
سرمقاله

 خلق منابع نوین درآمدی متکی
بر نوآوری در مناطق آزاد

و  عریض  سازمان های  با  آزاد  مناطق  که  می کنند  عنوان  آزاد  مناطق  منتقدین  از  برخی 
تبلیغاتی  اهداف  برای  محلی  به  تبدیل  غیرمرتبط،  عموما  و  زیاد  اداری  نیروهای  و  طویل 
و انتخاباتی دولت ها و مجالس گوناگون شده و باعث گردیده که نسبت هزینه های جاری 
به امور زیرساختی و مولد و اهداف صادراتی در این مناطق فزونی یابد و سازمان هایی که 
قرار بود فارغ از امور اداری در سرزمین اصلی، به محلی برای افزایش رقابت پذیری تولید و 
صادرات شوند، درگیر بوروکراسی اداری، سازمانی و امور توسعه شهری و روستایی شدند.  

در این راستا سازمان های مناطق آزاد می توانند برای اثبات کارآمدی خود، شاخص فضای کسب  و 
 کار را منتشر کنند و توضیح دهند که نسبت به سرزمین اصلی؛ به  طور مثال راه اندازی یک کسب 
 و  کار در مناطق آزاد، طی چه فرآیندی و در چه مدت زمانی ایجاد می شود و یا رقابت پذیری صنایع 
در این مناطق و سطح فناوری تولید شده در کاالهای مناطق آزاد چه مزیتی نسبت به سرزمین 
اصلی دارند. در واقع با توجه به تسهیالت در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، انتظار می رفت در 
صورتی که این مناطق به  طور اصولی و مبتنی بر تجربیات موفق جهانی ایجاد شوند، شاخص های 
ذکر شده برای این مناطق نسبت به سرزمین اصلی دارای مزیت باشد؛ در حالی که عملکرد مناطق 
آزاد با وجود موفقیت های نسبی در بحث عمران و آبادانی نتوانسته است اقتصاد ایران را به اقتصاد 
جهانی متصل کند و با رویه کنونی نیز قادر به انجام این کار نخواهد بود، مگر اینکه اصالحات 

جدی در نحوه اداره این مناطق صورت گیرد. 
بررسی درآمدها و هزینه  های سازمان های مناطق آزاد نشان می دهد که بخش عمده هزینه ها 
بخش  در  و  قراردادی  و خدمات  کارکنان  دستمزد  و  کنار حقوق  در  عمرانی  پروژه های  را 
درآمدی نیز عمدتا از محل عوارض های مختلف درآمد جمع آوری شده است که عموما مانند 

سازمان های شهرداری اداره شده اند.
در مقابل، طرفداران مناطق آزاد نیز با تاکید بر موفقیت مناطق آزاد در توسعه و عمران محلی 
می گویند با عنایت به این که مناطق آزاد به دلیل داشتن موقعیت سوق الجیشی منحصربه فرد 

انتخاب شده اند، اما قبل از تبدیل شدن به منطقه آزاد همانند سایر مناطق آزاد در کشورهای دیگر 
زیرساخت های مورد نیاز در عرصه های گوناگون برای این مناطق ایجاد نشده و مسئولیت ایجاد 
زیرساخت ها بدون داشتن سهمی مختصر در بودجه عمرانی به گردن سازمان های مناطق آزاد 
افتاده و در ازای انجام این امر، منابع درآمدی به شدت غیرقابل اعتمادی مثل عوارض واردات 
کاالهای مسافری را تعیین کرده اند که متاثر از نوسانات بازار و سیاستگذاری های ملی می باشد. به 
همین دلیل باید در برآورد نهایی خودمان از موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد، آنها را با مناطق 
آزاد پیشرو در کشورهای درحال توسعه مقایسه نکنیم، بلکه باید آنها را نسبت به سیستم داده و 

ستانده ای که برای آنها تعریف کرده ایم، مورد ارزیابی قرار دهیم.
اما شاید مهم ترین دلیل شکل گیری نگاه منتقدانه به مناطق آزاد، بحث توانمندی های مالی 
آنها و نیز منابع این توانمندی های مالی فصلی است که گاهی مانند درآمدهای نفتی دولت 
ایران وقتی زیاد است به همه جا و همه چیز می رسد و بدون حساب و کتاب خرج می شود 
و وقتی کفگیر به ته دیگ می خورد و مانند زمان حاضر به علت تحریم و کاهش توامان 
صادرات و قیمت نفت روی سر اقتصاد خراب می شوند، همه از اقتصاد بیمار ایران داد سخن 
می رانند و بر لزوم تحقق مولفه های متنوع توسعه باثبات و پایدار اقتصادی و لزوم تحقق 

زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان و پویا تاکید می کنند. 
این وضعیت اپیدمی روشنفکری اقتصادی شاید فقط یک دلیل دارد و آن این است که پول 
دیگر به اندازه کافی نیست و همه بخش ها در تامین نیازهای خودشان درمانده شده اند و بازار 
نظریه پردازی های توسعه اقتصادی متوازن و رها شدن از اقتصاد رانتی داغ می شود، اما این 
فصل نظریه پردازی نیز مانند درآمدهای نفتی خیلی زود با زد و خوردهای ژورنالیستی بین دو 

تیم طرفداران اقتصاد آزاد و اقتصاد غیرآزاد به انتها می رسد.
در ارتباط با مناطق آزاد نیز وضعیت همین طور است، بیش از دو، سه سال است که عمده ترین 
منابع درآمدی مناطق آزاد یعنی فروش زمین و عوارض ورود کاالهای مسافری به دلیل شرایط 
عمومی کشور و تحریم های همه جانبه، به شدت محدود شده و از آن طرف، سازمان های مناطق 
آزاد با تورم هزینه های جاری و عمرانی مواجه هستند. در این شرایط مناطق آزاد برای حفظ 
خودشان ناچار به تعریف منابع درآمدی جدید و توسعه آن هستند تا بتوانند تعادل سیستمی خود 
را حفظ کنند. هر چند برخی اوقات، تعدیل نیروی های مازاد اداری و تخفیف هزینه های جاری 
غیرضرور، اولین شگرد بنگاه های اقتصادی در شرایط تنگنای مالی است؛ اما سازمان های مناطق 
آزاد با عنایت به پرستیژ حاکمیتی و نیز مسئولیت اجتماعی خود نمی توانند به راحتی در مورد نیروی 
انسانی مازاد تصمیم بگیرند و مانند یک بنگاه بخش خصوصی عمل کنند و از طرف دیگر نیروی 
انسانی در مناطق آزاد یکی از مهم ترین ثروت های این مناطق هستند که زدن چوب حراج به 

آن در شرایط سخت نمی تواند راه معقولی باشد و این امر نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به 
قدرت مدیریتی سازمان های مناطق آزاد می شود، بلکه همچنین، روحیه کاری نیروی انسانی را 
بسیار کاهش داده و حس وابستگی آنها به اهداف و اصول سازمان را تضعیف می کند و نداشتن 
امید به تداوم کار و امنیت شغلی نیز، بخشی از نیروی انسانی را به طرف سوء استفاده از فرصت و 

فساد سوق می دهد.
مناطق آزاد بر اساس قوانین موضوعه، دارای کانال های محدود برای کسب درآمد است. درآمدهایی 
که البته دارای ردیف های بودجه ای کالن برای هزینه در بخش های عمرانی است؛ به طوری که 
در چند سال اخیر بیشترین هزینه های بودجه مناطق آزاد مربوط به تامین مالی پروژهای عمرانی 
و زیرساخت های سرمایه گذاری صنعتی، کشاورزی، تجاری، گردشگری و ترانزیت بوده است. البته 
در سایه این فعالیت های مستمر، امروز شاهد بلوغ زیرساخت های اساسی در این مناطق هستیم که 

جنبه اطمینان بخشی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز دارد.
هر چند با وجود این همه سرمایه گذاری، مناطق آزاد نیازمند منابع مالی درآمدی هنگفتی 
برای ایجاد شبکه ارتباطی زمینی ، ریلی و هوایی داخلی و خارجی هستند که بتواند چرخه 
توسعه صنعتی ، کشاورزی و گردشگری  را حفظ و توسعه دهند. برخی از راهکارها، می تواند 

پیشنهاد های ذیل باشد:
  اجرای قانون )البته اخذ این قانون( ایجاد شعب بانک های و موسسات مالی خارجی در 

مناطق آزاد
  اجاره دادن مدیریت برخی اماکن توریستی به تعاونی های مردم نهاد برای ایجاد و توسعه 

شبکه سرمایه اجتماعی و کسب درآمد
  فعال سازی شبکه بازاریابی بین المللی با بهره گیری از شرکت های فعال در حوزه جذب 

سرمایه گذار
  حمایت های قراردادی از شرکت های دانش بنیان

  مشارکت در طرح های توریستی ، خدماتی، کشاورزی و صنعتی خاص از طریق اجاره زمین
  جذب سهمیه های ویژه از صادرات و واردات کشوری

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

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

نوزایی اکو با تکیه بر فرصت ها و مزیت های نوزایی اکو با تکیه بر فرصت ها و مزیت های 
منــاطق آزاد ایـرانمنــاطق آزاد ایـران

بررسی ظرفیت های مناطق آزاد در جهت گسترش تعامالت با سازمان همکاری اقتصادی اکو:بررسی ظرفیت های مناطق آزاد در جهت گسترش تعامالت با سازمان همکاری اقتصادی اکو:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 سرپرست سازمان سرپرست سازمان
 منطقه آزاد کیش تصریح کرد: منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

 با حضور مدیرعامل سازمان با حضور مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت: منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

 سرپرست سازمان سرپرست سازمان
منطقه آزاد قشم اظهار داشت:منطقه آزاد قشم اظهار داشت:  اصالح فرآیندها اصالح فرآیندها

از ماموریت های مهم از ماموریت های مهم 
 سـازمان منطـقه سـازمان منطـقه

آزاد کیشآزاد کیش

نظارت میدانی بر طرح های نظارت میدانی بر طرح های 
سرمایه گذاری بخش خصوصی سرمایه گذاری بخش خصوصی 
منطقه آزاد انــزلیمنطقه آزاد انــزلی

توسعه صنعتی، تجاری و توسعه صنعتی، تجاری و 
گردشگری جزیره با بهره گیری گردشگری جزیره با بهره گیری 
از ظرفیت منطقه آزاد قشماز ظرفیت منطقه آزاد قشم

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید



سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، اصالح فرآیندها 
را یکی از ماموریت های مهم این سازمان در جهت 

برون رفت از مشکالت موجود عنوان کرد.
محمدرضا نوایی لواسانی در جلسه شورای معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور سعید محمد مشاور 
رئیس  جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد؛ بر اصالح فرآیندها در 

جهت برون رفت از مشکالت پیش روی تاکید کرد.
وی با اشاره به انجام بازمهندسی در تمام سیستم ها و 
روش هایی که سبب کندی فرآیند اداری برای ارائه خدمات 
به مردم و برخی اوقات نیز سبب ایجاد فساد شده است، 
گفت: کارآفرینان انتهای مسیر خود را نمی توانند مشخص 

کنند تا به یک بیزینس پلن مشخصی دست یابند.
با  کرد:  تصریح  خود  ادامه سخنان  در  نوایی لواسانی 
برطرف شدن مشکالت موجود، معلول های زیادی از 
بین خواهد رفت و سبب رونق و قوت گرفتن کسب 

و کارها در جزیره کیش خواهد شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود: با برنامه 
سازمان  مشکالت  شفاف سازی،  فرآیند های  و  مدون 
منطقه آزاد کیش را مرتفع خواهیم کرد تا مردم احساس 

بی عدالتی نکنند.
وی با بیان این که امسال هشتمین دوره نمایشگاه کیش 

اینوکس ۲۰۲۱ بعد از کرونا برگزار گردید، اظهار داشت: 
برگزاری نمایشگاهای مختلف در سال نخست از زمان 
تاسیس با یکسری اهداف مشخص و... تاسیس می شود 
و پس از گذشت چند سال به تدریج اهدافی که سبب 

برگزاری نمایشگاه شده از ذهن ها خارج می گردد.
اصلی  اهداف  از  شدن  دور  با  افزود:  نوایی لواسانی 
نمایشگاه، این اقدام مهم به یک کار نمایشی مبدل 

می شود و خاصیت خود را از دست می دهد.
به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، امسال 
برگزار شد و هر قسمت  نمایشگاه  این  از کرونا  بعد 
و  کرده  پیگیری  نمایشگاه  این  در  را  خود  ماموریت 

نتایج کسب شده از نمایشگاه را ارائه خواهند داد.
اقشار مختلف مردم،  با  این که در کیش  بیان  با  وی 
سرمایه گذاران و کارآفرینان ارتباط داشتم و موضوعات 

اهم مشکالت  گفت:  کردم،  دسته بندی  تا حدودی  را 
مشکل  منطقه،  این  در  سرمایه گذاران  و  کار آفرینان 

بروکراسی اداری است.
صدور  فرآیند  شدن  سخت  کرد:  اظهار  نوایی لواسانی 
و  پیچیده  فرآیندهای  و  کار  و  کسب  مجوزهای 
اعمال سلیقه های قسمت های مختلف در قراردادها و 

مشارکت ها سبب ایجاد مشکالت عدیده ای شده است.
وی اذعان داشت: با وجود پرونده های متعدد در حوزه 
حقوقی؛ کمتر شهرکی را در کیش داریم که مشکالت 
حقوقی ندارند و دچار آسیب های جدی در جامعه نشده اند  .
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
و  تالش ها  مختلف  سنوات  در  کرد:  خاطرنشان 
زحمات زیادی برای جزیره کیش کشیده شده است؛ 
ولی نقاط ضعف همچنان انباشته شده و به دوره ای 
که رسیده است مجبور هستیم با تعیین تکلیف برنامه 

اصالحی تدوین کنیم.
گفتنی است، در این جلسه حسین شمسیان راد، سعید 
پورزادی و احمد رجب پور به ترتیب به عنوان سرپرست 
معاونت فرهنگی و اجتماعی، سرپرست معاونت عمرانی و 
زیربنایی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش منصوب شدند و از خدمات ارزنده سعید پورعلی، 

علی عرب و ناصر آخوندی قدردانی شد.

کیش2

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی بر شاخص بندی و ارائه چارچوب های شش گانه 
شهر هوشمند، نسل سوم، مباحث فرهنگی و اجتماعی، 
شناسایی ظرفیت ها، جذب تکنولوژی ها و فناوری های 

نوین، شفاف سازی و طرح تحول تاکید کرد.
سعید محمد در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش، ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند 
بر  مردمی،  مدیر  عنوان  به  نوایی لواسانی  محمدرضا 
لزوم اهمیت ارائه چارچوب شش گانه و طرح تحول در 
سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد و گفت: براساس 
رهنمود های مقام معظم رهبری باید برنامه های تحولی 
که  شاخص بندی  از  پس  سازمان  حوزه های  تمام  در 

قابلیت کنترل و نظارت داشته باشد، اجرایی گردد.
وی در ادامه سخنان خود »شهر هوشمند، نسل سوم، 
مباحث فرهنگی و اجتماعی، شناسایی ظرفیت ها، جذب 
تکنولوژی ها و فناوری های نوین، شفاف سازی« را به 
عنوان چارچوب های شش گانه سازمان منطقه آزاد کیش 
برشمرد و اظهار داشت: جزیره کیش باید به پایلوت شهر 

هوشمند در سطح کشور تبدیل شود.
پراکندگی سیستم ها  دلیل  به  محمد؛  سعید  گفته  به 
شده  مشکل  دچار  مردم  معیشت  اصلی  سرزمین  در 
و داشبورد مدیریتی مدیران برای اتخاذ تصمیم گیری 

تنظیم نشده است.

وی اذعان نمود: با تحقق شهر هوشمند و مبادله دیتا 
سیستم های  حوزه های  در  خاص  اطالعات  بر اساس 
دوربین های  سوخت،  سیستم  گمرک،  بانکی، 
مداربسته راهنمایی و رانندگی و یکسری کنترل ها و 
نظارت ها در تامین و توزیع؛ سرمایه گذاری و چرخش 
مالی در درآمدها قابل رصد خواهد بود و تصمیمات 

درست در زمان درست اتخاذ می شود.
زمان بندی  بر اساس  افزود: کیش  رئیس جمهور  مشاور 
می تواند به عنوان منطقه نمونه، پایلوت و یک الگو برای 

تحقق شهر هوشمند در سطح کشور نقش آفرینی کند.
سعید محمد با بیان این که در نسل سوم مناطق آزاد 
قرار گرفتیم و به هیچ کدام از شاخص های نسل سوم 
بحث  که  سوم  نسل  گفت:  نکردیم،  پیدا  دسترسی 
نسل خدمات است و در مباحث پولی، بانکی و بازار 
سرمایه  معنا می یابد؛ جزیره کیش باید این موضوع را 

به عنوان پایلوت اجرایی کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رابطه با 
راه اندازی بانک آفشور در کیش اذعان کرد: با دریافت 
این  در  توجهی  قابل  پیشرفت های  و  مربوطه  مجوز 
اصال  مرکزی  بانک  دالری  ۱5۰میلیون  رقم  زمینه، 
تحقق نیافت و این رقم را به 5میلیون دالر تقلیل دادیم 
اقتصادی  امنیت و بخش  با شورای  و طی مذاکره ای 
دولت، نظرهای مثبت در این خصوص کسب شده است.
وی از دیگر شاخص های نسل سوم مناطق آزاد را بورس 
بین الملل عنوان کرد و افزود: این موضوع یک نیاز بسیار 
حیاتی برای کشور است که مقدمات الزم آماده شده و 

باید بورس بین الملل در جزیره کیش راه اندازی گردد.
سعید محمد بر ضرورت ساماندهی ارز دیجیتال که 
جزو نسل سوم محسوب می شود، تاکید کرد و اظهار 
داشت: هرچه سریع تر باید این موضوع در کیش به 

صورت پایلوت عملیاتی شود.
به  ملی  رمزارز  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  مشاور 

پیگیری  ذی ربط  نهادهای  توسط  جداگانه  صورت 
می شود و پایلوت آن را در کیش اجرایی می کنیم.

پایلوت  به  کیش  آزاد  منطقه  که  این  درخصوص  وی 
فرهنگی و اجتماعی در کشور تبدیل می شود، اظهار کرد: 
باتوجه به جذابیت های گردشگری کیش می توانیم فرهنگ 

خود را در تبادل فرهنگی و گردشگری تثبیت کنیم.
و  دستوری  فرهنگی  موضوعات  گفت:  محمد  سعید 
بلکه  شود،  ایجاد  تحکم  با  که  نیست  بخشنامه ای 
حضرت  که  است  مسیری  فرهنگی  مباحث  مسیر 

رسول )ص( طی کردند و از طریق دل ها وارد شدند.
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید 
باورها و اعتقادات را در ذهن مردم به ارزش تبدیل کرد تا 
این ارزش ها به یکسری هنجارها و نمادها تبدیل گردد.

وی اظهار داشت: راه درست، دیدگاه واقع بینانه به موضوعات 
فرهنگی است که با برنامه ریزی این مهم می تواند به عنوان 
ماموریت های  اصلی در دستورکار قرار گیرد و کیش سهم 

بسیار باالیی در حوزه گردشگری داشته باشد.
در  زیادی  این که ظرفیت های  بیان  با  سعید محمد 
طریق  از  می توانیم  و  دارد  وجود  منطقه  کشورهای 
گردشگری  و  تفریحی  علمی،  درمانی،  توریسم 
گام های موثری برداریم؛ ادامه داد: جذب تکنولوژی ها 
و فناوری های نوین از اهمیت باالیی برخوردار است و 
برای جذب و ارتقاء تکنولوژی ها و فناوری های نوین 
در میان مناطق آزاد، جزیره کیش مناسب ترین منطقه 

برای ساماندهی این موضوعات است.
مشاور رئیس جمهور بر لزوم اهمیت اجرای شفاف سازی 
در اقدامات و عملکرد مناطق آزاد تصریح کرد و گفت: 
با تکمیل سامانه شفافیت، ۱5خدمت در سامانه بارگذاری 
شده است و مردم می توانند در هر سطحی ارتباط بگیرند 
و از آخرین وضعیت اقدامات در کیش مطلع شوند که 

موضوع عدالت در کنار شفافیت معنا پیدا می کند  .
وی بیان داشت: فصل مشترک، موضوع مهمی است 

چارچوب های  با  مدیریتی  تغییرات  در  شفافیت  و 
تعریف شده محقق می شود  .

ارتباطات  را  جامعه  نیازهای  از  یکی  محمد  سعید 
نزدیک مسئوالن با مردم و در کنار مردم عنوان کرد 
و اظهار داشت: مسئوالن در هر جایگاهی که هستند 
باید ارتباطات مردمی خود را افزایش دهند؛ چراکه در 

اتاق های در بسته نمی توانند مدیریت کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد: این 
راه و روش حضرت امام )ره( بود که امروز برخی از ارتباطات 
مردمی را به عنوان کارهای تبلیغاتی نام می برند . راه و مسیر 
امام حضور در میان مردم بود و امام با مردم انقالب کرد، 
جنگ را به پیروزی رساند و مردم شرایط را اداره کردند و این 
راهی است که مسئوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران باید سر لوحه کار خود قرار دهند.
وی بر اهمیت مدیریت ذی نفعان »مردم عادی تا نمایندگان 
مجلس و مسئوالن لشکری و کشوری تا سرمایه گذاران و 
گردشگران« اشاره کرد و گفت: سازمانی موفق است که 
برای تمام حوزه های این ذی نفعان برنامه ای تدوین کند و 
بداند که چگونه با این ذی نفعان ارتباط برقرار کند و چه 

مواردی را به آنها اطالع رسانی کند.
سعید محمد تصریح کرد: در این حوزه شناسایی ذی نفعان و 
تهیه محتوای متناسب با حال آنان با یک نگاه علمی و فنی؛ 

نقش روابط عمومی بسیار مهم و حائز اهمیت است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دکتر ابراهیم رئیسی 
با تسلط بر مبانی قانونی، در جلسه شورای عالی مناطق 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5  اجرای  از  آزاد 
توسعه کشور دفاع کردند و تاکید داشتند که تمام مسائل 
مناطق آزاد باید توسط رئیس منطقه انجام شود و اگر 
به  را  مصادیق  کند،  رفتار  اصل  این  مغایر  که  کسی 
شورای عالی اطالع رسانی کنند تا شخصا پیگیری کنم و 

با دستگاه های اجرایی متخلف برخورد خواهد شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، تسهیل فرآیندها 
سرمایه گذاری های  و  نو  ایده های  خلق  زمینه ساز  را 

نوین در این منطقه عنوان کرد.
هشتمین  گشایش  آیین  در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
از  قدردانی  ضمن  اینوکس ۲۰۲۱،  کیش  نمایشگاه 
تمام  وجود  با  که  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید 
مشغله های کاری خود به جهت اهمیت نمایشگاه در 
این رویداد مهم حضور یافتند، گفت: با ایجاد ساز و 
کارهای مناسب برای افرادی که دارای مشروعیت و 
نو در  ایده های  صالحیت هستند، می توانند در خلق 

منطقه آزاد کیش نقش مهمی ایفا کنند.
ضمن  شفاف سازی،  و  فرآیندها  تسهیل  افزود:  وی 
اقتصادی  رونق  سبب  فساد  و  اسراف  از  جلوگیری 

جزیره می شود.
که  افرادی  از  زیادی  تعداد  نوایی لواسانی؛  گفته  به 
آزاد کیش دارند،  تمایل به سرمایه گذاری در منطقه 

نمی توانند تا آخر مسیر اهداف خود را پیش بینی کنند 
و دچار مشکالتی ازجمله اقتصادی و ارزی می شوند؛ 

از این رو باید نسبت به اصالح فرآیندها اقدام کنیم.
با بیان این که  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
سازمان  این  اصلی  اهداف  از  یکی  فرآیندها  اصالح 
به گونه ای  را  شرایط  باید  داشت:  اظهار  است، 
شود  تسهیل  سرمایه گذار  فرآیند  که  کنیم  فراهم 
و  وقت  ساده،  بروکراسی  یک  با  سرمایه گذاران  و 
افزایش سرعت  ارتقاء کیفیت و  انرژی خود را برای 

فعالیت های خود به کار گیرند.
دریافت  برای  اوقات  برخی  که  این  درخصوص  وی 
مجوزهای کسب و کارها و ایجاد یک بیزینس و یک 
تکنولوژی جدید در منطقه آزاد شرایط و روند سختی 
نسبت به سرزمین اصلی سپری می شود، افزود: ایجاد 
از  راحت تر  مراتب  به  اصلی  در سرزمین  کار  و  کسب 

منطقه آزاد است که با اهداف این مناطق منافات دارد.

به گفته نوایی لواسانی ، یکی از علت های اصلی ایجاد 
فعالیت سرمایه گذاران و کارآفرینان،  مشکل در مسیر 
بروکراسی پر پیچ و خم در سازمان های مناطق آزاد است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تاکید 
اصلی  محور  با شش  رابطه  در  رئیس جمهور  مشاور 
مباحث  سوم،  نسل  هوشمند،  »شهر  شده  تعیین 
جذب  ظرفیت ها،  شناسایی  اجتماعی،  و  فرهنگی 
به  شفاف سازی«  نوین،  فناوری های  و  تکنولوژی ها 
اظهار  خود،  متبوع  سازمان  اصلی  ماموریت  عنوان 
در  که  کسانی  برای  دعوتنامه ای  زودی  به  داشت: 
نمایشگاه حضور داشتند ارسال می کنیم و فرصت های 
سرمایه گذاری در این حوزه ها و حوزه هایی که مربوط 

به نمایشگاه است را ارائه خواهیم کرد.
با هدف رفع  این که معموال نمایشگاه ها  بیان  با  وی 
یکسری مشکالت و فرصت ها برگزار می شوند، گفت: 
وقتی برخی از نمایشگاه ها با گذشت سال ها از اهداف 

خود دور می شوند و به یک کار نمایشی مبدل می گردند، 
خاصیت عملکردی خود را از دست می دهند.

پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
را  زیادی  فرصت های  نمایشگاه ها،  کرد:  خاطرنشان 
ایجاد می کند و باید اهتمام ویژه به اهداف نمایشگاه 
شود و سازمان منطقه آزاد کیش در این دوره یک بار 

دیگر نقش خود را بازبینی می کند.

بر  تاکید  با  کارآفرینی  مسیر  در  تعاملی  نشست های 
و  فعاالن  حضور  با  آفرینان«  کار  بهشت  »کیش، 
عالقه مندان حوزه کارآفرینی و اکوسیستم استارتاپی 

در مرکز نوآوری کیش برگزار شد.
با حمایت شتابدهنده رادمان کیش، بیست و یکمین 
بر  تاکید  با  کیش  نوآوری  مرکز  کارآفرینی  نشست 
و  فعاالن  حضور  با  کارآفرینان«  بهشت  »کیش، 
عالقه مندان حوزه کارآفرینی و اکوسیستم استارتاپی 
و معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات برگزار شد.
این  در  کیش  نوآوری  مرکز  رئیس  توفیقی  مسعود 

منطقه  این  جذابیت های  اهمیت  لزوم  بر  نشست 
کرد  تاکید  کارآفرینان«  بهشت  »کیش،  عنوان  به 
از  کارآفرینی،  فرهنگ  توسعه  برای  داشت:  اظهار  و 

اجرای طرح های استارتاپی حمایت می کنیم.
وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  هاشمی  ستار 
نشست  این  ادامه  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
که با هدف ایده یابی کارآفرینی برگزار شده بود؛ عصر 
انقالب اطالعات و تاثیر آن بر زندگی و کسب و کار 
را مهم ارزیابی کرد و گفت: برای پیشبرد هر کسب 
و کاری، تجربیات در حوزه کار آفرینی و حفظ و ارتقاء 
از اهمیت باالیی برخوردار است و  سطح تیم علمی 

این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
اهمیت  پارادایم،  تغییر  و  دیجیتال  »تحول  همچنین 
به  کیش  توسعه  چگونگی  و  نوآورانه  تیم های  حضور 
عنوان شهر هوشمند، صندوق ifund به عنوان یک 
پلتفرم تامین مالی، اجرای درست ایده به جای تمرکز 
صرف بر ایده یابی« از جمله مباحث مطرح شده در بیست 

و یکمین نشست کارآفرینی مرکز نوآوری کیش بود.
گفتنی است، این سلسله نشست ها، با رویکرد پرسش 
اشتراک گذاری  با  و  تعاملی  صورت  به  و  پاسخ  و 
در   ۱۹ تا  ساعت ۱۷  از  هفته  هر  سه شنبه  تجربیات، 

مرکز نوآوری کیش برگزار می گردد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

اصالح فرآیندها، از ماموریت های 
مهم سـازمان منطـقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مشاور رئیس جمهور در جلسه شورای معاونان سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

نشست  تعاملی در مسیر کارآفرینی در مرکز نوآوری کیش برگزار شد:

ضرورت تبدیل کیش به الگویی برای هوشمندسازی سایر شهرهای کشور

تسهیل فرآیندها با هدف خلق ایده ها و سرمایه گذاری های نوین در کیش

ایده یابی کارآفرینی با هدف »کیش، بهشت کار آفرینان«
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به پتانسیل ها 
و ظرفیت های موجود در جزیره، بر ضرورت دیپلماسی 

ورزشی در دنیا و ایران تاکید کرد.
محمدرضا نوایی لواسانی در نشستی با رئیس فدراسیون 
و  دو  فدارسیون  رئیس  و  بالروس  کشور  میدانی  و  دو 
ایران؛ بر ضرورت دیپلماسی  میدانی جمهوری اسالمی 

ورزشی در دنیا و ایران تاکید کرد.
برای  آغازی  می تواند  دیدار  این  کرد:  تصریح  وی 
و  بالروس  کشور  بین  میدانی  و  دو  ورزشی  دیپلماسی 

ایران باشد.
نوایی لواسانی با بیان این که تمام امکانات و تجهیزات 
است،  ورزشکاران  اختیار  در  کیش  جزیره  ورزشی 
استراتژی  موقعیت  کیش  و  هوای  و  آب  داشت:  اظهار 
نسبت  منطقه  این  در  ارزان قیمت  خدمات  ارائه  به ویژه 
گسترده  سطح  در  خلیج فارس،  حاشیه  کشورهای  به 

اطالع رسانی نشده است.
به گفته وی؛ رسانه ها در اختیار کسانی قرار گرفته است 
از  ندارند؛  مهربان  ایران  از  واقعی  تصویر  اروپایی ها  که 
این رو باید برای معرفی شایسته جزیره کیش در سطح 
و  اقتصادی  ورزشی،  حوزه های  در  جغرافیایی  گسترده 

گردشگری اقدام کرد.
اظهار  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
داشت: در سفر بعدی ایوان تیخن رئیس فدراسیون دو 
و میدانی کشور بالروس و نایب رئیس کمیته فدراسیون 
میزبان  کیش  جزیره  منتظر هستیم  اروپا،  میدانی  و  دو 

خیل عظیم ورزشکاران از اروپا باشد.
همچنین، رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور بالروس 
و نایب رئیس کمیته فدراسیون دو و میدانی اروپا ضمن 
از  گفت:  کیش  جزیره  به  خود  سفر  از  خرسندی  ابراز 
هوای  انظبات،  نظم،  به  می توان  جزیره  جذابیت های 
پاک، فضای امن و آرام و امکانات ورزشی مطلوب کیش 

اشاره کرد.
دنبال  به  حرفه ای  ورزشکاران  تمام  گفت:  تیخن  ایوان 
مدیریت  سیستم  با  آرام  محیط  و  تمرینی  حریف  یک 
خوب هستند که دهکده المپیک کیش از پتانسیل قابل 
توجهی در حوزه رشته های مختلف ورزشی ازجمله زمین 

فوتبال، دو و میدانی و... برخوردار است.
حوزه های  در  سازنده  تعامل  ایجاد  اهمیت  لزوم  بر  وی 
ورزشی میان کشور بالروس و ایران تاکید کرد و افزود: 
می توانیم اردوهای تمرینی خود را در جزیره کیش برگزار 
کنیم و ورزشکاران ایرانی نیز از دانش و تجربه ورزشی 

ما بهره مند شوند.
نایب  و  بالروس  کشور  میدانی  و  دو  فدراسیون  رئیس 
با  پایان  در  اروپا  میدانی  و  دو  فدراسیون  کمیته  رئیس 
بیان این که مردم کیش مردمانی مهربان و مهمان نواز 
انگیزه ای مضاعف  هستند و حضور ورزشکاران خارجی 
با  کرد:  اظهار  می کند،  ایجاد  منطقه  این  ساکنان  برای 
برنامه های مدون می توانیم گام های موثری در توسعه و 

ارتقاء توریسم ورزشی برداریم.
جمهوری  میدانی  و  دو  فدراسیون  رئیس  همچنین، 
برای  فروردین ۱4۰۰  که  این  بیان  با  ایران  اسالمی 
امام رضا )ع(  انقالب، مسابقه جام  از  بعد  بار  نخستین 
با حضور ۹کشور اسالمی برگزار کردیم،  را در مشهد 
مسابقات  این  در  شرکت کننده  کشورهای  گفت: 
آقایان  و  دیدند  نزدیک  از  را  ایران  کشور  ظرفیت 
روز  دو  در  جداگانه  صورت  به  ورزشکار  خانم های  و 
مسابقات خود را برگزار کردند و خوشبختانه مسابقات 
میدانی  دو  فدراسیون  تقویم  در  رضا )ع(  امام  جام 

جهان ثبت شد.
جدی  طور  به  ورزش  وزارت  کرد:  اظهار  صیامی  هاشم 
بتواند  تا  است  میدانی  و  دو  پیگیر همگانی شدن ورزش 

ظرفیت های دو و میدانی را در سطح گسترده شکوفا کنند.
به گفته وی؛ تمام تالش فدراسیون دو و میدانی استفاده 

از ظرفیت های توریسم ورزشی است.
رئیس فدارسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران اظهار 
داشت: امیدواریم با کمک سازمان و همکاری خوب مرکز 
با  جزیره  ماراتن  ورزش  کیش،  سالم  تفریحات  و  ورزش 

حضور کشورهای اروپایی در این منطقه محقق شود.
در ادامه، رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش با بیان 
این که وزارت ورزش درخصوص توجه به رشته ورزشی دو 
و میدانی که مادر تمام ورزش ها است، در این زمینه اقدامات 
موثری انجام دادند، گفت: هاشم صیامی در طول مدتی که 
رئیس فدراسیون دو و میدانی کشورمان را برعهده داشتند، 

شاهد برگزاری رویدادهای خوبی در این حوزه بودیم.
میان  تفاهم نامه ای  داشت:  اظهار  فرضی پور  عزیزاله 
فدراسیون دو و میدانی کشورمان با بالروس انجام شده که 
مقرر شد اردوهای تیم های ملی کشورهای آسیای میانه در 
ایران و در نیمه دوم سال که از شرایط آب و هوایی خوبی 

برخوردار است، در جزیره کیش متمرکز و برگزار گردد.
همچنین، رئیس هیات های ورزشی دو و میدانی کیش با 
تاکید بر این مهم که با ورود رئیس فدراسیون دو و میدانی 
کشور بالروس و نایب رئیس کمیته فدراسیون دو و میدانی 
اروپا، تمام امکانات ورزشی جزیره مورد تایید قرار گرفت، 
افزود: طی امضاء تفاهم نامه ای با سازمان منطقه آزاد کیش 
و برنامه ریزی های انجام شده، می توانیم مسابقات ماراتن را 

به صورت ساالنه در این منطقه برگزار کنیم.
حسین شیرازی منش خاطر نشان کرد: جزیره کیش با وجود 
باید استقالل خود  امکانات و تجهیزات مطلوب ورزشی، 
منطقه  این  در  موجود  پتانسیل های  کند؛ چراکه  را حفظ 

زمینه ساز توسعه و ارتقاء سطح ورزش کیش خواهد شد.

ضرورت توسعه دیپلماسی 
ورزشی در ایران و دنیا

 سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار کرد:



علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی در ادامه برنامه های بازدید میدانی خود از طرح های 
سرمایه گذاری تولیدی و بازرگانی بخش خصوصی فعال در سطح 
بازدید  از چند طرح »در حال احداث« در شهرک صنعتی  منطقه، 

به عمل آورد.
در جریان این بازدیدها که معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد 
آشنایی  ضمن  مقدم  اکبری  اوسط  علی  داشتند،  حضور  نیز  انزلی 
موانع  و  مشکالت  برخی  با  طرح ها،  این  مختلف  بخش های  با 
پیش روی جهت تسریع در عملیات اجرایی، آشنا شده و دستورات 

مقتضی به بخش های ذی ربط را صادر نمود.
رئیس  حمایتی  و  نظارتی  راهبرد  اجرای  راستای  در  است،  گفتنی 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، برنامه بازدید از 
طرح های عمرانی و سرمایه گذاری این سازمان و بخش خصوصی 
با حضور معاونین و مدیران مربوطه، در دستورکار قرار گرفته تا با 
بیشتر در سرعت  ارائه شده و هماهنگی  نظارت بر حسن خدمات 
و  موانع  نمودن  برطرف  و  پروژه ها  اجرایی  عملیات  به  بخشیدن 
پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذارانی که این منطقه را برای فعالیت 
انتخاب کرده اند، اقدامات الزم جهت افزایش رضایت سرمایه گذاران 
به  مقرر  موعد  در  طرح ها  از  بهره برداری  زمینه  تا  گرفته  صورت 

منظور اشتغال زایی مناسب و رونق تولید صورت گیرد.

با  جهانی«  تجارت  سوی  به  پلی  اورسیا  تخصصی  »نشست 
محوریت روسیه برگزار شد.

همایش تخصصی اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی با محوریت 
محل  در  الوان،  تجارت  آتیه  پیشگامان  شرکت  توسط  روسیه، 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

این نشست با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، سازمان توسعه 
تجارت و اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در سالن مروارید 

مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
مبادله  افزایش  و  تسهیل  موضوع  به  که  تخصصی  همایش  این 
تولیدات صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی کشورمان با اعضای 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به ویژه فدراسیون روسیه پرداخت، با 
و  پرسش  سخنرانی،  بخش  دو  در  روسیه  بازرگانی  هیات  حضور 
بخش  و  اقتصادی،  فعالین  مشکالت  و  مسائل  درخصوص  پاسخ 

مذاکرات دوجانبه میان شرکت های ایرانی و روس برپا گردید.
در  گفت:  جهانی«  تجارت  سوی  به  پلی  »اوراسیا  همایش  دبیر 
همچون  اقتصادی  بزرگ  سازمان های  بر  عالوه  مزبور  همایش 
بخش  انجمن های  و  تجارت  توسعه  سازمان  و  انزلی  آزاد  منطقه 
و  سرمایه گذاران  انجمن  و  بازرگانی  اتاق های  مانند  خصوصی 
مشارکت  و  همکاری  شاهد  انزلی؛  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعالین 
انجمن ژئوپلتیک ایران و انجمن ایرانی روابط بین الملل به عنوان 

نهادهای علمی- پژوهشی بودیم.
اقتصادی  نهادهای  این مدل حضور  اظهار داشت:  افسانه ضیایی 
و  همه جانبه  بررسی  به  می تواند  خاص،  موضوعی  به  پرداختن  و 
کارشناسانه شناخت دقیق فرهنگ و رژیم اقتصادی روسیه، نیازها، 
اقتصادی  اتحادیه  این  در  تجات  و چالش های مختلف  فرصت ها 

کمک شایان توجهی نماید.
ابعاد  با  آشنایی  تجارت الوان،  آتیه  پیشگامان  مدیرعامل شرکت 
اوراسیا، کسب  اقتصادی  اتحادیه  با  کشورمان  توافق نامه  مختلف 
و  مسائل  بررسی  روسیه،  صادرات  و  تولیدات  به روز  اطالعات 
راهکارهای  ارائه  همراه  به  ترانزیتی  و  گمرکی  بانکی،  مراودات 
برای  فرصتی  ایجاد  و  بین المللی  بازاریابی  نهایت  در  و  عملیاتی 
از  را  خدمات  و  کاال  فروش  قرارداد  عقد  و  تجاری  مذاکرات 
مهم ترین محورهای پنل تخصصی و جلسات دوجانبه این همایش 

عنوان کرد.
مسیر  در  آبان ماه ۱۳۹۸  از  ایران  اسالمی  جمهوری  است،  گفتنی 

به  و  آزمایشی  به صورت  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  در  عضویت 
۵۰۲قلم  درخصوص  ترجیحی  تجارت  توافق نامه  سه سال  مدت 
کاالی مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصوالت ساختمانی، 
صدور خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی و محصوالت 
کشاورزی از سوی اتحادیه اورآسیا و ۳۶۰قلم کاال در همان موارد 

مشابه از سوی ایران شامل می شود را به امضاء رسانده است.
از دو  با بهره مندی  انزلی  آزاد  الزم به ذکر است، سازمان منطقه 
بندر بزرگ انزلی و کاسپین، امکانات لجستیکی، گمرکی و خدمات 
بندری متنوع و با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی و این اصل 
مبادالت  سهم  از  ۷۵درصد  افزون بر  گمرکی  آمارهای  بنابر  که 
کاالیی جمهوری اسالمی ایران با اوراسیا و روسیه از مسیر استان 
گیالن و منطقه آزاد انزلی صورت می گیرد؛ برگزاری و مشارکت 
در همایش ها و نمایشگاه های تخصصی در داخل و در کشورهای 
عضو اتحادیه مزبور به منظور افزایش و تسهیل صادرات کاالهای 

تولیدی کشورمان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

با همکاری سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران 
و روسیه و سازمان منطقه آزاد انزلی، همایش تخصصی 
اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی با محوریت صادرات 
مواد غذایی و محصوالت غذایی به روسیه، در مرکز 
نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور مدیران دولتی 

و تولیدکنندگان کشور برگزار شد.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه 
و  رفع مسائل  و  اینکه خدمات رسانی  بیان  با  تجارت 
مشکالت فضای داخلی بنگاه های بخش خصوصی، 
فضای کسب و کار داخلی کشور که از درب کارخانه 
تا مرزهای کشور را در برمی گیرد و در حوزه برون مرزی 
بین المللی، گستره خدمات رسانی سازمان  بازارهای  و 
داشت:  اظهار  می شود،  شامل  را  تجارت  توسعه 
برنامه های عملیاتی به منظور دو برابر شدن صادرات 
غیرنفتی کشور تا سال ۱4۰4 در ۱۰محور با اولویت بندی 
بازارهای هدف در دستورکار قرار گرفته و در این میان 
کنار  در  نخست  اولویت  جرگه  در  اوراسیا  و  روسیه 

کشورهای همسایه قرار دارد.
فرهاد نوری با بیان اینکه از طریق تشکیل میزهای 
تخصصی، بررسی مشکالت کاالهای تولیدی-صادراتی 
با حضور فعالین بخش خصوصی، سازوکارهای عملیاتی 
شدن دو برابر کردن صادرات کشور احصاء شده، افزود: 
برگزاری چنین نشست هایی به منظور واکاوی مسیر 

طی شده و بهره برداری حداکثری از توافق نامه همکاری 
سه ساله با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بهره برداری از 
منطقه ای،  عرصه  در  داخلی  ترانزیتی  ظرفیت های 
توانمندی های اتاق های بازرگانی و مزیت های مناطق 
آزاد، می تواند به گسترش مناسبات بین المللی کشورمان 

منجر شود.
در  روسیه  فدراسیون  بازرگانی  رایزن  همچنین، 
و  ایران  توافق نامه  اینکه  بر  تصریح  با  تهران 
اوراسیا فرصت بسیار خوبی جهت رشد روابط دو و 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  است،  منطقه ای  چندجانبه 
لزوم  بر  مبنی  رئیس جمهور،  پوتین  والدمیر  دستور 
برگزاری  ایران  و  روسیه  کشور  دو  روابط  توسعه 
فعالین  حضور  با  تخصصی  نشست های  و  جلسات 
طرف  دو  بیشتر  آشنایی  به  ایران  خصوصی  بخش 
توسعه  و  مقابل  طرف  فرصت های  و  ظرفیت ها  با 

مناسبات دوجانبه منتهی می شود.
محورهای  مهم ترین  از  یکی  ژیگانشین،  رستم 
همکاری دو کشور را افزایش ترانزیت کاال از مسیر 
به  اشاره  با  و  کرد  عنوان  شمال- جنوب  کریدور 
همکاری بنادر روسیه و ایران و منطقه آزاد لوتوس 
آستراخان و منطقه آزاد انزلی، اضافه کرد: روند روبه 
توافق در  از  بعد  رشد ۸۱درصدی مبادالت دوجانبه 
اخیر  سال  دو  طی  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  قالب 

و  ایران  به  روسیه  صادرات  برابری  دو  افزایش  و 
سال ۲۰۲۱،  ۹ماهه  در  ایران  به  روسیه  ۲4درصدی 
در شرایط کرونایی، بیانگر روند رو به رشد مراودات 
اقتصادی کشور به اندازه مناسبات سیاسی دو دولت 

است.
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
دالر  ۶۷میلیارد  از  تحلیلی  ارائه  با  روسیه  و  ایران 
کاالهای کشاورزی وارداتی روسیه و سهم ۲۲دهم 
درصدی ایران با میزان ۵۰۰میلیون دالر تاکید کرد: 
و  سردخانه  همچون  زیرساختی  کمبودهای  از  بعد 
مقررات  و  قوانین  تنوع  یخچال دار،  کامیون های 
می شود  باعث  نظارتی  دستگاه های  تعدد  همراه  به 

به  قادر  خود  خارجی  مراودات  در  خصوصی  بخش 
انعقاد قراردادهای بلند مدت با طرف خارجی نباشد.

هادی تیزهوش تابان به تجزیه و تحلیل موارد متعدد 
آیین نامه هایی که در تعارض با قوانین باالدستی مانند 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، احکام دائمی برنامه های 
توسعه و قانون صادرات قرار دارد پرداخته و خواستار 
رفع این گونه تعارض ها توسط سازمان توسعه تجارت 
کشور شد و اضافه کرد: کاهش محاسبه ارزش روبل 
در مقابل ریال از سوی بانک مرکزی، صدور کاالها به 
صورت سنتی و عدم توجه به سلیقه بازار، نبود امضای 
الکترونیک در ارتباط با روسیه از دیگر مشکالت قابل 
توجه در مسیر تسهیل و توسعه صادرات به بازار اوراسیا 

و فدراسیون روسیه ارزیابی می شود.
در  ایران  تجاری  سرای  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
مشاوره  و  خدمات رسانی  منظور  به  روسیه  آستراخان 
به فعالین اقتصادی ایرانی، خواستار بهره برداری تولید 
و صادرکنندگان از ظرفیت ها و مزیت های منطقه آزاد 

انزلی همچون وجود دو بندر انزلی و کاسپین شد.
و  بین الملل  امور  مشاور  سیدی  میرهادی  ادامه،  در 
توافق نامه های تجاری سازمان توسعه تجارت، سید 
آرش شهرآیینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت 
انجمن  دبیر  رئیس السادات  صادرات، سیدمحمدتقی 
رایزن سابق  ایران، سیدمجتبی موسویان  ژئوپلتیک 
بازرگانی ایران در روسیه و کاپیتان مهرداد باقری نژاد 
بررسی  به  خزر  دریای  کشتیرانی  سابق  مدیرعامل 
اقتصادی  اتحادیه  در  تجاری  تعامل  مختلف  ابعاد 
و چالش های  روسیه،  فرصت ها  با محوریت  اوراسیا 
این بازار پرداخته و در پنل های تخصصی به سواالت 
محصوالت  و  غذایی  صنایع  صادرکنندگان  و  تولید 

غذایی کشورمان پاسخ گفتند.
گفتنی است، همایش مزبور از سوی شرکت پیشگامان 
آتیه تجارت الوان و با حضور پنجاه شرکت فعال در 
در  تولید محصوالت غذایی کشور  و  صنایع غذایی 
بین المللی  نمایشگاه های  مرکز  خلیج فارس  سالن 

تهران برگزار شد.

