
سرمقاله

ترانزیت و لجستیک در مناطق آزاد؛ 
بدون متولی و برنامه

 با پیچیده شدن روند تند تحوالت بین المللی در جهان امروز و اهمیت 
از  یکی  کشورها،  خارجی  سیاست  تعیین  در  جغرافیا  مجدد  یافتن 
رقابت های  کنونی، شکل گیری  در شرایط  مطرح  موضوعات  مهم ترین 
منطقه ای جهت رسیدن به جایگاه تاثیرگذار در حوزه ارتباطات، ترانزیت 
جغرافیایی  مزیت  از  می کوشد  نیز  ایران  است.  بین المللی  لجستیک  و 
بیشترین  بین المللی  ترانزیت  و  لجستیک  زمینه  در  خود  بی بدیل 

بهره برداری را داشته باشد.
در این راستا؛ مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه 
در نخستین اجالس وزرای ایران با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، 
ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان درخصوص همکاری های ترانزیتی، 
با تاکید بر اهمیت ترانزیت و حمل ونقل در دیپلماسی اقتصادی و سیاست 
همسایگی ایران،  این دو موضوع را ابزاری برای مواصالت و ارتباطات 

درون منطقه ای و همچنین توسعه اقتصادی منطقه ای اعالم می نماید.
می توانند  ترانزیت  حوزه  در  که  اقتصادی  مراکز  مهم ترین  از  یکی  اما 
برای کشور نقش حیاتی ایفا کنند، مناطق آزاد است. مناطق آزاد چابهار، 
قشم، ماکو، ارس و انزلی ازجمله مناطقی هستند که با داشتن موقعیت 
بین المللی،  مواصالتی  مسیرهای  در  گرفتن  قرار  و  ویژه  راهبردی 
لجستیک  در حوزه  منطقه ای  اثر گذار  مرکز  به یک  کدام  می توانند هر 
وعده های  علی رغم  می رسد  نظر  به  اما  گردند.  تبدیل  کاال  ترانزیت  و 
بسیار و شعارهای بزرگ در سطح مناطق آزاد، نقشه راه، برنامه و ساختار 
عملیاتی برای پیگیری امر ترانزیت وجود ندارد و همه چیز در حد حرف 

و خبرهای بی پشتوانه اجرایی خالصه می گردد.
منطقه آزاد چابهار زمانی قرار بود بزرگ ترین و فعال ترین بندر اقیانوسی ایران 
شده و شمال و جنوب کره زمین را بهم وصل کند و شبه قاره هند را به 
اروپا و روسیه متصل نماید؛ اما امروز هند به دنبال حضور در خط ترانزیت 
دریایی دریای سرخ-بندر حیفای رژیم اشغالگر قدس است و بنادر گرجستان 
را برای دستیابی به اروپا و روسیه انتخاب کرده است؛ یا منطقه آزاد ارس که 
در بحبوحه ایجاد کریدور »زنگه زور« توسط رقبای منطقه ای ایران در قفقاز 
جنوبی، شعار ایجاد هاب ترانزیتی شرق آسیا و اروپا را سر می داد، امروز به 
چند عنوان رسانه ای نظیر دروازه ورودی به اتحادیه اوراسیا بسنده کرده و 
گاهی وقت ها جهت یادآوری، به نقش بزرگ سیستم حمل و نقلی جلفا در زمان 

جنگ، به عنوان افتخار ملی خود اشاره می کند!
و  شده اند  واقع  ایران  ارتباطی  مفاصل  در  کدام  هر  کشور  آزاد  مناطق 
همه نیک می دانیم وقتی مفصل کار نکند، اندام های بدن چه وضعیت 
دردناکی را متحمل خواهند شد. به نظر می رسد در این شرایط بالتکلیفی 
و بی عملی مناطق آزاد در حوزه ترانزیت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به عنوان سیاستگذار کالن حوزه مناطق آزاد می بایست 
لجستیک  و  ترانزیت  در حوزه  راهبردی  برنامه  تدوین  با جدیت جهت 

به همراه ساختار اجرایی و پیگیری موضوع در این مناطق ورود نماید  .
به هرحال، اگر طبق گفته معاون اقتصادی وزارت امورخارجه »ترانزیت و 
حمل ونقل در دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران« واقعا دارای 
اهمیت است؛ امروز مناطق آزاد باید در خط مقدم این حرکت ملی و دیپلماسی 
اقتصادی ایران قرار گیرند. باید بدانیم وقتی که ما با تمام قوت شعار می دهیم، 
دیگران با تمام استعداد و ظرفیت خود درحال تالش هستند، آن هم در 
شرایطی که آنان بار سنگین تحریم های سفت و سخت در همه زمینه ها را 
تحمل نمی کنند و این اقتصاد ایران است که مجبور می باشد به همراه وزنه 
بزرگ تحریم در پای خود، در رقابت سنگین ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 

شرکت کند تا بتواند حق جغرافیای استثنایی ایران زمین را بگیرد.
طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، مناطق آزاد 
ماموریت دارند اقتصاد منطقه ای کشور را به اقتصاد بین المللی متصل نمایند؛ 
قطعا این هدف بدون داشتن یک سیستم ارتباطی روان و پیشرفته در حوزه 
ترانزیت کاال و خدمات میسر نخواهد بود. در حقیقت، برخورداری از شبکه 
ارتباطی و زیرساخت های لجستیک روزآمد، در ذات یک منطقه آزاد است و 
جزو الزامات حیاتی آن محسوب می شود؛ اما چرا امروز مناطق آزاد ما نه به 
چنین امکاناتی مجهز هستند و نه ساختار و برنامه اجرایی اصولی برای این 
امر وجود دارد؟ آیا این جز ضعف استراتژی کالن توسعه در مناطق آزاد ایران 
است؟ آیا این فقدان، جز مهم نبودن ماموریت های حیاتی و ذاتی در برنامه 
مدیریتی مناطق آزاد معنای دیگری دارد؟ آیا منطقه آزاد بدون داشتن سیستم 
حمل ونقل بین المللی مفهوم پیدا می کند؟ کدام منطقه آزاد فعال و موفقی 
در دنیا وجود دارد که در حوزه لجستیک و حمل ونقل برنامه و استراتژی 

نداشته باشد؟
امروز که دنیا درحال دگردیسی بزرگ قرار گرفته است و قدرت های بین المللی 
می کوشند مسیرهای متفاوتی را در حوزه ترانزیت جهت پایدارسازی توسعه 
اقتصادی خود تعریف نمایند، فرصت بزرگی برای ایران به وجود آمده است تا 
در سایه امنیتی که به برکت خون هزاران تن از جوانان این مرز و بوم حاصل 
شده، بتواند به عنوان یک قدرت منطقه ای بزرگ، تبدیل به یک چهارراه 
جهانی در ترانزیت کاال، انرژی و گردشگری شود. این فرصت بی بدیل نباید 
از دست برود، خصوصا در زمانی که نسل جدید جوانان ایرانی به شدت 
بین المللی می اندیشند و در سایه ابزارهای نوین ارتباطی، توان تجزیه و تحلیل 
و مقایسه را کسب کرده اند. این جوانان به دنبال فرصت ایفای نقش در جامعه 
جهانی اند و اگر این فرصت به هر دلیلی مخصوصا به سبب ندانم کاری و 
عدم جدیت مسئولین امر ایجاد نشود، ظلم بزرگی در تاریخ توسعه ایران 

اتفاق می افتد  .
پیوند های  توسعه  مسیرهای  کم هزینه ترین  و  بهترین  آزاد  مناطق 
آزاد  مناطق  دست اندرکاران  آن که  شرط  به  هستند،  کشور  بین المللی 
و  کرده  درک  به خوبی  حساس  برهه  این  در  را  مسئولیت شان  بتوانند 
نسبت به انجام آن جدیت داشته باشند. درست است در دنیای خالی از 
شعار، امیدها کم رنگ می شوند؛ اما در دنیایی پر از شعار و بدون برنامه 
موال  فرموده  به  که  فرصت هایی  رفتن  دست  از  جز  حاصلی  هدف،  و 

امیرالمومنین علی)ع( همچون ابر در گذر هستند، به دست نخواهد آمد  .
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نگاهی به عملکرد مناطق آزاد در حوزه لجستیک و ترانزیت ملی و بین المللی ایران:نگاهی به عملکرد مناطق آزاد در حوزه لجستیک و ترانزیت ملی و بین المللی ایران:

تقویت دیپلماسی اقتصادی با هم افزایی 
مزیت های ترانزیتی مناطق آزاد

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

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار
 با نماینده ولی فقیه در گیالن عنوان کرد: با نماینده ولی فقیه در گیالن عنوان کرد:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار
 با سفیر قزاقستان بیان کرد: با سفیر قزاقستان بیان کرد:

ضرورت ارتقاء سطح کیفی ضرورت ارتقاء سطح کیفی 
آموزش و رفع مشکالت آموزش و رفع مشکالت 

فرهنگیان در جزیره کیشفرهنگیان در جزیره کیش

تحقق دستاوردهای ترانزیتی و تحقق دستاوردهای ترانزیتی و 
اقتصادی با اتصــال راه آهن به اقتصادی با اتصــال راه آهن به 

منطقه آزاد انــزلیمنطقه آزاد انــزلی

گسترش روابط ایران با گسترش روابط ایران با 
کشورهای همسایه با بهره گیری کشورهای همسایه با بهره گیری 

از موقعیت ژئوپلیتیک قشــماز موقعیت ژئوپلیتیک قشــم
صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید



با  نشستی  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و فرهنگیان جزیره، بر اهمیت ارتقاء 

سطح کیفی آموزش و رفع مشکالت فرهنگیان کیش تاکید کرد.
مهدی کشاورز با بیان این که مشکالت امروز در حوزه آموزش و پرورش 
ناشی از ترک فعل ها و کم کاری ها در گذشته است، گفت: در دولت سیزدهم 
گام های موثری برای کاهش کمبودها و جبران ترک فعل ها و کم کاری های 

گذشته برداشته شده است.
با پیگیری و بررسی تیم مدیریت  ادامه سخنان خود اظهار داشت:  وی در 
جدید سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش فضای آموزشی مدارس، نوسازی و 
ساخت و سازها در دستورکار قرار گرفته و تا سال آینده مشکل کمبود فضای 

آموزشی طبق برنامه ریزی حل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که ظرف 6ماه گذشته، 
آموزش و پرورش کیش هزینه شده  برای  تومان  20میلیارد و 300میلیون 
دبیرخانه  سوی  از  قانونی  مجوز  دریافت  صورت  در  نمود:  اذعان  است، 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به طور حتم در حوزه های مسکن، 

حقوق معلمان و رفع مشکالت معیشتی آنها اقدام خواهیم کرد.
کشاورز از واگذاری زمین و صدور پروانه رایگان جهت ساخت منازل سازمانی 
برای فرهگیان کیش خبر داد و گفت: با همفکری و تعامل سازنده وزارتخانه 

در این زمینه و ارائه راهکارهای موثر، این مهم تحقق می یابد.
وی بیان داشت: جزیره کیش از 4راه مواصالتی؛ تنها به مسیرهای دریایی 
است  از ساکنان  بسیاری  انتخاب  دارد که مسیر هوایی  و هوایی دسترسی 
بودجه های  در  بنابراین  دارد؛  دنبال  به  آنها  برای  هنگفتی  هزینه های  و 

پیشنهادی این امر نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کشاورز تاکید کرد: انتظار می رود آموزش و پرورش و وزارتخانه برای افزایش 
تعلق  معیشت  هزینه های  به  که  به ضریب هایی  توجه  با  فرهنگیان  حقوق 
می گیرد، ارتقا سطح کیفی آموزش، تامین نیروی انسانی مجرب و کاهش 

کمبود تعداد معلمان، همکاری های الزم را با سازمان داشته باشد.
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش نیز افزایش تعداد مدارس با کمک 
خیرین و سرمایه گذاران مدرسه ساز و سازمان نوسازی ، بخش عمده بهسازی 

و نوسازی مدارس ، کمک به معیشت فرهنگیان را در دستورکار دارد.
این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  همچنین، 
نشست گفت: مشکالت ناشی از وضعیت نامطلوب آموزش و پرورش کیش 

متوجه تعداد 30هزار نفر از کیشوندان شده است.
یاسر شاه پیری تصریح کرد: ضروری است وزارت آموزش و پرورش نسبت 

و مسکن  معیشتی  تعداد 200معلم،  کمبود  حوزه های  در  به حل مشکالت 
فرهنگیان، کالس درس و فضای آموزش کیش اقدام کند   .

