده  برقرار  تجاری  مراوده  این  همواره 
کشور عراق مراوده تجاری ما پابرجاست یا حتی با ترکیه فراز و فرود 
مورد کشور  در  است .  بوده  برقرار  تجاری  مراوده  ولی  داشتیم،  زیادی 
هندی ها  با  چابهار  بندر  قسمت  در  ما  است؛  همین طور  نیز  افغانستان 
افغانستان  به  چابهار  بندر  از  کاال  که  دلیل  این  به  داشتیم  مشارکت 
برود، به همین دلیل چالش های سیاسی سرجای خود و روابط تجاری 
و منافع اقتصادی نیز سرجای خود محفوظ است. به نظر می رسد باید 
کنیم.  تبدیل  اقتصادی  فرصت  به  افتاده  اتفاق  قفقاز  در  که  را  تهدید 
فتح  را  همسایه  کشورهای  بازارهای  معموال  ما  که  اینجاست  نکته 
در  ما سهم مان  دچار مشکل می شویم!  آن  نگهداری  در  اما  می کنیم، 
همین  نیز  عراق  در  و  کمتر شده  و  کم  آذربایجان  در  گذشته  سنوات 
اتفاق افتاده است. به نظر من مناطق آزادی را که هم مرز با کشورهای 
فرصت  ما  کشور  برای  افغانستان  کنیم.  فعال تر  باید  هستند  منطقه 
برای  ترکیه  و  آذربایجان  نخجوان ،  ارمنستان ،  که  همان طور  است 
کشور فرصتی محسوب می شوند. این خصوصیت و قابلیت کشورهای 
بنابراین  کنند.  استفاده  همدیگر  ظرفیت های  از  که  است  همسایه 
به  تبدیل  قفقاز  در  و  داده  رخ  افغانستان  کشور  در  که  چالش هایی 
را  اینها  باید  لذا  است؛  آزاد  مناطق  همین  از  راهش  می شود  فرصت 
فعال تر کنیم و نقش بازرگانان مان را باز بگذاریم. به نظر می توان این 

تهدید را از طریق مناطق آزاد تبدیل به فرصت کرد.
حق شناس راهکار برون رفت از این چالش ها را مراودات سیاسی دانست و 
اظهار کرد: سفارتخانه ها و بخش های اقتصادی کشور باید فعال تر شوند. 
تعیین می کند . بی شک  را  روابط سیاسی  امروز  دنیا  در  اقتصاد است که 
مسیر ایران برای کشورهای همسایه ای که می خواهند به آب های خلیج 
یک  باشند،  داشته  دسترسی  شرقی  جنوب  آسیای  کاالهای  یا  فارس 
فرصت محسوب می شود. چین وقتی در گوادر پاکستان و هند در چابهار 
ما سرمایه گذاری می کند، براساس محاسبات اقتصادی این کار را انجام 
می دهند. راهکار بنده این است که سفارتخانه ها فعال شوند، ما با همه این 
کشورها چند مرز برای مراوده داریم ؛ مثال با ترکمنستان از طریق لطف آباد 
ارتباط داشتیم، اینچه برون نیز اخیرا راه ماشین و کامیون هم برایش باز شد؛ 
گرچه از طریق ریل و واگن کاال صادر و وارد می شد. اما باید به راه های 

ارتباطی اهمیت ویژه ای داشته باشیم.
منطقه ،  سیاسی  چالش های  از  بخشی  برای  شاید  افزود:  کارشناس  این 
موضوع اقتصادی و روابط تجاری بتواند کمک کند. در نتیجه وزارت خارجه 
و سفارتخانه ها باید بیشتر فعال شوند؛ ضمنا اتاق های بازرگانی استان های 
نیز  استان ها  سیاسی  مسئوالن  کنند .  کمک  می توانند  نیز  کشور  مرزی 
می توانند تاثیرگذار باشند تا منافع اقتصادی کشور با کشورهای همجوار 
دولت  اولویت  و  دارد  را  اراده  این  دولت  ساده تر  عبارت  به  شود؛  بیشتر 
اراده  بنابراین این  با کشورهای همسایه است؛  افزایش تجاری  سیزدهم 
باید به مسئوالن استان های همجوار انتقال داده شود و این اتفاق در عمل 

رخ دهد.
حق شناس در پایان به نقش چابهار اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد چابهار 
می تواند معبر ترانزیت کاال به افغانستان و همچنین انتقال مواد اولیه به 
چابهار و کشورهای مقصد مثل هند باشد. اما مناطق آزاد ما در حاشیه 
ارمنستان و بخش نخجوان یک نوع  کشورهایی آذربایجان و همچنین 
نهایی  کاالی  کننده  تامین  می تواند  بیشتر  چراکه  است؛  دیگری  روابط 
باشند. امروز کردستان عراق مبدا تامین کاالی لوازم خانگی ما به داخل 
کشور شده است، عمده یخچال ، کولر و لوازم خانگی از کردستان عراق 

به کردستان ایران وارد می شود و در نهایت در تهران توزیع می گردد؛ اما 
همین اتفاق می تواند در مورد کشورهای همجوار ما بیفتد؛ در واقع مناطق 
آزاد می تواند چنین کاری انجام دهد. منتها آنچه مزیت اصلی خاک ایران 
می باشد، این است که کاالهای آسیای جنوب شرقی از کریدور شمال-
جنوب از مسیر ایران منتقل می شود و به کشورهای آسیای میانه می رسد، 
به عبارت ساده تر، اصل فلسفه کریدور شمال- جنوب  و شرق- غرب این 
است کاال از مسیر ایران ارزان تر به مقصد می رسد. زنجیره تامین در خاک 
کاهش  هزینه  لحاظ  به  هم  و  می کند  تسریع  را  کاال  انتقال  هم  ایران 
می دهد؛ این نقشی است که در غالب کریدور شمال- جنوب ایران می تواند 
ارزان تر  بندر  ساخت  چابهار،  بندر  و  مکران  سواحل  مزیت  باشد.  داشته 
نسبت به خلیج فارس است؛ چراکه در در اینجا عمق دریا بیشتر است و 
کشتی های غول پیگیر می توانند پهلو بگیرند و به جای آنکه بندر جبل علی 
یا صالله عمان هاب منطقه ای باشد، سواحل مکران می تواند هاب منطقه 
باشد و از اینجا کاال هم برای بنادر خلیج فارس و هم مسیر خشکی ایران 
برای کشورهای حاشیه دریای خزر استفاده شود. اما همه اینها برمی گردد 
به اینکه ما چقدر بتوانیم از ظرفیت و قابلیت کریدور شمال- جنوب استفاده 
و  اقتصاد  در  دو دهه  از  بیش  اکنون بحث کریدور شمال- جنوب  کنیم. 
اجالس های  و  است  ایران هم عضو  است؛  نقل کشور مطرح  و  حمل  
مختلفی برگزار شده، هم به لحاظ ریلی و هم جاده ای و فرودگاهی و بندر 
زیرساخت های بسیار مناسبی وجود دارد، اما حلقه گمشده؛ حلقه نرم افزاری 
دریای  در  ایران  بنادر  در  لحاظ سخت افزاری  به  نه سخت افزاری.  است 
فارس  بنادر خلیج  در  دارد،  تن ظرفیت وجود  میلیون  از سی  بیش  خزر 
ظرفیت بی نظیری وجود دارد، اما از این ظرفیت ریلی ، جاده ای و فرودگاهی 
نتوانستیم به دالیل مختلف استفاده کنیم. لذا بیش از اینکه در حمل و 
نقل ایران نیاز به سخت افزار داشته باشیم، نیاز به نرم افزار داریم. به عبارت 
ساده تر حلقه مفقوده شاید فورواردهایی باشند که از این سخت افزارهای 
ایجاد شده بخواهند استفاده کنند. شاید درگیری های سیاسی که با برخی 
کشورهای همسایه داریم، باعث شود که در روابط بانکی و بیمه ای نیز 
مشکالتی داشته باشیم، به این دلیل مشکالت نرم افزاری اگر حل و فصل 
شود و ظرفیت سخت افزاری که بالقوه است، اگر تبدیل به بالفعل شود، 
آن صورت  در  می گردد؛  ایجاد  ما  برای  مشترکی  اقتصادی  منافع  حتما 

می توان از ظرفیت کریدور شمال- جنوب هم استفاده کرد.

دکتر سیدمحمدتقی رئیس السادات، دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران:
نگاه جدی به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران، 

راهکار برون رفت از چالش ها
دکتر سیدمحمدتقی رئیس السادات دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه 
چالش های  تاثیر  درخصوص  ایران  ژئوپلیتیک  انجمن  دبیر  و  خوارزمی 
بر موقعیت  افغانستان و منطقه قفقار  امنیتی و تحوالت سیاسی نظامی 

ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی ایران اظهار داشت:
حوادث و رویدادهای سیاسی، نظامی و امنیتی که طی چند ماه اخیر در شرق 
ایران و کشور افغانستان و شمال غرب ایران در حوزه قفقاز روی داده، بخشی از 
تغییر رویکرد آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا و در جهت در تنگنا قرار دادن 
ایران است. طی چند سال و به خصوص ماه های اخیر می بینیم که آمریکا از 
حضور نظامی خود در منطقه کاسته و از کشورهایی چون اسرائیل، ترکیه و 

پاکستان برای اهداف نظامی و امنیتی خود استفاده می کند  .
هر یک از کشورهای فوق نیز با نیت های مشخص در تحوالت اخیر 
است.  اقصادی  منافع  محور  حول  بیشتر  که  دارند  حضور  منطقه  در 
بندر  مقابل  در  گوادر  بندر  توسعه  و  هند  با  رقابت  جهت  در  پاکستان 
و  قفقاز  طریق  از  مرکزی  آسیای  به  نفوذ  جهت  در  ترکیه  چابهار، 
اسرائیل هم در جهت منافع ایدئولوژیک خود به نوعی نقش مهمی در 
تحوالت اخیر دارند که باعث به انزوا کشیده شدن ایران در منطقه از 

منظر اقتصادی و سیاسی می شوند.
به   ایران  برای  افغانستان  اجتماعی ای که تحوالت  امنیتی و  چالش های 
همراه خواهد داشت، بیشتر در حوزه ورود مهاجران افغان به ایران و ناامن 
شدن مرزهای شرقی قابل بحث و بررسی است. همچنین به دلیل اینکه 
سرچشمه رودهای هیرمند و هریرود در افغانستان قرار دارد و در حال حاضر 
حکومت فراگیری در افغانسان روی کار نیست، موضوعی که می تواند شرق 
ایران را با چالش های هیدروپلیتیکی مواجه سازد. از سوی دیگر این اتفاقات 
روند تجارت کاال با افغانستان را مختل می کند؛ زیرا یکی از پیامدهای 
مثبت بندر چابهار، انتقال کاال از هند برای افغانستان از مسیر ایران بود 
که با حضور پاکستان در تحوالت افغانستان، امکان صدور کاال از ایران و 
هند کمتر می شود و تمام این موارد چالش های اقتصادی به همراه دارد که 
نتیجه آن می تواند منجر به چالش های امنیتی و اجتماعی در داخل کشور 