محمد  سعید  اینوکس۲۰۲۱،  کیش  نمایشگاه  در 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
از  پس  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد 
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  سیزدهمین  افتتاح 
سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی 
غرفه  از  خصوصی سازی،  و  بیمه  بانک،  بورس، 
نزدیک  از  و  کرد  بازدید  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
و  سرمایه گذاری  فرصت های  آخرین  جریان  در 
توانمندی شرکت های حوزه تولیدی، سرمایه گذاری 

و گردشگری منطقه آزاد انزلی قرار گرفت.
مساحت  به  غرفه ای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
جدید  طرح های  ارائه  عالوه بر  ۷۰مترمربع 
سرمایه گذاری در این منطقه، با همراهی تعدادی از 
سرمایه گذاری  مشاوره  و شرکت های  تولیدکنندگان 
و  ظرفیت ها  گردشگری  حوزه  اقتصادی  فعالین  و 
نمایش  به  را  خود  خصوصی  بخش  توانمندی های 

گذاشت.
و  انزلی  آزاد  منطقه  کاالی  بورس  معرفی 
ارتباط  در  سازمان  این  برنامه های  و  فرصت ها 

اقتصادی  فعالین  همکاری های  توسعه  با 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  با  کشورمان 
به  منطقه  از  عبوری  بین المللی  کریدورهای  و 
سرمایه گذاری  فرصت های  کتابچه  عرضه  همراه 
و  بروشورها  و  منطقه  در  شده  پیش امکان سنجی 
چند رسانه ای  فشرده  لوح  تبلیغاتی،  کاتالوگ های 
تیزرهای معرفی فرصت ها و  فیلم ها و  چندزبانه و 
اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری  توانمندی های 
انزلی همراه  آزاد  در زمینه های مختلف در منطقه 
با نمونه محصوالت تولیدی و ظرفیت های فعالین 
اقتصادی، مجموعه اقالم و محصوالت تبلیغاتی و 
شمال  آزاد  منطقه  نخستین  توانمندی های  معرفی 
بانک  بورس،  سرمایه گذاری،  حوزه های  در  کشور 

و بیمه را تشکیل  می داد.
بنا بر این گزارش، مدیران سرمایه گذاری و بازرگانی 
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  همراه  به  سازمان 
بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نمایشگاه 
اقدام به معرفی ظرفیت ها و فرصت های این منطقه 
در نخستین رویداد نمایشگاهی صنعت مالی و بازار 

سرمایه از زمان شیوع کرونا کشور کردند و در عین 
حال در نشست های تخصصی و همایش جانبی آن 

نیز حضور پیدا نمودند.
افزون بر  نمایشگاهی  بخش  در  است،  گفتنی 
۲۰۰شرکت، موسسه و نهاد دولتی و خصوصی بازار 
سرمایه کشور و در بخش های جنبی و همایش آن در 
قالب ۲۵نشست تخصصی و همایش جانبی ۱۵۰نفر 
کشور  اقتصادی  مسئوالن  و  کارشناسان  اساتید،  از 
نشست های  و  کارگاه ها  برگزاری  و  سخنرانی  به 

خصوصی پرداختند.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  ذکر  به  الزم 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و درحالی که 
از  به دوران پیش  امید می رود شرایط کسب و کار 
و  نمایشگاهی  فعالیت های  افزایش  بازگردد،  کرونا 
فرصت های  و  توانمندی ها  معرفی  جهت  همایشی 
بندری،  حوزه های  در  خود  متنوع  سرمایه گذاری 
و  ترانزیتی  و  لجستیکی  خدمات  های تک،  صنایع 
حوزه های مختلف صنعت گردشگری را در دستورکار 

قرار داده است.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

با همکاری سازمان  منطقه آزاد انزلی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه انجام گرفت:

بررسی ابعاد مختلف صادرات به بازار روسیه در همایش اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی:

نظارت میدانی بر طرح های سرمایه گذاری 
بخش خصوصی منطقه آزاد انــزلی

برگزاریهمایشتخصصیاوراسیاپلیبهسویتجارتجهانیبامحوریتروسیه-تهران

تسهیلتجارتوصادراتایرانبهاوراسیاباتبدیلموافقتنامهموقتتجاریبهآزاد

بازدیدمشاوررئیسجمهورازغرفهسازمانمنطقهآزادانزلیدرنمایشگاهکیشاینوکس
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پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی )اکو(، هفتم آذر ماه جاری 
ازجمله  عضو  کشورهای  سران  حضور  با  ترکمنستان  جمهوری  میزبانی  به 

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. 
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  که  فرصت هایی  به  عنایت  با  اساس،  این  بر 
کشورمان می توانند در قالب همکاری های منطقه ای با اعضای اتحادیه های 
سابقه،  به  روی  پیش  تفصیلی  گزارش  در  نماید،  کشورمان  عاید  بین المللی 
ابعاد، فرصت ها و چالش های همکاری اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری 

اقتصادی اکو پرداخته می شود.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
 تشکیل بلوک اقتصادی با محوریت اکو و

 بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد
با  سازمان عمران منطقه اي )RCD( در سال 1343 شمسی )1964میالدی( 
حضور کشورهاي پاکستان، ایران و ترکیه تشکیل گردید. در این دوره، هر سه 
کشور درصدد اجراي طرح صنعتي کردن خود با تکیه بر الگوها و مدل غربي 
با توجه به محدودیت منابع، لزوم دستیابی به فناوری های نوین و بهره مندی 
از امکانات رفاهي بودند. عالوه بر این عوامل، وجود عالیق تاریخي، فرهنگي 
و  منطقه حساس  یك  در  گرفتن  قرار  و  کشور  میان سه  مشترك  سنتي  و 
استراتژیك، ضرورت پیدایش یك چنین سازماني را هرچه بیشتر آشکار ساخت. 
به   RCD قانوني  قالب چهارچوب  در  ازمیر در سال 1977 میالدی  معاهده 
روند  منطقه اي  عمران  سازمان  فعالیت  سال 1357  ابتداي  از  رسید.  امضاء 
آهسته تري به خود گرفت و اگر چه عهدنامه ازمیر به تصویب مجلس وقت 
ایران رسیده و مبادله شده بود؛ اما پس از پیروزي انقالب اسالمي به دلیل 
عدم اعالم نظر قطعي دولت جمهوري اسالمي ایران نسبت به انحالل سازمان 
مذکور و یا خروج از این همکاري، فعالیت هاي سازمان عمران منطقه اي به 
حالت تعلیق درآمد تا جایي که در سال1359 تصمیم به انحالل آن گرفته شد. 
توسط  کشور  اقتصادي  محاصره  و  تحمیلي  جنگ  گسترش  دیگر  سوی  از 
دولت هاي غربي و در عین حال تالش سیاست خارجی کشور به منظور اجرای 
سیاست ایران به عنوان ام القرای جهان اسالم منجر به اصالح راهبرد جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر لزوم حفظ همکاری فی مابین سه کشور گردید؛ در نتیجه 
همکاري سه جانبه ایران، ترکیه و پاکستان تحت نام جدید سازمان همکاري 

اقتصادي ) اکو( از 9بهمن ماه 1363 مصادف با 22ژانویه سال 1984 شروع شد.
سطح سازمان مذکور به سطح معاونین وزارت امور خارجه ارتقاء یافت و تعداد 
کمیته هاي فني آن محدود به 4کمیته افزایش پیدا کرد که کلیه فعالیت هاي 
اقتصادي، بازرگاني، کشاورزي، علمي و صنعتي را در برمي گرفت. بدین ترتیب 
اکو فعالیت خود را در چارچوب جدیدي آغاز نمود و این در شرایطي بود که 
تحوالت منطقه و بین المللي ضرورت ایجاد وحدت بیشتر در جهان اسالم و 
همکاري گسترده میان کشورهاي منطقه اي را تقویت مي کرد که این مسئله 

مورد تایید سران و مقامات عالي سه کشور قرار گرفت.
همکاري هاي  تقویت  و  حقوقي  ابهامات  رفع  منظور  به  و  اساس  همین  بر 
پروتکل اصالحي عهدنامه  )خردادماه 1369(  اسالم آباد  اجالس  در  سه جانبه، 
ازمیر امضاء شد. بر اساس پروتکل اصالحي، سطح اکو از شوراي معاونین، به 
شوراي وزیران ارتقاء و تعداد کمیته هاي فني اکو به 7کمیته افزایش یافت. در 
این میان با گسترش این سازمان در نوامبر 1992 میالدی و عضویت کشورهای 
افغانستان، جمهوري آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان 
به همین مناسبت روز  یافت.  این سازمان توسعه  فعالیت  ازبکستان حوزه  و 
28نوامبر به مناسبت اوج فعالیت هاي این سازمان روز اکو نامگذاری شده است.

  اهداف و اصول:
تجارت  محورهاي  بر  )اکو(  اقتصادي  همکاري هاي  سازمان  فعالیت هاي 
انرژي، مواد معدني محیط  ارتباطات راه دور،  و سرمایه گذاري، حمل ونقل و 
پایدار،  توسعه  و  انساني  منابع  گردشگري،   و  صنعت  کشاورزي،  زیست، 
پژوهش هاي اقتصادي و آمار و روابط بین الملل استوار است. از اهداف اصلي 
اقتصادي کشورهاي عضو، رفع موانع  پایدار  این سازمان مي توان به توسعه 
تجاري و توسعه تجارت درون منطقه اي، نقش اکو در رشد تجارت جهاني، 
یکپارچگي اقتصادي کشورهاي عضو با اقتصاد جهاني، توسعه زیر ساخت هاي 
حمل و نقل و ارتباطات که عامل پیوند کشورهاي عضو با یکدیگر و دنیاي خارج 
است، آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي، به جریان انداختن و فعال کردن 
ذخایر و منابع کشورهاي عضو اکو، همکاري منطقه اي براي کنترل مواد مخدر، 
حفظ محیط زیست و تحکیم روابط تاریخي و فرهنگي در بین کشورهاي عضو 

و همکاري با سازمان هاي منطقه اي و بین المللي اشاره کرد.

  ساختار سازمانی:
ارکان سازمان همکاري اقتصادي )اکو( بر اساس عهد نامه ازمیر عبارت است از:

 الف( شوراي وزیران
ب( شوراي قائم مقامان

ج( شوراي برنامه ریزي منطقه اي
د( کمیته هاي فني

این کمیته ها که از نمایندگان کشورهاي عضو تشکیل مي شود، وظیفه دارند 
که موجبات ارتباط و تماس الزم در مورد طرح هاي خاص و مشترك سازمان 
را بین  کشورهاي عضو فراهم آورند. سازمان همکاري اقتصادي داراي 8کمیته 

به شرح ذیل مي باشد:
1( کمیته اقتصادي و بازرگاني

2( کمیته صنعتي و فني
3( کمیته حمل و نقل و ارتباطات

4( کمیته کشاورزي
5( کمیته علمي، آموزشي و فرهنگي

6( کمیته انرژي
7( کمیته زیربنایي در امور عمومي )کمیته بهداشت و محیط زیست(

8( کمیته مبارزه با مواد مخدر

  دبیرخانه:
ارگان هاي مختلف کشورهاي عضو، تصمیم  بین  ارتباط  برقراري  به منظور 
به  دائمي  دفتر  یك  داراي  )اکو(  اقتصادي  همکاري  سازمان  که  شد  گرفته 
نام دبیرخانه باشد که مقر آن در تهران قرار دارد. دبیرخانه تحت نظر دبیرکل 
سازمان مشغول به فعالیت می باشد. دبیرکل سازمان فردي است که به تناوب 
از هر یك از کشورهاي عضو بر اساس ترتیب حروف انگلیسي سه کشور عضو 

موسس براي مدت 4سال انتخاب مي شد. 
شایان ذکر است که اعتبار این قاعده تا سال 2000 میالدي بود و پس از آن 
دبیرکل براي مدت 2سال به ترتیب حروف انگلیسي اعضاء  انتخاب مي شود. 
و  نظرات  صورتحساب،  تنظیم  الزم،  مدارك  و  اسناد  تهیه  وظیفه  دبیرکل 
تهیه  ارگان ها،  سایر  و  عضو  دولت هاي  با  ارتباط  حفظ  سازمان،  تصمیمات 
گزارش ساالنه، بررسي فعالیت هاي سازمان همکاري اقتصادي )اکو( و ارزیابي 
موفقیت هاي آن،  تهیه گزارش جامع درباره وضعیت اقتصادي کشورهاي عضو 

و تسلیم آن به شواري وزیران برعهده دارد.
دبیرخانه سازمان داراي تشکیالت منسجمي است که این تشکیالت عبارتند از: 
دبیر کل سازمان، معاونین دبیرکل، مدیران دبیرخانه )از هر کشور 2نفر به عنوان 

مدیرانتخاب مي شوند( و تعدادي کارمند اداري و دفتري.

  سازمان هاي تخصصي:
 بر اساس ماده 20 عهدنامه ازمیر، سازمان ها و موسسات تخصصي در برخي 
زمینه هاي خاص همکاري به وجود آمده و در همان زمینه فعالیت خود را آغاز 
کردند. براي اجراي این مفاد در حال حاضر سازمان اکو داراي چند موسسه 

تخصصي مي باشد. این موسسات عبارتند از:
1( موسسه فرهنگي اکو

2( بنیاد علمي اکو
3( موسسه آموزشي اکو
4( موسسات منطقه اي

به عنوان  ارتباطات،  و  دادن حمل و نقل  قرار  مبنا  با  اکو  منطقه اي  موسسات 
ارکاني  موسسات  این  تشکیل شده اند.  اقتصادي  توسعه  در  زیربنایي  عناصر 
فرعي وابسته به سازمان محسوب مي شوند که توسط شوراي وزیران به وجود 

آمده  و هر زمان الزم باشد تعداد آنها بنا به ضرورت توسط همان شورا افزایش 
و یا کاهش خواهد یافت. این موسسات عبارتند از:

1( اتاق بازرگاني و صنایع اکو
2( شرکت مشترك کشتیراني )اکو(

3( شرکت هواپیمایي اکو
4( موسسه آموزش عالي بیمه اکو

5( مرکز بیمه اکو
6( شرکت بیمه اتکایي اکو

7( موسسه فرهنگي اکو
8( بانك تجارت و سرمایه گذاري اکو

9( بنیاد جوانان اکو
همچنین طي سال هاي اخیر دو همکاري مشترك منطقه اي دیگر نیز بین 
سازمان هاي ذي ربط کشورهاي عضو اکو به وجود آمده است. این دو موسسه 

خارج از تشکیالت اکو و به صورت مستقل عمل مي کنند و عبارتند از:
الف( اکوساي: موسسات عالي حسابرسي کشورهاي عضو اکو

ب( اکونا: اکونا یا خبرگزاري اکو، متشکل از خبرگزاري هاي کشورهاي عضو اکو

  روابط اکو با سازمان هاي منطقه اي و بین المللي:
یکي از اهداف اکو، ایجاد و گسترش روابط با دیگر سازمان هاي بین المللي 
و منطقه اي مي باشد. تعدادي از این سازمان ها وابسته به سازمان ملل متحد 

مي باشند و تعدادي به صورت منطقه اي فعالیت مي کنند.

موافقت نامه هاي مهم منطقه اي در چارچوب اکو
پاکستان،  ترکیه،  ایران،  کشورهاي  )اکوتا(:  اکو  تجاري  موافقت نامه   )1
تاجیکستان و افغانستان بناي موافقت نامه تجاري اکو را در اسالم آباد )83/4/9( 
بازرگاني اکو،  بنا نهادند. در دومین اجالس وزراي  با هدف کاهش تعرفه ها 
سه کشور بنیانگذار به پیشنهاد وزیر بازرگاني جمهوري اسالمي ایران تصمیم 
به کاهش سقف تعرفه ها به حداکثر 10درصد در مدت 5سال گرفتند. مراحل 

تصویب اکوتا در مجلس شوراي اسالمي درحال نهایي شدن است.
این  اجرایي شدن  دنبال  به  ترانزیت:  نقل  و  چارچوب حمل  موافقت نامه   )2
موافقت نامه، برگزاري اولین اجالس شوراي هماهنگي حمل و نقل ترانزیت از 
اقدامات مهم اکو بوده است. این موافقت نامه دارای چهار کمیته بیمه، راه آهن، 

جاده و حقوقي می باشد.
افغانستان،  کشور  سه  سرمایه گذاري:  از  حمایت  و  تشویق  موافقت نامه   )3
اسالمي  نموده اند. جمهوري  امضا  را  موافقت نامه مذکور  ترکیه  و  آذربایجان 
ایران تاکنون موافقت نامه مذکور را امضا نکرده و موضوع در دست پیگیري 

است.
4( پیش نویس موافقت نامه همکاري بخش هاي تعاوني کشورهاي عضو: این 
پیش نویس از سوي ایران در هفدهمین اجالس شوراي برنامه ریزي منطقه اي 

مطرح و هم اکنون در حال بررسي مي باشد.
5( موافقت نامه تاسیس بانك اطالعات جرائم گمرکي و قاچاق اکو: تا کنون 
کشورهاي افغانستان، آذربایجان، پاکستان و ترکیه موافقت نامه مزبور را امضاء 

نموده اند.
6( موافقت نامه تشکیل شرکت بیمه اتکایي اکو: کمیته سه جانبه براي نهایي 
کردن موافقت نامه مزبور توسط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در دستورکار 

است.
7( موافقت نامه تسهیل صدور روادید تجار و بازرگانان عضو اکو: این موافقت نامه 
در سال 1998 تنظیم و توسط سه کشور امضاء و در سال 2002 حد نصاب الزم 

را به دست آورده و الزم االجرا گردیده است.
8( موافقت نامه تاسیس بانك اکو: از تیرماه 1385 اجرایی شده و بر این اساس 
بانك اکو فعالیت خود را شروع کرده است. مقر بانك در استانبول و داراي شعب 

در تهران و اسالم آباد خواهد بود.

ظرفیت های سازمان همکاری اقتصادی اکو
ازجمله  دارد،  قرار  مزبور  اقتصادی  همکاری  سازمان  آن  در  که  منطقه ای 
و  منابع  با  است که  ژئواکونومیك جهان  و  ژئواستراتژیك  مناطق  مهم ترین 
توجه  از دیرباز مورد  انسانی و موقعیت کم نظیر جغرافیایی،  و  ثروت طبیعی 
از  بیش  و  نفت  است. حدود 70درصد ذخایر  داشته  قرار  کشور های مختلف 
40درصد منابع گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد. از طرفی کشور های 
عضو اکو در مسیر کریدورهای بین المللی قرار دارند. می توان گفت منطقه اکو 
به عنوان نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و افریقا، از توانایی و قدرت مانور 

عملکردی و تجاری زیادی برخوردار می باشد. 
همچنین سازمان همکاری اقتصادی، مسائلی ازجمله بیمه کاالها، همکاری 
بانکی و گمرکی و عوارض آن را تسهیل کرده است. پتانسیل کشور های عضو 
اکو به خصوص به لحاظ منابع انسانی، ذخایر معدنی، میراث مشترك فرهنگی 
و مهم تر از همه، اراده کشور ها برای همکاری و همبستگی، همگرایی بیشتر 

کشور های عضو را تقویت می کند.
بر اساس اعالم گمرك جمهوری اسالمی ایران، در نیمه نخست سال جاری، 
حجم تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اکو، 15میلیون و 
307هزار تن کاال به ارزش 7میلیارد و 255میلیون دالر بود که رشد 67درصدی 
در وزن و 60درصدی در ارزش کاالی تبادل شده را نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته را نشان می دهد.
از مجموع کاالی تبادل شده، 12میلیون و 878هزار و 839تن کاال به ارزش 
4میلیارد و 555میلیون و 123 هزار و 472 دالر، سهم صادرات و 2میلیون و 
428هزار و 78تن به ارزش 2میلیارد و 700میلیون و 106هزار و 929دالر نیز 

سهم واردات از 9کشور عضو سازمان همکاری های اکو بود.
بیشترین میزان صادرات کشورمان به ترتیب به کشورهای ترکیه، افغانستان، 
پاکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، که از 2میلیارد و 308میلیون دالر تا 

212میلیون دالر را شامل می شود. 
از سوی دیگر در مقام واردات ایران بیشترین کاالها را از کشورهای ترکیه، 
پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، 
تا  دالر  435میلیون  و  2میلیارد  مابین  رقمی  با  قرقیزستان  و  تاجیکستان 

1.4میلیون دالر را در برمی گیرد.
از سوی دیگر منطقه اکو با 8میلیون کیلومترمربع و یك بازار بزرگ منطقه ای با 
500میلیون نفر جمعیت، به عنوان یکی از کهن ترین حوزه های تمدنی معاصر، 
ظرفیت کم نظیری از مزیت های گردشگری طبیعی، آیینی، فرهنگی، هنری، 

سالمت، ورزشی و فرهنگ خوراکی-غذایی را در خود جای داده است.
برخوردار  ویژه  موقعیت  و  جایگاه  از  اکو  منطقه  قلب  در  ایران  میان  این  در 
می باشد، جایگاهی به عنوان پل ارتباطی این سازمان و کشورهای عضو آن 
با مناطق و اتحادیه های پیرامونی که گذرگاه ترانزیتی شرق و غرب و محور 

مواصالتی شمال و جنوب را ایجاد، تقویت و تثبیت کرده است.
بنا به گزارش دبیرخانه سازمان اکو، در سال 2018 پیش از شیوع همه گیری 
کرونا در جهان، میزان بازدیدکنندگان از منطقه اکو، 78میلیون نفر بوده که 
درآمدی بالغ بر 51میلیارد دالر به  همراه داشته است؛ البته 27میلیون نفر از 
گردشگران در این دوره از ساکنان داخل منطقه بوده اند که این رقم 34درصد 

کل بازدیدکنندگان را تشکیل می دهد.

جهت اطالع مناطق آزاد
در  ایران  اسالمی  جمهوری  در  پاکستان  سفیر  قریشی  حیات  رحیم   )1
اشاره می کند که در  پاکستانی»نیشن«  روزنامه  در  یادداشت خود  از  بخشی 
اوایل اکتبر 2021 دو محموله از کراچی پاکستان به مقصد ترکیه و جمهوری 
آذربایجان از طریق مسیر زمینی جمهوری اسالمی ایران براساس کنوانسیون 
با  می توان  را  ترانزیتی  تجارت  عملیات  اینکه  و  ارسال شد   TIR بین المللی 

دیجیتالی کردن کریدور تهران، استانبول، اسالم آباد بهبود بخشید تا فعالیت های 
رسمی و اداری مربوط به گذرگاه های مرزی و در حین ترانزیت نیز ساده شود.
2( به گزارش خبرگزاری تسنیم، رادیوی دولتی پاکستان اعالم کرد که مقامات 
این کشور و ایران توافق کرده اند که برای افزایش حجم تجارت دوجانبه و 
سایر  و  آزاد  تجارت  توافق نامه  درباره  مذاکرات  سرمایه گذاری،  فرصت های 

موضوعات مهم تجاری را آغاز نمایند.
حمل و نقل  و  راهداری  سازمان  ترانزیت  دفتر  مدیرکل  مصاحبه  براساس   )3
جاده ای با ایرنا؛ با تالش  و رایزنی ایران برای افزایش همگرایی منطقه ای در 
حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، عبور آزمایشی ناوگان جاده ای سه کشور 
ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان از مبداء ایران تا ماورای دریای سیاه 

به زودی انجام می شود.
با  که  است  این  ایران  اسالمی  بعدی جمهوری  که هدف  کرده  اضافه  وی 
کشورهای  برای  ایران  مسیر  از  ترانزیت  برای  جدیدی  گزینه  کریدور،  این 
آسیای شرقی و جنوبی ازجمله چین و هند و خلیج فارس نظیر امارات به عنوان 

جایگزین مسیر سنتی دریایی کانال سوئز ایجاد شود.
آباد، تهران، استانبول«، »قطار  4( وجود پنج کریدور ریلی مشترك »اسالم 
افغانستان،  »ایران،  استانبول«،  »آلماتی،  بندرعباس«،  آلماتی،  کانتینری 
نشان  قزاقستان«  ترکمنستان،  »ایران،  و  چین«  قرقیزستان،  تاجیکستان، 
یکی  اقتصادی،  تجاری،  روابط  توسعه  ذاتی  بنیان  به  توجه  کنار  در  می دهد 
از زیرساخت های اثربخش برای توسعه گردشگری و گسترش رفت وآمدهای 

درون منطقه ای ساکنان اکو مهیا است.

نقش ایران در اتحادیه اکو
بی تردید جمهوری اسالمی ایران ستون فقرات و عامل ایجادکننده و گسترش 
دهنده سازمان همکاری اقتصادی اکو قلمداد می شود که به دلیل داشتن مرز 
زمینی با پنج کشور عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیك برای اتصال سایر 
اعضاء به آب ها و کریدورهای بین المللی، از موقعیت بسیار مهمی در زمینه 

توسعه همکاری های منطقه ای در قالب این سازمان برخوردار می باشد.
 از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران تامین 25درصد بودجه ساالنه اکو را 
می باشند.  ایرانی  سازمان  این  کارشناسان  از 20درصد  بیش  و  دارد  برعهده 
آب های  به  دسترسی  حمل و نقل،  تجاری،  اقتصادی،  ظرفیت های  علی رغم 
آزاد و دارا بودن منابع انرژی مثل نفت و گاز، به دلیل حاکمیت ساختار های 
بلند مدت در  سنتی بر دیپلماسی اقتصادی، نبود راهبرد و سیاست اقتصادی 
روابط منطقه ای دولت های مختلف کشورمان و تحریم های بین المللی؛ قادر به 

بهره برداری الزم از این اتحادیه اقتصادی منطقه ای نشده است.
از سوی دیگر وجود اشتراکات فرهنگی-تاریخی براساس فرهنگ ایرانی به ویژه 
ادبیات فارسی و آیین نوروز به عنوان میراث جهانی میان 12کشور  زبان و 
جهان در میان بیشتر کشورهای عضو اکو هم یك آیین کهن و زنده است و 
ملت های این منطقه از آن پاسداری می کنند که با دیپلماسی نوروز می توان 

گردشگری فرهنگی را در قلمرو اکو تعمیق بخشید  .

مهم ترین موانع پیش روی اکو
همگون نبودن نظام اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان همکاری 
اقتصادی منطقه ای، وجود کاالهای مصرف-تولیدی مشابه یکدیگر و حاکمیت 
مدل رقابتی در برابر کاالهای اصلی صادراتی خود، شکاف اقتصادی زیاد و 
ترکیه،  )ایران،  اصلی  کشورهای  که  رقابت هایی  اعضاء،  نبودن  همسطح 
اطراف  مناطق  پاکستان( در حوزه های مختلف جغرافیای سیاسی-اقتصادی 
خود همچون: افغانستان، شام، قفقاز و دریای خزر دارا می باشند و در نهایت 
تحریم های بین المللی شده امریکا علیه ایران و رفتارهای سینوسی ایران نسبت 
اخیر باعث ضعف  اروپاگرایی و شرق گرایی ظرف سه دهه  به منطقه گرایی، 
مفرط اولین مدل همکاری اقتصادی کشورمان شده و این درحالی است که 

موفقیت و شکست اکو معطوف به رفتار و سیاست های ایران است.
در این میان پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای که 
یك سازمان امنیتی با رویکرد منطقه گرایی سیاسی است؛ همکاری موقت ایران 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در مسیر دائمی و آزاد شدن الگوی همکاری 
تمایل  به همراه مسیر رو به رشد  قرار گرفته؛  اقتصادی و تجارت کشورمان 
روسیه برای همکاری با جمهوری اسالمی ایران در قالب کریدور شمال-جنوب 
آزاد  منطقه  پانزده  به  منطقه  از هشت  ایران  آزاد  مناطق  افزایش  در عین  و 
تجاری-صنعتی و تالش کشورمان برای برون رفت از انزوای ناشی از تحریم 
می تواند فرصت های جدیدی برای توسعه همکاری های منطقه ای با سازمان 

همکاری اکو عاید اقتصاد ایران اسالمی نماید.
جهانی،  بانك  داده های  بر اساس  که  بود  آمار  این  متوجه  باید  میان  این  در 
کار  به  )آغاز  سال 2013  در  دالر  از 460میلیارد  ایران  داخلی  ناخالص  تولید 
دولت یازدهم( به 191.7میلیارد دالر در سال 2020 )پایان کار دولت دوازدهم( 
کاهش پیدا کرد و میزان صادرات کشور نیز براساس داده های پایگاه OEC ، از 
92.8میلیارد دالر در سال 2013 به 25میلیارد دالر در سال 2019 رسید. همین 
دو شاخص اقتصادی و تجاری به تنهایی برای اولویت بخشی به دیپلماسی 

اقتصادی در دولت سیزدهم کافی است.
و  اصول  بر  مبتنی  و  درون گرایانه  راهکارها  این  از  مهمی  بخش  اگرچه 
نیز در سطح منطقه ای  از آن  اما بخشی  اقتصاد مقاومتی است،  راهکارهای 
با  اقتصادی  بلوك  تشکیل  و  اقتصادی  دیپلماسی  چارچوب  در  بین المللی  و 
محوریت جمهوری اسالمی ایران و کشورهای اقماری همسایه خود در حوزه 
اکو قابل تحقق ارزیابی می شود و این همان نقطه ای است که مناطق آزاد 
دارای مزیت نسبی می باشند؛ مثال درخصوص ترانزیت کاال میان پاکستان و 
ترکیه، مناطق آزاد چابهار و ماکو نسبت به هر نقطه دیگر کشور ارجحیت دارند.