با بیان این که بیش  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
از ۱0هزار دانش آموز در جزیره مشغول تحصیل هستند، اظهار داشت: برای 
رفع چالش های آموزش و پرورش کیش با همکاری وزارتخانه و سازمان باید 

راهکارهای عملی بررسی شود.
در ادامه، امام جمعه اهل تسنن کیش گفت: آموزش و پرورش نقش بسزایی در 

معرفی استعداد ها و ایجاد شرایط الزم برای شکوفایی دانش آموزان ایفا می کند.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به این که کیش در بسیاری از حوزه ها، الگوی 
سرآمد در سطح کشور است بیان داشت: با اهتمام ویژه و همکاری وزارت 
آموزش و پرورش به طور حتم می توانیم مشکالت پیش روی را رفع کنیم.

براساس این گزارش، در این نشست، تخصیص ساختمان آموزشی استثنایی، 
تعیین تکلیف کیفیت بخشی مدارس، تعیین تکلیف ساختار آموزش و پرورش 
کیش، رفع کمبود و به کارگیری نیروهای خدماتی در مدارس، ارائه راهکار 

برای توسعه افزایش نیروی انسانی و کاهش تراکم کالس ها مطرح شد.
گفتنی است، احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز 
محسن  پرورش،  و  آموزش  وزارت  مردمی  مشارکت های  توسعه  و  غیردولتی 
نظر پور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات، شیخ یعقوب شمس امام جمعه 
اهل تسنن کیش، حیدری راد رئیس آموزش و پرورش کیش به همراه جمعی از 

فرهنگیان جزیره و اصحاب رسانه در این جلسه حضور داشتند.
شایان ذکر است، جزیره کیش دارای بیش از ۱0هزار دانش آموز است که در 
۵2مدرسه دولتی و خصوصی و 400کالس در حال تحصیل هستند و درحال 
حاضر نیاز به ساخت ۵4 تا ۵6کالس دیگر و افزایش فضای آموزشی است.

کیش2

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس 
و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، برای 
ارتقاء وضعیت آموزشی جزیره کیش اعالم آمادگی کرد.
آزاد  منطقه  مسئوالن  با  نشستی  در  محمود زاده  احمد 
کیش، بر نقش مهم تعلیم و تربیت آموزش و پرورش 
اشاره کرد و گفت: پیشرفت، تعالی و توسعه هر کشوری 

تحت تاثیر آموزش و پرورش است.
اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام  در  داشت:  اظهار  وی 
کشور  سرمایه  مهم ترین  انسانی،  نیروی  موضوع 
تحول  سند  باالدستی،  اسناد  در  که  می شود  محسوب 
اشاره  آن  به  انقالب  دوم  گام  بیانیه  و  کشور  بنیادی 
پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروهای  و  است  شده 
خودسازی،  عامل  باید  دانش آموزان  و  معلمان  ازجمله 

جامعه سازی و تمدن سازی باشند.
ماموریت  داشت:  بیان  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
انتقال مفاهیم  انقالب اسالمی،  تداوم  استمرار و  خطیر 
و ارزش ها و تجارب از نسل های گذشته به نسل حاضر 
و آینده، در گرو رشد و پیشرفت آموزش و پرورش است.
باید  انقالب  دستاوردهای  افزود:  ادامه  در  محمود زاده 
جهادی  تفکر  و  انقالبی  نگاه  با  انسانی  نیروی  توسط 

به آیندگان تسری یابد؛ باید توجه داشت که آینده نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در کالس های درس توسط 
این  و  می شود  طراحی  و  مهندسی  دانش آموز،  و  معلم 

مهم بیانگر نقش بااهمیت آموزش و پرورش است.
ویژه ای  نگاه  سیزدهم  دولت  در  کرد:  تصریح  وی 
خوبی  برنامه ریزی  و  دارد  وجود  پرورش  و  آموزش  به 
از  است؛  شده  انجام  دولت  تحول  سند  از  استفاده  با 
راهبرد  سه  نیز  وزارتخانه  در  نوری  دکتر  حضور  زمان 
پرورش، حاکم  و  آموزش  نظام حکمرانی  مردمی سازی 
شدن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقا خدمات و تضمین 
برنامه ریزی شده  کشور  نقاط  تمام  در  آن  ارائه  کیفیت 

است.
توسعه  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
مشارکت های مردمی، با اشاره به این که پس از ۱۱سال 
داد:  ادامه  است،  شده  فراهم  معلمان  رتبه بندی  زمینه 
نگاه ما به مناطق آزاد به ویژه کیش نگاه واالیی است، 
آموزشی  فعالیت های  کیفی سازی  اعتالی  بستر  باید 
از  از  استفاده  با  و  کنیم  فراهم  را  کیش  پرورشی  و 

ظرفیت های خوب کیش گام های موثری برداریم.
و  نرم افزاری  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  محمود زاده 
کیش  جزیره  پرورش  و  آموزش  حوزه  سخت افزاری 
اظهار کرد: این وزارتخانه تمام امکانات و خدمات خود 
را به کار گرفته تا با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش 
و  آموزش  وزارت  بین  شده  منعقد  تفاهم نامه  بر اساس 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  پرورش 

اقتصادی، این چالش ها رفع شود.
وی در ادامه خواستار ترسیم و تدوین برنامه ای از سوی 
43شاخص  قالب  در  کیش  آزاد  منطقه  در  امر  متولیان 

برای تحقق نیازهای آموزش و پرورش جزیره شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: همچنین به منظور 
نیز  کوتاه مدت  در  مدارس  انسانی  نیروی  کمبود  رفع 

استفاده  معلمان،  تدریس  ساعات  افزایش  راهکار  سه 
خدمت  خرید  نهایت  در  و  بازنشستگان  ظرفیت  از 
با  پرورش  و  آموزش  اداره  و  گرفته  قرار  دستورکار  در 
با سه  نیرو  درحال جذب  اداره کل هرمزگان  همکاری 

راهکار پیش روی است.
محمود زاده همچنین کمبود فضای آموزشی را از دیگر 
گفت:  و  شمرد  بر  کیش  پرورش  و  آموزش  مشکالت 
نوسازی  کل  اداره  ایجاد  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
مناطق آزاد موافقت کرده است تا در آینده برای ساخت 

و بازسازی مدارس بستر فراهم باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس 
مردمی،  مشارکت های  توسعه  و  غیردولتی  مراکز  و 
دایر  امکان  با  ساختمان هایی  اجاره  پیشنهاد  همچنین 

کردن کالس و دوشیفته کردن مدارس ارائه کرد.
آموزش  مدیرکل  قویدل  محمد  گزارش،  این  براساس 
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  هرمزگان  پرورش  و 
اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان آماده همکاری با 
سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع چالش های جزیره 
در حوزه مدارس، معلمان و دانش آموزان بوده و برخی 

اقدامات نیز درحال انجام است.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسالمی گفت: جزیره 
کیش ظرفیت تبدیل به دروازه ورودی فناوری های نوین 

پستی جهان را دارد.
و  همایشی  رویداد  به کار  آغاز  آیین  در  لیایی  محمود 
پست  کرد:  اظهار  کیش  پست  اینوتکس  نمایشگاهی 
ظرفیت  از  استفاده  پیشقراول  اسالمی  جمهوری 
دانش بنیان ها و استارتاپ ها در کشور است و امسال سه 
دوره رویداد ویژه این فعالیت ها در کشور اجرا شده است.
وی اضافه کرد: این رویدادها به منظور تکمیل زنجیره 
دانش بنیان  شرکت های  با  مدیریتی  اکوسیستم  ارتباط 
در کشور برگزار و در این راستا دبیرخانه این جشنواره 

اینوتکس پست ایران در جزیره کیش ایجاد می شود.
و  همکاری  صورت  در  همچنین  کرد:  اظهار  لیایی 
این جزیره ظرفیت  آزاد کیش،  موافقت سازمان منطقه 
جهان  پستی  نوین  فناوری های  ورود  دروازه  به  تبدیل 
را دارد تا پس از کسب نتایج مناسبت به سراسر کشور 

تسری پیدا کند.
پایان،  در  اسالمی  جمهوری  پست  شرکت  مدیرعامل 

اجرای پست سبز، راه اندازی کارخانه نوآوری بین المللی 
پستی در کیش را از دیگر پیشنهادات خود اعالم کرد و 
خاطرنشان نمود: با توجه به تبعیت این جزیره از قوانین 
اهداف  این  به  می توان  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق 

رسید.
با  همزمان  پست  اینوتکس  نمایشگاه  است،  گفتنی 
سالروز گرامیداشت روز جهانی پست، با حضور بیش از 
۵0شرکت شتاب دهنده و استارتاپی در حوزه های مرتبط 

با خدمات پستی در جزیره کیش برگزار شد.
شامل  تخصصی  فعالیت های  است،  ذکر  شایان 
و  کاال  تحویل  و  دریافت  لجستیک،  حمل ونقل، 
خدمات پرداخت اعتباری و همچنین برگزاری پنل های 
تخصصی، در نخستین رویداد ملی و دانش بنیان شرکت 

ملی پست با عنوان اینوتکس پست بود.
برخی از کسب و کارهای دانش بنیان در این نمایشگاه، 
ارائه  بودند که ضمن  نوآوری پست کشور  مراکز  عضو 
با  آخرین دستاوردها و خدماتشان در حوزه های مرتبط 
خدمات پستی، در نشست هایی با محوریت تبادل نظر و 

انتقال تجربه ها شرکت کردند.