و مناطق مرزی شود.
ایران به وجود می آورد  درخصوص چالش هایی که تحوالت قفقاز برای 
باید تصریح کرد که مسائل هویتی و ملی را نیز تحت الشعاع قرار می گیرد؛ 
چراکه جمهوری آذربایجان به پشتیبانی ترکیه، بر روی مسائل قومی و 
هویتی نیز مانور می دهد و در عین حال مسائل اقتصادی که در شمال غرب 
ایران مشکالت امنیتی در چارچوب مسائل قومی نیز به وجود می آید، که 
البته اگر مدیران و سیاستمداران داخلی نگاهی درست به مسائل داشته 
داخل کشور  در  قومی  و همگرایی  ملی  وفاق  ایجاد  با  می توانند  باشند، 
به خوبی مشکالت قومی و هویتی را که از بیرون مرزهای ایران کنترل 

می شود را حل کنند.
موقعیت  به  جدی  نگاه  چالش ها،  این  از  برون رفت  برای  اصلی   راهکار 
ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران در منطقه است. بدین صورت که برای 
کشورهای منطقه و کشورهایی که در گیر چالش و نزاع هستند، مشخص 
شود که بهترین راه تجارت و حمل و نقل کاال استفاده از موقعیت ترانزیتی 
نقش  ایران  ژئواکونومیک  و  جغرافیایی  موقعیت  نوعی  به  است.  ایران 
برای  می کند  ترغیب  را  کشورها  که  مولفه ای  می کند؛  ایفا  ژئوپاسفیکی 
از این رو  ارتباط صلح آمیزی داشته و  ایران  با  اقتصادی،  رسیدن توسعه 

حکومت ایران نیز با تعامل بهتری با کشورهای منطقه داشته باشد.
شاید مهم ترین مناطق اقتصادی که با تحوالت افغانستان و قفقاز با چالش 
مواجه می شوند را مناطق آزاد  تجاری-صنعتی می توان اعالم کرد؛ زیرا 
این مناطق برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود نیازمند تعامل با مناطق 
تجاری و صنعتی سایر کشورها می باشند. از این رو با توجه تحوالت صورت 
گرفته در شرق و شمال غرب ایران، مسیر ارتباطی که باید ایران را از شرق 
به غرب یا شمال به جنوب متصل کند، دچار اخالل شده است. از این 
جهت با گفت وگوهای سیاسی و نشان دادن ارزش باالی ژئواکونومیک 
و ژئوپلیتیکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشورهای منطقه و ایجاد 
فضای مناسب برای صدور کاال از منطقه آزاد چابهار یا سایر مناطق و 
و  کاال  نقل  و  حمل  برای  اقتصادی  مناسب  پیشنهادات  با  آنها  ترغیب 
برای  کند  ثابت  منطقه  به حکومت های کشورهای  که  ایران  از  تجارت 
توسعه اقتصادی نیازمند مسیر عبور از ایران هستند، مناطق آزاد می توانند 

مسیری برای برون رفت از انزوای سیاسی و اقتصادی ایران باشند.
همان طور که مقدمه ذکر شد، یکی از مهم ترین دالیل چالش های اخیر 
اطراف ایران، محدود کردن ایران از منظر اقتصادی است. کریدور شمال-
جنوب یکی از مهم ترین گذرگاهایی است که می تواند به برون رفت ایران 
از تحریم های اقتصادی و سیاسی  و تنگناهای ژئوپلیتیکی کمک کند. 
موقعیت چهار راهی ایران که باعث پیوند میان شرق با غرب و شمال با 
جنوب می شود. حجم تجارت باالی چین و هند با کشورهای اوراسیا و 
اروپا اهمیت استفاده از موقعیت ترانزیتی کریدور شمال-جنوب را بیش 
از پیش مشخص می کند. از این رو دستگاه دیپلماسی ایران با همکاری 
مسئوالن مناطق آزاد تجاری- صنعتی  و با بهره گیری از کارشناسان زبده 
در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواکونومی به تشریح و بررسی موقعیت ایران در 
منطقه پرداخته و با استفاده از ابزار دیپلماتیک، موقعیت اقتصادی ایران را 
برای کشورهای منطقه طوری تبیین کنند که کشورهای دچار چالش و 
تنش جهت بهره گیری از منافعی که موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک 
و ژئواکونومیکی ایران برای آنها دارد، در جهت صلح و همگرایی با ایران 

تعامل نمایند.
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بررسی تحوالت افغانستان و قفقاز و تاثیر آن بر همگرایی منطقه ای مناطق آزاد ایران:

بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک مناطق آزاد در التهابات منطقه 
گزارش: 

 ملیحه اسناوندی
مجید صیادنورد



گزارش6

ضرورت ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور:

مناطــــق آزاد؛ بازیگران اقتصادی با 
کمترین مشروعیت سیاسی-  مدیریتی
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»آمریکایی ها چه بخواهند چه نخواهند منطقه ما در حال گذار از وضعیت 
ژئوپلیتیکی مدنظر و مطلوب آمریکایی هاست و حرکت به سمت شکل گیری 
یک وضعیت ژئواکونومیکی جدید آغاز شده است و نشانه های آن هم کامال 
معاون  نیل فروشان  سردار  مصاحبه  از  بخشی  سخنان،  این  است«.  روشن 
عملیات سپاه پاسداران انقالبی اسالمی با خبرگزاری تسنیم است. سخنانی 
که نشان می دهد بخش میدان سیاست خارجی کشور به خوبی روند و ماهیت 

تحوالت آتی در سطح منطقه را رصد می کند.
جدید  آرایش  عنوان  با  گزارشی  در  اخیرا  نیز  واشنگتن پست  روزنامه 
خروج  خاورمیانه،  منطقه  در  جاری  تحوالت  به  اشاره  ضمن  خاورمیانه، 
در  دومینو وار  تحوالتی  ایجاد  موجب  را  افغانستان  از  آمریکایی  نظامیان 
خاورمیانه دانسته که در نوع خود می توانند از شدت فشار ها بر این منطقه 

که در سال های اخیر شدیدا با بی ثباتی و ناامنی روبه رو بوده، بکاهد. 
نحو  به  خاورمیانه ای  کشور های  که:  می شود  عنوان  گزارش  این  ادامه  در 
فزاینده ای سعی می کنند تا مشکالتشان را خودشان حل کنند. در این مسیر، 
آنها بیش از اینکه به قدرت نظامی آمریکا تکیه کنند، سعی دارند تا از طریق 
پیوند های اقتصادِی منطقه ای، چالش های پیش روِی خود را مخاطب قرار 
دهند. در این میان، برای آمریکا این خطر وجود دارد که شاید برخی کشور های 
خاورمیانه به سمت چین متمایل شوند و این کشور را جایگزیِن ایاالت متحده 
آمریکا به عنوان یک شریک امنیتِی مطمئن کنند )همزمان با کاهش اعتبار و 

قابل تکیه بودِن آمریکا در عرصه معادالت بین المللی(.
برقراری  برای  خاورمیانه  منطقه  در سطح  موجود  تحوالت  کنار  در  البته 
توازن قدرت و برقراری الگوی روابط همکاری-رقابت ما شاهد یکسری 
ایران هستیم که می تواند حتی  ملی  منافع  با  متضاد  و  منفی  اتفاقات  از 
نظیر  اتفاقاتی  بزند؛  رقم  کشور  منافع  با  مخالف  ژئواکونومیک  وضعیت 
متشنج  عربی-پاکستانی،  بلوک  همکاری  با  افغانستان  بر  طالبان  تسلط 
آذربایجان  سیاسی  حاکمیت  پافشاری  و  آذربایجان  با  ایران  روابط  شدن 
و  عراق  انتخابات  سوال برانگیز  و  مبهم  نتایج  تشنج،  این  تشدید  برای 

رفتارهای مبهم ترکیه و روسیه در پرونده های منطقه ای  .
حال در این شرایط )سیاسی، امنیتی و اقتصادی( شکننده منطقه ای و ساختار اقتصاد 
ملی که به صورت سنگین تحت فشار تحریم های خارجی و سوءتدبیرهای داخلی 
است، به نظر می رسد یکی از بخش هایی که هم در پویایی اقتصادی داخل کشور و 
هم تاثیرگذاری در محیط منطقه ای دارای قابلیت های مهم و ویژه است، مناطق آزاد 
ایران می باشد. اما متاسفانه در حال حاضر این مناطق هم به لحاظ قانونی و هم به 
لحاظ اجرایی دچار مشکالت عدیده و سیستماتیک هستند. مشکالتی که با کنکاشی 
ساده می توان گفت حاصل همان سوء تدبیرهای داخلی و یا به تعبیر دکتر محسن 

رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، ثمره تحریم های داخلی است.
اگر بخواهیم اهم این مشکالت را به صورت فهرست وار و او لویت بندی 

شده عنوان کنیم، می شود به موارد ذیل اشاره نمود:
ذیل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  گرفتن  قرار    
وزارت امور اقتصادی و دارایی. یکی از وزارتخانه های عضور شورای عالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی!؟
در  نمایندگان مجلس  و  وقت شورایعالی  دبیر  ثمره جدال  که  اتفاق  این 
ریاست  از مجموعه  آزاد  واقع جمع کردن بساط مناطق  بود، در  سال 96 
جمهوری و چوب حراج زدن به استقالل قانونی آنها در حوزه اقتصادی بود. 

ماده 23 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
به عنوان  این که  بر  آن، عالوه  تبصره  به همراه  ایران  اسالمي  جمهوري 
یک قانون فرعی متضاد با قوانین اصلی همچون ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور و روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، بلکه 
باعث گردید مناطق آزاد شخصیت حقوقی ویژه ای که قانون برایشان قائل شده 

بود را از دست بدهند و عمال تبدیل به یک اداره کل گردند.
حال بعد از 4سال دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که مسئولیت 
نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و انعکالس آن به شورای عالی و نیز انعکالس 
سیاستگذاری این شورا به مناطق آزاد را دارد، از دو نهاد به صورت ویژه حکم 
می گیرد. یکی به عنوان دبیر از وزیر امور اقتصادی و داریی و دیگری به عنوان 
مشاور از ریاست جمهوری. این وضعیت نشان دهنده به حاشیه رفتن قانون و نبود 
جایگاه و شانیت سیاسی در ساختار کالن مدیریت کشور برای مناطق آزاد است.
البته هم ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و هم عمده 
مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان های مناطق آزاد را به عنوان 
قوانین اصلی مورد اشعار قانونی قرار می دهند و نقش دبیر شورایعالی از 

حیث نظارت و راهبری کالن عطف توجه است.
مانند  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  از  مهم  موادی  ابطال    
نمایندگی  ایجاد  چگونگی  و  افزوده  ارزش  مالیات  مالیاتی،  قانون های 
بانک ها و موسسات مالی خارجی از طریق دیوان و یا مجلس. )ماجرای 
ابطال مواد قانونی مناطق آزاد به استناد شکایت یک فرد حقیقی به دیوان 

و اخذ رای مثبت از شورای نگهبان البته مایه گریه و خنده ای تلخ است (

  حمالت رسانه ای قوی و سیستماتیک به مناطق آزاد از طریق مراجع 
رسمی و غیر رسمی به اتهام قاچاق کاال. این جو منفی رسانه ای در طور 
سالیان متمادی در حقیقت مصداق بیت مشهور »گنه کرد در بلخ آهنگری؛ 

به شوشتر زدند گردن مسگری« می باشد.
  عدم اجرای ماده 27 قانون مناطق آزاد از سوی دستگاه های اجرایی

درآمدی  منابع  با  ارتباط  در  باثبات  و  قانونی  سازوکارهای  نبود    
سازمان های مناطق آزاد در عین محرومیت آنها از بودجه ملی

 عدم همکاری دستگاه های متولی در تامین زیرساخت های سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد و یا همکاری به شرط تامین هزینه از طرف سازمان های مناطق 

آزاد برای اموراتی که جزء وظایف خاص نهادهای ملی است.
  و در آخر و شاید مهم تر و برنده تر از همه اینها، نبود مشروعیت و اقتدار 
سیاسی در سازمان های مناطق آزاد در کنار قدرت و ظرفیت های اقتصادی 
آنها. این مشکل زمانی برجسته تر می نماید که دستور یک فرماندار و حتی 
یک مدیر اداره در داخل محدوده مناطق آزاد، بسیار قاطع تر و متنفذتر از 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد است و این جا عمال نبود جایگاه مناطق آزاد 

در ساختار کالن سیاسی-مدیریتی کشور به خوبی خود را نشان می دهد.