اکو می توان  با محوریت  اقتصادی  بلوك  راستای تشکیل  از سوی دیگر در 
اتحادیه  و  کریدور شمال-جنوب  در  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  از ظرفیت 
جاده«  یك  کمربند،  »یك  مسیر  در  نقش  ایفای  حتی  و  اوراسیا  اقتصادی 
بهره برد. ساختار اکو با دربرداشتن کشورهایی از چند منطقه مختلف اعم از 
جنوب غرب آسیا، قفقاز، آسیای مرکزی و جنوبی، از موقعیتی منحصربه فرد در 
این زمینه برخوردار است. در صورت ایجاد همگرایی در چارچوب این سازمان، 
مختلف  ژئواکونومیکی  حوزه های  پیوند دهنده  عامل  به عنوان  ایران  نقش 
می تواند قوام بخش منافع ایران در بلندمدت در منطقه شود و هزینه تحریم 
تجاری ایران و ایرانی سخت و سخت تر شود، به حدی که مضرات آن بر منافع 
آن رجحان پیدا کند؛ به این معنی که به جای شهروندان و فعالین اقتصادی 

عزیز کشورمان، تحریم کنندگان متضرر شوند.
اقتصادی اکو در بحبوحه جنگ  باید متذکر شد، سازمان همکاری  پایان  در 
8ساله عراق علیه جمهوری اسالمی ایران و در اوج تنش های سیاست خارجی 
و امنیتی کشورمان با جهان غرب و حتی شرق در قالب اجرای راهبرد همگرایی 
از خود  الگوی منطقه گرایی بر خرابه های نهاد پیش  از  با استفاده  منطقه ای 
منطقه گرایی  دیپلماسی  عراق  و  ایران  دوران جنگ  در  واقع  در  ساخته شد. 
کارکرد مثبت خود را به منصه ظهور رساند و این مدل از سیاست خارجی حامل 
پیام بسیار مهمی است: در دوران جنگ، درحالی که خوف در ورطه جنگ قرار 
گرفتن کشورهای ترکیه و پاکستان می توانست به عنوان مانعی در مسیر ایجاد 
چنین نهادی به ایفای نقش پردازد، اما به دلیل اجرای صحیح فنون دیپلماسی 
و بهره گیری مثبت از چالش های تجارت خارجی به عنوان مزیت رقابتی، زمینه 
اقناع دوطرف دیگر برای حضور و عضویت در اکو شده و در مسیر گسترش آن 
نیز، بعد از فروپاشی شوروی شاهد جذب کشورهای آسیای میانه و قفقاز در این 

اتحادیه و بلوك اقتصادی هستیم. 
در نتیجه در دوران کنونی و درحالی که پروژه ایران هراسی از سوی غرب و برخی 
کشورهای منطقه در دستورکار قرار گرفته و مانع مهمی ارزیابی می شود، باید با تکیه 
بر مزیت های صدراالشاره کشورمان، تقدم امور انتزاعی و ذهنیت مبنا از جمهوری 
اسالمی ایران را به امر انضمامی و عینی تغییر داده و در این میان هم طرازی و 

هم افزایی مناطق آزاد با مزیت های ترانزیتی کاال، گردشگری و ایجاد مناطق آزاد 
مشترك در محدوده مناطق آزادی که در جوار کشورهای عضو اکو قرار دارند، 

می تواند به عنوان الگوی عملیاتی در اولویت کاری قرار گیرد.

 وحید طالب پور، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
 سازمان منطقه آزاد انزلی:

 نبود بانک های مشترک جهت تبادالت تجاری
 با کشورهای عضو اکو

وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در 
گفت وگو با نشریه، به سواالت ما پیرامون فرصت های مناطق آزاد کشور در 
جهت توسعه ارتباطات با کشورهای عضو اکو، مشکالت موجود برای همکای 

و تعامل بیشتر با کشورهای همسایه و ارائه راهکارها پاسخ داد.
وی گفت: سازمان همکاری های اقتصادی منتسب به اکو، متشکل از  10کشور 
منطقه می باشد که از جمعیت حدود نیم میلیونی برخوردار است. عالوه بر آن 
چابهار(  و  ماکو  ارس،  )انزلی،  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  از  تعدادی 
این  و  می باشند  مزبور  کشورهای  با  هوایی  و  زمینی  دریایی ،  مرز  دارای 
یکی از فرصت های استثنایی برای مناطق مذکور می باشد تا از ظرفیت ها و 
توانمندی های خود در حوزه های سرمایه گذاری، تجارت، تولید و گردشگری 
جهت توسعه روابط با کشورهای عضو و جذب حداکثری بازارهای آنها بهره 
الزم را ببرند  . منطقه آزاد انزلی با برخورداری از دو بندر بزرگ کاسپین و انزلی 
بندر  به  راه آهن  اتصال  طرح  پیشروی  و  بنادر  این  در  گمرك  دو  استقرار  و 
کاسپین و ارتباطات دریایی با سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و 
امکان بهره گیری از روش حمل ونقل ترکیبی ریلی-دریایی با تعداد دیگری از 
کشورهای عضو اکو، از ظرفیت های لجستیکی و ترانزیتی خوبی برای تجارت 
کاالهای موردنیاز این کشورها و همزمان صادرات مجدد کاالهای تولیدی 
کشورهای عضو به مقاصد همدیگر و یا دیگر همسایگان کشورمان برخوردار 
است. عالوه بر آن، امکان سرمایه گذاری مشترك در حوزه زیرساخت ها ، صنایع ، 
شرکت های  تشکیل  با  نیز  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  و  گردشگری 

مشترك برای طرفین در سطح مناطق آزاد فراهم است.
توسعه  با  ارتباط  در  انزلی  آزاد  منطقه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طالب پور 
همکاری ها با کشورهای همسایه چه دستاوردهایی داشته است، اظهار کرد: 
منطقه آزاد انزلی ازجمله مناطق آزادی در ایران است که با توجه وجود مرز 
دریایی با برخی از کشورهای عضو اکو منجمله جمهوری آذربایجان ، قزاقستان 
و ترکمنستان روابط تجاری با آنها داشته است؛ به طوری که ساالنه بخشی 
از مبادالت تجاری کاالها و تولیدات داخلی و خارجی از این منطقه صورت 
چین،  کریدور  از  بهره برداری  با  نیز  اخیر  سال های  همچنین طی  می پذیرد. 
قزاقستان، ایران )انزلی( که توسط منطقه آزاد انزلی پیشنهاد گردیده بود، شرایط 
این کریدور  از طریق  با کشورهای مختلف  مراودات تجاری  مناسبی جهت 
ایجاد شده است و تعدادی از تجار و بازرگانان داخلی و خارجی کاالهای خود 
را از طریق این کریدور جابه جا می نمایند. عالوه بر آن، این منطقه در جذب 
سرمایه گذاران کشورهای مذکور ازجمله ترکیه تا حدودی موفق عمل نموده 
است. به عنوان نمونه هم اینك بزرگترین آکواریوم ایران با سرمایه گذاری حدود 
30میلیون یورویی در این منطقه توسط سرمایه گذار کشور ترکیه ایجاد شده 
و درحال فعالیت می باشد. همچنین سازمان منطقه آزاد انزلی طی سال های 
گذشته و با توجه به موقعیت استراتژیك منطقه در ارتباط با کشورهای حاشیه 
دریای خزر و قفقاز و شناسایی توانمندی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی 
و خدماتی منطقه و کشور، اقدام به ایجاد مجموعه نمایشگاهی نموده تا زمینه 
رونق فضای تجاری- نمایشگاهی در محدوده منطقه و حتی کشور از این طریق 
فراهم شود. به نظر می رسد بخشی از ظرفیت های کشور ترکمنستان ازجمله 
بندر ترکمن باشی در ارتباط با این منطقه بالاستفاده باقیمانده که با رویکرد 

جدید دولت محترم قابلیت توسعه بیش از پیش دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با همکاری 
چند ساله با کشورهای عضو اکو بیان کرد: براساس برنامه ریزی های درنظر 
گرفته شده برای نشست های مشترك مدیران مناطق آزاد و ویژه کشورهای 
عضو اکو بناست تا با ایجاد پرتال و شبکه ارتباطی فعاالن اقتصادی کشورهای 
عضو توسط ایران و تامین زیرساخت های نرم افزاری موردنیاز، عمال تجار و 
تولیدکنندگان ایرانی مستقر در مناطق ، به بازار تامین و مصرف و زنجیره ارزش 
کشورهای عضو اکو دسترسی یابند. در این راستا و در ابتدای امر می بایست 
دبیرخانه اکو موضوع زنجیره تولید و شبکه  سازی بین مناطق آزاد کشورهای 
عضو را مورد تاکید و تایید قرار دهد و مناسب است دفتر و یا میز همکاری های 
مربوطه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و یا یکی از مناطق آزاد پایلوت 
و  نرم افزاری  زیرساخت های  ایجاد  و  امر  این  ایجاد گردد. در صورت تحقق 
آزاد  به توسعه و گسترش فعالیت های مناطق  با توجه  سخت افزاری الزم و 
ایران منجمله منطقه آزاد انزلی در بخش های مختلف، سرمایه گذاری، تجارت 
و گردشگری ، صادرات خدمات فنی و مهندسی فرصت مغتنم و مناسب برای 
اکو  ایران و کشورهای عضو  اقتصادی کشور  روابط و همکاری های  توسعه 
نیز  این درحالی است که هم اینك  آزاد فراهم خواهد شد.  از طریق مناطق 
قزاقستان،  آذربایجان،  ترکیه ،  نظیر  اکو  عضو  کشورهای  سرمایه گذاران 
در  را  مختلفی  سرمایه گذاری های  غیره  و  پاکستان  افغانستان،  ترکمنستان، 
به صنایع  آن جمله می توان  از  رسانده اند  انجام  به  انزلی  ازجمله  آزاد  مناطق 
حوزه های  لجستیك ،  و  حمل و نقل  خانگی ،  لوازم  و  غذایی  مواد  نساجی ، 

گردشگری و فروشگاه های تجاری اشاره نمود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با مناطق آزاد کشورهای عضو اکو برنامه و 
مدلی برای همکاری ترسیم کرده اید، گفت: یکی از پیشنهادات مربوطه در این 
زمینه حرکت به سمت موافقت نامه تجارت آزاد همانند نمونه اوراسیا با محوریت 
مناطق آزاد و ویژه می تواند باشد. علی رغم گذشت سالیان متمادی از تشکیل 
منطقه  تشکیل  رویکرد  آن  از  بهتر  و  ترجیحی  تجارت  رویکرد  فقدان  اکو ، 
آزاد تجاری موافقت نامه ای در میان کشورهای عضو این سازمان علی رغم 
اکو در سال 1386  قانون موافقت نامه تجاری  ازجمله  تصویب قوانین مرتبط 
در مجلس محترم شورای اسالمی بیش از پیش احساس می گردد. لذا در این 
مناطق  اقتصادی  تیم های  از  ویژه ای متشکل  پیشنهاد می شود کمیته  راستا 
آزاد، دبیرخانه شورایعالی، سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه های صمت و امور 
اجرای موافقت نامه های قبلی و  خارجه جهت بررسی دالیل عدم توفیق در 
ارائه پیشنهادات جهت حرکت به سمت تجارت آزاد و حذف تدریجی تعرفه ها 
با تمرکز بر روی فهرستی از کاالهای دارای مزیت نسبی واردات، صادرات و 
ترانزیت تشکیل گردد و در این مسیر می تواند پایلوت اجرای توافقات قبلی 
و یا موافقت نامه های جدید، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همکار و همسایه 

کشورهای عضو اکو درنظر گرفته شوند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان مشکالت 
پیش روی همکاری با کشورهای اکو در مناطق آزاد ایران را برشمرد و اظهار 
داشت: ازجمله مهم ترین مشکالت پیش رو، صرف نظر از تحریم های ظالمانه، 
تولیت  با  خارجی  تجارت  چند بخشی  مسئولیت  به  کالن  در سطح  می توان 
دستگاه های مختلف طی سالیان گذشته و ناهمگونی اقتصاد کشورهای عضو 
به لحاظ مقررات تجاری و همزمان عدم آماده بودن برخی از زیر ساخت های 
مبادالت تجاری نظیر شبکه حمل و نقلی مناسب ، عدم توافقات و رصد گمرکی 
مناسب برای تحقق موافقت نامه های صورت گرفته و نهایتا عدم ایجاد بانك 
مشترك برای مبادالت بین المللی مابین اعضاء اشاره کرد. در سطح منطقه 
اتصال شبکه  زیرساختی همچون  احداث  نیز ظرفیت های درحال  انزلی  آزاد 
سراسری راه آهن به مجتمع بندر کاسپین ، احداث اسکله رو- رو ، احداث شهرك 
جدید صنعتی و طرح توسعه منطقه می تواند بسترهای جدید همکاری خصوصا 
برای کشورهای عضو اکو همسایه این منطقه فراهم آورد. از طرفی هم توجه 
بیشتر دولت به نقش مناطق آزاد و ویژه در توافقات کمیسیون های مشترك 
مابین کشورهای عضو می تواند دریچه تازه ای برای برون رفت از وضع موجود 

محسوب گردد.

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه 
آزاد انزلی:

 عدم توسعه روابط اقتصادی ایران
 با کشورهای عضو اکو

انزلی نیز  اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد 
در گفت وگو با نشریه، به ارزیابی خود پیرامون بحث ظرفیت های مناطق آزاد 
در ارتباط با اعضای اکو پرداخت و به دستاوردهای این ارتباط با کشورهای 

همسایه اشاره کرد.
به  تنوع بخشی  و  توسعه  در  آزاد  مناطق  فرصت های  از  را  خود  تحلیل  وی 
ارتباطات کشورمان با اعضای اکو ارائه کرد و گفت: سازمان های منطقه ای 
معموال با مشارکت کشورهای واقع در یك منطقه و با اهداف گوناگون مانند 
ارتقاء در  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی-نظامی و... به منظور  کارهای 
حوزه های یاد شده ایجاد می شوند. امروزه سازمان های منطقه ای از نظر میزان 
از  بین المللی بسیار حائز اهمیت هستند. یکی  بر تحوالت نظام  تاثیرگذاری 
این پیمان های منطقه ای، سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( است که به 
دهه 1950 و پیمان بغداد برمی گردد که بعدها به سنتو، آر.سی .دی و نهایتا در 
سال 1984 به اکو تغییر نام داد. بنیانگذاران اکو از ابتدا کشورهای ایران، ترکیه 
و پاکستان بودند و سپس افغانستان و پس از فروپاشی شوروی نیز کشورهای 
آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به 
آن پیوسته و اعضاء اکو به 10کشور ارتقاء یافت. در حال حاضر اکو جمعیتی بالغ 
بر 480میلیون نفر و مساحتی حدود 8.620.000کیلومتر مربع را شامل می شود.

امانی به مهم ترین اهداف اکو اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود شرایط توسعه 
پایدار، حذف تدریجی موانع تجاری، تهیه برنامه مشترك برای توسعه منابع 
انسانی و توسعه حمل و نقل و ارتباطات، از مهم ترین اهداف اکو می باشد. مقر 

اصلی اکو نیز تهران تعیین شده است . 
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: با نگاهی 
به اهداف و برنامه های اکو و با گذشت بیش از 38سال از تاسیس آن، عدم 
توفیق در دستیابی به اهداف کامال مشهود است، که این امر به معنای ضعف 

همکاری و همگرای های منطقه ای می باشد.
طبق اظهارات امانی؛ درحال حاضر پنج کشور پاکستان ، تاجیکستان، ازبکستان، 
قزاقستان، قرقیزستان از 10کشور عضو اکو در پیمان شانگهای و ایضا چهار 
کشور از پنج کشور فوق الذکر در اتحادیه اوراسیا نیز با ایران هم پیمان هستند و 
یقینا تمامی عوامل دخیل در عدم موفقیت دستیابی به اهداف تعیین شده اکو 
و توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشورها، در پیمان شانگهای و اتحادیه 

اوراسیا نیز تاثیرگذار خواهد بود.
پیمان ها،  با  روابط  توسعه  در  ایران  موفقیت  عدم  عوامل  با  رابطه  در  وی 
سازمان ها و اتحادیه های مذکور  گفت: قطعا مسئله تحریم های ظالمانه جایگاه 
مهمی داشته و عوامل پولی و بانکی و عدم تمایل شرکت های بزرگ فعال 
در کشورهای یاد شده در این ناکامی موثر بوده است. لیکن مهم ترین دلیل 

را می توان برنامه ریزی غلط و توام با سوء مدیریت دستگاه های دولتی اعم از 
و  بخش خصوصی  از  حمایت  در  دیپلماسی کشور  و  اقتصادی  دستگاه های 
فعاالن اقتصادی در همه زمینه ها دانست که درواقع به عنوان پیشران اقتصادی 

کشور مورد حمایت موثر دستگاه های حاکمیتی قرار نگرفته اند.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: یقینا در 
شرایط فعلی، مناطق آزاد می توانند خالء ناشی از عدم حضور موثر دستگاه های 
اهداف  و  برنامه  نبود  و  خصوصی  بخش  از  حمایت  در  حاکمیتی  و  دولتی 

راهبردی در توسعه روابط با اعضاء پیمان اکو، شانگهای و اوراسیا را پر کنند.
امانی در ادامه به موقعیت منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی 
در مجاورت زمینی و دریایی کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و 
همچنین نزدیکی این کشورها به  قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نقش 
بسیار مهم و کلیدی را می تواند عهده دار گردد. ایجاد منطقه آزاد اینچه برون 

در استان گلستان هم افزایی بسیار  موثری با منطقه آزاد انزلی خواهد داشت.
وی به مناطق آزاد دیگر کشورمان نیز اشاره نمود و اظهار کرد: مناطق آزاد 
ماکو و ارس برای بازار ترکیه و منطقه آزاد چابهار برای کشورهای پاکستان و 
افغانستان به عنوان پایلوت و پیشران توسعه روابط می توانند به خوبی ایفای 
نقش نمایند . همگرایی این مناطق با یکدیگر موجب پیوند سایر  کشورهای 
عضو اکو شده و به شرط برنامه ریزی و آمایش صحیح اقتصادی، نقش کلیدی 
تهران در انسجام بخشی و رونق فعالیت مابین ایران و سایر اعضاء اکو محقق 
خواهد شد . کشورهای یاد شده به طرق مختلف ، مبادالت تجاری فی ما بین را 
دارند و از روش های گوناگون برای توسعه روابط اقتصادی و به تبع آن روابط 

سیاسی و فرهنگی اقدام می نمایند.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: یقینا 
اگر دولت نقش مداوم و طوالنی مدت و آمایش سرزمینی و اقتصادی در ارتباط 
با کشورهای همسایه و رفع کمبودها و نیازهای زیرساختی را برای مناطق 
آزاد در دستورکار خود قرار دهد، این مناطق با توجه به تجربه و توان بخش 
اقدام در سازمان های مناطق، به خوبی  خصوصی و چابکی تصمیم گیری و 
بعضی  ناکارآمدی  و  تحریم ها  به  مربوط  مشکالت  از  ناشی  می توانند خالء 
دستگاه های دولتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشور های همسایه را 
جبران نمایند. متاسفانه این حمایت و اقدام عقالنی نه تنها اتفاق نمی افتد ، 
بلکه مرتبا با صدور دستورات جدید حکومتی یا وضع قوانین در مجلس و یا 
تنظیم آیین نامه های غلط برای قوانین وضع شده، از ظرفیت و توانمندی مناطق 
آزاد می کاهند و انگیزه های سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی برای 
حضور در مناطق آزاد را کاهش می دهند. بی تردید تا زمانی که تفکرات حاکم 
بر تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد دولت و حکومت در ارتباط با مناطق آزاد 

به این منوال است، امید موفقیت بسیار کم رنگ است.
طبق اظهارات امانی؛ برای حصول موفقیت الزم است چند اقدام جدی صورت 
گیرد. این اقدامات چه در زمینه فنی و گمرکی و دیپلماسی با سایر کشورهای 
عضو اکو و چه در زمینه برنامه ریزی های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت و 

تقسیم وظایف میان مناطق آزاد بسیار ضروری است:
1( گمرك ایران می بایست تالش نماید با استفاده از ظرفیت های مستتر در 
را  اکو  اعضاء  مابین  گمرکی  قوانین  و  تعرفه ها  پیمان،  برنامه های  و  اهداف 

حتی المقدور یکسان و یا بهم نزدیك نماید.
2( سازمان استاندارد می بایست برای تنظیم آیین نامه یکسان برای صدور نشان 
استاندارد برای کاالهای تولیدی در کشور های عضو را هدف اصلی خود قرار 

دهد.
3( مناطق آزاد مجاور کشورهای عضو به عنوان دبیرخانه توسعه صادرات ملی 
به این کشورها، نقش آفرینی نماید. این وظیفه ملی باید در باالترین سطح 

حاکمیتی مورد حمایت قرار گیرد.
4( برگزاری نمایشگاه های چندجانبه و هدفمند و گفت وگوهای تجاری مابین 
با حمایت  به  صورت دوره ای  میان کشورهای عضو   ،B2Bبخش خصوصی
همه جانبه دولت و سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی ایران می تواند 

یکی از اقدامات موثر باشد.
5( سازمان توسعه تجارت باید حجم مبادالت اقتصادی را تعیین و برای رسیدن 

به آن هدف ، برنامه ریزی و تالش نماید.
همانند  و  کنند  اعتماد  خصوصی  بخش  به  باید  حاکمیتی  دستگاه های   )6
کشورهایی مانند چین، ترکیه، تایلند، مالزی، اندونزی و بسیاری از کشورهای 
اقتصادی و توسعه تجارت  تا مدتی پیش در زمینه  نزدیك که  دیگر دور و 
عقب مانده بودند و امروز در تجارت جهانی مدعی هستند، اقدام موثر و جدی 
تاکنون هیچ  بیهوده و وقت گیر که  از شعار زدگی و تکرار حرف های  نمایند. 
ثمری برای توسعه اقتصادی کشور نداشته اند، پرهیز نمایند و از دخالت در امور 

اجرایی خودداری کنند.
7( مجلس شورای اسالمی به واقعیت های جهانی بنگرد. دانش فنی خود در 
امور مربوط به بازار را افزایش دهد و از افراد خبره و کارشناس واقعی و امین 
در کمیسیون های تخصصی استفاده نماید. تمامی راه های قانونی برخورداری از 
رانت و تبعیض را مسدود کنند و قوانین چابکی را برای رونق فعالیت اقتصادی 

به ویژه تولید و صادرات وضع نمایند.
هیچ  باشد.  طوالنی مدت  و  ثابت  کشور  صادراتی   قوانین  داریم  نیاز   )8
صادر کننده ای اطمینان ندارد که می تواند به قراردادهای منعقده خود در طول 
روزانه  افزایش  دلیل  به  قیمت  پی در پی  تغییرات  نماید.  عمل  قرارداد  مدت 
هزینه ها و محدودیت های صادراتی به دلیل نظام غلط توزیع نیازمندی های 

کشور، یکی از دیگر از مشکالت است.

9( ایجاد مناطق آزاد مشترك مابین اعضای پیمان می تواند به چابکی و سهولت 
تولید و تجارت کاال بین کشورهای عضو کمك شایانی نماید.

رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان 
کرد: درخصوص این موارد هرچه بگوییم باز هم کم است. ما توانمند هستیم، 
بخش خصوصی ایران دانش باالی تولید و تجارت دارد و به خوبی از عهده آن 
برمی آید. چگونه که این بخش خصوصی علی رغم تحریم های شدید خارجی و 
داخلی  و محدودیت های ایجاد شده از سوی دستگاه های حاکمیتی و گمرك و 
بانك و ده ها عامل دیگر در سال های اخیر توانسته است خالء درآمدی کشور 
از عدم صادرات نفت را به خوبی جبران نماید؟! چه عواملی برای تضعیف بخش 
خصوصی ایران به ویژه فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد تصمیم سازی می کنند و 

برای تصمیم گیران ارشد کشور نسخه های غلط می پیچند؟!

فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد:
اکو نسبت به سایر اتحادیه های اقتصادی بین کشورها 

ناموفق تر بوده است
و اما، فرزین حقدل کارشناس مناطق آزاد نیز در گفت وگویی با نشریه، به بررسی 
چگونگی شکل گیری سازمان اکو پرداخت و بر ضرورت اجرای کامل قوانین مناطق 

آزاد جهت ارتباط با همسایگان و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.
وی در تحلیل خود از فرصت هایی که مناطق آزاد در توسعه بخشی به ارتباطات 
و کشورهای  اکو  اجالس  پانزدهمین  گفت:  دارند،  اکو  اعضای  با  کشورمان 
عضو آن که یك سازمان همکاری اقتصادی بوده، تشکیل  شد. این سازمان 
ابتدا بین سه کشور ابتدایی ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1341 با عنوان 
سازمان همکاری عمران منطقه ای تشکیل گردید. پس از فروپاشی شوروی، 
تعداد زیادی از کشورهایی که زیرمجموعه شوروی سابق بودند، به این سازمان 
پیوستند. عمال این سازمان در سال 1364 با نام جدید اکو  »سازمان همکاری 
منطقه ای« شروع به فعالیت کرد و به مرور فعالیت آن بیشتر شد . کشورهای 
تاجیکستان  و  ازبکستان  قرقیزستان،  ترکمنستان  قزاقستان،  آذربایجان، 
حدودا  که  هستند  اکو  عضو  اکنون 10کشور  و  پیوستند  اولیه  کشور  سه  به 
500میلیون نفر جمعیت دارد و حدود هشت ونیم میلیون کیلومترمربع مساحت 
فراوان  گاز  و  نفت  کشورها  این  از  زیادی  تعداد  که  است  کشورها  این  کل 
دارند و در صنعت هم سرآمد هستند. طبق اساسنامه اولیه ، این سازمان برای 
بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تالش و سعی کرد که 
با حذف موانع تجاری بین کشورهای این اتحادیه، رونقی برای کشورها به 
ارتباطات  برای توسعه حمل ونقل  از سازمان هم  بیاورد . یك بخشی  ارمغان 
نیز در جمهوری  ترانزیت فعال است و مقر اصلی  و بحث های لجستیك و 
اسالمی ایران واقع شده است . این سازمان اهداف خوبی را اساسنامه  در دیده 
که ارتقای شرایط توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم 
است؛ همچنین گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای ، حذف موانع 
تجاری ، تالش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی، 
ارتقای همکاری های اقتصادی،  اجتماعی فرهنگی و علمی و توسعه زیربناهای 
برنامه  حمل ونقل جزء وظایف آن است. توسعه همگرایی دولت ها و تدوین 
مشترك جهت توسعه منابع انسانی و بهره برداری از منابع طبیعی نیز شامل 

این وظایف می باشد.
حقدل در ادامه اذعان داشت: 10کشوری که عضو این سازمان هستند کارهای 
زیادی انجام داده اند، اما به نسبت سایر اتحادیه های اقتصادی بین کشورها تاحدودی 
ناموفق تر از آنها فعالیت کردند و در برهه هایی انفکاکی در فعالیت هایشان صورت  
گرفته است؛ بعضی از کارهایی که قرار بود در زمانی مشخص انجام گردد، صورت 

نگرفته و در کل برآیندی که باید از اکو درمی آمد، مثبت نبود .
البته بسیاری از پروژه های مصوب را  این کارشناس مناطق آزاد تاکید کرد: 
پروژه  به  را می توانیم  آن  نمونه  که  رسانده ند  نتیجه  به  و  کرده  اجرایی  هم 
راه آهن قزوین، رشت ، آستارا و از آن طرف به جمهوری آذربایجان اشاره کنیم؛ 
همچنین یکسری پروژه های دیگری که مطالعات آن انجام شده، ولی هنوز 
به مرحله اجرا نرسیده است. اما هنوز از نظر برآیند عملکرد به عنوان وزنه 
بزرگ اقتصادی مورد توجه نیست . تقریبا 33سال  از شروع فعالیت مجدد بعد 
از انقالب اسالمی ایران می گذرد ؛ تقریبا بیست و اندی سال از اضافه شدن 
کشورهای جدید به این سازمان می گذرد، اما نتوانسته نقش بزرگی در توسعه 
تجارت جهانی کشورهای عضوش ایفا کند . بخشی از عدم موفقیت به تداخل 
با هم دارند ، وضعیت  منافع برخی کشورهای عضو و اختالفات سیاسی که 
متفاوت نظام های سیاسی کشورهای عضو و وضعیت نامتوازن اقتصادی آنها 
برمی گردد و این عوامل باعث شده که در گسترش همکاری ها ضعف داشته 
باشند. بسیاری از سازمان ها و اتحادیه های بین المللی مثل سازمان ملل ، اتحادیه 
اورپا، اتحادیه عرب و شانگهای نیز مشکالتی دارند، ولی آن چیزی که قرار 
بود که در ابتدا درخصوص اکو انجام شود، به نتیجه نرسیده است. با توجه به 
اینکه در دولت جدید جناب آقای دکتر رئیسی تالش زیادی برای توسعه روابط 
با کشورهای اطراف مان همچون کشورهای عضو اتحادیه اکو دارند، باید ببینیم 
چه اقداماتی می توانیم در این زمینه برای بهره برداری سازمان اقتصادی اکو و 

رشد کشور و رشد تبادالت در مناطق آزاد انجام دهیم.
وی افزود: تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو در کل شش و نیم تریلیون 
دالر آمریکا است، یا می شود گفت سرانه آن 13هزار دالر آمریکا است . تولید 
ناخالص داخلی اسمی یا جی . دی .پی آن هم حدودا 1.9تریلیون دالر آمریکا 
با سرانه 4هزار دالر است. از لحاظ جی . دی .پی مبلغ قابل توجهی است که 
بر اساس آن می شود کارهایی را در این سازمان با ظرفیت هایش به انجام رساند.
از  استفاده  جهت  کشور  آزاد  مناطق  مکانی  موقعیت  درخصوص  حقدل 
توجه  قابل  اولیه  آزاد  مناطق  قرارگیری  نوع  اکو گفت:  ظرفیت های سازمان 
است . چابهار ، منطقه ویژه اقتصادی سرخس ، مناطق آزاد انزلی ، ارس و ماکو و 
منطقه ویژه امیر آباد ارتباط مستقیمی با اکو دارند. این مناطق می توانند نقش 
بسیار مثبتی را در توسعه روابط با همان کشوری که در همسایگی شان است، 
در غالب بایدهای اتحادیه اکو انجام دهند. با توجه به قوانین سهل و آسانی 
که در مناطق آزاد وجود دارد، اگر قوانین دست  و پاگیر و وزنه هایی که در این 
سال ها به پای مناطق آزاد وصل شده را برداریم، مسلما ارتباط کشورمان با 
کشورهای همسایه عضو اکو از کانال مناطق آزاد بسیار سهل تر و آسان تر از 

سرزمین اصلی خواهد بود.
این کارشناس مناطق آزاد اظهار داشت: در سال های اخیر مناطق آزاد کشور 
ارتباطاتی را شروع کردند؛ به عنوان مثال با افزایش محدوده منطقه آزاد چابهار 
و اینکه این منطقه اکنون مرز مشترك با کشور پاکستان دارد، می توان میزان 
مبادالتی که با این کشور داریم را با توجه به نزدیکی مرز ریمدان افزایش 
دهیم؛ در واقع می توانیم صادرات بسیار زیادی را به بزرگترین مرکز جمعیتی 

پاکستان یعنی بندر کراچی داشته باشیم .
وی افزود: با توجه به مصرفی بودن جمعیت این بندر می توان تراز تجاری خیلی 
خوبی را در این منطقه متصور بود. در حوزه افغانستان نیز نقش چابهار برای ارتباط 
این کشور با آب های آزاد و مبادالت کاال بی نظیر است. منطقه ویژه سرخس نیز 
همچین نقشی در ارتباط با کشورهای سی .آی .اس دارد. در حوزه قفقاز هم مناطق 
آزاد انزلی، ماکو و ارس ارتباط مستقیمی با کشورهای حوزه قفقاز دارند که تاکنون 
فعالیت های تجاری و صنعتی میان این کشورها و مناطق آزاد صورت گرفته که 
می شود با توجه به اساسنامه اکو و تسهیالتی که در غالب این اتحادیه اقتصادی 
دیده شده است، این روابط را مدون تر نمود. ضمن اینکه می توان یك نقشه راه برای 
آن تهیه کرد و با کمك مزیت هایی که در اکو وجود دارد و مزیت های سزمینی که 
مناطق آزاد به واسطه در مجاورت بودن با کشورهای عضو اکو دارند، می توانیم شاهد 

تبادالت مالی خوبی با کشورهای عضو اکو باشیم.
حقدل اذعان نمود: ما مزیت های بسیار خوبی در مناطق آزاد کشور با توجه به 
قانون مترقی این مناطق داریم، اما این مزیت ها بالفعل نشده است؛ یعنی به 
جای استفاده از فرصت ها، با تصمیم گیری های غلط فرصت سوزی کرده ایم، 
این فرصت سوزی ها باعث شده که کشورهای دورتر بتوانند جایگاه ایران را 

اشغال کنند. البته هنوز هم دیر نشده است؛ با توجه به مزیت های قومی ، نژادی، 
جمعیتی و فرصت همسایگی می توان این ارتباطات را احیاء کرد. بهترین مسیر 
هم از طریق مناطق آزاد با توجه به معافیت های مالیاتی، گمرکی و عدم نیاز 
به ویزا است؛ این موضوعات باعث می شود که این کشورها راحت تر بتوانند با 
مناطق آزاد همجوارشان در ایران ارتباط برقرار کنند . شاید با مزیت های مناطق 
آزاد به صورت مدون و رسمی و با تسهیالتی که در راستای تجارت و همکاری 
در اتحادیه اکو دیده شده، در قالب این هم افزایی بتوانیم به یك نتایج مثبتی 
اتحادیه  با  آزاد  مناطق  ارتباط مستقیم سازمان های  کنیم . مسلما  پیدا  دست 
اقتصادی اکو می تواند نقشه راه خوبی برای انجام اینگونه فعالیت ها ایجاد نماید 

و موجب توسعه روابط و رساندن جایگاه واقعی که مناطق آزاد دارند، شود.
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: از روز اول که مناطق آزاد تشکیل شدند، قصد 
بر این بود که توسعه فعالیت آنها براساس کریدوری جهت انتقال اقتصاد داخل کشور 
با اقتصاد جهانی در راستای انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات و موارد شبیه آن باشد ؛ 
ولی با محدودیت هایی که برای مناطق آزاد ایجاد کردیم، عمال دست و پای مناطق 
را برای این ارتباط بستیم؛ همین قوانین خلق الساعه که در تعارض با قانون مناطق 
آزاد است ، بخشنامه هایی که در بعضی دستگاه های دولتی که فراتر از 200بخشنامه 
متناقض با قانون مناطق آزاد در طول یك سال صادر می شود؛ تمامی اینها باعث 
شده که مناطق آزاد نتوانند به وظایفشان درست عمل کنند. حال در دولت جدید با 
توجه به عزمی که آقای دکتر رئیسی دارند، باید بتوانیم به جایی برسیم که قانون 
مناطق آزاد به درستی و کامل اجرا گردد. همین پایلوت ارتباط با کشورهای عضو اکو 
نشان می دهد که مناطق آزاد چه ظرفیت مطلوبی دارند. لذا این هجمه هایی که واقعا 
غیرمنصفانه درخصوص مناطق آزاد صورت می گیرد، باید حذف شود و بعد شاهد 
باشیم که این ظرفیت ها چگونه می تواند به دور زدن تحریم ها و رساندن اقتصاد 

کشورمان به نقطه ای که باید باشد، کمك می کنند.
فرزین حقدل در پایان پیشنهادی ارائه داد و بیان کرد: راهکار اصلی، اجازه و فرصت 
دادن به مناطق آزاد است که در یك مدت آزمایشی یك یا دوساله، قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تمام و کامل اجرای گردد. برخی می گویند قانون مناطق آزاد باید 
اصالح شود یا کم و زیاد شود! این ادعا در صورتی مورد قبول است که پیش از این 
اجازه داده بودیم قانون مناطق کامال اجرایی شود. زمانی که بیش از 25درصد از این 
قانون اجرایی نشده و متاسفانه سایر دستگاه های دولتی مهم ترین مانع در اجرای 
قانون مناطق آزاد بودند، دیگر نمی توان انتظار داشت که مناطق آزاد برآیند مثبتی 
داشته باشند . بنابراین پیش از آنکه به فکر تغییر قانون مناطق آزاد باشیم، قبل از آنکه 
به فکر نابود کردن مناطق باشیم، یك بار برای همیشه اجازه دهیم قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد کامل و دقیق اجرایی شود، ضمن اینکه در این مدت نظارت  ها 
هم خیلی بیشتر گردد و در نهایت بتوانیم نتیجه مثبت اجرای قانون را ببینیم. اجرای 
قانون مناطق آزاد، همکاری مشترك با کشورهای عضو اکو که در همسایگی مناطق 
آزاد هستند و همکاری مستقیم سازمان اکو با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می تواند 

در کوتاه مدت نتایج مثبتی در اقتصاد مناطق آزاد و اقتصاد کل کشور ایفا نماید.

محسن پیرداده، کارشناس اقتصاد سیاسی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ابزار تحقق اهداف سازمان اکو

محسن پیرداده کارشناس اقتصاد سیاسی در یادداشتی به چگونگی شکل گیری 
سازمان همکاری اقتصادی اکو پرداخت و نقش ایران باالخص مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی کشور را در توسعه تعامالت با این سازمان تبیین کرد.
ایران، ترکیه و پاکستان به عنوان متحدان منطقه ای غرب، در دهه 1330 شمسی 
با حمایت و هدایت آمریکا در قالب پیمان نظامی و امنیتی سنتو، حلقه میانی و 
تکمیل کننده پیمان های نظامی و امنیتی ناتو و سیتو و کمربند محدود کننده اتحاد 
جماهیری شوروی را تشکیل می دادند تا مانع دستیابی این کشور این کشور به 

آب های گرم دریای عمان، خلیج فارس و دریای مدیترانه شوند. 
ابتدای دهه1340 شمسی در قالب سازمان  همکاری سه کشور یاد شده در 
همکاری عمران منطقه ای جنبه اقتصادی و توسعه ای نیز یافت. با وقوع انقالب 
اسالمی، ایران از پیمان سنتو خارج شده و سازمان همکاری عمران منطقه ای 
نیز در کما قرار گرفت با این همه ضرورت های اقتصادی در سال 1364 بار 
دیگر این سه کشور همسایه را به تقویت همکاری های اقتصادی از طریق احیاء 
سازمان یاد شده، این بار تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی گرد هم آورد.
با فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی و سر برآوردن 15کشور ریز و درشت از پیکره 
از هم پاشیده آن، کشور افغانستان، 5کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، ترکمنستان، 
قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و نیز یك کشور در قفقاز یعنی جمهوری 
آذربایجان به سازمان اکو پیوستند. بدین ترتیب تجدید حیات اکو در گستره ای به 

وسعت 8.620.697کیلومتر مربع، با جمعیتی نزدیك به نیم میلیارد نفر کلید خورد.
منابع گسترده نفت، گاز و کانی های فلزی و غیرفلزی و نیز امکانات گسترده 
کشاورزی، بستر آماده ای برای ایفای نقش گسترده مجموعه کشورهای عضو 
اکو در اقتصاد جهانی و دستیابی به اهداف این سازمان از توسعه پایدار اقتصادی، 
حذف موانع تجاری، گسترش تجارت درون منطقه ای، ادغام اقتصاد منطقه در 
اقتصاد و تجارت جهانی، توسعه زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات، افزایش 
همگرایی و... فراهم نمود. با این همه به دالیل مختلف این سازمان تا کنون 
قادر به برآوردن این اهداف نشده است، هر چند همگرایی اقتصادی و منطقه ای 
رو به افزایش در نقاط مختلف دنیا، اعضاء اکو را به صرافت انداخته که طرحی 
جدید برای بهره مندی از ظرفیت های بسیار زیاد مجموعه 10کشور عضو برای 
رسیدن به اهداف مورد نظر درافکنند. موقعیت ترانزیتی و ارتباطی مجموعه 
و  قفقاز، حمل  نیز،  و  آسیا  مرکز  و  غرب  جنوب،  حوزه  در  کشورهای عضو 
نقل ریلی، زمینی و دریایی کاال و مسافر بین چین، هند و کشورهای شرق 
و جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه و شرق آفریقا با روسیه و کشورهای مستقل 
مشترك المنافع، اتحادیه اروپا و کشورهای شرق دریای مدیترانه را برقرار نماید.
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه )اسکاپ( 
سال ها پیش تکمیل راه آهن محور کرمان- زاهدان  و اتصال آن به شبکه راه آهن 
پاکستان و نیز، تکمیل و اتصال راه آهن چین و سایر کشورهای شرق آسیا به خط آهن 
پاکستان، تکمیل کننده ارتباط ریلی و حمل و نقل کاال بین اروپا و شرق آسیا خوانده 
بود. خط آهن سراسری و همچنین خطوط بزرگراهی چین از منطقه سین کیانگ 
این کشور وارد پاکستان و با تکمیل خط آهن زاهدان به کرمان، این محور ترانزیتی 
بین المللی فعال و سه کشور محوری سازمان اکو یعنی، پاکستان، ایران و ترکیه به 
صورت مستقیم از مزیت های آن بهره مند خواهند شد. بدین ترتیب کشور پاکستان از 
طریق منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه در مرز این کشور با ایران ارتباط ریلی و زمینی 
با ایران داشته و از طریق منطقه آزاد ماکو به کشور ترکیه متصل می شود. ایده کهن 
اتصال ریلی شبه قاره هند با اروپا و همچنین آسیای مرکزی و روسیه از این طریق 

محقق خواهد شد.
ایران با اتصال ریلی و جاده ای بنادر اصلی کشور در جنوب و شمال و همچنین 
مرزهای رسمی مهم در چهارگوشه کشور، حلقه مرکزی وصل کشورهای عضو 
اکو و همچنین عامل تحقق ظرفیت ترانزیتی این کشورها است؛ به همین 
منظور و برای عملیاتی کردن ظرفیت های یاد شده در مبادی اصلی ورودی و 
خروجی کاال و مسافر کشور و در مسیر کریدورهای بین المللی شرقی- غربی و 
شمالی- جنوبی کاال که از کشور ایران می گذرند، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
ایجاد شده است. به عنوان مثال منطقه آزاد چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی 
کشور، با خطوط ریلی و زمینی به کشور افغانستان از طریق منطقه آزاد سیستان 
و مناطق ویژه اقتصادی بیرجند و دوغارون متصل شده و در نهایت از طریق 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس در منتهی الیه شمال شرقی کشور و نیز منطقه 
آزاد اینچه برون در شرق دریای خزر با کشور ترکمنستان و کشورهای آسیای 
مرکزی مرتبط و شاخه فرعی این خطوط ریلی و زمینی نیز عالوه بر اتصال 
به خطوط شرقی -غربی ریلی و زمینی ترانزیتی ایران، از طریق مناطق ویژه 
اقتصادی بندر امیرآباد و نوشهر ترانزیت بین المللی کاال از طریق بنادر شمالی و 
جنوبی ایران به دریای خزر و کشورهای حاشیه دریای خزر را برقرار می سازد  .

ایران از طریق منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه با پاکستان، از طریق منطقه آزاد سیستان 
و مناطق ویژه اقتصادی بیرجند و دوغارون با افغانستان، از طریق منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس و نیز منطقه آزاد اینچه برون و نیز مناطق ویژه اقتصادی بندری امیرآباد، نوشهر و 
آستار با کشورهای آسیای میانه و از طریق مناطق آزاد اردبیل و ارس با جمهوری آذربایجان 
و از طریق منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سرو با کشور ترکیه در ارتباط بوده و 
با تکمیل زیرساخت ها در این مناطق عالوه بر فعالیت های لجستیکی و ترانزیتی، تولید 
مشترك کاال و خدمات بین کشورهای عضو سازمان اکور از طریق ایران برقرار خواهد شد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یاد شده که اغلب با مناطق مشابه کشور های مقابل 
در تعامل هستند، با افزایش مراودات اقتصادی نیاز به رژیم های حقوقی خاص برای 
افزایش هم افزایی و تولید و تجارت مشترك را در کشورهای عضو سازمان اکو 
تشدید نموده و کشورهای عضو ناگزیر از افزایش تعامالت فرهنگی، سیاسی و در 

پیش گرفتن رویه های مشترك در قبال مسائل منطقه ای و جهانی خواهند بود. 
بدیهی است، می توان انتظار داشت این در صورت برنامه ریزی دقیق و اهتمام 
و  منطقه  کشورهای  همکاری های  شکوفایی  شاهد  بلندمدت  در  مشترك، 

کاهش تنش ها و چالش های موجود باشیم.

5دوشنبه 15 آذر  ماه 1400 - 6 دسامبر 2021 - شماره  158گزارش4

گزارش: 
ملیحه اسناوندی

بررسی ظرفیت های مناطق آزاد در جهت گسترش تعامالت با سازمان همکاری اقتصادی اکو:

نوزایی اکو با تکیه بر فرصت ها و مزیت های مناطق آزاد ایران



گفتوگو6

در گفت و گوی اختصاصی با مدیر بندر سالیانکا آستراخان روسیه مطرح شد:

فعال سازی کریدور شمال- جنوب از مسیر 
مناطق آزاد ایران و بندر سالیانکا

دوشنبه 15 آذر  ماه 1400 - 6 دسامبر 2021 - شماره  158

آستراخان  اقتصادی  در منطقه  واقع  بین ۱۵بندر  در  بندر سالیانکا 
روسیه بیشترین فعالیت و حمل بار را به خود اختصاص داده است، 
به طوری  که از این بندر به عنوان قطب راهبردی تجارت دریایی 

میان ایران و روسیه نام برده می شود. 
در  سالیانکا  بندر  آستراخان،  محلی  دولت  رسمی  آمار  طبق 
و  اولیا  منطقه  و  ولگا  رودخانه  در  فعال  ۱۵بندر  بین  سال ۲۰۲۰، 
بارگیری  تناژ  لحاظ  از  هم  اول  رتبه  توانست  داغستان  جمهوری 
و هم تعداد کشتی های پهلودهی شده را به خود اختصاص دهد. 
این بندر در راستای فعال سازی کریدور شمال- جنوب کامال فعال 
است و مسئوالن درحال سرمایه گذاری در جهت توسعه آن هستند.

وجود چهار هزار متر خط راه آهن، واگن های حمل غالت، شش خط 
ریل راه آهن، انبارها و سیلوها  ازجمله ویژگی ها و مزیت های بندر 
سالیانکا اعالم شده است. گفتنی است که نوع کاالهای صادراتی 
روسیه از این بندر به ایران شامل غالت، چوب، روغن و... می باشد.

اما بندر سالیانکا به دلیل امکانات و ویژگی هایی که دارد، در توسعه 
و تقویت کریدور شمال- جنوب می تواند نقش بی بدیلی ایفا نماید. 
بین  کاال  تبادل  در  نقش مهمی  بندر که  این  به هرحال ظرفیت 
اینکه  ضمن  کند؛  پیدا  افزایش  است  الزم  دارد،  روسیه  و  ایران 
با  ایران  آزاد  مناطق  همکاری  و  تعامل  زمینه های  است  مطلوب 
بندر سالیانکا فراهم شود تا سهم بازار جهانی بیش از گذشته شامل 

کشورمان گردد.
با  بندر، گفت وگویی  این  و ظرفیت های  پتانسیل ها  بررسی  جهت 
جناب آقای سیدجواد پوردست مدیر بندر سالیانکا آستراخان روسیه 

داشتیم که در ادامه می خوانید.

موقعیت مکانی بندر سالیانکا آستراخان روسیه
بندر سالیانکا از نظر مکانی در منطقه آستراخان روسیه واقع شده 
و در مجاورت کانال ولگا- دن قرار دارد. کشتی هایی که به سمت 
در  نمایند،  عبور  رودخانه ای  کانال  یک  از  باید  می آیند  آستراخان 
بایستی  سالیانکا  بندر  و  آستراخان  شهر  تا  کانال  ورودی  از  واقع 
آستراخان  به شهر  تا  دریانوردی شود  مسیری حدود ۱8۲کیلومتر 
برسند.  ایران  سمت  به  روسیه  از  بارگیری  یا  و  بار  تخلیه  جهت 
اطراف دریاچه خزر ۵کشور وجود دارد که در واقع همسایگان ایران 
آذربایجان ،  شامل  این کشورها  می شوند؛  خزر محسوب  حوزه  در 

روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و... هستند.
اما شهر آستراخان در کشور روسیه و در شمال دریاچه خزر واقع 
شده و از این رو بندر سالیانکا نیز در جنوب روسیه و شهر آستراخان 

قرار دارد که نقطه مکانی سالیانکا محسوب می گردد.