رونمایی تمبر طالی حرم امام حسین )ع( در کیش
در  حسین )ع(  امام  مطهر  حرم  طالی  تمبر  همچنین، 
جزیره  در  جام جهانی  تمبر  نمایشگاه  گشایش  حاشیه 

کیش رونمایی شد.
چاپ  به  عراق   کشور  توسط  تمبر  این  کاغذی  نسخه 
رسیده و نسخه طالیی آن نیز توسط یکی از شرکت های 
نسخه  است؛  شده  ضرب  ایران  تمبر  حوزه  در  فعال 
به  و  سانتی متر  پنج  در  اندازه سه  در  تمبر  این  طالیی 
وزن پنج گرم طالی خالص ضرب شده و قرار است به 

موزه کربالی معلی اهدا شود.
نمایشگاه جام جهانی تمبرهای فوتبالی جهان در آستانه 
رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 در قطر همزمان با 
روز جهانی پست و  با حضور محمود لیایی معاون وزیر 
همایش های  مرکز  در  پست  ملی  مدیرعامل شرکت  و 

بین المللی جزیره کیش گشایش یافت.
گفتنی است، در این نمایشگاه ۱۸6قطعه تمبر در ۷0قاب 

در  جام جهانی  رقابت های  پایان  با  همزمان  2۷آذر  تا 
معرض دید عموم قرار گرفته است.

فاصله  در  تمبرها  این  گزارش،  این  براساس 
سال های ۱۹۷4 تا سال 20۱۸ در حدود ۵0کشور جهان 
منتشر شده و مربوط به رویدادهای جام جهانی، فیفا، جام 
ملت های اروپا، جام قهرمانی آسیا و اسطوره های فوتبال 

کشورهای مختلف است.

امام جمعه کیش به همراه معاون عمرانی و زیربنایی و 
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، 
از پایانه جدید فرودگاه بین المللی جزیره کیش و زمین 

چمن هیبریدی مجموعه المپیک بازدید کرد.
به  اشاره  با  بی نیاز  علیرضا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
گفت:  منطقه،  این  اقتصادی  و  گردشگری  ظرفیت های 

جزیره کیش به عنوان مقصد گردشگری خانواده ها از اقصی 
نقاط کشور، ساالنه میزبان بیش از 2میلیون نفر مسافر است.
وی افزود: با بهره برداری از پایانه جدید فرودگاه بین المللی 
کیش، این ظرفیت در سال به 6میلیون نفر مسافر افزایش 
خواهد یافت که این مهم سبب رونق گردشگری، افزایش 

خدمات و رونق اقتصادی در جزیره کیش می شود.
امام جمعه کیش همچنین از زمین چمن هیبریدی مجموعه 
المپیک کیش بازدید کرد و در این خصوص گفت: یکی 
از ویژگی های جزیره کیش، گردشگری ورزشی و سالمت 

بوده و زیرساخت های الزم، نیاز این منطقه است.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا بی نیاز با ابراز رضایت از 

فعالیت های انجام شده درخصوص زیرساخت های ورزشی 
استانداردهای  با  چمن  زمین های  کرد:  تصریح  کیش، 

بین المللی و کیفیت مطلوبی آماده سازی شده است.
فعالیت های  با  داشت:  بیان  امیدواری،  ابراز  ضمن  وی 
انجام شده شاهد رونق تجاری، اقتصادی و گردشگری 

در منطقه آزاد کیش خواهیم بود.
در  مناسبی  خدمات  باید  کیش؛  امام جمعه  گفته  به 
حوزه ورزش ها و تفریحات سالم متناسب با ارزش های 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مبانی  و  اسالمی 

مسافران و کیشوندان ارائه شود.
در  آزاد کیش  منطقه  سازمان  عملکرد  به  اشاره  با  وی 

هفت ماه گذشته، عنوان کرد: ارتقاء سطح کیفیت، دقت و 
سرعت در کار نشان دهنده همت خوب مدیران سازمان 

در حوزه های مختلف است.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا بی نیاز در پایان خاطرنشان 
کرد: با اراده و عزم جدی می توان سایر زیرساخت های جزیره 
را به نتیجه رسانده و مشکالت کیش را با همت مسئوالنه و 

نیروهای انسانی شایسته، یکی پس از دیگر مرتفع نمود.
همچنین، سعید پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد کیش از پیشرفت ۹0درصدی پایانه جدید فرودگاه 
کیش خبر داد و گفت: پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش به 

عنوان نخستین فرودگاه هوشمند در کشور معرفی شده است.

در آستانه فصل پاییز تمهیدات الزم برای تولید و تکثیر 
نهالستان  در  فصلی  گل های  نشاء  6میلیون  از  بیش 

شرکت عمران، آب و خدمات کیش آماده شده است.
سرپرست معاونت امور شهری و محیط زیست شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش با بیان این که تولید و تکثیر و کاشت انواع 
نشاء گل های فصلی در جزیره، یکی از برنامه های این شرکت 
در جهت زیباسازی محیطی این منطقه بوده است، اظهار 
داشت: امسال بیش از 6میلیون نشاء بوته گل فصلی متناسب 

با آب و هوای جزیره کیش در نهالستان شرکت تولید مي شود 
که در فصل پاییز این نشاء ها به معابر، میادین و پارک های 
جزیره کیش انتقال می یابد تا در ماه های پایانی سال طراوت 

و سرسبزی این جزیره زیبا دوچندان شود.
آقازاده با بیان این که هر سال از اوایل مهر کاشت گل های 
فصلی در کیش آغاز می شود و تا اواخر فروردین سال بعد 
ادامه خواهد داشت، افزود: امسال نیز با استفاده از فضای 
نشاء موردنیاز،  آماده سازی  و  ایجاد شده در جزیره کیش 

گونه های  انواع  شامل  فصلی  گل های  کاشت  عملیات 
جعفری، آهار، اطلسی، رعنا، زیبا، کوکب، ستاره ای، آلیسوم 
و پریوش که با شرایط آب و هوایی کیش سازگار هستند 

همزمان با شروع  فصل پاییز آغاز می شود.
سرپرست معاونت امور شهری و محیط زیست شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش در پایان ابراز امیدواری کرد: ساکنان و 
شهروندان با تعامل و همکاری خود در ایجاد محیطی سبز و 

زیبا و حفظ طراوت و شادابی کیش کوشا باشند.

الزم به ذکر است، سرانه جهانی فضای سبز برای هر نفر 
20 تا 2۵مترمربع عنوان شده که این سرانه در جزیره 

کیش برای هر نفر بیش از ۱۷0مترمربع است .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

ضرورت ارتقاء سطح کیفی آموزش و 
رفع مشکالت فرهنگیان در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد:

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسالمی عنوان کرد:

امام جمعه کیش در بازدید از پایانه مسافری فرودگاه کیش بیان کرد:

معاون امور شهری و محیط زیست شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعالم کرد:

لزوم ایجاد بستر اعتالی کیفی سازی فعالیت های آموزشی و پرورشی جزیره کیش

تبدیل جزیره کیش به دروازه ورودی فناوری های نوین پستی جهان

رونق گردشگری و اقتصادی جزیره با توسعه فرودگاه بین المللی کیش

تولید و تکثیر 6 میلیون نشاء گل های فصلی موردنیاز فضای سبز کیش
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با حضور رئیس هیات مدیره و  مزار شهدای گمنام کیش 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و برخی از مسئوالن محلی 

همزمان با آغاز هفته ناجا، غبارروبی و عطر افشانی شد.
امام جمعه کیش در آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام کیش، 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: حجاب و 
ارزش های اسالمی در ظاهر مشکل دشمنان ما نیست، بلکه 
اصلی ترین چالش دشمنان مقابله با ایران قوی و استوار است که 

مانع سوء استفاده و نفوذ آنها در منطقه و کشور می شود.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا بی نیاز تصریح کرد: 
اگر جان ایرانیان برای دشمنان مهم بود، دارویی که به 
عنوان یکی از اقالم ضروری در حفظ سالمت انسان ها 

است، در لیست تحریم ها قرار نمی گرفت.
وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: مشکالت مردم 
ایران، فلسطین و مسلمانان جهان برای استکبار، آمریکا 

و صهیونیست ها در منطقه مهم نیست.
امام جمعه کیش خاطرنشان کرد: دشمنان قصد دارند تا با 
تضعیف حافظان امنیت کشور و نظام جمهوری اسالمی 
ایران، مانع قدرت آنها در منطقه شوند که با همراهی و 

پشتیبانی مردم این توطئه نیز ناکام خواهد ماند  .
گفتنی است، مراسم پرفیض زیارت عاشورا نیز با حضور 
علی اصغر جمالی فرمانده نیروی انتظامی و دریابانی کیش، 
بسیجیان،  انتظامی،  و  نظامی  نیروهای  جماعات،  ائمه 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش و مردم والیتمدار جزیره 

کیش در مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار شد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اهالی  به  را  وحدت  هفته  فرارسیدن  پیامی  در  کیش 

شریف جزیره کیش اعم از شیعه و سنی تبریک گفت.
و  مدیره  هیات  رئیس  کشاورز  مهدی  تبریک  پیام  در 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم اُء َعلَی الُْکَفّ ِ َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشَدّ ٌد َرُسوُل اهلَلّ ُمَحَمّ
ضمن تهنیت میالد دلیل خلقت، حضرت ختمی مرتبت، 
محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله  و سلم، فرا رسیدن 
هفته وحدت را به اهالی شریف جزیره کیش اعم از شیعه 

و سنی تبریک عرض می کنم.
امسال درحالی به استقبال جشن میالد آن رسول گرامی 
می رویم که ام القرای جهان اسالم یعنی ایران عزیزمان 
که  تلخ  حوادثی  گذاشت.  سر  پشت  را  روزهای سختی 
انقالب را به درد  ایران و  قلب همه دوستداران اسالم، 
آورد و مایه خشنودی دشمنان نهضت جهانی اسالم شد.
امر  ولی  داهیانه  رهبری  الهی،  فضل  به  دیگر  بار  اما 
مسلمین و  بصیرت و صبوری آحاد ملت شهیدپرور ایران، 
خوردن  شکست  حسرت  و  رفت  خطا  به  دشمنان  تیر 
به  تشنه  دشمنان  بر دل  بزرگ  ایران  تجزیه  و  انقالب 

خون این ملت صبور و نجیب باقی ماند.
در اینجا الزم است از پیشگامی اهالی غیور و  مومن کیش 
در شناخت به موقع اهداف پلید دشمنان و برآشفته کردن 
خواب شومی که برای آشوب و ناامنی در این جزیره زیبا 

دیده بودند، تقدیر و تشکر ویژه ای به عمل آورم.
همچنین جا دارد از تالش های جوانمردانه و بی وقفه نیروی خدوم 
انتظامی و سایر دستگاه های امنیتی و اجرایی نیز قدردانی کنم. با 
اتحاد و انسجام این عزیزان و نیز روحانیت معزز شیعه و سنی و 
همه اهالی بافرهنگ و نجیب جزیره، به جرأت می توانم بگویم که 
جزیره زیبایمان مصداق برازنده وحدت بین مذاهب و فرق اسالمی 
است. موهبتی الهی که امیدوارم ما خادمان ملت در سازمان منطقه 

آزاد کیش بتوانیم از عهده شکر و صیانت آن برآییم.
و  عزیزان  شما  یکایک  توفیقات  دوام  خداوند  درگاه  از 
سایه  در  را  کیش  پرافتخار  جزیره  بقای  و  سرافرازی 

عنایت رسول گرامی اسالم مسئلت دارم.

آستانه  در  جهان  فوتبالی  تمبرهای  جام جهانی  نمایشگاه 
رقابت های رویداد 2022 قطر به میزبانی جزیره کیش برگزار شد.