راهکارهای پیشنهادی
مهم،  بین المللی  و  منطقه ای  تحوالت  بطن  در  حاضر  حال  در  ما  کشور 
به  موجود  تمام ظرفیت های  از  است  نیاز  و  دارد  قرار  گزنده ای  و  عمیق 
نیل فروشان،  سردار  پیش بینی  طبق  اگر  شود.  بهره برداری  نحو احسن 

مدیریت  برای  است  نیاز  بنابراین  باشد،  ژئواکونومیکی  تحوالت  سویه 
مرزی  جداره های  در  بتوانیم  کشور  ملی  منافع  راستای  در  تحوالت  این 
ایران مفاصل ارتباطی قوی و پرظرفیتی را برای شکل دهی به ارتباطات 

اقتصادی باثبات و هدفمند با کشورهای منطقه ایجاد کنیم. 
در حقیقت اگر بر سیاق ادبیات کالمی سردار نیل فروشان این موضوع را 
بخواهیم بیان کنیم، ما باید در مرزهای خودمان با کشورهای همسایه که 
دارای منافع هستیم، قرارگاه های مرکزی با اختیارات و مشروعیت قانونی 
و انضمامی کافی ایجاد نماییم تا بتوانند مقاصد ما در این کشور را در یک 

وضیعت همکاری-رقابت با سایر کشورها تامین کنند.
در کنار این روایت راهبردی از تحوالت کالن برون مرزی، ما در دولت سیزدهم 
می بینیم دال مرکزی سیاست خارجی این دولت توسعه روابط با همسایگان 
است. یقینا رسیدن به این هدف در محیط منطقه ای سیال و پرتنش کنونی 
به سادگی و بدون تعیین تکلیف برجام میسر نخواهد بود؛ اما توسعه روابط 
اقتصادی با همسایگان از طریق بهره مندی سیستماتیک و معتبر از ظرفیت های 

مناطق آزاد، یکی از بهترین راهکارهای موجود می باشد. 
همچنین ماموریتی که در راهبرد اقتصادی مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری و در 
بند 11 آن نسبت به مناطق آزاد وجود دارد، توسعه عمل مناطق آزاد و تحقق اصل 

درونزایی و برونگرایی هم در راستای سیاست خارجی دولت دکتر رئیسی است.
اما برای بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد مخصوصا در محیط منطقه ای و 

در این وضعیت سیال به نظر می رسد اول از همه باید:
الف( با رفع تناقض قانونی موجود بر مبنای قوانین اصلی همچون قانون منطق 
آزاد و ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اجرای ماده 23 قانون 
فرعی برنامه پنج سال ششم کشور را متوقف کرده و دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی را به ذیل نهاد ریاست جمهوری برگرداند.
از جوسازی های  آزاد در مجلس شورای اسالمی به دور  ب( قانون مناطق 
سیاسی و رقابت های منفی با لحاظ نیازمندی های روز داخلی و خارجی با هدف 
تقویت جایگاه سیاسی-مدیریتی مناطق آزاد و باال بردن اقتدار مدیریتی آنها در 

کنار تقویت ظرفیت های اقتصادی شان مورد اصالح قرار گیرد.
ج( ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران با توجه به هماهنگی دوبال سیاست 
خارجی ایران در دوره کنونی یعنی میدان و دیپلماسی، با تقویت جایگاه مناطق 
آزاد به رده معاونت ریاست جمهوری، مناطق آزاد کشور را به بازیگران اقتصادی 
برون مرزی ایران در کشورهای هدف و همسایه تبدیل نماید. به صورت واقعی 
در حال حاضر سازمان های مناطق آزاد برای دهیاران داخل محدوده شان هم 

معتبر نیستند، چه برسد به یک مسئول خارجی  .
د( مناطق آزاد ایران هم بخشی از همین کشور هستند و طبق برنامه های 
امر  تسهیل گر  که  شده اند  انتخاب  آزاد  مناطق  عنوان  به  اقتصادی  کالن 
توسعه اقتصادی ایران با بهره گیری از برخی مزایای قانونی و ظرفیت های 
خاص مناطق آزاد باشند. توسعه ای که هدف نهایی آن تقویت اقتصادی ملی، 
امنیت ملی، ایجاد چسبندگی با اقتصاد های محلی و منطقه ای ، تقویت ساختار 
اجتماعی و ارزشمند کردن زندگی مرز نشینی و مرزبانی است. مردم بومی 
ساکن در مناطق آزاد با داشتن زندگی و جایگاه اجتماعی قابل قبول یقینا در کار 
حفاظت از حریم های جغرافیایی کشور کوشاتر خواهند بود و حرکت های گریز 
از مرکز در این مناطق هواداری نخواهد داشت. فلذا تقویت قانونی و مدیریتی 

مناطق آزاد در راستای تقویت امنیت ملی و انسجام اجتماعی است. 
فراموش نکنیم آتش های افروخته شده در اطراف ایران و رجزخوانی برخی 
نوچه ها، اول باید توسط خود مردم خاموش شوند؛ مردمی که اولین اولویت 

آنها برای همیشه یکپارچگی میهن و استعالی همه جانبه آن می باشد.

گزارش:
علی جعفری

کشورهایی که می خواهند از یک ساختار درونگرای اقتصادی 
عبور کنند و به یک ساختار باز اقتصادی برسند و خود را در 
عرصه های بین المللی مطرح نمایند، قطعا مناطق آزاد می توانند 

کارکردهای بهتری را برای آنها داشته باشند. 
در حقیقت مناطق آزاد دروازه های ورود به بازارهای جهانی با 
بهره گیری از پتانسیل ها و فرصت های اقتصاد داخلی در تجارت 
بین الملل هستند. برای پی بردن به جایگاه مناطق آزاد در مسیر 
آزاد را به  ابتدا مفاهیم مناطق  توسعه یافتگی، می بایست در 
عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار داد. قطعا 
پی بردن به خاستگاه اصلی ایجاد مناطق آزاد که سیاست های 
برونگرایانه تجاری- اقتصادی را مبتنی بر گسترش صادرات 
به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه تجارت، برقراری 
ارتباط بین المللی، تحرک در اقتصاد منطقه ای و نهایتا الحاق به 
سازمان تجارت جهانی تجویز می کند، می تواند درک مبرهنی 

از این مجموعه عظیم بدست آورد. 
در این راستا مناطق آزاد به عنوان ابزاری در جهت تحول عظیم 
اقتصادی مورد توجه کشورها قرار گرفته اند. با نظر به اینکه عمدتا 
مناطق آزاد کشورمان با هدف افزایش توان صادرات و در نهایت 
رونق توسعه اقتصادی کشور تاسیس شده اند، از این رو اقتصاد 
ملی و مناطق آزاد را نمی توان دو بخش منفک در نظر گرفت. 
تالش در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی مناطق آزاد 
در کنار بهبود عملکرد سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی می تواند 
به پیشبرد اهداف کالن اقتصادی منجر شود و به دنبال آن رشد 

ساختار کلی اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. 
مهم ترین سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی چگونه می توانند موجبات رشد 

و توسعه اقتصاد ملی را فراهم می آورند؟ 

سرعت در تامین مواد اولیه کارخانه های داخل کشور
مناطق آزاد فرآیند سفارشات کارخانه های داخلی را تسهیل 
سفارشات  دریافت  در  سرعت  افزایش  قطعا  می بخشند. 
می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها و در نهایت سبب 
داخل  در  شده  ساخته  محصول  تمام شده  بهای  کاهش 
کشور شود و موجبات افزایش توان رقابتی و بهبود روند 

صدور محصوالت را فراهم آورد.

کاهش نرخ بیکاری در کشور
هنگامی که مناطق آزاد کشور با پشتوانه علمی و عملی مناسب 
به همراه  با خود  نیز  را  ایجاد می شوند، فرصت های شغلی 
می آورند. انجام امور صنعتی، اقتصادی، تجاری و گردشگری 
درون مناطق آزاد ظرفیت های شغلی متعددی را ایجاد می کنند 

که با تکیه بر آنها می توان نرخ بیکاری را در درون این مناطق 
و حتی در مناطق همجوار، تا حد قابل مالحظه ای کاهش داد؛ 
هر چند که با سودآوری هایی نیز همراه می باشند که دست 
آخر مقداری از آنها به درون اقتصاد میزبان منتقل می شود. 
فعالیت های اصلی و جانبی بسیاری نظیر شرکت های صنعتی، 
بازرگانی، خدماتی، امور بانکی، بیمه ای، انبارداری، تخلیه و 
بارگیری، بسته بندی و... هستند که در سایه مناطق آزاد ایجاد 
می شوند و می توانند کمبودهای شغلی موجود در این مناطق را 

تا حدودی برطرف نمایند.

توسعه صادرات کشور و افزایش درآمدهای ارزی
توسعه  به  پرداختن  آزاد،  مناطق  نوین  کارکرد  برجسته ترین 
صادرات کشور است. همان گونه که از عنوان مناطق پردازش 
صادرات، که عنوانی با پیشینه غنی بوده است، برمی آید؛ مناطق 
و گسترش صنعت صادرات کشور  توسعه  برای  آزاد سکویی 
اقتصادی  تزلزل  از  استفاده  میان  این  در  می شوند.  محسوب 
می تواند  همسایه  کشورهای  سیاسی  عدم ثبات  از  برگرفته 
موقعیت های مناسب و چشمگیری برای صادرکنندگان ایرانی به 
وجود آورد تا بازارهای مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد نمایند. 
با تکیه بر کارکردها و پتانسیل های مناطق آزاد کشور می توان 
کوشید تا هرچه سریع تر و عمیق تر بازارهای تشنه و نیازمند 
را در اختیار گرفته و پایگاهی مناسب و قابل اعتماد با رعایت 
برای  واردکننده،  کشورهای  بر  حاکم  ارزش های  و  اصول 
آورد.  فراهم  بلندمدت  و  در کوتاه مدت  تولیدات کشور خود 
تحقق این امر مستلزم تجزیه و تحلیل های مستمر محیط 
می باشد؛ محیطی که قرار است به عنوان بازار هدف انتخاب 
شود. قطعا توسعه صنعت صادرات کشور می تواند تا حدودی 
کمبودهای ارزی اقتصاد ملی و مشکالت موجود در تعادل تراز 
تجاری را برطرف نماید و به یاری پیشرفت اقتصاد ملی برآیند.