جایگاه و پتانسیل های بندر سالیانکا
آنها  از  یکی  که  دارد  وجود  ۱3ترمینال  حدود  آستراخان  شهر  در 
هستند،  بندری  ترمینال ها  این  همه  است.  سالیانکا  بندر  ترمینال 
یعنی درواقع خودشان بندر هستند ، کشتی پهلو می دهند و امکانات 
و  وسعت  لحاظ  از  سالیانکا  بندر  منتها  دارند؛  بندری  لجستیکی 
تعداد کشتی هایی که ممکن است به بندر مراجعه کنند و همزمان 
پهلودهی شوند، دارای مقام اول است. بدین معنا که هم بزرگترین 
بندر از نظر متراژ زمینی است و هم از نظر محوطه هایی که وجود 
روباز،  محوطه های  هرحال  به  است.  توجه  قابل  بندر  این  دارد، 
انبارهای سرپوشیده و سیلوها در اختیار این بندر می باشد و از این 

حیث است که می گویم رتبه اول هستیم. 
همچنین از نظر تعداد اسکله، مقام اول را داریم. طول اسکله های 
بندر 8۵۰متر است و ۵پست اسکله را شامل می شود. همین طور با 
توجه به زمینی که تحت اختیار داریم، می توانیم کاالی خود را در 
زمین سالیانکا و مرز رسمی روسیه دپو کنیم که حدود ۱۵هکتار 
را شامل می شود . در این زمین هم محوطه روباز و هم محوطه و 
انبارهای سرپوشیده و هم سیلوهای نگهدارنده غالت را در اختیار 

داریم . 
باید تاکید کنم که بندر سالیانکا همزمان می تواند بیش از 4۰هزار 
می تواند  بندر  این  همزمان  کند.  نگهداری  خود  در  را  غالت  تن 
انجام  را  بار وارداتی  را پهلودهی کند، درواقع هم تخلیه  ۵کشتی 
دهد و هم برای صادرات، تخته، غالت و روغن را بارگیری کند. 
از  که  کاالهایی  که  داریم  سالیانکا  در  گمرک  تحت  محوطه ای 
منتقل می شود،  به سمت روسیه  و  ایران صادرات می شود  سمت 
در این محوطه تخلیه و نگهداری می کنیم تا صاحب کاال کارهای 
اسنادی ، گمرکی و مدارک و موافقت نامه های الزم را اخذ کند؛ پس 

از آن ، کاال مجاز است که به داخل روسیه ارسال شود. 
به طور  بارگیری  تخلیه  امکان  سالیانکا  بندر  که  تناژی  میزان 
می تواند  که  است  تن  4۰هزار  حدود  دارد،  ماه  طول  در  میانگین 
قابل  تناژ  این  که  بدهد  کشتی ها  به  را  بارگیری  تخلیه  سرویس 

قبولی در شرایط موجود است  .

خطوط ریلی بندر سالیانکا
پای  تا  می تواند  واگن  یعنی  دارد،  ریلی  خط  شش  سالیانکا  بندر 
و  تخته  روغن،  غالت،  حمل  واگن های  ازجمله  بیاید،  اسکله 
کاالهای متعدد دیگری که می توانیم داخل بندر از مسیر ریلی از 
باالدست رودخانه و شهرهای باالدست آستراخان به بندر منتقل و 
نگهداری کنیم تا برای صادرات و بارگیری به کشتی آماده شود. 
هم  ما  است،  سالیانکا  بندر  ریل های  طول  متر  4هزار  حدود  اما 
را  بی نظیری  ظرفیت  موضوع  این  و  ریل  هم  داریم،  لوکوموتیو 
سامان  برای  امکانات  تجمیع  است.  کرده  اجرا  سالیانکا  بندر  در 
کاالیی و آرامش و امکانات خیلی موقعیت مطلوبی را ایجاد کرده 
که  ایران  اسالمی  جمهوری  عنوان  به  ما  سبب  همین  به  است؛ 
این  از ۱۰سال است که سهام  بیش  در روسیه مستقر می باشیم، 
از  ایران بیش  واقع  داریم. در  اختیار  را خریداری کرده و در  بندر 
۵3درصد از سهام بندر سالیانکا را در اختیار دارد، از این رو اعمال 

ما مدیریت می کنیم  .
و  ظرفیت  به  سال  هر  گذشته  ۱۰سال  طول  در  سالیانکا  بندر 

قابل قبول  نوپا و  بندری  الحمدهلل  افزوده شده است و  امکاناتش 
اکنون درحال  و  ایران می باشد  اسالمی  طبق مصوبات جمهوری 
و  هستیم  سالیانکا  منطقه  در  دالری  ۱۰میلیون  سرمایه گذاری 
مذاکره  جدید  سرمایه گذاری  آغاز  برای  روسیه  دولت  با  همزمان 
می کنیم. ضمن اینکه وجوه سرمایه گذاری به بندر سالیانکا منتقل 
شده و ان شاهلل برای سال جدید اقدام به نوسازی بندر خواهیم کرد 
و امیدواریم که قابلیت های بندر به شدت افزایش پیدا کند. در حال 
انجام  بارگیری  تخلیه  می توانیم  ماه  طول  در  تن  4۰هزار  حاضر 
سرمایه گذاری  اینکه  از  پس  که  است  این  پیش بینی  ما  و  دهیم 

انجام بگیرد، این عدد به 6۰هزار تن در ماه خواهد رسید.

برتری سالیانکا در میان 15بندر فعال در آستراخان
در جنوب کشور روسیه از آستراخان تا داغستان ۱۵بندر فعال وجود 
دارد؛ در این بنادر قابلیت های زیادی جهت جذب بازار و افزایش 
سهم بازار اتفاق می افتد. با پیگیری ها و برنامه ریزی های خوبی که 
انجام شد، در سال ۲۰۲۰ موفق شدیم بندر سالیانکا را به عنوان بندر 
از  این موضوع  این ۱۵بندر جنوب روسیه معرفی کنیم و  به  برتر 
سوی وزارت حمل و نقل و دریانوردی کشور روسیه رسما انعکاس 
پیدا کرد و اعالم گردید. در طول ۱۰ماه گذشته توانستیم همین 
سهم بازار را حفظ کنیم و با وجود همه شرایط سخت بازار، شیوع 
ویروس کرونا و موقعیت تحریمی که وجود دارد و بسیار آزاردهنده 
روبه  این موضوع  امیدواریم  و  داریم  نگه  را  است، سهم خودمان 

جلو باشد  .
بنادر یک محوطه یا زمینی است که ورود و خروج کاال در آن اتفاق 
می افتد. در داخل بنادر کاالیی تولید نمی شود، بلکه باید تجارتی 
باشد تا بنادر سرویس و خدمات صادرات و واردات را به مشتری 
ارائه دهند. شرایط تحریم و کرونا به شدت به این فرآیند و تجارت 
آسیب می زند و هرچه فعالیت اقتصادی کمتر شود، سهم بنادر هم 
کم می شود و همچنین سهم حمل و نقل دریایی، زمینی و ریلی 

نیز کاهش پیدا می کند. 
دو، سه  در طول  بازار  در  و رکودی که  با وجود همه کاهش  اما 
وضع  این  به  شدت  به  کرونا  ویروس  و  افتاده  اتفاق  اخیر  سال 
دامن زده است، با این حال بندر سالیانکا توانسته در حوزه جذب 
ایرانی  بندر سالیانکا هم تجار  سرمایه گذاری خوب عمل کند. در 
فعالیت می کنند و هم تجار کشورهای دیگری که در حاشیه دریای 
خزر می خواهند سرمایه گذاری نمایند. این منطقه بسیار امن است، 
نگهداری کاال در بندر با استانداردهای باال در حال پیگیری است و 

توانستیم رضایت مندی مشتریان را در پی داشته باشیم  .
یک نمونه از فعالیت های اقتصادی ما در منطقه سالیانکا این است 
تشدید  دلیل  به  گذشته  سال  در  کشور،  و  بازار  نیاز  دلیل  به  که 
تحریم هایی که اتفاق افتاد و وابستگی شدید ایران به واردات روغن 
خوراکی، بندر سالیانکا در این رابطه وارد بازار شد و ۱3۵هزار تن 
روغن از این بندر بارگیری شد و مستقیما به بندر کاسپین منطقه 
آزاد انزلی و بندر امیرآباد ارسال گردید. در ۱۰ماه اول سال جاری 
این عدد را به ۱6۰هزار تن رساندیم، یعنی بندر سالیانکا سهم خود 
میدانی که  نیازهای  براساس  و  ایران  از کاالهای  پشتیبانی  به  را 
رصد می کنیم، ایفا می کند. ضمن اینکه غالت و همین طور تخته 

و چوب را نیز به همین روال پیش بردیم . 
ترانزیت  افغانستان  و  پاکستان  به  زیادی  کاالهای  نیز  ایران  از 
می شود و از طریق بندر سالیانکا کار آن را هم انجام می دهیم. این 
بندر با توجه به اینکه تحت مدیریت طرف ایرانی در حال فعالیت 
برای همه  بسیار خوبی  می تواند ظرفیت  است،  ادامه همکاری  و 
تجار، مدیران و مناطق آزاد کشور باشد تا بتوانند سیاست های خود 
را تا خاک روسیه تعمیم دهند و اینجا را به عنوان هاب منطقه ای 
در روسیه معرفی کنند تا حضور ایران در بازارهای سی. آی .اس و 

اوراسیا پررنگ شود.
یا  ایران  از  واردات  جذب  در  رویکرد  این  با  سالیانکا  بندر  لذا 
سال ۲۰۲۰  در  بردارد.  خوبی  گام های  توانسته  روسیه  از  صادرات 
است،  بوده  تن  نزدیک ۱۰هزار  ایران  از  وارداتی  همه محموالت 
اما در ۱۰ماهه امسال، این عدد را به ۲6هزار تن رساندیم و این 
موضوع نشان می دهد که بندر سالیانکا توانسته خود را به خوبی 
به  آرامش خاطری  و  بدهد  تجار  به  را  بندر  اطالعات  کند ،  آماده 
تجار و صادرکننده های ایرانی دهد تا اعتماد آنان جلب شود. ضمن 
اینکه با وجود اینکه به دلیل کرونا، کشور روسیه ویزا نمی دهد، ما 
تجار محترم  ارائه می دهیم ،  از دوستان خدمات حقوقی  نیابت  به 

کاالهای خود را می فرستند و در بندر سالیانکا دپو می شود، پس 
از آنکه مقدمات کار فراهم شد، به سمت داخل سرزمین روسیه و 

کشورهای همسایه دیگر ارسال می گردد.

فقط کشور ایران در جنوب روسیه سهام بندری دارد
روسیه کشوری بسیار بزرگ و پهناور است، به طوری که از یک 
طرف دریای ژاپن را دارد، از سوی دیگر به آمریکا نزدیک است. 
سمت دیگر هم به دریای سیاه و مدیترانه و از طرف جنوب هم 
ما  کشور  فقط  روسیه  جنوب  در  اما  است.  خزر  متصل  دریای  به 
فعال  بین ۱۵بندری که  روسیه  در جنوب  ایران  فقط  و  دارد  قرار 
کشورهای  می کند.  مدیریت  اعمال  و  دارد  بندری  سهام  هستند، 
دیگر اینجا نیستند و اینکه در این نقطه کشور سومی در سرزمین 
روسیه سرمایه گذاری کرده باشد، اخباری به دست ما نرسیده است. 

آن طور که واضح است فقط ایران را در خاک روسیه داریم  .

سابقه تعامل ایران با روسیه از طریق بندر سالیانکا
بندر سالیانکا  برای خرید سهام  با کشور روسیه  ما  در سال ۲۰۱۱ 
وارد مذاکره شدیم و اقدامات اولیه انجام شد. در سفری که آقای 
روحانی رئیس جمهور وقت کشورمان به روسیه داشتند، این مسئله 
میان  که  توافقی  طبق  و  شد  مطرح  کشور  دو  سران  جلسه  در 
سران اتفاق افتاد، خرید سهام با موافقت به نتیجه رسید و عمال از 
سال ۲۰۱۱ وارد بندر سالیانکا شدیم و با سازمان هایی در روسیه که 
متولی سرمایه گذاری های خارجی در این کشور هستند، قراردادی 
بندر  از ۵3درصد سهام  بیش  قرارداد  آن  براساس  نمودیم.  منعقد 
سالیانکا را به طرف ایرانی داده شد . طبق این توافق، در ترکیب 
هیات مدیره بیشترین سهم متعلق به ایران است؛ در حال حاضر 
9نفر اعضای هیات مدیره وجود دارد که هفت نفر از آنان به واسطه 
بیشترین سهامی که داریم، طرف ایرانی هستند و دونفر از سوی دولت 
روسیه در تکمیل هیات مدیره وجود دارند . لذا ما می توانیم براساس 
تصمیمات و جلساتی که هیات مدیره بندر سالیانکا اتخاذ می کند، منافع 
کشور روسیه و ایران را در بندر سالیانکا تامین کنیم. درواقع می توان 

گفت در این بندر نماد صلح و دوستی اتفاق افتاده است. 
از بندر سالیانکا می توانیم جهت تنظیم بازار ایران اقالمی همچون 
روغن، تخته و غالت و کاالهایی که در کشور روسیه پرفروش و 
و  ازجمله الستیک  دیگر  کاالهای  و  کنیم  استفاده  تولید هستند، 
انواع حبوبات بارگیری کنیم و آنها را به سمت ایران بفرستیم و از 

طرف ایران هم می توانیم کاالهایی متنوع به روسیه وارد نماییم.
 

مشکالتی که در روسیه وجود دارد
در حال حاضر سمت روسیه کاال ترانزیت می شود و از مسیرهایی 
غیر از مسیر ایران هم اتفاق می افتد . از سویی، هندوستان در چابهار 
حضور دارد و در حال سرمایه گذاری است؛ چینی ها هم تمایل دارند 
از مسیر ایران ظرفیت های صادراتی خود را ارتقاء دهند . اگر کریدور 
شمال- جنوب را از مسیر و سرزمین ایران فعال سازی کنیم، چندین 

اتفاق ویژه در ترانزیت کاال رخ می دهد: 
سودآوری  کشور  برای  می تواند  که  است  ایران  انتفاع  اول  نکته 
داشته باشد . ما تقریبا واسطه گر هستیم در واقع ترانزیت از سرزمین 
ما صورت می گیرد، اما ارزش افزوده خیلی باالیی دارد . برای اینکه 
به اصول این کار برسیم باید زیرساخت های آن را آماده کنیم. ما در 
جنوب و در داخل کشور و در بنادر شمالی باید ارتقای سطح ناوگان 
و لجستیک دریایی خودمان و در بنادری که به سمت روسیه است 
ضرورت  یک  شمال- جنوب  کریدور  هرحال  به  باشیم.  داشته  را 
بسیار حیاتی بین چند کشوری است که دخیل در این کار هستند؛ 
انتقال کاال صرفه جویی می کنیم و  اگر این اتفاق بیفتد، در زمان 
به  کاال  تمام شده  قیمت  همین طور  می آید،  پایین  هزینه های مان 

شدت کاهش پیدا می کند.
لذا ما در بندر سالیانکا چند مشکل داریم؛ مشکل اول دریای خزر 
و بحث تعداد ناوگان قابل حمل کشور است؛ چراکه بخش عمده 
پلمپ  کانتینر  بایستی  و  است  کانتینری  شمال- جنوب  کریدور 
به  و  بارگیری شود  آنجا  از  بنادر شمالی  بیاید ،  به  چابهار  از  شده 
به  سالیانکا  بندر  از  نهایت  در  و  برسد  سالیانکا  بندر  و  آستراخان 
مسکو، سن پترزبورگ و اروپا برود. برای آنکه کانتینر منتقل کنیم، 
به کشتی هایی نیاز داریم که کانتینربر باشند. نکته دیگر اینکه باید 
بین بنادر شمالی کشورمان و بندر آستراخان سالیانکا خطوط منظم 
فعال سازی  به  اقدام  باشد  قرار  اگر  لذا  راه اندازی کنیم .  کشتیرانی 

کریدور  مستقیم  خط  یک  بایستی  نماییم،  شمال- جنوب  کریدور 
شمال-جنوب احداث شود که ماموریت آن برگشت کانتینر از بنادر 

شمالی و انتقال به کشورهای روسیه و همین طور بالعکس باشد  .
نکته دیگر خود کانال ولگا است؛ چراکه باید از ۱8۰کیلومتر کانال 
ولگا عبور کنیم تا به شهر آستراخان برسیم. یکی از معضالت این 
کانال عدم الیروبی مناسب است؛ در حال حاضر به دلیل رسوب 
موادی که کف رودخانه قرار گرفته و جرمی که وجود دارد، عمق 
آب پایین آمده و کشتی ها برای اینکه داخل کانال بیایند، یا باید از 
کانال به سمت دریای خزر خروج کنند یا ناچار هستند که روزها 
تا  برسد  مناسب  نقطه  به  مد  و  واسطه جزر  به  آب  این  تا  بمانند 

قابل تردد باشد.
در کریدور، زمان مشخص داریم؛ برای انتقال کانتینر از بندر بمبئی 
در  می کنیم؛  تعیین  زمان  ۱8روز  نهایت  سن پترزبورگ  سمت  به 
کانتینر  کانتینر سپری می کند، هرجا  را  نقاط  این  این مدت همه 
به مشکلی برخورد و نتوانست به سرعت الزم برسد، طبیعتا هدف 
زیان  کاال  صاحب  می شود،  افزایشی  هزینه ها  نمی شود،  محقق 

می بینند و بخ طور کلی پروژه موفق نمی شود . 
این است که  ناوگان دریایی،  نوسازی  از  نکته اساسی دیگر پس 
راه آهن سراسری را تا بندر کاسپین و آستارا برسانیم و حتما بایستی 
بنادر شمال ایران تجهیز کنیم. نکته بعدی مذاکره در سطح وزارت 
است.  ولگا  کانال  در جهت الیروبی  روسیه  با کشور  خارجه  امور 
با سرمایه ۱۰میلیون  بیفتد سرمایه گذارانی  اتفاق  این  اگر  ان شاهلل 
دالری در سال نو میالدی کارشان را در بندر سالیانکا آغاز می کنند . 
خطوط  کانتینر  پذیرش  آمادگی  اقدامات،  این  همه  با  امیدواریم 

کریدور شمال- جنوب را داشته باشیم.

همکاری و تعامل بنادر انزلی و کاسپین با بندر سالیانکا
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  وقت  مدیرعامل  سال ۲۰۱9  در 
هر  که  کنم  تاکید  باید  کردند؛  بازدید  بندر  از  و  آمدند  آستراخان 
کدام از بنادر ما ماموریت های خاص خود را دارند. بندر سالیانکا نیز 
ماموریت مختص به خود را دارد، همین طور بندر انزلی و کاسپین 
و  ایجاد  همگرایی  مشترک،  کارگروه های  در  می توانیم  اما  و... 
کنیم. سرویس های  منعقد  خودمان  بین  چندجانبه  توافق  نامه های 
خدماتی خوبی را در اختیار تجار و صاحبان کاالهایی که از بنادر 
و یک  رونق شود  باعث  تا  قرار دهیم  استفاده می کنند،  موردنظر 
مسیر درست اتفاق بیفتد. این موضوع را در جلسه ای به مدیرعامل 
وقت سازمان منطقه آزاد انزلی گفتم و ایشان هم تایید فرمودند که 

بندر سالیانکا و کاسپین  را به چابهار وصل نماییم. 
را  متعددی  کارگروه های  جلساتی  در  بتوانیم  مدیران  ما  اگر 
و  بشناسیم  را  یکدیگر  آن ظرفیت های مختلف  در  و  کنیم  ایجاد 
به  طبیعتا  دهیم،  می توانیم  انجام  اقداماتی  چه  که  کنیم  بررسی 
همکاری های مشترک نیز می رسیم. باید اطالعات همدیگر را به 
بازار  بتوانیم سهم  تا  بگذاریم  یکدیگر  اختیار  در  مشترک  صورت 
را به نفع خودمان تغییر دهیم. اگر قرار است کریدوری هم فعال 
شود، حتما الزم  است پیش از شروع به کار کریدور، ضرورت بنادر 

مستحکم تر شود. 
طی چند سالی که در کشور روسیه مدیریت بندر سالیانکا را برعهده 
جانب  از  حوزه ای  هیچ   در  هیچ  بندری،  از  فرکانسی،  هیچ  دارم، 
ایران  وجود نداشت! بارها این قضیه را مطرح کردیم  و خواستار آن 
شدیم که این ظرفیت را به همدیگر اضافه کنیم  و هم افزایی داشته 
ایران  سوی  از  که  رسمی  مهمانان  به  معموال  که  چیزی  باشیم. 
در سرزمین  ما  که سیاست صادرات  است  این  می آیند می گوییم 
ایران تمام نمی شود، اکنون بندر سالیانکا  بازوی جمهوری اسالمی 
بندر  در  را  نظام  کلی  سیاست های  خودمان  باید  ما  است.  ایران 
سالیانکا محقق کنیم.  خیلی خوب بود اگر می توانستیم با همگرایی 
با اتاق بازرگانی ، مدیران مناطق آزاد ، وزارت راه و وزارت صمت از 

ظرفیتی که امروز وجود دارد، بهره  مطلوبی ببریم.

ارتباطی میان لوتوس و سالیانکا نیست
اما منطقه لوتوس مستقل در شهر آستراخان است و به عنوان منطقه 
ویژه اقتصادی معرفی می شود؛ مطلع هستیم که رابطه های خوبی 
میان مناطق آزاد ایران با لوتوس وجود دارد و موافقت نامه هایی هم 
منعقد شده و قرار است سرمایه گذاری هایی در زمین تحت اختیار 
منطقه لوتوس اتفاق بیفتد. چند شرکت که تمایل به سرمایه گذاری 
داشتند عقد قرارداد کردند، به عنوان مثال چین با لوتوس قرارداد 
بسته و زمین در اختیار گرفته و در حال سرمایه گذاری است. اما 
تاکنون ارتباط مستقیمی بین بندر لوتوس و سالیانکا نبوده است، 
ولی امیدواریم  امتیاز این منطقه ویژه را برای بندر آستراخان بگیریم 
که اگر این مهم محقق شود، کشور روسیه از لحاظ گمرکی برای 

تجار ایرانی تسهیالت ویژه ای را لحاظ می کند.

 توافق نامه سه جانبه میان آستراخان روسیه 
و مناطق آزاد انزلی و چابهار

توافق سه جانبه ای انجام نگرفته است؛ البته این موضوع در برنامه 
وجود دارد و بارها هم بر آن تاکید شده است. ما یکسری خدمات 
بندری به تجار ارائه می دهیم با تعرفه هایی که وجود دارد؛ از آن 
اگر  هستند.  فعالیت  به  مشغول  چابهار  و  کاسپین  بندر  نیز  طرف 
تعرفه های  خوبی  باید  حتما  کنیم،  فعال  را  کریدور  این  بخواهیم 
این سه  از ظرفیت های  تا  باشد  نفع مشتریان  به  کنیم که  لحاظ 
منطقه به بهترین شکل استفاده کنند. عمال با توافق نامه هایی که 
اتفاق می افتد و ظرفیت هایی که وجود دارد؛ می توانیم این شرایط 

را مهیا کنیم. 
آنچه در نظر ما به عنوان بندر سالیانکا وجود دارد، این است که 
گفت وگوها را آغاز کنیم، توافق اولیه صورت گیرد، تعرفه ها را با هم 
یکسان سازی و مشترکا اعالم کنیم  تا کریدور شمال-جنوب عمال 
فعال گردد، سپس به دنبال جذب بازار از چین و هند و اروپا باشیم.

این  و  است  بی بدیل  واقعی یک ظرفیت  معنای  به  سالیانکا  بندر 
فرصت در توسعه صادرات ایران تاثیرگذار است و نکته آخر اینکه 
مفید  برایمان  قطعا  باشیم،  داشته  پا  جای  دیگر  در سرزمینی  اگر 

خواهد بود.

گفت و گو: 
رامین قنبر قره تپه



آینده  در  اکو  اجالس  در  ایران  حضور  شک  بدون 
اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود؛ ضمن اینکه در 
شرایط کنونی نیز هرگونه افزایش ارتباطی می تواند 
به نفع ما باشد و مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع 

و اقتصاد را توسعه دهد.
پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی 
اقتصادی،  مناسبات  فصل  و  حل  هدف  با  )اکو( 
فعالیت های  گسترش  زمینه سازی  و  راهکارها  ایجاد 
اقتصادی با اولویت همسایگان در ترکمنستان برگزار 
شد. باید تصریح نمود کشورهای عضو اکو علی رغم 
موفق  هنوز  دارند  که  پتانسیل هایی  و  ظرفیت ها 
جایگاه  اقتصاد  و  تجارت  توسعه  زمینه  در  نشده اند 
درحالی  آورند،  دست  به  جهانی  عرصه  در  را  خوبی 
که با توجه به شرایط خاص منطقه و توانمندی هایی 
که کشورها در زمینه های مختلف دارند می توانند در 
قالب یک همگرایی و همکاری خود را نشان داده و 

موجب ارتقاء این سازمان شوند.
و  اقتصادی  فعالیت های  می بایست  می رسد  نظر  به 
داشته،  گذشته  یک سال  طی  اکو  که  رشدی  درصد 
در  منطقه ای  اقتصادی  همکاری  شعار  به  توجه  با 
گیرد.  قرار  ارزیابی  و  برررسی  مورد  پساکرونا  دوران 
باید تاکید داشت که جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
در  که  جایگاهی  و  سازمان  این  پایه گذاران  از  یکی 
یک  عنوان  به  می تواند  طبیعتا  دارد،  منطقه  سطح 

عضو اثرگذار نقش آفرینی کند.
با  همگرایی  و  همکاری  در  اکو  عضو  کشورهای 
تجارت،  حوزه  در  می توانند  ایران  در  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاری و توریسم فرصت مناسبی برای تبادل 
خالء  آنکه  بر  مشروط  بیاورند،  به وجود  ارتباطات 
و  عضو  کشورهای  و  آزاد  مناطق  میان  شبکه سازی 

نبود زنجیره تولید رفع گردد.
مهم،  موضوع  این  واسطه  به  و  منظور  همین  به 
معاون  و  مدیره  هیات  موظف  عضو  با  گفت وگویی 

توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی داشتیم.
و  ظرفیت ها  به  گفت وگو  این  در  نقوی  سیدمهدی 
پتانسیل مناطق آزاد در ارتباط با کشورهای عضو اکو 
اشاره کرد؛ ولی در عین حال بر عدم موفقیت سازمان 

اکو در زمینه تجارت در عرصه جهانی تاکید نمود. 
سایر  با  اکو  سازمان  مقایسه  به  مسئول  مقام  این 
و  نظام ها  تفاوت  و  پرداخت  جهانی  سازمان های 
در  اصلی  علت  را  کشورها  سیاسی  دیدگاه های 

واگرایی کشورهای عضو اکو دانست. 
در  نهادها  نبود  پایدار،  اقتصادی  برنامه  نبود  نقوی، 
جهت حمایت از روابط تجاری، دولتی بودن اقتصاد 
دیگر  را  از  سازمان  این  عضو  کشورهای  اکثر  در 

عوامل ضعف سازمان اکو دانست. 
باالخص  آزاد کشور  مناطق  مزایای  واکاوی  به  وی 
و  تجارت  در  آنها  مهم  نقش  و  انزلی  آزاد  منطقه 
کشورهای  سایر  و  اکو  کشورهای  با  کاال  ترانزیت 

منطقه ازجمله چین ، هند و اروپا پرداخت  .
عضو  نقوی  سیدمهدی  گفته های  اهم  ادامه،  در 
موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان 

منطقه آزاد انزلی را می خوانید.