جهان  فوتبالی  تمبرهای  جام جهانی  نمایشگاه  فعالیت 
همایش های  مرکز  در  پست  جهانی  روز  با  همزمان 
بین المللی کیش آغاز شد و تا 2۷آذرماه، پایان رقابت های 

جام جهانی ادامه خواهد داشت.
تمبر  ۱۸6قطعه  تعداد  نمایشگاه  این  در  است،  گفتنی 
در ۷0قاب مورد بازدید عموم قرار می گیرد که در فاصله 
سال های ۱۹۷4 تا 20۱۸ منتشر شده و مربوط به رویدادهای 
جام جهانی، فیفا، جام ملت های اروپا، جام قهرمانی آسیا و 

اسطوره های فوتبال کشورهای مختلف است.

غبارروبی و عطر افشانی 
 مزار شهدای گمنام 

جزیره کیش

پیام تبریک مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش به مناسبت 

فرارسیدن هفته وحدت

برگزاری نمایشگاه 
جام جهانی تمبرهای 

فوتبالی جهان در کیش

 با حضور مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:



منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد انزلی و اعضای شورای معاونین این سازمان 
ولی فقیه  نماینده  فالحتی  رسول  آیت اهلل  با 
گفت وگو  و  دیدار  رشت  امام جمعه  و  استان  در 
اولویت  چهار  نشست  این  در  ایشان  که  کردند 
به  توجه  بر  مشتمل  را  انزلی  آزاد  منطقه  کاری 
تولید  بیشتر، واردات کاالهایی که داخل  صادرات 
مضاعف،  نظارت  و  مولد  اشتغال زایی  شوند،  نمی 

عنوان کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نماینده  با  دیدار  و  حضور  از  هدف  انزلی  آزاد 
و  تعامل  افزایش  را  گیالن  استان  در  ولی فقیه 
فرهنگی،  راهبردهای  و  رهنمودها  از  بهره گیری 

داشت:  اظهار  و  نمود  اعالم  اعتقادی  و  دینی 
اهمیت رعایت اصول اخالق فردی و اجتماعی که 
سرمایه گذاران  و  ارباب رجوع  به  خدمت رسانی  در 
و  مسئولیت پذیری  و  کاری  تعهد  می گردد،  ظاهر 
اسالمی،  آموزه های  و  مفاهیم  با  نزدیک  آشنایی 
حاصل  علما  از  تلمذ  و  بهره مندی  طریق  از  صرفا 
می شود و این مهم در مناطق آزاد به دلیل روابط 
بیشتری  اهمیت  از  آنها  بین المللی  و  داخلی 

است. برخوردار 
و  نشست ها  افزایش  خواستار  فرهادی  عیسی 
شد  منطقه  این  از  ولی فقیه  نماینده  بازدیدهای 
در  آمده  به دست  موفقیت های  از  گزارشی  و 
گردشگری  و  تزانیتی  اقتصادی،  شاخص های 

مهم ترین  گفت:  و  کرد  ارائه  انزلی  آزاد  منطقه 
به  انزلی  آزاد  منطقه  اتصال  انجام،  درحال  طرح 
مسیر  مجموع  از  که  است  سراسری  ریل  خط 
با  و  شده  ریل گذاری  ۱۴کیلومتر  ۳۶کیلومتری، 
تخصیص  و  ۸۰درصدی  فیزیکی  پیشرفت  میزان 
پیمانکار  به  بدهی  تومانی  ۳۰۰میلیارد  اعتبار 
امید  رئیس جمهور،  اجرایی  معاون  دستور  با  طرح 
می رود در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این 
اقتصادی،  ترانزیتی،  دستاوردهای  با  ملی  طرح 
گیالن  استان  در  اشتغال زایی  و  ارزی  درآمدزایی 

باشیم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پیش روی  مسئله  مهم ترین  انزلی،  آزاد  منطقه 
به  واگذاری  قابل  اراضی  نبود  را  منطقه  این 
سرمایه گذاران  و  سرمایه گذاری  طرح های 
که  کرد  ارزیابی  منطقه  این  به  عالقه مند 
کردن  طی  درحال  که  الیحه ای  براساس 
فرودگاه  عالوه بر  است  خود  قانونی  مراحل 
نزدیک  صنعتی  شهرک های  از  تعدادی  رشت، 
تا  می شوند  ملحق  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  به 
کشورمان  اقتصادی  مناسبات  در  موثرتری  نقش 
شمال- کریدور  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با 
جمهوری  صادراتی  توان  افزایش  و  جنوب 

نماید. ایفا  ایران  اسالمی 
گیالن  استان  در  ولی فقیه  نماینده  همچنین، 
و  تاریخی  سابقه  ارائه  با  نیز  رشت  امام جمعه  و 
سپس  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  ایجاد  دالیل 
بدنه  بودن  جوان  و  بومی  انزلی،  آزاد  منطقه 
بیان  مثبت  را  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریتی 
صادرات  گذشته  سال های  در  اگر  افزود:  و  کرد 
را  منطقه  این  اهداف  از  بخشی  کاال،  ترانزیت  و 
به خود اختصاص می داد، هم اکنون افزایش سهم 
صادرات و ایفای نقش بیشتر در مناسبات تجاری 
در  باید  پیش  از  بیش  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 

گیرد. قرار  دستورکار 
مقام  تحلیل  به  اشاره  با  فالحتی  رسول  آیت اهلل 

برای  دشمن  اهداف  درخصوص  رهبری  معظم 
تضعیف ایران، قدرتمند شدن ابعاد و توانمندی های 
و  گردشگری  تولیدی-صنعتی،  اقتصادی،  مختلف 
از  انتظار  مورد  محورهای  مهم ترین  از  را  اشتغال 
زمانی  مقطع  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  فعالیت 

ارزیابی کرد.
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  وضعیت  از  تحلیلی  وی 
منجر  که  روسیه  علیه  شده  اعمال  تحریم های  و 
آن  کشورهای  و  روس ها  پیش  از  بیش  تمایل  به 
اعالم  شده،  ایرانی  محصوالت  و  کاال  به  منطقه 
آزاد  منطقه  راهبرد  دومین  کرد:  اظهار  و  نمود 
محصوالتی  و  اساسی  کاالهای  واردات  انزلی 
تولید  کشور  داخل  در  آن  مشابه  نمونه  که  است 

نمی شود.
سومین  گیالن،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مولد  اشتغال زایی  را  انزلی  آزاد  منطقه  اولویت 
باکیفیت  محصوالت  فروش  افزایش  طریق  از 
و  کرده  ارزیابی  خارجی  و  داخلی  بازارهای  به 
و کاالی  درواقع عرضه محصوالت  نمود:  تصریح 
و  کسب  فضای  توسعه  و  حفظ  ضامن  باکیفیت 
شغلی  فرصت های  ایجاد  و  شغل  ماندگاری  کار، 

است. جدید 
مجوزهای  بر  نظارت  پایان،  در  فالحتی  آیت اهلل 
شرکت های  وارداتی  و  صادراتی  عملکرد  صادره، 
منطقه  فعالیت  محور  چهارمین  را  منطقه  در  فعال 

انزلی برشمرد. آزاد 

افزایش  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
انزلی  آزاد  ۱۱۱درصدی ورود گردشگران به منطقه 

در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
ورود  ۱۱۱درصدی  افزایش  از  کاظمیان  مهدی 
گردشگران به این منطقه طی ۶ماهه امسال نسبت 
به سال قبل خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال، 
بالغ بر ۶میلیون و ۱۰۴هزار و ۸۵۴نفر گردشگر وارد 

منطقه آزاد انزلی شده اند.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت، ۵۳۳گردشگر 
خارجی به این منطقه سفر کرده اند، درحالی  که سال 

قبل در این زمان تنها ۶گردشگر خارجی داشته ایم.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
در  مسافران  اقامت گزینی  رشد  درصد  انزلی،  آزاد 

منطقه آزاد انزلی را دارای رشد ۱۷۸درصدی عنوان 
شب  یک  حداقل  که  گردشگرانی  کرد:  اظهار  و 
کرده اند،  انتخاب  اقامت  برای  را  انزلی  آزاد  منطقه 
۱۴هزار و ۷۵۸نفر بودند که این رقم در نیمه نخست 
سال ۱۴۰۰، پنج هزار و ۳۰۹نفر در این منطقه، شب 

را سپری کردند.
این گزارش، وجود زیرساخت های مناسب  براساس 
آکواریوم  بزرگترین  خرید،  مجتمع های  همچون 
کشور، اسکله تفریحی مارینا، پارک ساحلی، بازارچه 
ازجمله  همایش ها  و  نمایشگاه ها  مرکز  سنتی، 

جاذبه های منطقه آزاد انزلی است.
شایان ذکر است، منطقه آزاد انزلی دارای ۱۶۰واحد 
حدود  برای  مستقیم  اشتغال زایی  میزان  با  تولیدی 

۴هزار نفر در ۲شهرک صنعتی و خارج از آن است 
احداث سومین شهرک صنعتی  و هم اکنون مراحل 
منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین با مساحت 
۵۰هکتار در دست انجام است که عالوه بر افزایش 
۲برابری وسعت صنعتی منطقه، ضریب اشتغال زایی 
و واحدهای تولیدی را به چند برابر افزیش می دهد.

آزاد  تنها منطقه  انزلی،  آزاد تجاری- صنعتی  منطقه 
مسیر  در  گرفتن  قرار  است؛  خزر  حاشیه  در  ایران 
کریدور بین المللی شمال- جنوب، دارا بودن موقعیت 
دریای  حاشیه  کشورهای  با  ارتباط  زمینه  در  ویژه 
خزر، همجواری با بنادر آستراخان و الگان در روسیه، 
کراسنودسک ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو 
در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب به 

آسیای  و  قفقاز  حوزه  کشورهای  مصرف  بازارهای 
ازجمله  بین المللی رشت  فرودگاه  به  نزدیکی  میانه، 

مزایای منطقه آزاد انزلی است.
امکان  همچون  قانونی  مزایای  است،  گفتنی 
خارجی  سرمایه گذاران  مشارکت  و  مالکیت  ثبت، 
فعالیت  امکان  منطقه،  در  ۱۰۰درصد  میزان  تا 
منطقه،  این  در  مالی- بیمه ای  موسسات  و  بانک ها 
معافیت مالیاتی ۲۰ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ 
وحدت  اقتصادی،  فعالیت  هرگونه  بهره برداری 
و  سرمایه گذاران  به  خدمات  کلیه  ارائه  در  مدیریت 
فعاالن اقتصادی، اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی 
برای  جدید  معافیت های  و  مزایا  خلق  درخصوص 
کاالی  بورس  فعالیت  تولیدی،  و  اقتصادی  فعاالن 

منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کاالی 
همراه مسافر، زمینه ساز رونق فضای کسب و کار در 

محدوده این منطقه شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی همزمان با گرامیداشت هفته نیروی 
انتظامی، با صدور پیامی ضمن تاکید بر این که 
ثمره  نشاط  و  پویایی  اعتماد، سالمت،  امنیت، 
حضور نیروی انتظامی درجامعه است؛ نسبت به 
مساعی ارزشمند پرسنل خدوم نیروی انتظامی 

ادای احترام کرد.
متن پیام عیسی فرهادی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته نیروی انتظامی یادآور رشادت ها و از جان 
گذشتگی های سروقامتان سبز پوش و سپیددل 
با استقامت و  را  بیداری و هوشیاری  است که 
ایمان پیوند زده و با نثار بیش از ۱۳هزار شهید، 
ارمغان  به  کشورمان  برای  را  آرامش  و  امنیت 