خروج از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی 
اقتصاد مبتنی بر نفت

در فرآیند متنوع کردن اقتصاد، ما در پی کاهش وابستگی اقتصادی 
به درآمدهای حاصل از فروش نفت، رسیدن به یک اقتصاد آزاد 
و تفکیک درآمدهای اقتصادی کشور می باشیم. باال بردن توان 
تولیدی خصوصا تولید کاالهای صادراتی، سبب کاهش وابستگی 

به نفت و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور می شود. 
روساخت های  و  زیرساخت ها  قوانین خاص،  با  آزاد  مناطق 
منحصربه فرد و با تکیه بر کارکردهای نوین خود، بستر الزم 
با مجموع  را جهت فعالیت صنایع دیگر فراهم می آورند و 
اهدافی که برای خود در نظر دارند، به تدریج اقتصاد کشور را 
از یکنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت یک اقتصاد پویا 
و متنوع سوق می دهند. در پی آن می توان شاهد توسعه اقتصاد 
اقتصادی کشور باشیم که از دستاوردهای مهم تنوع سازی 
اقتصادی است و به عنوان یک هدف برای آن تلقی می شود.

صدور  افزایش  و  غیرنفتی  محصوالت  تولید  افزایش  با 
کاالهای مختلف و منعطف ساختن کلیت سیستم تولیدی 

اقتصاد، توان آن سیستم اقتصادی جهت کاهش ریسک های 
حاصل از صدور نفت و دیگر کاالهای وابسته افزایش می یابد. 
این روند باعث بهبود وضعیت تجارت یک اقتصاد می شود. 
میزان  شود،  متنوع  اقتصاد  یک  که  زمانی  دلیل  همین  به 
می یابد.  بهبود  کشور  تجاری  بازدهی  و  کاهش  ریسک ها 
همین طور منعطف شدن سیستم تولید باعث افزایش توان 
تولیدی کشور می شود که در جواب تغییرات تقاضا و عرضه در 
بازارهای بین المللی برای بهبود میزان تولید و افزایش درآمد 
ارزی الزم است. لذا مناطق آزاد به عنوان دروازه های ورود 
به بازارهای جهانی، سبب بهبود فعالیت های تجاری کشور 
و جذب سرمایه های الزم جهت ایجاد تحرک های اقتصادی 

می شوند و رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می آورند.
نوع دیگری از صنعت که در این مناطق می تواند پیروز بوده 
و باعث جذب ارز و همچنین ارتباطات فرهنگی موثر شود، 
توریسم است. پس این توان وجود دارد که با فراهم کردن 
این  در  موارد صنعتی  سایر  کنار  در  توریستی  جذابیت های 
مناطق، این صنعت پویا را گسترش داده و به درآمدهایی حتی 
بیش از درآمدهای نفتی رسید. البته توجه به ابعاد فرهنگی 

توریسم، مهم تر از بحث اقتصادی و مالی آن است.

محرومیت زدایی
مکان یابی مناطق آزاد کشور )ارس، اروند، انزلی، کیش، قشم، 
چابهار، ماکو( به گونه ای است که در نواحی مرزی کشور واقع 
شده اند، که مناطق همجوار آنها اغلب با محرومیت هایی همراه 
هستند. بدون شک تزریق درآمدهای حاصله و تکنولوژی های 
جذب شده در مناطق آزاد، درون اقتصاد مناطق همجوار می تواند 

گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی این مناطق باشد. 
یکی از معیارهای جذب توریست و بهبود صنعت گردشگری در 
مناطق آزاد و در سطح کشور، برخورداری این مناطق از فرهنگ 
و اقتصادی پویا است تا بتواند به تغییرات محیطی پاسخ مناسب 
دهند. جهت دستیابی به این مهم، تحوالت فرهنگی، اجتماعی 
این  انتقال  و  اقتصادی الزم، ضرورت می یابد که تسری  و 
فرآیند به درون مناطق همجوار و یا الگوبرداری از آن توسط 
این مناطق امری بدیهی است؛ لذا مناطق همجوار که معموال 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  محرومیت های  و  با ضعف 
مواجه هستند، طی این فرآیند جهش می یابند و به درجات 

باالتری از فرهنگ و اقتصاد خواهند رسید.

انتقال فن آوری و ارتقای مهارت های مدیریتی
بنگاه های فعال در مناطق آزاد، بیش از سایر بنگاه ها در کشور 
با دنیای خارج در ارتباط می باشند. از این رو می توان از آنها به 
عنوان پیشران های انتقال فن آوری ها و نوآوری های روزآمد 

جهان مدرن، به داخل مرزهای کشور بهره جست. 
بنگاه های فعال در این مناطق قادر هستند تا از طریق الگوبرداری 
از بنگاه های موفق بین المللی، به دانش های فن آوری و مدیریتی، 
در  خارجی  متخصصین  از  بهره گیری  و  شغلی  مهارت های 

شرکت های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند.

جذب سرمایه گذاری های خارجی
سوق دادن جریان سرمایه به درون کشور و تشریک مساعی 
روش های  از  یکی  عنوان  به  خارجی  سرمایه گذاران  با 
بهبود  راستای  در  بین المللی  بازارهای  با  پیوند  مرسوم 
بازارهای  با  ارتباطات سازماندهی شده  توسعه  صادرات و 
سرمایه گذاری  جذب  فرآیند  در  می شود.  برشمرده  مزبور 
اقتصادی،  انگیزه های  مثل  زیادی  عوامل  کشور،  خارجی 
فنی و مالی، عوامل حمایتی، عوامل سیاسی و جغرافیایی 
دخالت  سرمایه  انتقال  تسهیل  در  ذیربط  سازمان های  و 
دارند که این عوامل بر جذب این سرمایه ها در مناطق آزاد 

تجاری نیز موثر بوده اند. 
با تاکید بر این که یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاری خارجی 
در مناطق آزاد، استفاده از پتانسیل های صادراتی این مناطق است؛ 
عواملی مانند مزیت های نسبی، امکانات و زیرساخت های موجود 
مناطق آزاد و کیفیت نیروی انسانی موجود نیز از عوامل موثر بر 

جذب سرمایه های خارجی در این مناطق هستند. 
برخی مزیت های قانونی سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران 
عبارتند از: آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی 
سرمایه ها  کامل  تضمین  اقتصادی،  فعالیت های  20ساله 
خارجی و سود حاصل از آن، استفاده از معافیت گمرکی برای 
ورود کاالهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به 
میزان ارزش افزوده، آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا 
سقف 100درصد، صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی 
منطقه آزاد، فروش و اجاره زمین به سرمایه گذاران داخلی و 

اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در جمهوری اسالمی ایران به دلیل وابستگی اقتصادی به 
انگیزه  باالی سرمایه گذاری و عدم  نفت و وجود ریسک 
واردات، مصرف  خارجی، همواره  و  داخلی  سرمایه گذاران 
حاکم  کشور  اقتصادی  فضای  بر  فن آوری  تولید  عدم  و 
ایجاد  و  تجاری  موانع  نمودن  برطرف  لذا  است.  بوده 

اقتصاد  از  شرایط مناسب و تسهیالت الزم جهت رهایی 
تک محصولی و رسیدن نسبی به یک اقتصاد بدون نفت 
دستورالعمل های  صدر  در  غیرنفتی  صادرات  توسعه  و 
کاری دولت ها قرار گرفت و مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
یا  تولیدکننده  صنایع  استقرار  جهت  مکانی  عنوان  به 
محصوالت صادراتی و جذب سرمایه در صنایع مولد، مورد 

توجه قرار گرفتند.
بدون شک موفقیت مناطق آزاد و تالش در جهت تحقق 
اهداف در نظر گرفته شده، تاثیرات بی   بدیلی را بر روی حجم 
صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان خواهد 
داد. بنابراین هرچه سطح عملکرد کمی و کیفی این مناطق 
بهبود یابد، می توان به هدف و چشم انداز مذکور نزدیک تر 
شد. اما متاسفانه باید اذعان داشت که مناطق آزاد در مسیر 
دستیابی به اهداف تعیین شده، با مشکالت جدی از قبیل 
اصلی،  سرزمین  در  اجرایی  دستگاه های  موازی کاری های 
صدور بخشنامه ها و مصوبات غیرکارشناسی و دخل و تصرف 
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ریسک سرمایه گذاری، 

نبود زیرساخت ها و... مواجه هستند. 
در همین راستا در پایان اقدام به طرح پیشنهاداتی جهت 
خروج مناطق آزاد از وضعیت موجود نموده ایم. امید است 
از  مناطق  این  ارتقاء سطح  راستای  در  اساسی  گامی  که 

کشور و بهبود عملکرد آنها برداشته شود.
  وحدت تصمیم گیری و حمایت قاطع دولت 

  تالش در جهت کارکردهای نوین مناطق آزاد و انجام 
ماموریت های سازمان

  بازنگری و شفاف سازی در قوانین و مقررات
  تجدیدنظر در شیوه های مدیریتی

  ترمیم و توسعه زیرساخت ها
  استفاده از دانش فنی و مدیریت افراد متخصص

  تقویت دستگاه های دیپلماسی در جهت پیشبرد اهداف 
اقتصادی مناطق آزاد

  تقویت و استحکام بخشی به مبانی نظری و مفاهیم 
در زمینه مناطق آزاد

واکاوی نقش موثر مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصاد ملی:
مناطقآزاد؛ابزاریجهتپیونداقتصادداخلیبهبازارهایبینالمللی

گزارش: 
فریبا شیخی



مشاور  سفر  مقصد  اولین  اروند،  آزاد  منطقه 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 

تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.
قالب  پنجشنبه )۲۲مهرماه( در  دکتر سعید محمد 
اولین سفر دوره ای بازدید از مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی، به منطقه آزاد اروند سفر کرد.
بازدید از پروژه های عمرانی، صنعتی، نفت و انرژی و 
نشست با فعاالن اقتصادی، نخبگان و خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران و حضور در جلسه شورای اداری 
دکتر سعید  دستورکار  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در سفر به این 
منطقه قرار گرفت؛ و اما مهم ترین اتفاق این سفر، 
انتصاب سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد اروند بود.

 مناطق آزاد با برنامه مدون
 به ریل اصلی بازمی گردند

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
در  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
سطح ملی برنامه مدونی با استراتژی و به شکل 
تهیه  دست  در  آزاد  مناطق  تمام  برای  راهبردی 
را  این مناطق  زمانی  تا در یک دوره کوتاه  است 

به ریل اصلی خود برگردانیم.
سعید محمد در حاشیه دیدار با استاندار خوزستان 
ظرفیت های  با  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
محقق  هدف  این  نیازمندی ها،  رفع  و  موجود 
و  تجاری  رونق  ایجاد  جهت  در  باید  و  می شود 

اقتصادی در سرزمین اصلی فعالیت کنیم.
وی با اشاره به اینکه قرار است برای حل مشکالت 
و  اروند  آزاد  منطقه  با  مشترک  همکاری  مردم 
خوزستان برقرار کنیم، افزود: مردم خرمشهر، آبادان و 
روستاهای محدوده منطقه آزاد اروند با مسائل زیادی 
روبه رو هستند و تالش می کنیم با ظرفیت سازی در 
منطقه آزاد و با بهره گیری از اختیارات قانونی تعریف 

شده در مناطق آزاد، این وضعیت مرتفع شود.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه به علت تداخل بین 
دستگاهی از بسیاری از ظرفیت ها در منطقه آزاد اروند 
استفاده نمی شود، ادامه داد: تالش بر این است که این 
تداخل برطرف و از ظرفیت های موجود برای بهبود 

معیشت مردم منطقه استفاده شود.
سعید محمد اظهار داشت: با پیش بینی  انجام شده 
جذب سرمایه گذاری خوبی در منطقه آزاد اروند شاهد 
خواهیم بود؛ رونق تولید و اشغال در این منطقه ایجاد 
خواهد شد تا با برنامه ریزی انجام شده در یک دوره 

زمانی کوتاه مدت وضعیت مردم بهبود یاید.
و  وزارتخانه ها  ذیربط،  دستگاه های  گفت:  وی 
باشند  داشته  را  الزم  همکاری  باید  نیز  گمرک 
حل  به  کمک  مجلس  و  دولت  در  جدی  عزم  و 

مشکالت مردم است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه 
مناطق آزاد براساس چند اصل پایه ریزی شده اند، 
اظهار داشت: این مناطق با بیش از ۳۰سال فعالیت 
با هدف رونق اقتصادی و تجاری سرزمین اصلی 
باید در جهت سرمایه گذاری، صادرات، تولید و وارد 
اما  می کردند؛  فعالیت  نوین  فناوری های  کردن 
شاخص های الزم ضعیف ارزیابی شده و متاسفانه 
در سرمایه گذاری، تولید و صادرات اتفاق خاصی در 

مناطق آزاد نیفتاده که جای تاسف است.