عدم موفقیت کشورهای عضو اکو در زمینه 
توسعه تجارت و اقتصاد 

و  ظرفیت ها  علی رغم  اکو  عضو  کشورهای 
در  نشده اند  موفق  هنوز  دارند  که  پتانسیل هایی 
در  را  خوبی  جایگاه  اقتصاد  و  تجارت  توسعه  زمینه 
عرصه جهانی به دست آورند؛ درحالی که با توجه به 
کشورها  که  توانمندی هایی  و  منطقه  خاص  شرایط 
در زمینه های مختلف دارند، می توانند در قالب یک 
موجب  و  داده  نشان  را  خود  همکاری  و  همگرایی 

ارتقاء این سازمان شوند. 
بسیار  شرایط  اکو ،  کشورهای  جغرافیایی  موقعیت 
بزرگ  قدرت های  با  ارتباط  جهت  در  را  مناسبی 
اقتصادی )چین ، روسیه ، هند و اتحادیه اروپا ( فراهم 
دلیل دسترسی  به  این منطقه  کرده است. همچنین 
مدیترانه  دریای  و  خلیج فارس  هند ،  اقیانوس  به 
این  است.  برخوردار  ویژه ای  راهبردی  موقعیت  از 
کشورها  این  برای  ممتازی  مزیت  اگرچه  وضعیت 
به شمار  نیز  اکو  نقطه ضعف  اما  است،  کرده  ایجاد 

می رود.
تعارضات سیاسی و عقیدتی ، وابستگی به قدرت های 
اقتصادی و نظامی خارج از منطقه، ضعف بنیان های 
اقتصادی و اهداف سیاسی- اقتصادی ناهمگون ، اکو 
را به جمعی از کشورهای غیرمتجانس در یک تشکل 
بلوک  اختصاصات یک  فاقد  که  کرده  تبدیل  اسمی 
اکو  مقایسه  است.  مشترک  هدف های  با  اقتصادی 
قلمروهای  سایر  در  موفق  منطقه ای  سازمان های  با 
اروپا(، شرق آسیا )آسه آن( و در  )اتحادیه  جغرافیایی 
را به  این سازمان  )نفتا(، مشکالت  امریکای شمالی 

نحو ملموس تری اشکار می سازد.
مکمل نبودن نظام های اقتصادی ، تفاوت ساختارهای 
نخبگان  سیاسی ،  نظام های  تباین  اقتصادی ، 
غیرهم اندیش و رویکردهای مختلف در سیاست های 
خارجی ازجمله متغیرهای موجود در سازمان اکو است 
که رای به نبود روندهای هم گرایانه در این سازمان 

می دهند.

منطقه آزاد انزلی، موتور محرک سازمان اکو
اکو  سازمان  در  موجود  واگرایی  دالیل  و  عوامل  از 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
اعضا  از  برخی  نگرانی  و  الزم  اطمینان  نبود   
نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام ها و 

دیدگاه های سیاسی در این کشورها
بودن  نامکمل  و  پایدار  اقتصادی  برنامه  فقدان   

اقتصاد کشورهای عضو
  ضعف بخش خصوصی در کشورهای عضو

اکثر کشورهای    فقدان سرمایه برای توسعه در 
عضو

از روابط    نبود نهادهای الزم به منظور حمایت 
تجاری منطقه ای و بین المللی

  ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و 
سرمایه گذاری در برخی از کشورهای عضو

وجود  و  حقوقی  سیاسی ،  رژیم های  تفاوت   
تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء

اکثر  بودن  تک محصولی  و  موادخام  صادرات    
کشورهای عضو

  دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو
در  اقتصادی  تصمیمات  بر  سیاست  اولویت   

کشورهای عضو
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران 
پنج کشور عضو  با  زمینی  مرز  داشتن  دلیل  به  اکو، 
اکو و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی برای 
بین المللی،  آب های  به  اعضاء  سایر  اتصال  برقراری 
است.  برخوردار  این سازمان  در  موقعیت محوری  از 
ضمن اینکه منابع  چشمگیر انرژی در ایران و امکان 
انتقال آن به بازار های جهانی، اهمیت و اعتبار ایران 

را در منطقه بسیار افزایش داده است.
از  برخورداری  دلیل  به  انزلی  آزاد  منطقه  همچنین، 
محرک  موتور  عنوان  به  می توانند  ترانزیتی  مزایای 

سازمان اکو درنظر گرفته شود.

اثرگذاری مناطق آزاد ایران در گسترش 
فعالیت های اکو

این سازمان، به عنوان تنها ساختار همگرایی منطقه 
است که ایران، جزء موسسین اولیه آن بوده و نقش 
است.  داشته  آن  تداوم  و  شکل گیری  در  محوری 
دلیل  به  اقتصادی  همکاری های  سازمان  طبیعتا، 
ترکیه،  ایران،  نظیر  وجود و حضور کشورهای عضو 
که  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  و  پاکستان 
پیوستند،  آن  به  شوروی  فروپاشی  از  پس  تقریبا 
همسایگی  سیاست  پیشبرد  در  می تواند  قطع به یقین 
محترم  رئیس  توسط  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
جمهور جناب دکتر رئیسی مطرح کرده است، نقش 

مهمی ایفا نماید  .
عمل  موثر  می تواند  حوزه  دو  در  ایران  آزاد  مناطق 

کنند که یکی از آنها موضوع ترانزیت است.
یکدیگر  مکمل  ایران  جنوبی  و  شمالی  آزاد  مناطق 
همکاری  منافع  از  حداکثری  بهره برداری  عرصه  در 
قالب  در  باید  همگرایی  این  و  هستند  اکو  با  ما 
به  نکرده،  نقض  را  یکدیگر  که  جامع  راهبردی 
در  می توانند  ایران  آزاد  مناطق  بی تردید  درآید.  اجرا 
تجاری سازی صادرات  و  تولیدی  کاهش هزینه های 
بازارهای  به  ما  صنعتی  و  کشاورزی  محصوالت 
با تکیه بر مزیت ها و معافیت های قانونی  منطقه ای 
کریدورهای  مسیر  در  گرفتن  قرار  همچنین  و  خود 

بین المللی، نقش محوری ایفا نمایند.
اکو در منطقه ای واقع شده که قلب ترانزیتی شمال 
به جنوب و شرق به غرب محسوب می شود؛ درحالی 
که امکان اتصال چین به اروپا از طریق این سازمان 
از دو مسیر، یکی از طریق کشورهای آسیای مرکزی 
مانند ایران و ترکیه و دیگری کریدور چین، پاکستان، 
ایران و ترکیه امکان پذیر است.  یک مسیر دیگر هم 
روسیه  به  ایران  دریایی  و  جنوبی  بنادر  از  می تواند 
تراسیکا  کریدور  عنوان  به  که  شود  متصل  اروپا  و 
دلیل  به  انزلی  آزا  بنابراین، منطقه  قابل طرح است  . 
عنوان  به  می تواند  ترانزیتی  مزایای  از  برخورداری 
در  ایران  همچنین  و  سازمان  این  محرک  موتور 

توسعه ترانزیت درنظر گرفته شود.

کاسپین،  انزلی،  استراتژیک  و  مهم  بنادر  وجود 
اکتائو،  آستراخان،  قلعه،  ماخاچ  آستارا،  امیرآباد، 
وسیع  امکانات  با  کاسپین،  دریای  در  ترکمن باشی 
ریلی،  حمل ونقل  به  دسترسی  و  بارگیری  و  تخلیه 
با  کاال  ترانزیت  و  تجارت  در  مهمی  نقش  یقینا 
و  هند  چین،  همانند  فرا منطقه ای  و  اکو  کشورهای 
اروپا با استفاده از بندر اقیانوسی چابهار، بندرعباس، 
بندر امام خمینی)ره( در جنوب و شرق ایران و بنادر 
روسیه  و  سنت پترزبورگ  آستراخان  نووراسییسک ، 

خواهد داشت  .
کریدور  اتصال  از  حلقه  آخرین  اینکه  به  توجه  با 
شمال- جنوب در منطقه آزاد انزلی، به پایان عملیات 
عمرانی خود نزدیک شده و در ماه های آینده با اتصال 
راه آهن سراسری ایران به بندر کاسپین در این منطقه 
و امکان پهلوگیری کشتی های رو- رو، فصل نوینی 
اهداف  تحقق  و  بین المللی  و  منطقه ای  تجارت  در 
پیش بینی شده از ایجاد کریدور نوستراک آغاز خواهد 
کاسپین  دریای  در  انزلی  آزاد  منطقه  وجود  شد، 
مجاورت  و  عمان  دریای  در  چابهار  آزاد  منطقه  و 
تجارت  اتصال  حلقه  مهم ترین  هند،  اقیانوس 
اکو  میان کشورهای  به ویژه  بین المللی،  و  منطقه ای 

و قاره آفریقا خواهد بود.
بنابراین ایجاد دفتر مشترک همکاری های لجستیکی 
مرکز  ایجاد  کاسپین؛  دریای  در  فعال  بنادر  مابین 
بازرگانی،  شرکت های  استقرار  برای  جهانی  تجارت 
حوزه  کشورهای  بزرگ  تولیدکنندگان  و  حمل ونقل 
به ویژه  فرا منطقه ای  کشورهای  و  کاسپین  دریای 
چین و هند برای ایفای نقش موثر منطقه آزاد انزلی 

در توسعه روابط و همکاری ها با اکو خواهد داشت.

امضا سند همکاری ریلی میان سه کشور 
ایران، ترکمنستان و قزاقستان

»ایران،  کشور  سه  میان  ریلی  همکاری  سند  امضا 
سران  اجالس  حاشیه  در  قزاقستان«  ترکمنستان، 
ظرفیت  از  بهره مندی  موجب  اکو  عضو  کشورهای 
شمال- جنوب  کریدور  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه 
و  یکسو  از  اقتصادی-سیاسی  روابط  توسعه  برای 
دیگر  سوی  از  کشور  غیرنفتی  درآمدهای  افزایش 

خواهد شد.
تفاهم نامه  این  امضای  درخصوص  که  نکته ای 
این  طبیعتا  که  است  این  است،  ذکر  قابل  سه جانبه 
توافق با هدف افزایش حجم بار ریلی میان سه کشور 
چه از قزاقستان به سمت ایران و چه از کشورمان به 
این  است.  شده  منعقد  مرکزی  آسیای  و  قزاقستان 
توافق همچنین چندین کارکرد مهم دیگر نیز خواهد 
داشت، ازجمله تکمیل زنجیره اتصال هند به منطقه 
آسیای مرکزی از طریق بنادر ایران یعنی شمال به 
جنوب همچنین، با توجه به اتصال ریلی قزاقستان به 
چین و روسیه، این تفاهم نامه از این کارکرد برخوردار 
است که ایران به مسیر یا حمل و نقل شرق به غرب 
که از اروپا به سمت شرق چین امتداد می یابد، متصل 

شود  .
به  ترکیه  و  ایران  دسترسی  امکان  آن،  بر  عالوه 
مسیر  از  عبور  بدون  ریلی  مسیر  از  مرکزی  آسیای 
سمت  به  تفلیس  از  که  دارد  وجود  دریایی  و  آبی 

ترکمنستان امتداد می یابد .
و  دسترسی  این  بودن  فعال  بر  عالوه  بنابراین، 
اتصال  امکان  کشور،  سه  میان  ترانزیت  افزایش 
هند به آسیای مرکزی و ترکیه به آسیای مرکزی 
حتی  و  گرفت  خواهد  رونق  نیز  ایران  مسیر  از 
مسیر کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات 
بر  زیادی  تمرکز  اخیر  سال های  در  که  عمان  و 
صادرات  با  ترانزیتی  پایگاه  یک  به  شدن  تبدیل 
با  ایران  لذا،  می سازد.  فعال  را  داشته اند  مجدد 
با  حمل ونقل،  ظرفیت های  و  مسیرها  افزایش 
شد؛  خواهد  مواجه  نیز  ترانزیتی  درآمدهای  رشد 
روی  بر  کشور  سیاستگذاران  اگر  که  طوری  به 
و  ترکیه، هند  از کشورهای عراق،  صادرات مجدد 
نمایند،  سرمایه گذاری  مرکزی  آسیای  به  پاکستان 

مزیت مضاعف دیگری برای ایران خواهد داشت  .
نقشی  می توانند  اکو  ویژه  به  منطقه ای  ساختارهای 
و  ژئواکونومیکی  بالفعل سازی ظرفیت های  در  جدی 
ژئوپلیتیکی ایران در منطقه ایفا نمایند. طبیعتا، یکی 
تاثیر گذار در وضعیت ژئوپلیتیک و  از عناصر مهم و 
نقشی  و  کشور  ترانزیتی  حوزه  ایران،  ژئواکونومیک 
است که مناطق آزاد ایران علی الخصوص منطقه آزاد 

انزلی می تواند در مسیر ترانزیتی جهان ایفا کند.

بالفعل سازی زنجیره ژئواکونومیکی 
کشورهای عضو اکو

پاکستان،  مانند  اکو  عضو  کشورهای  آنکه  دلیل  به 
استراتژیکی  نقطه  یک  در  مرکزی  آسیای  و  ترکیه 
در  می تواند  آنها  ظرفیت  دارند،  قرار  ترانزیتی 
بالفعل سازی زنجیره ژئواکونومیکی موثر باشد؛ به این 
شکل که ترکیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی 
حضور  بدون  یعنی  باشند،  یکدیگر  مکمل  می توانند 
اتصال زمینی  ایفا کرده و  یکدیگر نمی توانند نقشی 
شرق به غرب را ممکن سازند. بنابراین، اکو می تواند 

به عنوان منبع این زنجیره اتصال باشد. 
دالری  ۷میلیارد  تجارت  به  است  مطلوب  پایان  در 
ایران با اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اکو 

در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اشاره کرد:
  براساس اعالم گمرک، در نیمه نخست امسال، 
حجم تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری های 
به  کاال  تن  ۳۰۷هزار  و  ۱۵میلیون  اکو،  اقتصادی 
ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵میلیون دالر بود که رشد 
ارزش کاالی  ۶۷درصدی در وزن و ۶۰درصدی در 

تبادل شده را نسبت به مدت مشابه نشان می دهد.
۱۲میلیون  شده،  تبادل  کاالی  مجموع  از    
و  ۴میلیارد  ارزش  به  کاال  ۸۳۹تن  و  ۸۷۸هزار  و 
صادرات  سهم  ۴۷۲دالر،  و  ۱۲۳هزار  و  ۵۵۵میلیون 
و ۲میلیون و ۴۲۸هزار و ۷۸تن به ارزش ۲میلیارد و 
۷۰۰میلیون و ۱۰۶هزار و ۹۲۹دالر نیز سهم واردات 

از ۹کشور عضو سازمان همکاری های اکو بود.
  ترکیه با ۷میلیون و ۲۱۴هزار تن خرید کاال از 
با رشد  ارزش ۲میلیارد و ۳۰۸میلیون دالر  به  ایران 
در  ارزش  در  ۲۴۷درصدی  و  وزن  در  ۳۹۶درصدی 
رتبه نخست، افغانستان با خرید ۲میلیون و ۵۱۶هزار 
تن به ارزش ۹۹۹میلیون دالر با کاهش ۲۵درصدی 
دوم،  جایگاه  در  ارزش  در  ۱۰درصدی  و  وزن  در 
پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱هزار تن کاال به 
با رشد ۴۱درصدی در وزن  ارزش ۵۴۴میلیون دالر 
و ۳۹درصدی در ارزش در جایگاه سوم، ازبکستان با 
خرید ۴۱۱هزار تن کاال به ارزش ۲۱۷میلیون دالر با 
رشد ۴۳۸درصدی در وزن و ۳۲۸درصدی در ارزش 
خرید  با  آذربایجان  جمهوری  و  چهارم  جایگاه  در 
۳۸۹هزار تن کاال به ارزش ۲۱۲میلیون دالر با رشد 
۲۲درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش در جایگاه 

پنجم صادرات ایران قرار گرفتند.
  همچنین ترکیه با ۲میلیون و ۱۱۸هزار تن کاال 
به ارزش ۲میلیارد و ۴۳۵میلیون دالر ۸۷درصد وزن 
و  دالر  ۱۱۰میلیون  با  پاکستان  ارزش،  ۹۰درصد  و 
و  دالر  ۶۶.۵میلیون  با  ازبکستان  ۱۳درصدی،  رشد 
رشد ۵۴درصدی، قزاقستان با ۳۲میلیون دالر و رشد 
۴۹درصدی، جمهوری آذربایجان با ۲۲.۷میلیون دالر 
و رشد ۱۰۱درصدی، ترکمنستان با ۲۱.۵میلیون دالر 
و رشد ۲۸۹درصدی، افغانستان با ۶.۴میلیون دالر و 
رشد ۴۱۶درصدی، تاجیکستان با ۴.۷میلیون دالر و 
با ۱.۴میلیون دالر و  رشد ۱۶درصدی و قرقیزستان 
کاهش ۵۱درصدی در اول تا پنجم واردات به ایران 

قرار دارند.
تجارت  کل  گمرک،  اعالم  آخرین  براساس    
جاری؛  سال  آبان ماه  پایان  تا  کشور  خارجی 
۱۱۰میلیون و ۳۰۰هزار تن کاال به ارزش ۶۳میلیارد 
و ۱۰۰میلیون دالر بود که سهم صادرات ۸۳میلیون و 
۷۰۰هزار تن به ارزش ۳۱میلیارد و ۱۰۰میلیون دالر 
به  کاال  تن  ۵۰۰هزار  و  ۲۶میلیون  واردات  سهم  و 

ارزش ۳۲میلیارد دالر بوده است.

یادداشت

ایجاد درآمدهای پایدار در 
مناطق آزاد جهت رسیدن به 

اهداف بلندمدت نقش محوری مناطق آزاد ایــران 
در توسعه عملکرد سازمان اکو

در گفت و گو با معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

7 مناطق آزاد

یادداشت: 
 حسین مرادی

کارشناس مناطق آزاد

دوشنبه 15 آذر  ماه 1400 - 6 دسامبر 2021 - شماره  158

گفت و گو: 
طهورا کریمان

تجاری- آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )۱(  در 
تسریع  منظور  به   که  است  شده  تصریح  ایران  صنعتی 
آبادانی رشد و توسعه  انجام امور زیربنایی، عمران و  در 
اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد 
اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال 
در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای 
صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، مناطقی به  عنوان 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده است. 
مالحظه می شود که از گستره وسیعی از انجام امور زیربنایی تا 
حضور فعال در بازارهای جهانی جزء اهداف ایجاد مناطق آزاد 
در ایران تصریح شده است، در حالی که برخی از مناطق آزاد 
در ایران در یک فضای گسترده و در مرزهای کشور ایجاد و 
به  گونه ای اداره شده اند که با توجه به امکانات در اختیار آنها 
به سمت درآمدهای ناپایدار جهت گرفته اند و از طرف دیگر 
هزینه های مناطق آزاد نیز برای دست یافتن به اهداف بسیار 
باال است؛ خصوصا مناطقی که محدوده های وسیعی شامل 
جوامع شهری و روستایی درگیر ساماندهی امور شهری و 

مسائل اجتماعی کرده است . 
در تجربیات موفق جهانی، ابتدا زیرساخت های الزم از قبیل راه، 
ارتباطات، فرودگاه، بنادر و... را ایجاد و سپس با ساز و کار های 
متنوع، کسب درآمد می کنند. اما در حال حاضر درآمدهای 
ناپایدار مناطق صرف ایجاد زیرساخت ها در سالیان طوالنی 
می شود و آزادی عمل را از سازمان های مناطق آزاد می گیرد .  
هر سازمان یا نهاد اقتصادی که ایجاد می شود، باید دارای 
منابع پایدار درآمدی باشد تا بتواند به اهداف مدنظر خود 
دست یابد. با توجه به اینکه مناطق آزاد در ایران به  صورت 
تحلیل  در  می شوند،  اداره  درآمد-هزینه ای  سازمان های 
بودجه سازمان های مناطق آزاد می بینیم بخش عمده ای از 
درآمد آنها توسط واگذاری دارایی های سرمایه ای )فروش 
یا اجاره زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی ها مانند 
مجوزهای  صدور  و  واردات  از  دریافتی  عوارض  سهام( 

مختلف اقتصادی و خدمات شهری تامین می شود. 
براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده 
منابع  اقالم سمت  جزئیات  از  به ۵۰درصد  نزدیک  است، 
از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و  )بخش هایی 
عوارض ورود کاالهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین 
اصلی( است که اتفاقا  اینها مواردی است  که جزء ماموریت های 
اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد )در ماده ۱( قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نمی باشد.
همچنین با توجه به وضعیت تحریم ها ، نرخ برابری ارز و 
سیاست های انقباضی دولت در بخش واردات از درآمدهای 
ناشی از اخذ عوارض واردات در سال جاری و سال های بعد 
کاهش معناداری را شاهد خواهیم بود . منابع و اراضی محدود 
برای واگذاری نیز نمی تواند منبع مطمئنی برای تامین مالی 
مناطق باشد و همچنین باید سیاست عدم خام فروشی زمین در 
سازمان ها پیگیری شود . اخذ عوارض ها نیز با توجه به شرایط 
مالی کشور و فضای کسب و کارها، خیلی قابل افزایش نیست 
و نمی تواند سهم جدی در تامین مالی با هزینه های زیاد و 
متنوع مناطق داشته باشد و مالحظه می شود که محل های 
تامین منابع مالی مناطق تاکنون ناپایدار بوده و در حال از بین 

رفتن هستند .
ایجاد  جز  چاره ای  هیچ  آزاد  مناطق  کنونی،  شرایط  در 
فرآیندهای جدید در جهت خلق منابع درآمدی نوین ندارند!
تعریف و ایجاد منابع درآمدی جدید و پایدار از الزامات مهم 
و فوری برای مناطق آزاد است که از طرق گوناگون و 
متنوع باید پیگیری گردد. در اولین گام باید به فکر افزایش 
ایجاد  کردن  حداکثری  و  موجود  مالی  منابع  بهره وری 
درآمدها از روش های موجود بود و دارایی های موجود را 

باید برای تولید ثروت استفاده نماییم.
در گام بعدی باید سراغ روش های جدید برویم، اما باید مراقب 
باشیم که در این روش های جدید با وضع عوارض جدید یا 
افزایش ناگهانی قیمت عوارض و خدمات، کسب و کارهای 
موجود را دچار تنش نکرده و فضای کسب و کار را دچار جالش 
نکنیم؛ بلکه باید سراغ جذب سرمایه برویم. اولین گام، جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در پروژه های 
قابل توجیه   حوزه های مختلف صنعتی ، گردشگری ، معدنی ، 
کشاورزی و خدماتی است تا پس از بهره برداری از آن پروژه ها، 
به درآمدهای پایدار برسیم و سرمایه گذاری  ها را نیز جهت دهیم. 
ضمنا برای ایجاد ارزش افزوده در اراضی و یا مشارکت 
در پروژه های سرمایه گذاری می توان از طریق بازارهای 
صندوق های  تاسیس  و  پول  بازار  سرمایه،  )بازار  مالی 

سرمایه گذاری و مشارکت مردمی ( بهره برد .
پررنگ تر کردن نقش شرکت های سرمایه گذاری و توسعه 
مناطق و آماده سازی الزامات الزم برای وارد کردن آنها به 
بورس و جذب منابع مالی از طریق واگذاری سهام آنان و 
همچنین انتشار اوراق بهادار و صکوک نیز می تواند کمک 

موثری برای سازمان های مناطق آزاد باشد. 
روی آوردن به نهادی مالی و پولی ، اخذ تسهیالت ، جذب 
سرمایه های مردمی با ایجاد صندوق ها، انتشارات اوراق 
ازجمله  سرمایه گذاری  پروژه های  در  مشارکت  و  بهادار 
باشد و هر  باید  روش های مورد توجه جدی در مناطق 
کدام از مناطق آزاد باید بتواند از این شیوه ها برای رسیدن 
به اهداف خود استفاده کند و بخش مهمی از مشکالت را 
مرتفع نمایند؛ در غیر این صورت علی رغم داشتن زمینه ها 
و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل عدم منابع 
تامین درآمدها، جایگاهی در برنامه های کالن و راهبردهای 
توسعه اقتصادی کشور نداشته و نخواهند توانست عملکرد 
اجرای  در  اساسی  چالش های  با  و  نمایند  ارائه  موفقی 
پروژه های زیرساختی و رسیدن به اهداف مندرج در ماده 
)یک( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مواجه خواهد شد.
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قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

توسعه صنعتی، تجاری و گردشگری جزیره 
با بهره گیری از ظرفیت منطقه آزاد قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید میدانی و گفت وگو با ساکنان جزیره هنگام بیان کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از فرودگاه بین المللی قشم تاکید کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از ظرفیت های فرهنگی 
و گردشگری شهر قشم بازدید به عمل آورد.