آوردند .
انتظامی،  نیروی  به  هفته  این  نامگذاری 

از  تجلیل  برای  است  مغتنمی  فرصت 
ناب  اندیشه  که  کف  بر  جان  بزرگ مردان 
خود را با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت 
استقرار  زمینه  در  بی وقفه  و  آمیخته  در  حق 
از  اسالمی  جامعه  امنیت  و  اجتماعی  سالمت 
تا  مرزی  نقاط صفر  در  و  خلیج فارس  تا  خزر 

ایستادگی می کنند. پای جان 
پویایی  سالمت،  اعتماد،  امنیت،  بی شک 

در  انتظامی  نیروی  حضور  ثمره  نشاط  و 
بزرگداشت  ضمن  وسیله  بدین  است؛  جامعه 
تالش های  از  انتظامی،  نیروی  هفته 
و  پیروز  حماسه سازان  شما  بی شائبه 
نموده  قدردانی  بیدار  همیشه  سنگرداران 
فراجا  مجموعه  برای  روز افزون  توفیقات  و 
حضرت  توجهات  و  الهی  عنایات  ظل  در 

دارم. مسئلت  ولی عصر )عج( 

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
هفته  آغاز  با  همزمان  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
سرهنگ  با  دیدار  در  انتظامی،  نیروی  گرامیداشت 

گیالن، ضمن  استان  مرزبانی  فرمانده  بازگیر  اصغر 
نیروی  پرسنل  مجاهدت های  و  تالش ها  از  تجلیل 
انتظامی تصریح کرد: امنیت نخستین اصل در روند 

فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری است.
دیدار  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
روانی،  امنیت  محوری  نقش  از  تحلیلی  ارائه  با 
برای هرگونه  امنیت  سایر شاخص های  و  اجتماعی 
فعالیت در عرصه اجتماع، اظهار داشت: وجود نظم 
و انتظام بخشی به روابط و مناسبات جامعه براساس 
قانون، یکی از مهم ترین پیش فرض های موجود در 

مراودات اجتماعی، اقتصادی و... محسوب می شود.
وی اظهار داشت در نتیجه قبل از هر گونه فعالیتی، 
از  گرفته  صورت  ارزیابی  مهم ترین  امنیت  و  نظم 
هر گونه  در  نتیجه  در  بوده  شرکت ها  و  افراد  سوی 
فعالیت خدماتی، عمرانی، سرمایه گذاری و اقتصادی، 
بر کف و خدوم  نیروی های جان  ما وامدار خدمات 

نیروی انتظامی هستیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خدمات  و  تالش ها  از  قدردانی  با  انزلی  آزاد 
با  همکاری  و  دریایی  امنیت  حوزه  در  دریابانی 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  حراست  مجموعه 

این  دوجانبه  همکاری های  کرد:  خاطرنشان 
دریابانی  و  مرزبانی  انتظامی ،  نیروی  و  منطقه 
سرمایه گذاری،  و  اجتماعی  امنیت  قالب های  در 
و  گردشگران  اقتصادی،  فعالین  دلگرمی  مایه 
ساکنین منطقه شده و راهبرد این سازمان توسعه 

است. دوجانبه  همکاری های 
در  نیز  گیالن  استان  دریابانی  فرمانده  همچنین، 
براساس  نظم  و  امنیت  حفظ  اینکه  بیان  با  نشست 
قوانین و مقررات اولین انتظار به حق مردم و فعالین 
اقتصادی بوده است، اظهار کرد: در این راه، نیروی 
فعالیت  هرگونه  برای  امنیت  تضمین  انتظامی 

اقتصادی را وظیفه سازمانی خود قلمداد می کند.
مقام  تصریحات  به  اشاره  با  بازگیر  اصغر  سرهنگ 
فضای  از  حمایت  زمینه های  در  رهبری  معظم 
انتظامی  نیروی  مقاومتی؛  اقتصاد  و  کار  و  کسب 
جهاد  مسیر  در  و سرمایه گذاران  مردم  خدمتگزار  را 
و  اقدامات  از  باید  نمود:  اذعان  و  برشمرد  اقتصادی 
همکاری های سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه های 

نظارتی و انتظامی و همچنین تکمیل پایگاه دریابانی 
کرد؛  قدردانی  کاسپین  بندری  مجتمع  پسکرانه  در 
ارتقاء سطح  چراکه حضور ماموران دریابانی موجب 
امنیت اقتصادی و اجتماعی در منطقه آزاد انزلی شده 
و خواستار افزایش همکاری های دوسویه به منظور 
امنیت  سطح  ارتقای  و  مدنظر  راهبرد های  پیشبرد 

براساس ماموریت های ابالغ شده هستیم.
فرماندهی  معاونین  که  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
دریابانی استان و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی 
با  گیالن  استان  مرزبانی  فرماندهی  داشتند،  حضور 
و  مدیره  هیات  رئیس  مساعدت های  از  لوح  اهدای 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تقدیر به عمل 

آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با نماینده ولی فقیه در گیالن عنوان کرد:

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت هفته نیروی انتظامی بیان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با فرمانده مرزبانی گیالن اظهار کرد:

تحقق دستاوردهای ترانزیتی و اقتصادی با 
اتصــال راه آهن به منطقه آزاد انــزلی

ورود بیش از ۶میلیون گردشگر به منطقه آزاد انزلی در نیمه نخست سال۱۴۰۱

امنیت، اعتماد، سالمت، پویایی و نشاط، ثمره حضور نیروی انتظامی در جامعه است

امنیت، نخستین اصل در روند توسعه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری 
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بررسی قوی   ترین جریانات داد و ستد کاال در جهان نشان می دهد آمریکا، 
هنگ کنگ  و  تایوان  کانادا،  مکزیک،  کره جنوبی،  ژاپن،  چین،  آلمان، 
مهم ترین بازیگران عرصه تجارت جهانی هستند که عمدتا با یکدیگر 
سطح باالیی از روابط تجاری را برقرار کرده   اند. جریان تجارت ایاالت  
متحده آمریکا و چین، بزرگ ترین جریان تجاری جهان است. در عین 
حال این دو کشور جریان تجاری قدرتمندی را با اقتصادهای همسایه 
خود ترتیب داده   اند. همچنین طبق بررسی ها، نزدیک 30درصد داد و ستد 

جاری در جهان، بین کشورهای آسیایی و اروپایی انجام می گیرد.
با عنایت به این ظرفیت تجارت جهانی، قاعدتا باید موضوع ترانزیت و 
حمل و نقل، از ارزشمندی اقتصادی و اهمیت راهبردی فراوانی برخوردار 
باشد و به همین جهت، ایفای نقش در شبکه ترانزیت و لجستیک جهانی، 

یک هدف مهم برای بسیاری از کشورهای جهان است. 
جغرافیایی  مناسب  استراتژیک  موقعیت  در یک  ایران  میان  این  در 
اما  دارد؛  قرار  دنیا  به جنوب  به غرب و شمال  اتصال شرق  نظر  از 
متاسفانه سهم ایران از بازار ترانزیت جهان، بسیار نامتناسب بوده و 

عمده آن هم از مسیر جاده ای صورت می گیرد.
دالیل بسیاری برای عدم موفقیت ایران در کسب موقعیت بین المللی 
ممتاز در حوزه ترانزیت و لجستیک وجود دارد؛ همان طور که عوامل 
متعددی در توسعه بخش ترانزیت موثر است، عواملی نظیر: هزینه، 
بودن  دارا  همچنین  و  مقررات  و  قوانین  امنیت،  مسافت،  زمان، 

زیرساخت های مناسب مبادی ورودی و خروجی کاال و...
به صورت خالصه اگر بخواهیم به دالیل ناموفق بودن ایران در توسعه بخش 
ترانزیت اشاره کنیم، بی تردید ضعف زیرساخت ها، اولین و مهم ترین عامل 
است. زیرساخت های فیزیکی به معنی توسعه راه ها، حمل ونقل ریلی و هوایی، 
توسعه فرودگاهی، ایجاد بنادر، توسعه کمی و کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
است. البته ضعف زیرساخت ها هم دالیل دیگری دارند که ضعف مدیریت 
کالن در حوزه توسعه و اولویت های آن، ضعف منابع مالی، ضعف در مدیریت 
پروژه های عمرانی کشور، کمبود های فنی و تکنولوژیک و تحریم می تواند 
مهم ترین آنها باشد. به هر حال وجود سیستم حمل ونقل پیشرفته و متصل 
بودن به شبکه ترانزیت بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین بنیان های توسعه 
اقتصادی کشورها ذکر می شود و کشور ما علی رغم ظرفیت های ذاتی خود، 

متاسفانه در این حوزه توفیق چشم گیری نداشته است.
خوشبختانه دولت سیزدهم ظاهرا در تالش است در قالب توسعه دیپلماسی 
اقتصادی با همسایگان ایران، به موضوع افزایش همکاری های دو یا چندجانبه 
در حوزه ترانزیت و تجارت به صورت جدی پرداخت نماید و اخیرا به گفته 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت، مقرر شده در چند سال آتی حدود 
20میلیارد دالر در زیرساخت های ترانزیتی و حمل ونقل ایران برای بهره مندی 
از ظرفیت های ترانزیتی کشورهای حوزه سازمان شانگهای و باالخص چین 
سرمایه گذاری صورت گیرد. طی چند روزه گذشته نیز نخستین اجالس وزرای 
ایران با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان 

درباره همکاری های ترانزیتی برگزار گردید.
شهریار افندی زاده معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط 
گفته است: به واسطه شکل گیری فضای سازنده و تعاملی فعلی در زمینه 
حمل ونقل بین المللی و ترانزیت میان اعضای اجالس، به ویژه فی مابین 
جمهوری اسالمی ایران با هر یک از اعضا در چارچوب روابط دوجانبه و 
همچنین توافقات چندجانبه ایران با دیگر کشورها ، فصل نوین و روزهای 
شکوفایی همکاری های حمل ونقل و ترانزیتی درحال رقم خوردن است. 
وی اظهار داشته است: در چارچوب گسترش این دست همکاری ها، 
زمینه های مطلوب برای هم افزایی موقعیت جغرافیایی، زیرساخت ها و 
امکانات حمل ونقلی  ما، بهره مندی کلیه بازیگران عرصه حمل ونقل، 
لجستیک، تجارت و اقتصاد کشورهای متبوع ما، بیش از پیش در این 

پهنه جغرافیایی فراهم می گردد.
شانگهای  سران  اخیر  نشست  امتداد  در  را  اجالس  این  افندی زاده 
در سمرقند و مذاکرات انجام شده بین وزرای حمل ونقل کشورهای 
اجالس،  این  که  کرده  امیدواری  ابراز  و  دانسته  اجالس  در  حاضر 
جهت  هدفمند  و  هوشمندانه  تصمیمات  تصویب  و  تبیین  به  منجر 

اقدام مشترک با همکاری مشترک همه اعضا شود. 
ترانزیتی ساالنه  و شهرسازی، همکاری  راه  وزارت  معاون حمل ونقل 
20میلیون  تن کاال بین ایران و ۵کشور ترکمنستان، جمهوری قزاقستان، 
جمهوری ازبکستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان را به 