 ضرورت بهره مندی مردم
 از منافع منطقه آزاد اروند

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: با توجه به 
الحاق دو شهر آبادان و خرمشهر و چندین روستا 
به منطقه آزاد اروند، قرار بر این بود مردم بتوانند 
آن  شاهد  امروز  اما  شوند؛  مند  بهره  آن  منافع  از 

هستیم که تنها مضرات آن نصیبشان شد.
شرکت  احداث  از  بازدید  حاشیه  در  محمد  سعید 
»اکسون کیمیای اروند« ضمن تاکید بر این مهم 
اروند  آزاد  منطقه  منافع  از  می بایست  مردم  که 
و  آبادان  الحاق  با  داشت:  اظهار  شوند،  بهره مند 
زندگی،  هزینه  اروند؛  آزاد  منطقه  به  خرمشهر 
مسکن و... باال رفته؛ اما مردم هیچ منفعتی حتی از 
بابت معافیت ها عایدشان نشد؛ به نظر من این ظلم 
مضاعفی به مردم مظلوم آبادان و خرمشهر است.

وی تصریح کرد: باید قوانین مناطق آزاد اجرایی شود؛ 
این کاری فرابخشی است و بایستی تمام دستگاه ها و 
چندین وزارتخانه درگیر در این موضوعات، به صورت 
منسجم به اجرای قانون برگردند؛ بدون تردید اگر این 
اتفاق رخ دهد آن منافعی که مردم از تاسیس منطقه 

آزاد متصور بودند، محقق می گردد.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به بازدیدهای میدانی 
اروند گفت:  آزاد  از بخش های مختلف در منطقه 
اصلی  دلیل  مدیریتی  تداخل  از  ناشی  مشکالت 
مشکالت در منطقه آزاد اروند است؛ کسی در این 
جا نمی داند که متولی منطقه آزاد است و یا دیگر 
نیست؛  پاسخگو  درستی  به  هم  دستگاه ها! کسی 
از این وضعیت نیاز به یک  قطعا برای برون رفت 

مدیریت متمرکز داریم.

اجرایی  های  دستگاه  کرد:  اظهار  محمد  سعید 
به  قانون  کنند  تمکین  قانون  به  بایستی  مختلف 
صورت شفاف در مورد مناطق آزاد صحبت کرده و 
بایستی به آن عمل شود تا بتوانیم مطالبات مردم 

را ادا کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتي و ویژه 
در  تا  می کنیم  تالش  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی 
اسرع وقت مدیریت یکپارچه در اروند ایجاد نماییم 
و اختیارات الزم به مدیرعامل و هیات مدیره داده 
شود؛ ضمن اینکه تغییراتی را هم که الزم است، 
دیگر  شود،  حل  مسئله  این  اگر  می شود.  انجام 
تیم صنعت  مالی همچون  ازجمله مشکل  مسائل 
منابع  حاضر  حال  در  می شود؛  مرتفع  نیز  نفت 

موجود است، اما امکان صدور چک وجود ندارد.

عدم اجرای ماده65 احکام دائمی؛ عامل 
ایجاد دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
ماده 65  نشدن  اعمال  و  حاکمیتی  دوگانگی 
باعث  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
آزاد خصوصا در منطقه  قوانین در مناطق  نقض 

آزاد اروند شده است.
منطقه  اداری  شورای  نشست  در  محمد  سعید 
احکام  ماده 65  طبق  داشت:  اظهار  اروند  آزاد 
اختیارات  کلیه  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
نیازمند تصمیم گیری صریح  و هر مسئولیتی که 
و  انتظامی  نظامی،  دستگاه های  )جز  سریع  و 
مدیران  اختیار  حیطه  در  باید  است،  امنیتی( 

آزاد باشد. عامل مناطق 
سیاستگذاری های  و  فعالیت ها  اینکه  بیان  با  وی 
انجام شده برای دستیابی به توسعه متوازن و ایجاد 
نمود:  اذعان  است،  آزاد  مناطق  در  پایدار  اشتغال 
ملی  اقتصاد  ارتقاء  و  توسعه  در  آزاد  مناطق  نقش 

به ویژه در عرصه منطقه ای بسیار بااهمیت است.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: پایبند نبودن و عدم 
تمکین دستگاه های اجرایی به قوانین در مناطق آزاد، 

باعث مشکالت حمکرانی در این مناطق شده است.
با  دستگاه ها  از  برخی  داشت:  اظهار  محمد  سعید 
برداشت منافع و درآمد؛ حاضر به هزینه در امور شهری 
نیستند و اکنون اکثر مشکالت ازجمله فاضالب، برق، 
عمران و... به دلیل عدم تمکین دستگاه ها از قوانین 

مناطق آزاد به وجود آمده است.
وی با اشاره به احداث بانک ارزی در مناطق آزاد 
گفت: احداث بانک ارزی، رشد و شکوفایی کشور 
را در بردارد، ضمن اینکه کمک زیادی به اقتصاد 

ارزی کشور خواهد کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی در ادامه گفت: شکل گیری منطقه آزاد اروند 
امر  این  اما  بود،  منطقه  این  در  ایجاد جهش  برای 
محقق نشد و اولین پیگیری ما استقرار گمرک ایران 
در مبادی ورودی شهرهای آبادان و خرمشهر است 

تا کاالها به قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار گیرد.
سعید محمد افزود: همچنین در دیگر مناطق آزاد 
یک ساختار غلط وجود دارد و آن عدم تخصیص 

اعتبار در ابتدا برای ایجاد زیر ساخت ها است.
و  سرمایه گذار  جذب  دنبال  به  کرد:  اظهار  وی 
منابعی هستیم تا در بودجه لحاظ شود، که این امر 

باعث رونق بهتر مناطق آزاد می شود.
مشاور رئیس جمهور افزود: تامین آب، برق، فاضالب 
و احداث پل های بزرگ از برنامه های زیرساختی برای 
با تقدیم  منطقه آزاد اروند است که سعی می کنیم 
الیحه ای به مجلس و کمک نمایندگان و حتی با 

تهاتر نفت این موضوع را به سرانجام برسانیم.
بکر  مکان  به عنوان  مینو  جزیره  از  محمد  سعید 
جزیره  دژ  برداشتن  گفت:  و  کرد  یاد  گردشگری 
یک  به  جزیره  این  تا  بود  خواهد  برنامه  در  مینو 

جزیره گردشگری تبدیل شود.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
تصریح کرد: الیروبی اروند رود نیز نیاز به پیگیری 
از سوی وزارت امور خارجه دارد که این موضوع 

در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بدون پیوست فرهنگی - اجتماعی به 
هیچ وجه فعالیتی در مناطق آزاد شکل 

نخواهد گرفت
شورایعالي  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  همچنین، 
اقتصادي،  ویژه  و  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق 
از  را  کشور  آزاد  مناطق  در  فرهنگی  رویکردهای 
عنوان  شورایعالی  دبیرخانه  کاری  اولویت های 
سبب  اقتصادی  دغدغه های  نباید  گفت:  و  کرد 
کم کاری در زمینه موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
ساکنان مناطق آزاد شود. هر فعالیتی که در بخش 
اقتصادی می خواهیم انجام دهیم، باید یک پیوست 
بدون  قطعا  باشد؛  داشته  اجتماعی  و  فرهنگی 
پیوست فرهنگی اجتماعی به هیچ وجه فعالیتی در 

مناطق آزاد شکل نخواهد گرفت.
عشایر  سران  نخبگان،  با  نشست  در  محمد  سعید 
و ایثارگران منطقه آزاد اروند با بیان اینکه در آینده 

آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  بر  بیشتری  نظارت 
وجود سرمایه گذاران  از  نیز  تا کشور  انجام می شود 
سود ببرد، افزود: اینکه خارجی ها به نام سرمایه گذاری 
منابع و معادن کشور را به نفع خود در اختیار بگیرند و 
تکنولوژی و سود مناسب نصیب مردم کشور نشود؛ به 

هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: به صورت ویژه از سرمایه گذاری 
استقبال  آزاد  مناطق  زیرساخت های  توسعه  در 
شاهد  موارد  از  پاره ای  در  متاسفانه  اما  می کنیم، 

تاراج منابع کشور به نام سرمایه گذاری هستیم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي خاطرنشان کرد: 
برای  که  هستیم  بودجه  از  منابع  جذب  دنبال  به 
و  برق  آب،  زیرساخت های  مشکالت  آینده  سال 
گاز را مرتفع کنیم تا فعالین اقتصادی راحت تر در 
این منطقه سرمایه گذاری کنند؛ بودجه های دولتی 

توسعه زیرساخت ها را در دستورکار قرار می دهد.