افشار فتح الهی به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان 
ظرفیت های  از  بخشی  از  بازدید  ضمن  قشم،  آزاد  منطقه 
فرهنگی، گردشگری و خدماتی جزیره اظهار داشت: کیفیت 
باید در  ارائه می شود،  خدماتی که توسط بخش های مختلف 

شأن ساکنان و گردشگران جزیره قشم باشد.

از ظرفیت های فرهنگسرای جزیره قشم، بر  بازدید  وی در 
استفاده از ظرفیت های بومی-فرهنگی در این مکان تاکید 
کرد و افزود: خدمات فرهنگی باید در راستای انتفاع مردم و 

با هدف ایجاد فضایی فعال و بانشاط توسعه یابد.
فتح الهی از باغ موزه گیاه شناسی شهر قشم نیز دیدن کرد و خواستار 
عمومی سازی ظرفیت های گلخانه ای این مجموعه با هدف آشنا شدن 

مردم و گردشگران با گونه های گیاهی قابل رشد در جزیره قشم شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از ظرفیت سایت تاریخی 
کولغان، دستوراتی جهت محوطه سازی و نورپردازی این مکان به 

عنوان یک پایگاه میراث فرهنگی و آثار باستانی جزیره صادر کرد.
وی سایت کولغان را ظرفیت ارزشمندی خواند که باید به سرعت 

ساماندهی شده و وارد چرخه گردشگری شود تا به عنوان یک 
ظرفیت فرهنگی مورد استفاده گردشگران قرار گیرد.

فتح الهی در ادامه از کلوپ های غواصی مستقر در پارک زیتون 
شهر قشم بازدید کرد و ضمن تاکید بر لزوم معرفی ظرفیت های 
گردشگری ورزشی و دریایی جزیره قشم، خواستار هم افزایی 
برای  قشم  آبی  تفریحات  حوزه  فعاالن  بین  بیشتر  تعامل  و 

شناساندن این توانمندی ها به مردم کشور و گردشگران شد.

جزیره قشم ظرفیت های منحصربه فردی دارد
وی همچنین توجه به رعایت مسائل حفاظتی و محیط زیستی در 
اکوسیستم دریایی را برای تداوم حیات زیست بوم دریایی قشم الزم 

دانست و گفت: مسائل زیست محیطی از موارد مورد تاکید ریاست 
محترم جمهوری است که تصدی و رسیدگی به آن در مناطق 
آزاد مستقیما به این سازمان ها واگذار شده و ما باید در این زمینه با 

حساسیت بیشتری اقدام کنیم  .
فتح الهی در بازدید از سایر ظرفیت های خدماتی پارک زیتون اظهار 
داشت: قشم ظرفیت ها و امکانات منحصربه فردی دارد که با همکاری 
بیشتر بین ارگان ها، فعاالن و عالقه مندان به عرصه گردشگری باید 
بهتر و بیشتر از گذشته به آن پرداخته شود و در سطح ملی معرفی گردد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین دستور تسریع روند 
بازسازی و احیای مراکز خدماتی در محوطه پارک زیتون و سینما 

دریا را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی صادر کرد.

و  ساماندهی  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
زیباسازی فرودگاه بین المللی قشم یکی از اولویت هایی است 
مثبت  نظر  جلب  و  ظرفیت ها  بهتر  معرفی  به  می تواند  که 

گردشگران و سرمایه گذاران کمک شایانی کند.
بین المللی  فرودگاه  بخش های  از  بازدید  در  فتح الهی  افشار 
زیباسازی  و  ظاهری  وضعیت  ساماندهی  کرد:  تاکید  قشم 
از  یکی  قشم  بین المللی  فرودگاه  مختلف  بخش های 
موضوعاتی است که جهت خدمات رسانی بهتر به مسافران 

باید با فوریت در دستورکار قرار گیرد.
وی همچنین برای انتقال هرچه سریع تر بخش های تکنیکال 
بالک،  تکنیکال  جدید  ساختمان  به  قشم  فرودگاه  اداری  و 
دستورات ویژه ای صادر نمود و بر آمادگی برج مراقبت جدید در 

کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت جایگاه 
فرودگاه به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود به جزیره قشم، 
تصریح نمود: بهسازی و استانداردسازی امکانات و خدمات فرودگاه 
بین المللی قشم می تواند زمینه ساز تبدیل شدن جزیره به یکی از 

مقاصد اصلی گردشگری کشور و منطقه باشد.
به گفته فتح الهی؛ اولویت بندی نیازهای فوری جهت بهبود وضعیت 
و تجهیز هرچه سریع تر فرودگاه قشم برای ارائه خدمات بهتر به 

مسافران باید با فوریت در دستورکار قرار گیرد.
ساماندهی  جهت  ویژه ای  دستورات  همچنین  وی 
واسطه های  حذف  و  هوایی  خطوط  سرویس دهی  وضعیت 
بلیط هواپیما به مقصد  با هدف کاهش هزینه  فرصت طلب 

جزیره قشم صادر نمود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
فرودگاه بین المللی قشم دارای ظرفیت های فراوانی است و باید 
نگاه به این مجموعه، نگاه به یک مجموعه اقتصادی توانمند 

باشد و برای رسیدن به این منظور تالش کرد.
آزاد  افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه  گفتنی است، 
از  این سازمان  از معاونان و مدیران  قشم به همراه جمعی 
بخش های مختلف مجموعه فرودگاه بین المللی قشم نظیر 
ایمنی  تجهیزات  مراقبت،  برج  بالک،  تکنیکال  ساختمان 
و  کرده  بازدید  فرودگاه  خروجی  و  ورودی  ترمینال های  و 
به  مشغول  نیروهای  و  پرسنل  سرمایه گذاران،  از  جمعی  با 

خدمت در فرودگاه به گفت وگو پرداخت.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: فصل جدیدی از 
همکاری میان مسئوالن جزیره با هدف خدمت رسانی بهتر 

به قشموندان آغاز شده است.
افشار فتح الهی در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار شهر قشم، 
بر هم افزایی و تعامل بیشتر میان ارگان های سازمانی و شهرستان 
تاکید کرد و بیان داشت: این جلسه مشترک بیانگر آغاز فصل 

جدیدی از همکاری میان مسئوالن جزیره قشم است.
وی با اشاره به حضور نیروهای جوان در کنار نیروهای باتجربه 
در ساختار شورای شهر گفت: ترکیب نیروهای جوان و باتجربه 

با روحیه تعاملی که بین مجموعه سازمان منطقه آزاد با شورای 
شهر و شهرداری قشم به وجود آمده، می تواند منشأ اقدامات 

شایسته و درخوری برای جزیره باشد.
عامل  عنوان  به   قبل  دوره های  دوگانگی های  از  الهی  فتح 
اصلی عدم بهره برداری مناسب از سرمایه های ملی یاد کرد 
و افزود: این عدم هماهنگی باعث آسیب به جامعه جزیره در 

بهره مندی از امکانات شده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم بر ظرفیت های عمرانی 
موجود که در پی دوگانگی سال های پیش دچار آسیب شده 
از ظرفیت های  بهینه  استفاده  برای  داد:  ادامه  و  تاکید کرد 
موجود، باید تعامل بین مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم، 
شورای شهر و شهرداری در کنار بخش خصوصی و فعاالن 
براساس  کارها  مناسب  تقسیم  با  تا  گیرد  اقتصادی صورت 

مسئولیت های واگذار شده، از ظرفیت های موجود به درستی 
بهره برداری شود.

واگذاری مسئولیت امور شهری، زیباسازی و 
خدمات بافت قدیم به شهرداری شهر قشم

وی بر تعریف و طراحی برنامه ای جامع جهت اشتراک گذاری 
تقسیم  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  توانمندی ها  و  امکانات 
وظایف بین مجموعه های ذی ربط براساس این برنامه جامع، 
درنهایت  و  شهری  امور  ساماندهی  و  خدمات  انسجام  به 

انتفاع جامعه جزیره کمک می کند.
فتح الهی درخصوص رفع مشکالت دوگانگی مدیریتی در منطقه 
گفت: مسئولیت امور شهری، زیباسازی و خدمات بافت قدیم شهر 

قشم به طور کامل به شهرداری واگذار می شود  .

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین خواستار رسیدگی به 
سیما و منظر شهر قشم شد و عنوان داشت: تصمیمات و توافقات اخذ 

شده در این جلسه باید به  فوریت وارد عرصه عمل شود.
براساس این گزارش، در ادامه این جلسه، میرداد میردادی شهردار 
شهر قشم ضمن اعالم آمادگی برای اقدامات مشترک با سازمان 
منطقه آزاد قشم، برخی از معضالت شهری ازجمله نیاز آسفالت ها به 
ترمیم، موضوع جمع آوری آب های سطحی، پروانه های ساختمانی و 

مجوزهای کسب را برشمرد.
همچنین، حبیب بازماندگان رئیس شورای شهر قشم نیز خواستار 

تعامالت بیشتر به ویژه در حوزه بافت فرسوده و قدیم شهر قشم شد.
گفتنی است، اعضای شورای شهر نیز به موضوعاتی از قبیل 
نیاز به سالن ورزشی برای جوانان و بانوان، آرامستان، ترمینال 

مسافری و میدان میوه و تره بار پرداختند.

اولویت حل مشکالت جزیره هنگام با ساکنان و بومیان این جزیره استاولویت حل مشکالت جزیره هنگام با ساکنان و بومیان این جزیره است

لزوم ارائه خدمات مطابق با شأن ساکنان و گردشگران جزیره قشملزوم ارائه خدمات مطابق با شأن ساکنان و گردشگران جزیره قشم

زیباسازی بخش های مختلف فرودگاه قشم جهت خدمات رسانی بهتر به مسافرانزیباسازی بخش های مختلف فرودگاه قشم جهت خدمات رسانی بهتر به مسافران

آغاز فصل جدیدی از همکاری ها میان مسئوالن جزیره قشمآغاز فصل جدیدی از همکاری ها میان مسئوالن جزیره قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، هم راستایی و همیاری 
در عملکرد این منطقه آزاد با دستگاه های استانی را زمینه ساز 

توسعه صنایع و رونق اشتغال در این منطقه دانست.
افشار فتح الهی با خلیل قاسمی مدیرکل صنعت، معدن و 

تجارت استان هرمزگان دیدار و گفت و گو کرد.
رفع مشکالت ناشی از دوگانگی های مدیریتی و افزایش 
تعامالت دوسویه برای رفع مشکالت صنایع، از محورهای 

اصلی این نشست بود.
افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در این 
جلسه بر لزوم تامین زیرساخت ها جهت فعالیت سرمایه گذاران 
عالقه مند به حوزه تولید تاکید کرد و بیان داشت: همیاری 
در عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم با دستگاه های استانی 
می تواند زمینه ساز توسعه صنایع، رونق اشتغال و به دنبال آن، 

تولید کاالهای صادرات محور باشد.
همچنین، خلیل قاسمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان هرمزگان نیز ضمن اعالم آمادگی این مجموعه جهت 
همکاری مشترک با سازمان منطقه آزاد قشم گفت: استان 
نیز با ایجاد تسهیالت و امکانات در مسیر حمایت از تولید، 
تمام توان خود را در جهت هماهنگی بیشتر با سازمان منطقه 
آزاد قشم در راستای رفع مشکالت و موانع فعاالن اقتصادی 

در جزیره قشم انجام خواهد داد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از اجرای طرح 
نگهداشت خدمات،  فضای سبز و  زیباسازی شهری، کارگران 
خدمات شهری را صف اول جبهه خدمات رسانی شایسته 

دانست و از زحمات شبانه روزی آنها قدردانی کرد.
افشار فتح الهی در این بازدید که با هدف تکریم و ارج نهادن 
صورت  شهری  خدمات  پرسنل  وقفه  بی  تالش های  به 
گرفت، اظهار کرد: نظافت و پاکیزگی محیط عمومی شهر 
خدمات  همکاران  طاقت فرسای  و  فراوان  زحمات  نتیجه 

شهری و فضای سبز است.
به گفته وی؛ طرح نگهداشت خدمات،  فضای سبز و  زیباسازی 
شهری، ضمن جلب رضایت مندی بسیار خوب شهروندان، چهره 

شهر را به حالت های استاندارد شهری نزدیک کرده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین ضمن گفت وگو 
با نیروهای خدمات شهری و فضای سبز، به منظور بهبود و 
ارتقای کیفی خدمات و کمک به اقشار کم درآمد خصوصا 

پاکبانان خدمات شهری، دستورات ویژه ای صادر نمود.
فتح الهی همچنین در بازدیدی سرزده، به بررسی وضعیت 
و مشکالت یکی از مجتمع های نیمه کاره در محدوده نخل 
زرین پرداخته و دستورات ویژه ای جهت تعیین تکلیف و 
ساماندهی وضعیت ساختمان های نیمه کاره در سطح شهر 

قشم جهت بهبود وضعیت سیما و منظر شهری صادر کرد.
براساس این گزارش، در طرح نگهداشت خدمات، فضای سبز و 
زیباسازی شهر قشم، هر روز نیروهای خدمات شهری و فضای 
سبز، با تجهیزات و ماشین آالت مکانیزه با نظارت مدیران، ناظران 
و عوامل پیمانکاران مربوطه، اقدام به نظافت، شستشو ، جمع آوری 
ضایعات، پاکسازی زمین های بایر، حذف زوائد فیزیکی، شستشو 
و  جداول  پارکی،  سطل های  و  زباله  مخازن  رنگ آمیزی  و 
تابلوهای ترافیکی، مرمت پیاده روها و جداول، لکه گیری آسفالت 

و انجام عملیات کاشت و داشت فضای سبز شهری می کنند.
همچنین در این بازدید، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
در طرح پاکسازی محله ای که با حضور 60تن از کارکنان 
خدمات شهری در محله نخل زرین قشم انجام شد، روند و 

چگونگی اجرای این طرح های روزانه را ارزیابی کرد.
بررسی وضعیت حضور در محدوده پروژه نیمه تمام پارک ورزشی 
پردیس خلیج فارس و کمپ پارک آفتاب 2 واقع در ساحل جنوبی 

شهر قشم، بخش دیگری از بازدیدهای فتح الهی بود.
اولویت های  تعیین  بر  تاکید  ضمن  بازدید  این  در  وی 
سرمایه گذاری جزیره، تصریح کرد: تهیه بسته های متنوع 
بخش  توان  و  ظرفیت ها  از  استفاده  جهت  سرمایه گذاری 
خصوصی و جلب نظر و حضور سرمایه گذاران در پروژه های 

سازمان منطقه آزاد قشم، یکی از اولویت ها است.
فتح الهی بر سرعت بخشیدن به روند فعالیت عمرانی جهت 
تکمیل و ارائه خدمات به قشموندان و گردشگران جزیره 
تاکید کرد و خاطرنشان نمود: تعیین تکلیف، رفع مشکالت 
و فعال شدن هرچه سریع تر پروژه های نیمه تمام عمرانی و 

گردشگری در اولویت می باشد.
دستورات  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مراقبت  نگهداشت،  وضعیت  ساماندهی  جهت  ویژه ای 
ارائه  برای  کمپ پارک ها  خدماتی  و  بهداشتی  تاسیسات 

خدمات بهتر به گردشگران صادر کرد.

افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، حجت االسالم 
حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، سرهنگ امیری کیا فرمانده سپاه، 
سرهنگ متاجی فرمانده پایگاه دریابانی و جمعی از مدیران اجرایی 
شهرستان و معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم از ظرفیت ها 

و بخش های مختلف جزیره هنگام بازدید کردند.
افشار فتح الهی در بازدید میدانی از بخش های مختلف جزیره 
هنگام و گفت وگو با ساکنان این جزیره، اظهار داشت: برخی 
نیازهای امروز جزیره هنگام، نیازهای ابتدایی و بدیهی است که 
طی سال ها بی پاسخ مانده و امروز باید براساس اولویت بندی و با 

قید فوریت برای رفع آنها اقدام کرد.
حل  اولویت  اینکه  بیان  با  هنگام  جزیره  مردم  جمع  در  وی 
مشکالت با ساکنان و بومیان این جزیره است، ادامه داد: مسائل 
و مشکالت پس از اولویت بندی باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
طبق برنامه ریزی های انجام شده با هدف بهبود کیفیت زندگی 

ساکنان این جزیره در دستورکار قرار گیرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: برای جلوگیری 
از زمین خواری، ایجاد بورس زمین و ساخت و ساز غیرمجاز 
ساکنان  و  دهیاری  محلی،  جامعه  باید  سودجویان،  توسط 

بخش های مختلف جزیره هنگام اقدامات الزم را انجام دهند.

به گفته فتح الهی؛ طرح جامع توسعه متوازن برای بخش های 
مختلف گردشگری، عمرانی، خدماتی و... آماده شده و پس 
نزدیک شاهد حل سریع تر مشکالت  آینده  در  آن  ابالغ  از 

ساکنان جزیره هنگام خواهیم بود.
ادامه درخصوص حل  سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در 
مشکالت بازارچه سنتی جزیره هنگام و امکان ادامه فعالیت 

ساکنان شاغل در این بازارچه دستورات ویژه ای صادر کرد.
اظهار  جزیره  این  ساکنان  درخواست های  به  پاسخ  در  وی 
سنتی  بازارچه  کیفیت  و  ظاهر  بازسازی  و  بهسازی  کرد: 
هنگام باید با مشارکت مردم و حمایت سازمان منطقه آزاد 

قشم در دستورکار قرار گیرد.
فتح الهی در ادامه با تاکید بر ضرورت حضور سرمایه گذاران 
جهت توسعه منطقه، افزود: ساکنان و بومیان جزیره هنگام 
با تشکیل یک تعاونی سرمایه گذاری و با نگاهی اقتصادی 
بهتر  و  بیشتر  توسعه  در  سازنده  نقش  ایفای  به  می توانند 

محیط زندگی خود اقدام کنند.
وی همچنین اذعان نمود: ما کارگزاران دولت مردمی با تمام 
توان خود برای رفع مشکالت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی و 

اجتماعی سکانان این منطقه تالش خواهیم کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، حفظ محیط زیست و منابع 
طبیعی جزیره هنگام را وظیفه همگانی تمام بخش ها، مردم 
رعایت  کرد:  تصریح  و  دانست  جزیره  این  ساکنان  به ویژه  و 
استانداردهای محیط زیستی توسط تمامی بخش ها باید مورد 
با  برخورد  جهت  قانونی  پیگیری  و  گیرد  قرار  دقیق  بررسی 

متخلفان نیز باید انجام شود.
وی درخصوص درخواست های بهداشتی و درمانی مطرح شده از 
سوی ساکنان این جزیره نیز بر ضرورت تکمیل، تجهیز و راه اندازی 

هرچه سریع تر درمانگاه جزیره هنگام با فوریت تاکید نمود.
فتح الهی همچنین با صدور دستوراتی ویژه برای حل بخشی از 
مشکالت ساکنان جزیره هنگام، ضرب االجلی یک ماهه تعیین کرد.

تامین یک دستگاه خودرو جهت دفع زباله، بهسازی و تجهیز پارک 
و زمین بازی کودکان، ساماندهی موضوع پارکینگ گردشگران 
جزیره هنگام در اسکله کندآلو و تامین برخی از تجهیزات آموزشی 
جهت استفاده دانش آموزان در حوزه های فرهنگی نیز بخش 
دیگری از دستورات سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به 

نیازهای ساکنان جزیره هنگام بود.
براساس این گزارش، امام جمعه شهرستان قشم نیز در جمع مردم 
اظهار کرد: هیچ شان و جایگاهی جز خدمت به مردم برای مسئوالن 

و دست اندرکاران بخش های اجرایی وجود ندارد.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی ادامه داد: خوشبختانه روحیه 
و  رفتار  در  و همچنین  سیزدهم  دولت  در  جهادی  و  مردمی 
دستورات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به وضوح مشاهده 
می شود که می تواند نویدبخش آینده ای روشن برای ساکنان 

بخش های مختلف جزیره قشم و هنگام باشد.
طی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  داشت:  اظهار  وی 
هفته های گذشته با رویکرد محرومیت زدایی و در بازدیدهای 
میدانی به بررسی مسائل و مشکالت بخش های مختلف جزیره 
پرداخته و امیدواریم این رویه مثبت تا حل مشکالت و بهبود 

وضعیت زندگی مردم ادامه داشته باشد.
امام جمعه شهرستان قشم در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای 
میدانی، فرصتی بی نظیر برای شناخت دقیق معضالت و مشکالت 
موجود در جای جای این منطقه است که با سیاست گذاری خوب 
صورت گرفته، شاهد حرکت های بسیار مطلوبی جهت بهبود وضعیت 

و کیفیت زندگی مردم در این منطقه خواهیم بود.

در  باید  قشم  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
همدلی و همسویی بین مردم و مسئوالن به الگویی برای 

کشور تبدیل شود.
شوراهای  و  دهیاری ها  نمایندگان  جمع  در  فتح الهی  افشار 
سالن  در  قشم  جزیره  حرا  بخش  روستاهای  اسالمی 
سخنرانی تماشاگه حرا روستای سهیلی اظهار داشت: ظرفیت 
منطقه آزاد قشم باید به جهش در حوزه های صنعتی، تجاری 

و گردشگری کمک کند.
به  آب رسانی  امکانات  نبود  نظیر  مشکالتی  به  اشاره  با  وی 
روستاهای جزیره افزود: وجود مشکالت زیرساختی و کمبود در 
بدیهیات اولیه زندگی مردم جزیره، ناشی از سوء مدیریت های 
پیشین بوده که با همدلی و همسویی مسئوالن و مردم، آماده 
برداشتن گام بلندی جهت توسعه این منطقه و تبدیل شدن به 

یک الگو برای کشور خواهیم بود.
به گفته فتح الهی؛ برای استفاده از مزایای منطقه آزاد قشم و 
جبران عقب ماندگی ها، در دولت مردمی و انقالبی دکتر رئیسی، 
فرصتی برای تعلل وجود ندارد و باید برای پایان دادن به این 

کاستی ها، اقدامات جهشی صورت گیرد.

خودباوری، کلید موفقیت جامعه ما است
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، یادآور شد: به گفته 
رهبری، جوانان و مردم کشور باید به این باور برسند که ما 
این  تزریق  نظام  کارگزاران  به عنوان  ما  و وظیفه  می توانیم 

باور در الیه های اجتماع و مردم است.
مشکالت  حل  اولویت  در  را  آب  مسئله  الهی،  فتح 
به گونه ای  مشکل  این  برای  گفت:  و  کرد  معرفی  جزیره 
برنامه ریزی شده که ظرف یک دوره کوتاه مدت مشکل آب 

جزیره را برای همیشه حل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بعد از حل این مشکالت زیرساختی و بنیادین، 
می توانیم شعار توسعه صنعتی و اقتصادی در این منطقه را 

تحقق بخشیم.
عنوان  جوانان  مسکن  موضوع  به  اشاره  با  عالی  مقام  این 
داشت: مسئله مسکن جوانان از وعده های دولت بوده و باید 

به سرانجام برسد.
خبر  روستایی  تفاهم نامه های  نهایی شدن ۳0درصد  از  وی 
داد و افزود: ۷0درصد مابقی این تفاهم نامه ها تا پایان سال 

نهایی خواهد شد.
به  جزیره  سطح  نیاز  تامین  مورد  در  همچنین  فتح الهی 
نقاط جزیره  نمود: همه  اذعان  نیز  ایستگاه های آتش نشانی 
نیاز به ایستگاه آتش نشانی دارد تا در کمترین فرصت امکان 

امدادرسانی وجود داشته باشد.
وی از آمادگی منطقه آزاد قشم برای پشتیبانی از اقدامات نوسازی و 
بهسازی خدمات گردشگری در روستاها خبر داد و تاکید کرد: در همه 

اقدامات، اولویت با نیروهای بومی جزیره است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خواستار نوآوری 
و طراحی ایده های خالقانه در صنعت گردشگری جزیره شد 
و خاطرنشان کرد: ارتقاء کیفیت خدمات، معرفی ظرفیت های 
مدیریت  آن،  کنار  در  و  بین المللی  و  ملی  در سطح  منطقه 
نگهداشت صحیح از منابع و امکانات موجود، خواسته ما از 
مردم و نمایندگان آنان در راستای کمک به توسعه اقتصادی 
و همکاری با مسئوالن برای رسیدن به جزیره ای در شان 

ساکنان است.
بخشدار حرا، شیخ  این جلسه وحید جابری  در  است،  گفتنی 
شیخ  قشم،  اختالف  حل  شورای  رئیس  امینی  محمدصالح 
نماینده  پوزن  و  دوربنی  روستای  دهیار  مالزاده  عبدالسالم 
سخنانی  ارائه  به  حرا  بخش  روستاهای  اسالمی  شوراهای 

درخصوص مشکالت و ظرفیت های این بخش پرداختند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
عنوان کرد:

کارگران خدمات شهری، 
صف نخست جبهه 

خدمات رسانی شایسته 
هستند
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