عنوان هدف گذاری میان مدت، قابل انجام دانسته است .
اما ورای تمام این اظهارات و برنامه های در دست اقدام ملی در حوزه توسعه 
بخش ترانزیت و لجستیک ایران، نمی توان شرایط نامناسب امروز کشور در 
این حوزه را کتمان کرد و مهم ترین دلیل آن هم ضعف زیرساخت است. اما در 
بخش زیرساخت ها، توسعه کمی و کیفی مناطق آزاد به عنوان مبادی ورودی 
و خروجی در شبکه ترانزیت کشور، نقش و جایگاه بسیار ویژه ای دارند. مناطق 
آزاد دقیقا در مفاصل ارتباطات و اتصاالت راهبردی کشور قرار گرفته اند که هر 
کدام می توانند دروازه ورود و خروج به یک محدوده اقتصادی مجزا و پرظرفیت 
باشند و هم راستا با پویش های تجاری و ترانزیتی جهانی عمل کرده و در 
جذب جریان های تجاری و  ترانزیتی بین المللی با استفاده از امکانات قانونی و 

زیرساختی شان بسیار موثر و موفق عمل کنند.
با وجود این که همه ساله در جدول آمار هزینه و بودجه مناطق آزاد، 
بودجه هزینه های عمرانی و زیربنایی بیشترین سهم را دارد و خصوصا 
ایجاد و توسعه مسیرهای مواصالتی درون منطقه ای در این مناطق از 
معاونت های  در  آزاد  مناطق  سازمان های  برنامه های  اولویت دارترین 
توسعه  و  ارزشمند  فعالیت های  این  اما  است؛  زیربنایی  و  عمرانی 
با صرف  از آن،  بیرون  ارتباطی درون منطقه ای و گاها  زیرساخت های 
بودجه های کالن، به نظر می رسد بدون داشتن نقشه راه کالن جهت 
پیوستگی قابل اعتماد به شبکه ترانزیتی-ارتباطی ملی و بین المللی انجام 
می گیرد؛ چراکه مناطق آزاد امروز نه تنها در ساختار حمل ونقل کشور 
نقش و جایگاه قابل مالحظه ای ندارند، بلکه حتی در کمال تاسف باید 
گفت به دلیل نبود راهبرد و ساختار تشکیالتی منسج در مدیریت عالی 
و سازمان های مناطق آزاد، ایفای نقش در شبکه ملی ترانزیتی که دارای 
اعتبار و شناسنامه بین المللی باشد، اصال جزو برنامه های مناطق آزاد 
نیست؛ حتی اگر ترانزیت و حمل ونقل بخش عمده فلسفه وجودی مناطق 

آزاد و تعیین کننده در کارکرد های آنها باشد!
عامل  مهم ترین  اغلب  حمل و نقل،  بین المللی  شبکه  به  دسترسی 
در  خصوصا  دنیا  در  اقتصادی  نهادهای  مکان یابی  در  تعیین کننده 
جغرافیایی  موقعیت  به  کلی  نگاهی  با  است.  آزاد  مناطق  با  ارتباط 
مناطق آزاد موفق در جهان هم این موضوع را تایید می کند که تمام 
این مناطق در مسیرهای دسترسی ویژه از نظر تجاری و ارتباطی قرار 
دارند. عمده این مناطق در محورهای ارتباطی دریاپایه هستند؛ زیرا 
انجام  دریایی  از طریق مسیرهای  تجارت جهانی  از  اعظمی  بخش 
می شود. این امر مهم در مورد مناطق آزاد ایران نیز لحاظ شده است 

و این مناطق در بهترین موقعیت های دسترسی قرار دارند.
دریاپایه  اروند  و  قشم  کیش،  چابهار،  یعنی  ایران  جنوبی  آزاد  مناطق 
هستند. چابهار در کنار تنها بندر اقیانوسی ایران واقع شده است و می تواند 
کشورهای جنوب شرق آسیا و شبه قاره را به کشورهای حوزه اوراسیا 
متصل نماید. در این رابطه طبق توافق نامه سه جانبه هند، ایران و روسیه 
مقرر بود محور ترانزیتی شمال- جنوب با مرکزیت چابهار فعال شود و 
به عنوان یکی از پرظرفیت ترین محورهای ترانزیتی جهان مورد اذعان 

کارشناسان اقتصادی و فعالین تجاری جهان بود. همچنین به جهت 
عالقه مندی هند برای توسعه روابط تجاری با افغانستان و کشورهای 
آسیای مرکزی، می بایست چابهار به عنوان هاب لجستیک و ترانزیت 
تجاری بین هند و کشورهای یاد شده عمل می نمود. اما متاسفانه به 
تعلل  )پاکستان(،  ازجمله سنگ اندازی همسایه شرقی  دالیل مختلف 
نهاد های داخلی در توسعه زیرساخت های بندری و ترانزیت ترکیبی )جاده 
و راه آهن(، عدم جدیت هندی ها در عمل به تعهدات به دلیل واهمه 
نبود  امریکا،  از تحریم های  معافیت چابهار  با وجود  از تحریم ها حتی 
استراتژی اصولی و برنامه اجرایی قوی در مدیریت منطقه آزاد چابهار 
و... این اهداف مهم و ملی متاسفانه محقق نشده است و چابهار فقط در 
عرصه شعار توانسته است عنوان »تنها بندر اقیانوسی ایران« را تصاحب 
نماید و کریدور شمال-جنوب همچنان و صرفا بر روی کاغذ فعال است!

منطقه آزاد کیش می توانست بدیل مناطق آزاد جنوب در خلیج فارس در جهت 
توسعه تجارت در ایران باشد که باز هم به دلیل تحریم و تعلل های بالوجه 
نتوانست پتانسیل های منطقه ای خود را فعال کند و امروز به ایفای نقش در 

قالب یک مقصد توریستی نسبتا گران قیمت داخلی بسنده کرده است. 
منطقه آزاد قشم که در جوار تنگه استراتژیک هرمز واقع شده و قرار بود 
مرکز پشتیبانی، تنظیم و تقویت کریدور ترانزیتی دریا پایه خلیج فارس باشد 
و به عنوان یکی از مبادی کریدور ترانزیتی شمال-جنوب عمل کند و 
از طریق پل خلیج فارس به سرزمین اصلی برای توسعه ترانزیت ترکیبی 

بین المللی وصل شود، امروز دارای چنین موقعیتی نیست.
ظرفیت  و  جمعیتی  اقتصادی،  صنعتی،  ساختار  با  اروند  آزاد  منطقه 
جغرافیایی خاص خود می توانست به عنوان یکی از مهم ترین مبادی 
کریدور چند وجهی شرق-غرب کشور باشد و در قالب راهبرد »یک 
راه، یک کمربند« چین یعنی جاده ابریشم جدید، دارای جایگاه باشد؛ 

اما امروز اصال چیزی نیست که باید باشد. 
مناطق آزاد نیمه شمالی هم موقعیتی بهتر از نیمه جنوبی ندارند و 
نسبتی منطقی و واقعی میان شعارها و عملکردها وجود ندارد. منطقه 
آزاد انزلی، ارس، ماکو امروز در کدام کریدور مهم بین المللی و حتی 

ملی دارای جایگاه درخوری هستند؟
اساسی ترین  از  یکی  در  ایران  آزاد  مناطق  نامطلوب  وضعیت  این 
کارویژه های خود، باعث گردیده است در گزارش پیش روی و در گفت و گو 
با مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد به بررسی موضوع »مناطق آزاد، 
ترانزیت و لجستیک بین المللی« بپردازیم   که در ادامه مالحظه می فرمایید.

محمد حسینی، کارشناس حوزه حمل ونقل و ترانزیت:
بررسی معنی و مفهوم ترانزیت

ترانزیت که واژه ای التین است، در لغت به معنای جابه جایی، عبور و انتقال 
اشیاء است. نکته جالب توجه اینکه ترانزیت با صادرات و واردات متفاوت بوده؛ 
درواقع ترانزیت به معنی حل ونقل کاالیی است که بدون اینکه گمرک شود، از 
گمرکی به گمرک دیگر حمل می گردد یا حتی کاالیی که از طرف فروشنده 
ارسال شده اما هنوز به دست خریدار نرسیده را کاالی ترانزیتی قلمداد می کنند. 
در این روش نقل و انتقال کاال، زمانی که کاالیی به کشورهای دور دست 
صادر می شود، هزینه های کمتری پرداخت می شود؛ چراکه کاال در مسیر عبور 
از هر گمرک )در هر کشوری که بار از آن حمل می گردد( مورد بررسی قرار 
نمی گیرد و این موضوع موجب کاهش هزینه های جانبی ازجمله انبارداری، 

هزینه تخلیه و بارگیری کاال، هزینه بازرسی کاال و... می شود.
در این میان آنچه مسلم است، این واقیت محتوم می باشد که ترانزیت 
یک فعالیت بین المللی است، به همین دلیل کشورها برای ترانزیت 
کاالیی از کشور خود به کشور دیگر باید قوانین و مقررات بین المللی 
را رعایت نموده تا در قالب رژیم های نقل و انتقال کاال میان کشورها، 

شاهد تسریع و تسهیل فرآیندهای حمل ونقل جهانی کاال باشیم.
ایران جزو معدود کشورهایی است که به دلیل قرار گرفتن در میان 
دو دریا )دریای کاسپین در شمال و دو دریای عمان و خلیج فارس در 
جنوب( و همچنین موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای ارتباطی 
انواع  از  بهره گیری  و  خدمات  ارائه  قابلیت  از  افریقا،  و  اروپا  آسیا، 
شیوه های حمل ونقل در قالب ترانزیت برخوردار بوده که می توان به 

ترانزیت زمینی، دریایی، هوایی و ریلی اشاره کرد.
در یک تقسیم بندی دیگر و از منظر قلمرو گمرکی، ترانزیت به دو 

شکل ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی تقسیم بندی می شوند:
 ترانزیت خارجی: ترانریت خارجی در عرف گمرکی کشور به 
معنای عبور یک بار یا یک کاال از یک نقطه مرزی یا گمرکی کشور 

و خروج آن از کشور از طریق گمرک است.
  ترانزیت داخلی یا پاساوان: با توجه به تعریفی که از مفهوم ترانزیت 
ارائه شد، ترانزیت به معنای انتقال کاال بین دو کشور خارجی از مسیر قلمرو و 
مرزهای کشور ها است. اما در ترانزیت داخلی در برخی موارد یک واردکننده، 
کاال و باری را از یک نقطه مشخص وارد کشور می کند، اما به دالیل مختلفی 
امکان ترخیص کاالی خود و وارد کردن آن به داخل بازارهای کشور از همان 
گمرک برای آن فرد یا شرکت یا در آن گمرک فراهم نبوده و فرد بار را در 
گمرکی دیگر ترخیص می کند. به عنوان مثال واردکننده، کاالی خود را وارد 
گمرک بندرعباس کرده است. اما به دلیل ترافیک و حجم باالی بار در این 

گمرک، تا مدتی امکان ترخیص کاال برای مالک بار وجود ندارد.
براساس ماده ۶0 قانون گمرکی کشور یا به درخواست صاحب بار و 
یا به تشخیص گمرک، این محموله بار به یک گمرک دیگر کشور 
مثال سرخس منتقل می شود تا امور گمرکی و ترخیص کاال در آن 
نقطه انجام شود. در اینجا عبور کاال، از گمرک بندرعباس به گمرک 