ظرفیت های منطقه آزاد اروند، مستعد 
جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: منطقه آزاد اروند ظرفیت 
باالیی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دارد که 
امید می رود با عملکرد تیم دیپلماسی کشور، شاهد رشد 

صعودی و چشمگیری در این منطقه باشیم.
سعید محمد در نشست با فعاالن اقتصادی منطقه 
آزاد اروند ضمن اشاره به اینکه مناطق آزاد از ظرفیت 
اقتصادی،  توسعه ای،  فعالیت های  زمینه  در  باالیی 
افزود:  هستند،  برخوردار  سرمایه گذاری  و  صادراتی 
استفاده از ظرفیت های مذکور بر اساس سیاست های 
کالن کشور، مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ مناطق 
مبنای آن  بر  دارند که  امکاناتی  و  ابزار  قانون،  آزاد 
برنامه ها و فعالیت های خود را پیش می برند، البته در 
این مسیر برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز به 

کمک و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی دارند.
ظرفیت هایی  آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  کشور  اقتصاد  موتور  عنوان  به  باید  که  دارند 
آنها استفاده کرد، اذعان داشت: منطقه آزاد اروند 
برای  باالیی  ظرفیت  و  است  مستعد  منطقه ای 
سرمایه گذاری و رونق اقتصادی منطقه دارد. امید 
با عملکرد تیم دیپلماسی کشور شاهد رشد  است 

صعودی و چشمگیری در این منطقه باشیم.
آزاد  مناطق  تجاری  ماهیت  رئیس جمهور،  مشاور 
با قاچاق عنوان کرد و اظهار داشت:  را بی ارتباط 
قاچاق یک پدیده پیچیده، پنهان و مرموزی است 
که امکان دارد در تمام نقاط کشور رخ دهد؛ نگاه 

به مناطق آزاد باید تجاری و اقتصادی باشد.
ماموریت  و  فعالیت  کرد:  تصریح  محمد  سعید 
مناطق آزاد فرابخشی است؛ این مناطق، خصوصا 
منطقه آزاد اروند از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار 

است که باید از آن بهره برد.
وی یکی از عمده ترین مشکالت مناطق آزاد را اعمال 
مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: در این زمینه 
الیحه ای به دولت تقدیم خواهد شد تا پس از بررسی 

در مجلس شورای اسالمی به نتیجه برسد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه 
اقتصادی  رونق  اصل  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی 
داشت:  اظهار  است،  اصلی  در سرزمین  تجاری  و 
مناطق آزاد باید در جهت سرمایه گذاری، صادرات، 

تولید، وارد کردن فناوری های نوین فعالیت کنند.
سعید محمد با بیان اینکه ظرفیت رونق در مناطق 
آزاد کشور وجود دارد اما در کنار آن نیازمندی هایی 
هم افزایی  آنها  رفع  برای  که  است  مطرح  نیز 
منابع  جذب  کرد:  تصریح  است،  الزم  بین بخشی 
ایجاد  برای  است.  الزم  آزاد  مناطق  در  دولتی 
است  دولتی  منابع  به  نیاز  مناطق  این  در  تجارت 

تا بتوانند خود و شهرهای اطراف را اداره کنند.
۲5ساله  قرارداد  ظرفیت  از  افزود:  ادامه  در  وی 
ایران و چین در جهت جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی و توسعه مناطق آزاد و رونق و کسب و 

کار استفاده خواهیم کرد.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: اساس منطق وجودی 
منطقه آزاد، تسهیل بازرگانی و اعطای مشوق های ویژه 
تولید، صادرات و توسعه اقتصادی است؛ اما در آبادان و 

خرمشهر مشکالت عمران شهری بیشمار است.
سعید محمد با این قول که دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در حد توان برای برطرف شدن 
این مناطق کمک خواهد کرد،  چالش  های شهری 
گفت: هدفگذاری اصلی نباید فراموش شود؛ متاسفانه 
و به اشتباه از گذشته تاکنون منابع مالی مناطق آزاد 
این موضوع  تامین شده که  براساس فروش زمین 
سبب چالش های فراوانی در این زمینه گشته است که 

تالش خواهیم کرد این رویه به زودی اصالح شود.
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
زمینه  در  مشکالتی  وجود  کرد:  خاطرنشان 
آزاد  منطقه  در  برق  و  فاضالب  و  آب  زیرساخت، 
اروند در شان مردم این خطه نیست؛ لذا باید برای 
رفع این مشکالت اقدام شود تا ساکنان این منطقه 

از حداقل امکانات رفاهی بهره مند گردند.

یادداشت

اراده ای جهت تفویض 
اختیارات به مناطق آزاد 

وجود ندارد از بررسی نابسامانی ها تا انتصاب سرپرست 
جدید ســـازمان منطقه آزاد اروند

گزارشی از اولین سفر دوره ای بازدید مشاور رئیس جمهور به منطقه آزاد اروند:

7 مناطق آزاد

یادداشت: 
 مهرناز عالمی

کارشناس مناطق آزاد
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مصوب  قانون  در  و  آزاد  مناطق  تشکیل  ابتدای  از 
سال 1۳7۲ ،  شهریور  در  مناطق  این  اداره  چگونگی 
از  استفاده  با  آزاد  منطقه  موفقیت  الزامات  از  یکی 
تجارب جهانی که در قانون مزبور نیز به آن اشاره 
شده است، شکل گیری مدیریت یکپارچه است؛ بدین 
در  یکپارچه  مدیریت  عنوان  به  الزامی  اگر  که  معنا 
این  امتیازات  بقیه  باشد،  نداشته  وجود  آزاد  مناطق 

مناطق به هیچ عنوان قابل وصول نیست. 
در ماده ۲7 قانون مناطق آزاد به این موضوع کامال 
تاریخ تصویب قانون  رسیدگی شده است؛ وقتی به 
که  می شویم  متوجه  می کنیم،  دقت  آزاد  مناطق 
پایان  از  پس  سال  چند  و  جنگ  هوای  و  حال  در 
از  خیلی  و  کرده ایم  تصویب  را  قانون  این  جنگ 
اینکه  دلیل  به  اما  نداشته ایم،  فاصله  جنگ  فضای 
می خواستیم از یکی از پدیده های موفق نظام اقتصاد 
نماییم،  استفاده  آزاد هستند،  مناطق  آزاد، که همانا 
را  مهم  این  ضروریات  باید  که  بود  امر  این  الزمه 

هم بپذیریم. 
آزاد،  مناطق  ضروریات  اصلی ترین  از  یکی  مسلما 
در  موفق  آزاد  منطقه  هر  است؛  یکپارچه  مدیریت 
که  شوید  می  متوجه  کنید،  بررسی  که  را  جهان 
به  یکپارچه  مدیریت  بدون  که  است  نداشته  امکان 
زمان  در  اینکه  با  ماده ۲7  کند.  پیدا  موفقیت دست 
تصویب مدت زمان کمی از جنگ گذشته بود، اما به 

این موضوع عنایت داشته است. 
مدیریت  شکل گیری  برای  گزینه  دو  ماده ۲7،  در 
یکپارچه معرفی شده است؛ ابتدا اینکه دستگاه هایی 
که باید در مناطق آزاد حضور داشته باشند را مکلف 
کرده است که یا اختیارات  را به سازمان منطقه آزاد 
با  دستگاه ها  این  مدیران  اینکه  یا  کنند؛  تفویض 
معرفی سازمان های مناطق آزاد توسط نفر اول آن 
این بدین معنا است  دستگاه اجرایی منصوب شود؛ 
که حتما باید یک مدیریت هماهنگ در مناطق آزاد 
وجود داشته باشد و می خواهد که از بخشی نگری ها 

و تداخالت و اتالف منابع و انرژی جلوگیری کند.
آن  از  که  سالیانی  به  توجه  با  مهم  موضوع  همین 
برنامه  قانون  ماده 11۲  پنجم  برنامه  در  می گذرد، 
پنجم آمد و این دو گزینه را یکی کرده است و گفته 
است که همه دستگاه ها موظف هستند که اختیارات 
آزاد تفویض نمایند.  خود را به سازمان های مناطق 
پس همواره دغدغه کشور برای توفیق مناطق آزاد 
همین مدیریت هماهنگ بوده است که این ماده 11۲ 
و  کرد  گذر  مقطعی  میان مدت  قانون  از  شد،  پایدار 
به عنوان یک حکم دائمی در ماده 65 احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور به آن توجه شده است. 
در طول حدود سه دهه از شکل گیری مناطق آزاد، 
دولت ها همواره سازمان ها را مکلف کرده اند که این 
قانون را اجرا کنند؛ بعضی از دستگاه ها اجرا کرده اند 
و برخی از دستگاه ها باز هم با توسل و تمسک به 
و  نرفته اند  موضوع  این  بار  زیر  خود،  جاری  قوانین 
کامل  صورت  به  قانون  این  که  زمانی  تا  بی تردید 
اجرا نشود خصوصا دستگاه هایی که ارتباطات بسیار 
شکوفایی  شاهد  دارند،  آزاد  مناطق  با  گسترده ای 

مناطق آزاد نخواهیم بود.
آزاد  مناطق  مواقع،  برخی  در  مختلف  دستگاه های 
آزاد  مناطق  مگر  که  می کنند  این  به  محکوم  را 
این  به  وظایف  که  دارند  تخصص  دستگاه  این  در 
ما همیشه گفته ایم که محول  مناطق محول شود! 
مناطق  به  وزارتخانه ها  و  سازمان ها  وظایف  کردن 
آزاد به این مفهوم نباید تلقی گردد که سازمان های 
مناطق آزاد بخواهند آن کار را خودشان انجام دهند؛ 
از  پس  آزاد  مناطق  سازمان های  که  بدانید  حتما 
و  تجربیات  کارشناسان،  از  حتما  اختیارات  تفویض 
سازو کارهای همین دستگاه ها بهره خواهد برد، اما به 
شکل هماهنگ. ولی این کار متاسفانه مخصوصا در 
دستگاه هایی که باید اختیارات خود را تفویض کنند، 
با اما و اگرهایی همراه است که این موضوع اراده ای 

ملی می خواهد تا این کار صورت گیرد. 
آزاد جبل علی در همسایگی  به عنوان مثال منطقه 
ایران که در دنیا به عنوان یک منطقه آزاد فعال و 
با فردی  اختیارات  موفق معرفی شده است، تمامی 
از  دارد،  قرار  آزاد  منطقه  این  راس  در  که  است 
مسئولیت  سلیم  بن  احمد  آقای  تاکنون  سال 1985 
کل منطقه آزاد جبل علی امارات را در حال اجرا است 
و به دلیل آن که مسئولیت را پذیرفته است و بایستی 
پاسخگو هم باشد؛ این بدین مفهوم است که زمانی 
که کارها به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض شد، 
باید در قبال اختیاراتی که محول می شود، مسئول و 
پاسخگو باشند، ولی این اختیارات باید ابتدا داده شود 
بین  توازن  این  خواست؛  هم  را  مسئولیت  و سپس 
اختیارات و مسئولیت باید در مناطق آزاد کشور شکل 
بگیرد و سپس بگوییم که مناطق آزاد ما چرا موفق 
درخصوص  همیشه  و  نشدند  موفق  چرا  یا  و  شدند 
به  تا  آزاد سوال می شود، ولی  دستاوردهای مناطق 
حال کسی از نپرسیده که آیا اختیارات تفویض شده 

است یا خیر؟
بی شک هنوز این اراده به وجود نیامده؛ علی رغم همه 
این دستوراتی که داده شده است، دستورات همراه با 
این موضوع نیست که اگر اجرا نکردید بایستی پاسخگو 
باشید؛ می گویند این کار را انجام دهید، اما اگر انجام 
ندادند چی؟! اراده یعنی که ما کاری را واگذار می کنیم و 
آن را از طرف مقابل خود می خواهیم، اگر آن کار صورت 
نگرفت، باید پاسخگو باشد و تحت پیگرد قرار گیرد، اما 

این اراده هنوز به وجود نیامده است!