سرخس را ترانزیت داخلی یا پاساوان می گویند.
امور اداری و پرداخت حقوق گمرکی در نقطه  مقصد صورت می پذیرد 

و بعد از آن واردات قطعی صورت می گیرد.
مبنای  نخستین  عنوان  به  حمل ونقلی  زیرساخت های  اهمیت  در 
توسعه  فرآیند  در  که  کرد  تصریح  باید  ترانزیتی  فعالیت  هرگونه 
میان  مثبتي  و  مستقیم  همبستگي  کشورها ،  اجتماعي  و  اقتصادي 
وجود  بیشتر  اقتصادي  رشد  نرخ  به  دستیابي  و  گسترش حمل ونقل 
دارد؛ به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلي، میزان 
ارزش افزوده بخش حمل ونقل نیز افزایش مي یابد و به همین دلیل 
است که توسعه و رشد اقتصادي بسته به توسعه بخش حمل ونقل نیز 
افزایش مي یابد و فعالیت هاي حمل ونقل ازجمله فعالیت هاي اساسي 

و زیربنایي براي رشد و اقتصادي تحول به حساب مي آید. 
یاد  از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صنعت  امروزه در جهان  اگر 
حلقه  عنوان  به  خدمات  این  اهمیت  و  گستردگي  نشانه  مي شود، 
و  مصرف  بازارهاي  میان  ارتباط  عامل  و  یکدیگر  با  صنایع  اتصال 
پیوند  بازارهاي تولید است؛ بر همین اساس است که همبستگي و 
اجتماعي جوامع  و  اقتصادي  توسعه  فرآیند  و  نظام حمل و نقل  میان 

صنعت  اقتصادي  کارشناسان  که  است  پیچیده  و  حساس  آنچنان 
حمل ونقل را به عنوان نیروي محرکه توسعه مي دانند و کارآمدي و 

توانمندي آن را زمینه ساز توسعه پایدار مي دانند.
حمل ونقل بین المللي، گسترده ترین دانش ها و فنون بشري را در جهان 
به طور مستقیم و غیرمستقیم در برگرفته است و بستر ساز توسعه روابط 
اقتصادي و تجاری بین کشورها مي باشد. در بین شیوه هاي حمل ونقل 
بین المللي، ترانزیت یکي از موضوعات اثرگذار اقتصادي و از شفاف ترین 
روش هاي ارائه خدمات در فرآیندهای حمل ونقل محسوب مي شود و از 

ارزش افزوده باالیي نیز برخوردار می باشد.
نکته جالب توجه این که در بسیاري از کشورها، درآمدهاي حاصل از 
ترانزیت همان نقشي را برعهده دارند که درآمدهاي نفتي براي ایران 
ایفا مي کند و این خصوصیت باعث شده است که بتوان از ترانزیت به 

عنوان یک فعالیت باارزش و با چشم انداز بلندمدت یاد کرد.
به طور قطع توسعه ترانزیت و تحقق اهداف آن نیازمند مقدماتي است که در دو 
گروه مشخص قابل تقسیم بندي است. یک گروه عواملي مي باشد که در اختیار 
نظام برنامه ریزي کشور نبوده و نمي توان انتظار داشت که کلیه متغیرهای آن در 
قالب برنامه هاي مشخص از سوي کشور ترسیم و اجرایی گردد؛ نظیر وضعیت 
و موقعیت جغرافیایی کشور، رخدادهاي منطقه اي، شبکه هاي منطقه اي و 
اقتصادي کشورهاي همجوار، جغرافیاي سیاسي و...؛ گروه دوم عواملي است 
که به طور منطقي مي توان در مورد آنها برنامه ریزي نمود که می توان به قوانین 
و مقررات، تجهیزات، توسعه شبکه راه هاي داخل کشور، تقویت نیروي انساني، 

انعقاد توافق نامه های همکاری ترانزیتی و غیره.
جمهوري اسالمي ایران در حوزه ترانزیت به علت دارا بودن مزیت هاي 
انرژي، وجود ذخایر معدني و  بودن منابع  ارزان  تنوع و  انساني،  منابع 
موقعیت ممتاز جغرافیایي و قرار گرفتن در مرکز خاورمیانه جدید مابین 
آسیاي شرقي، شبه قاره هند و اروپا و همسایگي با 1۵کشور و دسترسي 
به آب هاي آزاد، از نقش بسیار پراهمیتي برخوردار بوده و به عنوان یکي 
از کشورهاي داراي ظرفیت باال در حمل ونقل بین المللي شناخته مي شود، 

به طوري که دو کریدور مهم جهاني از ایران مي گذرد.
مي باشد.  از 3000سال  بیش  قدمتي  داراي  ایران  قلمرو  از  ترانزیت 
ایران به جهت موقعیت جغرافیایي خود محل گذر شاهراه هاي عظیم 
نقل و انتقال کاال بین شرق و غرب بوده است. کریدورهاي باستاني 

حمل ونقل در ایران را می توان از قرار ذیل اعالم کرد:
 راه مروارید: که در دوران حکومت عیالمي ها بنا نهاده شد و از 
ایران به افغانستان و سپس چین مي رسید. از این راه مروارید دریاي 

پارس حمل مي گردید.
به عراق،  از شوش  و  ایجاد  زمان هخامنشیان  در  راه شاهي:   

ترکیه و سپس یونان منتهي مي گردید.
 راه ادویه: در دوران هخامنشیان از ایران به بندر سیراف یا طاهري 
کنوني آغاز شده و از فیروزآباد، شیراز، اصفهان، ري و تبریز گذشته از آنجا 

به ارمنستان و گرجستان و سواحل دریاي سیاه امتداد مي یافت.
 جاده بزرگ خراسان: در دوران خالفت عباسیان احداث و از 
بغداد، کرمانشاه، همدان، ري، سمنان، دامغان، نیشابور، طوس، مرو، 

بخارا و سمرقند امتداد یافته و از آنجا به تاشکند متصل مي گردید.
 جاده ابریشم: جاده  ابریشم در حدود 11۴سال پیش از میالد با 
هدف ایجاد یک مسیر مطمئن و تاثیرگذار برای تجارت و بازرگانی 
ساخته شد؛ این سلسله راه ها شرق و غرب و جنوب آسیا را از یکسو و 
شمال آفریقا و شرق اروپا را از سوی دیگر به هم متصل می کرد. این 
جاده به مدت 1۷00سال مهم ترین مسیر بازرگانی کشور های مختلف 

بود و تا دهه 1۴۵0 میالدی مورد استفاده بود.
جایگاه کنونی ایران در کریدورهای بین المللی

تجاری  کریدورهای  تالقی  محل  در  جغرافیایی  لحاظ  به  ایران 
دارد  قرار  و شرق-غرب  )تراسیکا(  آسیا  قفقاز،  اروپا،  شمال-جنوب، 
کاال  ترانزیت  در  مهمی  نقش  می  تواند  موقعیت  این  براساس  که 
و  غرب  با  چین  هندو  منطقه  و  شرق  جنوب  و  شرق  چین،  مابین 
جنوب  و  میانه  آسیای  کشورهای  و  روسیه  مابین  همچنین  و  اروپا 
خلیج فارس و آفریقا ایفا نماید. براساس همین توانایی بود که رهبر 
و  ترانزیت  در  برجسته  نقش  ایفای  سال 13۷۹  در  اسالمی  انقالب 
تجارت بین الملل را یکی از محورهای اصلی در سیاست کلی بخش 

حمل ونقل اعالم نمودند.
همچون  اثراتی  به  می توان  کشور  اقتصاد  در  ترانزیت  اهمیت  در 
افزایش درآمدهای دولت با توجه به رونق گرفتن صنعت حمل و نقل 
ریلی، جاده و دریایی، بیمه و بانکداری، گمرک، ایجاد اشتغال پایدار و 

همچنین کاهش اثر تحریم های اقتصادی اشاره کرد.
ارتباط تجاری موثر  ایران،  با توجه به شرایط تحریمی  اینکه  طرفه 
با کشورهای منطقه خصوصا همسایگان از طریق شبکه حمل و نقلی 
باشد،  آسان  دسترسی  کم،  هزینه  باال،  سرعت  دارای  که  مناسب 
پیشرفت  و  توسعه  اصلی  عامل  و  منطقه ای  تجارت  تسهیل کننده 
کشور خواهد بود. این درحالی است که علی رغم دارا بودن موقعیت 
ارزآوری  تاکنون  بخش  این  کاال،  ترانزیت  برای  مناسب  جغرافیایی 
بیشتر  گرچه  است؛  نداشته  کشور  اقتصادی  نظام  برای  بایسته ای 
مقامات دولتی، دلیل این امر را تحریم های امریکا و غرب علیه بنادر 
و بخش دریانوردی ایران ذکر می کنند، اما بر کسی پوشیده نیست 
که عالوه بر تحریم، فقدان یک نهاد راهبردی فرابخشی فعال، نبود 
توسعه کریدورهای  برای  برنامه ملی  یا  نقشه راه  آینده نگری و یک 
ترانزیتی، کمبود زیرساخت های حمل و نقل و عدم تکمیل کریدورهای 
ریلی و جاده ای ازجمله راه آهن مشهد به چابهار و رشت به آستارا و 
همچنین عدم اتصال غرب و شرق کشور به شبکه آزادراهی، موقعیت 

ترانزیتی ایران را بیش از پیش دچار مشکل کرده است  .
عالوه بر موارد صدراالشاره، عدم آینده نگری در حوزه ترانزیتی کشور 
عالوه بر  ترانزیتی،  نقش  بهینه  ایفای  که  می گیرد  صورت  درحالی 
در  کشور  امنیتی  و  سیاسی  راهبردی  جایگاه  می تواند  درآمدزایی، 
حیز  از  زمینه  و  بخشیده  ارتقاء  را  بین المللی  و  منطقه ای  معادالت 
انتفاع خارج کردن حلقه های تحریمی امریکا را فراهم نماید. بی گمان 
هر میزان موقعیت ایران در شاهراه های حمل و نقل بین المللی بار و 
پایدارتر شدن و  زمینه  تقویت شود،  تامین جهانی  زنجیره  و  مسافر 

ماندن شاخص های مختلف امنیت ملی کشور مهیا می شود.
باید توجه داشت که رقبای منطقه ای و کشورهای همسایه به موازات 
روند به گسترش تحریم های غرب، به  شدت درحال سرمایه گذاری 
برای ایفای نقش ترانزیتی خود و همچنین به حاشیه راندن جایگاه 
ترانزیتی ایران می باشند و به باور کارشناسان خوش بین حمل ونقل، 
ایران با همین وضع موجود، ظرفیت ترانزیتی کشور بسیار بیشتر از 
میزان فعلی را دارا بوده و دولت نیز علی رغم کمبودها هدف گذاری 

صورت گرفته برای ترانزیت سال 1۴01 را با توجه به جنگ روسیه 
این  و  نموده  پیش بینی  سال  پایان  تا  تن  20میلیون  اوکراین  علیه 

درحالی است که آمارها چیز دیگری را نشان می دهد.
نگاهی به آمار ترانزیت کشور نشان می دهد که در سال 1۴00 مجموع 
بار ترانزیت کشور از طریق ناوگان جاده ای و ریلی حدود 11.2میلیون 
تن بوده که ۹.3میلیون سهم جاده و 1.۹میلیون تن سهم راه آهن بوده 
و از مجموع بار ترانزیت شده، حدود ۷.۵میلیون تن کاالی غیرنفتی 