انتصاب سرپرست جدید 
سازمان منطقه آزاد اروند

 با حکمی از سوی
 مشاور رئیس جهور صورت پذیرفت:

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
اقتصادي،  ویژه  و  آزاد تجاري-صنعتي  مناطق 
»سرپرست  عنوان  به  اسکندری«  »محمدرضا 

جدید سازمان منطقه آزاد اروند« منصوب شد.
»سعید محمد« در حکمی »محمدرضا اسکندری« 
را به عنوان »سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد 

اروند« معرفی کرد.
طبق آنچه در حکم انتصاب محمدرضا اسکندری 
ذکر شده است، تجربه مدیریت کالن کشوری در 
سطوح مختلف و تخصص مرتبط در حوزه های 
اقتصادی و کشاورزی که نیاز امروز منطقه آزاد 
اروند و شهرهای آبادان و خرمشهر است، مبنای 

انتصاب وی به این سمت بوده است.
اسبق  وزیر  اسکندری  گفتنی است، محمدرضا 
و  خوزستانی  نهم،  دولت  در  کشاورزی  جهاد 

سیاستمدار و مدیر اجرایی ایرانی است.
مدیرعامل  1۲سال  مدت  به  این  از  پیش  وی 

سازمان اقتصادی کوثر بوده است.
دانش  اهواز،  در  سال 1۳۳8  متولد  اسکندری 
از  کشاورزی  مهندسی  کارشناسی  آموخته 
دانشگاه چمران است و فعالیت سیاسی خود را 

از سال 1۳58 در جهاد سازندگی آغاز کرد.
رئیس   1۳76 تا  سال 1۳68  از  همچنین  وی 

سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان بود.
الزم به ذکر است، پیش از وی »حسین گروسی« 
با حفظ مسئولیت خود به عنوان معاون حقوقی و 
امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، مسئولیت سرپرستی سازمان منطقه آزاد 

اروند را نیز برعهده داشت.
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  دکتر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی، در نشست شورای معاونین سازمان 
منطقه آزاد اروند، ضمن تقدیر از زحمات حسین 
گروسی، حکم سرپرستی منطقه آزاد اروند را به 

»محمدرضا اسکندری« اعطا نمود.



اخبار منطقه آزاد قشم

برگزاری دومین نشست 
شورای ترافیک منطقه آزاد 

قشم در سال 1400

 احیا چاه های تاریخی تاِل 
در شهر تاریخی الفت 

جزیره قشم

رفع مشکالت واحدهای 
اقامتی و فعاالن حوزه 
گردشگری با جدیت 

دنبال می شود

به ریاست معاون فنی و عمرانی سازمان 
منطقه آزاد قشم انجام شد:

 با مشارکت جوانان شهر الفت
 در منطقه آزاد قشم رقم خورد:

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

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

راه اندازی دفتر انجمن علمی طبیعت گردی، 
اقدامی جهت رونق گردشگری قشــم

در همایش پدل برد سواران قشم به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه تقدیر از نیروهای انتظامی عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  تصریح کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: تجلیل و قدردانی از نیروهای انتظامی، تکریم مدنیت، 

قانون مداری، امنیت و نظم اجتماعی حاکم در جامعه است.
علی درویش پور در مراسم تجلیل از نیروهای انتظامی، دریابانی و 
پلیس راه شهرستان قشم اظهار کرد: نبودن نیروهای انتظامی در 
جامعه امروز، برابر با هرج و مرج، ناآرامی و عدم امنیت خواهد بود.
وی ادامه داد: برقراری نظم و امنیت یکی از اولویت های 
نیروهای  خوشبختانه  و  است  بشری  جوامع  تمام  حیاتی 
زمینه  این  در  ایران  اسالمی  نظامی جمهوری  و  انتظامی 

عملکرد بسیار خوب و شجاعانه ای داشته اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: امنیت امروز 
جزیره به واسطه حضور پرقدرت و مقتدر نیروهای امنیتی، 
نظامی، انتظامی و دریابانی ایجاد شده و قشم را تبدیل به 

جزیره باثبات در منطقه کرده است.

به گفته درویش پور؛ نیروهای انتظامی با ازخودگذشتگی و شجاعت 
خود، ضامن برقراری نظم و امنیت در کشور و این منطقه هستند.

وی تاکید کرد: رونق صنعت گردشگری، جذب سرمایه گذاری و 
حضور فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان در جزیره زیبای قشم با حضور 
نیروهای مقتدر نظامی و انتظامی و برقراری امنیت پایدار ایجاد می شود.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم افزود: توسعه 
پایدار و متوازن نیازمند همراهی جوامع محلی و هم افزایی 

تمامی بخش ها است.
درویش پور تاکید کرد: تکریم جامعه محلی و افزایش ماندگاری در 
مرزهای کشور یکی از مهم ترین عواملی است که موجب افزایش 

امنیت پایدار در منطقه بویژه در جزیره قشم خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 

پایان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با تجلیل از زحمات 
و تالش های شبانه روزی این نیروهای خدوم خاطرنشان 
کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با تمام امکانات خود حامی 
فعالیت های نیروهای نظامی و انتظامی جهت برقراری نظم 
و امنیت در جزیره است و برای رفع کمبودها تالش می کند.
براساس این گزارش، حجت االسالم توکلی رئیس عقیدتی 
سیاسی پایگاه دریابانی قشم نیز در این مراسم گفت: مهم ترین 

وظیفه نیروی انتظامی حفظ ارزش ها و آرمان ها است.
همچنین سرهنگ متاجی رئیس پایگاه دریابانی قشم نیز تصریح 
کرد: اولین برخورد با مسافران و گردشگران جزیره زیبای قشم توسط 
نیروهای مرزبانی انجام می شود و آموزش های الزم داده شده تا تعامل 
بسیار خوبی صورت بگیرد تا خاطره خوبی در ذهن مسافران ایجاد شود.

دو اقامتگاه بوم گردی شهر الفت توسط رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  در دومین روز از هفته 

گردشگری افتتاح شد.
با حضور  ویستا  خانه  و  بوم گردی عمارت سعدی  اقامتگاه  دو 
علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  الفت،  شهر  امام جمعه  قشم ،  آزاد 
و  قشم   آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  از  جمعی  گردشگری،  و 

مسئوالن شهر الفت، در این شهر تاریخی افتتاح گردید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  در این مراسم از شهر الفت 

به  عنوان یکی از مهم ترین دارایی های گردشگری جزیره یاد کرد 
و اظهار داشت: شهر تاریخی الفت به واسطه جاذبه های فرهنگی و 
طبیعی، می تواند به  تنهایی مقصدی برای گردشگران کشور باشد.

باید یک خانه  تاکید کرد: هر شهروند الفتی  علی درویش پور 
بوم گردی داشته باشد و هر ظرفیتی که به ماندگاری گردشگر در 
این منطقه کمک کند، برای سازمان منطقه آزاد قشم در اولویت 

کاری قرار دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  همچنین 
بر لزوم توسعه شهر الفت براساس سند جامع تاکید کرد و گفت: 

رونق فضای شهری با در نظر گرفتن حفظ بافت تاریخی، در رونق 
گردشگری و درآمدزایی پایدار جامعه محلی نقشی ارزنده دارد.

گفتنی است، در ادامه این مراسم، اقامتگاه های بوم گردی عمارت 
سعدی و خانه ویستا با محوریت پذیرش خصوصی برای تنها یک 
خانواده که در دوران فراگیری بیماری کرونا می تواند دریچه ای 
جدید برای به راه افتادن چرخ اقتصاد و گردشگری منطقه باشد، 
با اعتباری بالغ بر 20میلیارد و 150میلیون ریال و ایجاد اشتغال 
برای 10نیرو به  صورت مستقیم، به دست رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  افتتاح شد.

و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  بوم بابو  بادبانی  کشتی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دومین روز از هفته 

گردشگری راهی نخستین سفر گردشگری خود شد.
کشتی تفریحی بو م بابو در دومین روز هفته گردشگری، در حضور 
علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، اعضای هیات مدیره، معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری، رئیس بنادر و دریانوردی شهرستان و جمعی از مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم ، برای نخستین بار در قشم، بادبان افراشت.

کندآلو،  گردشگری  اسکله  در  پهلوگیری  با  کشتی  این 

طی  و  کرده  آغاز  را  خود  حرکت  هنگام  جزیره  مسیر  در 
مراسمی آیینی، بادبان برافراشت تا ناخدای آن راوی خاطرات 

سفرهای تجاری به سوی آفریقا و هند باشد.
 این کشتی با ظرفیت پذیرش 12مهمان در قالب تورهای 
سفرهای  به  عالقه مند  گردشگران  است  قرار  اختصاصی، 
دریایی را با داستان  های کهن و فرهنگ دریانوردی سنتی 

کشورمان آشنا کند.
اجرای مراسم موسیقی بومی، برافراشتن بادبان، تفریحات 
دریایی، ماهیگیری و سرو غذاهای محلی، از خدمات ارائه 

شده در این کشتی به گردشگران خواهد بود.
گفتنی است، در حدود نیم قرن پیش، صدها جهاز یا لنج بادي 
در پهنه  وسیع آب هاي خلیج فارس، دریاي عمان و دریاي 
سرخ به تجارت و سیاحت مشغول بودند و در هر گوشه و کنار 
این دریاها، دریانوردان شجاع ایراني با جهازهاي دست ساز 
خویش با بادبان های برافراشته، سیطره ایران را بر آب های 

اطراف قاره آسیا گوشزد می کردند.
بنادر  و  سواحل  به  تجاری  سفرهای  است،  ذکر  به  الزم 
هندوستان، چین و آفریقا با سوغاتی از فرهنگ همراه بود که 

آداب و رسوم مناطق جنوبی کشور متاثر از آن است  .
دریانوردی،  سنتی  فنون  سال 2011،  در  می شود،  یادآور 
اجرایی  قصه پردازی  و  فارس  خلیج  لنج سازی  و  صیادی 
)نقالی( به عنوان هنرهای مختص ایرانیان در فهرست میراث 

ناملموس سازمان جهانی یونسکو ثبت جهانی شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
برای  بیان  شیرین ترین  و  مسیر  کوتاه ترین  هنر،  گفت: 
برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم به مخاطبان و نسل های 

مختلف است.
علی درویش پور در حاشیه افتتاح فرهنگسرای جزیره قشم و 
در گفت وگو با صدا و سیما اظهار کرد: افتتاح فرهنگسرای 
جزیره در محیطی به مساحت ۳5هزار مترمربع می تواند به 
معرفی بهتر ظرفیت های موجود در جزیره قشم با استفاده از 

زبان هنر کمک کند.
هنرمندان  هم افزایی  و  هم اندیشی  با  داد:  ادامه  وی 
عرصه های مختلف جزیره قشم می توان این فرهنگسرا 
ایده های جدید  افکار، پرورش  تبادل  را به محلی جهت 
و خالقانه و همچنین آموزش فعالیت های هنری تبدیل 

نمود.
درویش پور تصریح کرد: با مشارکت هنرمندان، انجمن ها، 
کانون ها و جمع های هنری مختلف می توان ظرفیت ها و 

پتانسیل های موجود در جزیره به ویژه در حوزه های فرهنگ، 
هنر، آداب و رسوم را بهتر به گردشگران داخلی و خارجی 

معرفی کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: این فرهنگسرا با مشارکت مردم 
فرهنگ  معرفی  جهت  مکانی  به  می تواند  هنر  اهالی  و 
و  داخلی  گردشگران  به  جزیره  ریشه دار  هنر  و  تاریخی 

خارجی تبدیل شود.

توانمندی قشم برای دستیابی به عنوان نخستین جزیره پدل بردسواران آسیاتوانمندی قشم برای دستیابی به عنوان نخستین جزیره پدل بردسواران آسیا

امنیت پایدار قشم، مرهون رشادت های نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و دریابانیامنیت پایدار قشم، مرهون رشادت های نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و دریابانی

اقامتگاه های بوم گردی، دریچه ای نو به  سوی رونق گردشگری قشم در شرایط کرونااقامتگاه های بوم گردی، دریچه ای نو به  سوی رونق گردشگری قشم در شرایط کرونا

بهره برداری از کشتی تفریحی و بادبانی بوم بابو در جزیره قشمبهره برداری از کشتی تفریحی و بادبانی بوم بابو در جزیره قشم

بهره مندی از فرهنگسرای جزیره در راستای معرفی هنرمندانه ظرفیت های قشمبهره مندی از فرهنگسرای جزیره در راستای معرفی هنرمندانه ظرفیت های قشم

آزاد قشم  ترافیک منطقه  اعضای شورای  دومین نشست 
و عمرانی سازمان  فنی  معاون  ریاست  به  در سال جاری 
منطقه آزاد قشم و با حضور مدیران امور شهری و روستایی، 
سرپرست مدیریت فنی و زیربنایی، معماری و شهرسازی 
سازمان و مسئوالن و یا نمایندگان دستگاه های عضو این 

شورا در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مختلفی پیرامون اصالح هندسی 
معابر شهری و جاده ها و راه های روستایی با هدف کاهش 
حوادث رانندگی و بهبود خدمات رسانی و دسترسی قشموندان 
و گردشگران مورد بررسی اعضای شورای ترافیک منطقه 

آزاد قشم قرار گرفت.
بررسی پیشنهاداتی جهت اصالح هندسی برخی نقاط در 
و  نواقص  رفع  بهسازی  موضوع  همچنین  و  شهر  سطح 
اصالح خط کشی های برخی محورهای جاده ای سطح جزیره 
قشم، موضوعات دیگری بود که در دومین جلسه شورای 

ترافیک منطقه آزاد قشم بررسی شد.
ترافیک  شورای  وظایف  مهم ترین  از  یکی  است،  گفتنی 
و  معابر  در  ترافیکی  مشکالت  حل  قشم،  آزاد  منطقه 
از  امر  این  و  بوده  و شهروندان  رانندگان  تردد  مسیرهای 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
ترافیک  این گزارش، جلسات شورای هماهنگی  براساس 
منطقه آزاد قشم به منظور بررسی مسائل و مشکالت حوزه 
ترافیکی و حمل و نقل و ارائه راهکارهای الزم و اجرایی 
تشکیل می شود و مصوبات این جلسات جنبه عملیاتی دارد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  از 
مراحل الیروبی چاه های تاِل در شهر تاریخی الفت بازدید کرد.

علی درویش پور در حاشیه افتتاح دو بوم گردی شهر الفت، 
احیای  به  منظور  شهر  این  جوانان  خودجوش  اقدامات  از 

چاه های تاریخی تاِل بازدید به عمل آورد.
وی ضمن تقدیر از روحیه تعاملی و این اقدام شایسته، عنوان 
میراث  از سرمایه های  یکی  تاریخی،  این ظرفیت  داشت: 
الفت،  شهر  جوانان  همت  به  که  است  جزیره  فرهنگی 
می تواند ضمن تامین آب شیرین برای اهالی شهر، به یکی از 

مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  
خاطرنشان کرد: دغدغه مندی جوانان الفتی برای الیروبی 
این چاه ها، بیانگر فرهنگ غنی اهالی و نتیجه ارتباط خوب 
و تبادل تجربیات بین نسل گذشته و جدید این منطقه است  .

یادآور می شود، چاه های تاِل به تعداد ۳66حلقه در گذشته های 
دور، تامین کننده آب مردم در روستای الفت بوده است.

در حال حاضر 90حلقه از این چاه ها باقی مانده که به همت 
جوانان شهر الفت در حال احیاست و تاکنون 25حلقه از این 

تعداد، الیروبی و از آب شیرین بهره مند شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
به ویژه  گردشگری  زنجیره  تمامی  از  حمایت  گفت:  قشم 
موضوعات مربوط به واحدهای اقامتی و بوم گردی در نقاط 
مختلف جزیره قشم و رفع مشکالت آنها جهت ارائه خدمات 

بهتر به گردشگران با جدیت دنبال شده است.
محترم  مدیرعامل  دستور  به  کرد:  اظهار  زارعی  مهدی 
سازمان منطقه آزاد قشم ، طی ماه های گذشته بازدیدهای 
دوره ای مستمر با هدف آماده سازی شرایط هتل ها، واحدهای 
دوران  در  گردشگران  حضور  جهت  بوم گردی  و  اقامتی 

پساکرونا در دستورکار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این مدت چندین جلسه توسط مدیرعامل 
حوزه های  فعاالن  و  سرمایه گذاران  حضور  با  سازمان 
گردشگری و هتلینگ برگزار شده و دستوراتی جهت رفع 

موانع و حل مشکالت این گروه صادر گردیده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
افزود: همچنین در این مدت بازدیدهای دوره ای از واحدهای 
بوم گردی مستقر در نقاط مختلف قشم به ویژه مجموعه های 
مستقر در بخش های غربی جزیره نیز صورت گرفته و برای حل 

مشکالت آنها نیز برنامه ریزی و اقداماتی شده است.
اقامتی  واحدهای  استانداردسازی  پروژه   زارعی؛  گفته  به 
که در حال شروع است، با هدف ارائه خدمات شایسته به 
گردشگران بوده و همواره مورد تاکید مقام عالی سازمان بوده 
و نتایج آن در ماه های پیش رو و دوران پساکرونا قابل لمس 

و مشاهده خواهد بود.
واحدهای  مشکالت  رفع  برای  تالش  به  اشاره  با  وی 
گردشگری، تصریح کرد: برخی مشکالت زیرساختی مانند 
گردشگری  اقامتی  واحدهای  به  مربوط  تنها  آب  مسئله 
نیازمند هم افزایی بخش های مختلف سازمان و  نیست و 

دستگاه های اجرایی برای برطرف کردن آنها هستیم.
زارعی گفت: صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی اقتصاد 
این منطقه است و باتوجه به ظرفیت های موجود، الزم است با 
فراهم ساختن زیرساخت های مرتبط با این حوزه، به ایفای نقش 

جدی تری در جذب گردشگر داخلی و خارجی بپردازیم.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد قشم در 
راستای عمل به ماموریت های خود، حمایت از تمامی فعاالن 
حوزه گردشگری را وظیفه خود می داند و با جدیت برای رفع 

موانع و مشکالت موجود اقدام می کند.

همایش پدل برد سواران جزیره قشم به مناسبت گرامیداشت 
هفته گردشگری، با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و اعضای هیات مدیره، معاونین و 

مدیران این سازمان برگزار شد.
همایش پدل برد سواران قشم در دومین روز از هفته گردشگری با 
طی 10کیلومتر از سواحل دریایی جزیره هنگام در حضور رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اعضای هیات 
مدیره، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، رئیس بنادر و 
دریانوردی شهرستان و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد.

علی درویش پور ضمن تبریک هفته گردشگری، جزیره قشم 

را مهد گردشگری ورزشی با محوریت ورزش های دریایی 
و  گردشگری  همایش های  اجرای  داشت:  بیان  و  خواند 
ورزشی ظرفیتی ارزنده برای معرفی جذابیت های قشم برای 

گردشگران داخلی و خارجی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
همچنین از روحیه مشارکت ورزشکاران پدل بردسوار تقدیر 
با فعالیت های  کرد و خاطرنشان کرد: روند توسعه جزیره 

مشارکتی مردمی، رشد سریع تری خواهد داشت  .
همچنین در این همایش، رئیس انجمن موج سواری ایران با اشاره 
بر توانمندی جزیره قشم برای تبدیل  شدن به قطب گردشگری 

مسابقات  برگزاری  با  امیدواریم  گفت:  دریایی  ورزش های 
پدل بردسواری به میزبانی قشم و حضور منتخبان تیم ملی، این منطقه 

به قطب گردشگری ورزشی در رشته پدل برد در آسیا تبدیل شود.
علیرضا رستمی اظهار داشت: توسعه بوم گردی های تخصصی 
با محوریت گردشگری ورزشی، ضمن ایجاد درآمد پایدار برای 
جامعه محلی، به معرفی قشم در سطوح بین المللی کمک می کند.

گفتنی است، در این همایش، 5تیم انجمن موج سواری و پدل برد 
منطقه آزاد قشم متشکل از 45پدل برد سوار با پارو زدن گروهی 
به صورت نمادین، بر همبستگی و تعامل مردم جزیره قشم در 

راستای توسعه پایدار گردشگری منطقه، تاکید کردند.

در سومین روز هفته گردشگری و با حضور رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس انجمن علمی 
طبیعت گردی ایران به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد قشم، دفتر نمایندگی انجمن علمی طبیعت گردی 

ایران در استان هرمزگان )قشم( آغاز به کار کرد.
علی درویش پور در این مراسم گفت: آغاز به کار دفتر نمایندگی 
انجمن علمی طبیعت گردی ایران در جزیره قشم اتفاق مبارکی 
است و می تواند نقطه آغاز برنامه های متنوعی جهت معرفی بهتر 

ظرفیت های جزیره قشم و جذب گردشگران باشد.
امروز،  یافته  توسعه  کشورهای  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
و  تشکل ها  و  انجمن ها  راه اندازی  با  قبل  سال های  در 
جلب مشارکت عمومی و همراهی جوامع و اقشار مختلف 

توانسته اند مسیر پیشرفت را طی کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: راه اندازی دفتر 
نمایندگی انجمن علمی طبیعت گردی قشم نیز می تواند اقدام 
مثبتی در مسیر جلب مشارکت جوامع محلی و هموار کردن مسیر 
جهت جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری در جزیره باشد.
ظرفیت های  از  حفاظت  لزوم  به  اشاره  با  درویش پور 
گردشگری و طبیعت قشم تاکید کرد: همه ما وارث طبیعت 
زیبا، بکر و بی نظیر جزیره قشم هستیم و باید زمینه را برای 

معرفی بهتر آن به سایر هموطنان آماده کنیم.
به گفته وی؛ با جلب مشارکت همه فعاالن عرصه گردشگری 
در جزیره می توان به معرفی برند قشم پرداخت و شرایط را برای 

تبدیل این منطقه به مقصد نخست گردشگران فراهم کرد.
درویش پور با بیان اینکه برای بهبود اقتصاد جزیره باید گردشگری 
رونق پیدا کند، اظهار کرد: برای رونق اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار 

و افزایش کیفیت زندگی ساکنان جزیره باید توسعه پایدار و 
متوازن تمام حوزه های گردشگری را فراهم کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و  گردشگری  زنجیره  تکمیل  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
گردشگرپذیری، یکی از اولویت هایی است که با هم افزایی و 
مشارکت بخش های مختلف این حوزه به دست خواهد آمد.

انجمن علمی طبیعت گردی  رئیس  این گزارش،  براساس 
ایران نیز در این مراسم گفت: راه اندازی دفتر نمایندگی این 
انجمن در قشم با توجه به ظرفیت های موجود در این منطقه، 

رخداد مفیدی برای گردشگری طبیعت جزیره خواهد بود.
فرید جواهرزاده ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته، دفتر 
از  متشکل  ایران،  طبیعت گردی  علمی  انجمن  منطقه ای 
استان های جنوب کشور و مناطق آزاد کیش و چابهار نیز در 

آینده نزدیک در قشم ایجاد می شود.
رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران در پایان تصریح 
کرد: قشم بی اغراق ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی 

طبیعت گردی و پایتخت اکوتوریسم ایران و منطقه را دارد.
گفتنی است، در این مراسم سیدمحمد هاشم داخته مدیر محیط زیست 
سازمان منطقه آزاد قشم از سوی رئیس انجمن علمی طبیعت گردی 

ایران به عنوان نماینده این انجمن در جزیره قشم منصوب گردید.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