و بیش از 3.۷میلیون تن کاالی نفتی بوده است.
در 3ماهه اول سال 1۴01 نیز مجموع بار ترانزیت کشور 3.2میلیون تن 
بوده که 2.8میلیون از طریق جاده و ۴30هزار تن سهم ریل حمل ونقل 
شده است. همچنین از این مقدار حدود 2میلیون تن کاالی غیرنفتی 
و حدود 1.1۷0میلیون تن کاالی نفتی بوده است. اگرچه آمار ترانزیت 
کشور در سال جاری به دلیل تحریم روسیه از سوی غرب، عمدتا با 
تکیه بر کریدور شمال- جنوب، روند روبه رشدی را طی می کند، ولی 
با این حال نمی توان به پیش بینی های دولتی ها برای درآمد ارزی از 
طریق ترانزیت کشور خوش بین بود؛ چراکه برای پایداری این روند 
امکانات و  اساسی صورت گیرد. تجهیز  اقداماتی  رو به رشد می باید 
زیرساخت ها، فراهم آوردن تسهیالت گسترده در بخش های مختلف 
حمل و نقل، انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها با کشورهای مبدا و مقصد 
مسیرهای ترانزیتی، انجام سرمایه گذاری های الزم در زیرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری ترانزیتی، ایجاد کریدورهای فرعی میان دو 
سوی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی کشور در قالب توافق نامه هایی 
اجرایی می شود، هم  بین المللی  با کشورهای عضو کریدورهای  که 
افزایی میان نهادی به ویژه مابین نهادهای متولی همچون وزارت راه 
و شهرسازی، امورخارجه و اقتصاد و مناطق آزاد به دلیل تقارن مکانی 
مبادی ورودی-خروجی کریدورهای بین المللی با محل مناطق آزاد 
دیپلماسی  عنوان  به  مشترک  نقش آفرینی  قالب  در  کشورمان، 
اقتصادی ایران به ایفای نقش مشترک باید در دستورکار قرار گیرد  .

اولویت خطوط  با  ترانزیتی  زیرساخت های  و تکمیل  توسعه  همچنین 
به کار گیری  ترانزیتی،  واقع در کریدورهای  ریلی و مسیرهای شریانی 
فناوری های نوین در فرآیندهای کنترل و بازرسی با هدف کاهش زمان 
غیرضروری،  و  متعدد  مقررات  و  قوانین  اصالح  و  شناسایی  ترانزیت، 
اصالح قوانین داخلی متناسب با قوانین بین المللی، ساده سازی و کاهش 
اسناد و تشریفات ذائد در امر ترانزیت، توسعه نوار ساحلی و پسابندری 
خصوصا در بنادر موجود در مسیرهای ترانزیتی و اجرای توافق نامه های 
چندجانبه گمرکی و حمل ونقلی در کریدورهای ترانزیتی و همچنین بهبود 
روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای تاثیرگذار منطقه می تواند روند روبه 

رشد ترانزیت کاال از کشور را سرعت بخشد.

 امین افقی، معاون امور بندری و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلی:

نقش تعیین کننده کریدورهای تجاری در دور زدن 
تحریم ها و کسب درآمدهای ارزی

امین افقی معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در 
گفت و گو با نشریه، به ظرفیت ها و پتانسیل کشور در بحث ترانزیت و 
لجستیک اشاره و تاکید کرد: لجستیک مجموعه عوامل تاثیرگذار بر 
حمل ونقل است که با بهبود روش های حمل ونقل و وسایل حمل و نیز 
اصالح فرآیند ها می توان شاهد کاهش هزینه ها و زمان حمل کاال باشیم. 
منطقه ای  رقیب  از کشورهای  گفته وی؛ کریدورهای عبوری  طبق 
نیز درحال دور زدن مسیرهای ترانزیتی عبوری از ایران هستند که 
اقتصادی، به عنوان رقبای مسیرهای ترانزیتی  در کنار تحریم های 

ایران ایفای نقش می کنند.
افقی درخصوص فرصت ها و ظرفیت های کشور برای بحث ترانزیت 
کشور؛  تجاری  دیپلماسی  در  تغییرات  به  باتوجه  گفت:  لجستیک  و 
عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری های شانگهای 
و  روسیه  کشورهای  با  تجاری  تفاهم نامه  و  قراردادها  همچنین  و 
چین ؛ توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به عنوان اهداف 

است.  گرفته  قرار  ایران  اسالمی  بین الملل جمهوری  تجارت  کالن 
از سوی دیگر توسعه کشورهای چین و هند در صنعت و اقتصاد و 
تحریم های جهانی علیه کشور روسیه و موقعیت ژئوپلیتیک ایران با 
این قدرت های اقتصادی ، قرار گرفتن در کریدور شمال- جنوب و نیز 
قرارگیری در مسیر ابرپروژه »یک کمربند، یک جاده« دولت چین، 
امکان بهره برداری از موقعیت جغرافیایی و کسب درآمدهای ترانزیتی 

بیش از گذشته مهیا گردیده است.
وی ادامه داد: براساس نظر بسیاری از کارشناسان حوزه لجستیک، 
توسعه  در  تعیین کننده ای  نقش  امنیت  و  هزینه  زمان،  عامل  سه 
مسیرهای  شدن  فعال  برای  می کنند.  ایفا  حمل ونقل  و  ترانزیت 
ترانزیتی باید بر روی کاهش زمان و هزینه این عوامل تالش کرد. 
و  دو عامل هزینه  بر  تاثیرگذار  از عوامل  یکی  عنوان  به  لجستیک 
زمان، نقش آفرین است. درواقع لجستیک مجموعه عوامل تاثیرگذار 
بر حمل ونقل است که با بهبود روش های حمل ونقل و وسایل حمل 
و نیز اصالح فرآیندها، می توان شاهد کاهش هزینه ها و زمان حمل 
رقیب  کشورهای  از  عبوری  کریدورهای  طرفی،  از  باشیم.  کاال 
ایران  از  ترانزیتی عبوری  نیز درحال دور زدن مسیرهای  منطقه ای 
هستند که در کنار تحریم های اقتصادی، به عنوان رقبای مسیرهای 
ریلی  مسیرهای  احداث  با  می کنند.  نقش  ایفای  ایران  ترانزیتی 
آن  در  حمل و نقلی  مناسب  بسترهای  ایجاد  و  رقیب  کشورهای  در 
کشورها، می توان شاهد کاهش هزینه های حمل ونقل و کاهش زمان 
حمل کاال در آن کشورها باشیم که در کنار تحریم های ناجوانمردانه 
غرب، شرکت های بین المللی را وادار خواهد کرد تا عالوه بر اقتصادی 
مسیرهای  و  نشده  متقبل  نیز  را  تحریم  ریسک  مسیرها،  آن  بودن 

جایگزین ایران را انتخاب نمایند.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در پاسخ 
بین المللی  سطح  در  ایران  ترانزیتی  تالقی  نقاط  که  سوال  این  به 
کریدورهای  کرد:  اظهار  می کنید،  ارزیابی  چگونه  را  آزاد  مناطق  با 
تعیین کننده  نقشی  و  غیرعامل  پدافند  عنوان  به  می توانند  تجاری 
ارزی  درآمدهای  کسب  و  اولیه  مواد  تامین  تحریم ها،  زدن  دور  در 
آزاد کشور، هر  مناطق  کشور محسوب گردند.  موقعیت جغرافیایی 
یک دارای مزیت های جغرافیایی خاص با کشورهای هدف و هم مرز 
توسعه  در  قانونی مشترک می توانند  مزیت های  کنار  در  هستند که 
تجارت و صنعت اثرگذار باشند. در کنار مناطق آزاد هشتگانه فعلی، 
مناطق آزاد جدیدی نیز درحال فعال شدن هستند که می توانند در 
آزاد  مناطق  به  اجمالی  نگاهی  با  نمایند.  شایانی  توسعه کمک  این 
جدید، مشاهده می شود کشورهای همسایه شمال شرقی ، شرق نیز 
مورد هدف توسعه تجارت با مناطق آزاد قرار گرفته است و تعداد این 

مناطق در نیمه غربی کشور نیز افزایش یافته است.
مزیت های  و  ظرفیت ها  چه  از  آزاد  مناطق  اینکه  درخصوص  افقی 
قانونی و امکانات زیرساختی در حوزه ترانزیت برخوردار هستند، گفت: 
باتوجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد کشور که عمدتا در مناطق 
اقتصادی  زیرساخت های  دارای  واقع شده اند، هر یک  مرزی کشور 
خاص و برای اهداف خاصی برنامه ریزی شده اند که شامل قطب های 
همین طرح های  بر اساس  و  می باشد  و صنعت  تجارت  گردشگری ، 
مختلف، هر یک از مناطق احداث و یا درحال ساخت می باشد. وجود 
از این مناطق  بندر، ایستگاه راه آهن و پایانه های گمرکی در برخی 
توسعه  جهت  آزاد  مناطق  لجستیکی  زیرساخت های  از  می توان  را 
مزیت های  از  یکی  دانست.  کاال  صادرات  و  واردات  یا  و  ترانزیت 
مناطق آزاد، امکان واردات مواد اولیه، تولید کاال در مناطق و صادرات 
محصول تولیدی به خارج از کشور می باشد که عالوه بر کاهش هزینه 
تمام شده، اشتغال زایی، رونق تولید و خلق ارزش می نماید که با ارتباط 
میان مناطق می توان شاهد استفاده بهینه از این ظرفیت در مناطق 
آزاد بود، به طوری که مواد اولیه از یک منطقه وارد و محصول تولید 
شده در منطقه بدون پرداخت عوارض گمرکی به منطقه آزاد دیگر 

ترانزیت و از آنجا به خارج از کشور صادر گردد.
جهت  شهرسازی  و  راه  ازجمله  وزارتخانه ها  نقش  با  رابطه  در  وی 

بالفعل سازی این ظرفیت ها، اذعان نمود: یکی از موانع توسعه لجستیک، 
نامشخص بودن متولی لجستیک در کشور است. عوامل و دستگاه های 
مختلفی در این حوزه تاثیرگذار هستند. گمرک، راهداری، کشاورزی، 
استاندارد، بنادر و...؛ سازمان هایی که در هزینه ها و زمان ترخیص ، حمل ، 
صدور مجوزها و... ایفاگر نقش هستند . به طور کلی سه وزارتخانه راه، 
صمت و اقتصاد در این زمینه متولی هستند. لزوم تکمیل زیرساخت های 
جاده ای ، ریلی و دریایی همچون تکمیل خطوط ریلی ، رفع کمبود واگن 
و لوکوموتیو ، نوسازی ناوگان کامیون ها و رفع نواقص جاده ای ، افزایش 
شناورهای تجاری و تجهیزات بندری و کانتینر های حمل کاال به عنوان 
سخت افزارهای لجستیکی و اصالح فرآیندها و استفاده از فن آوری های 
نوین و مدیریت زنجیره های تامین به عنوان زیرساخت های نرم افزاری 
و  آزاد  مناطق  در  فرماندهی  وحدت  دلیل  به  که  می شوند  محسوب 
اختیارات قانونی این مناطق، این هماهنگی بین دستگاه ها می تواند در 
جهت اصالح فرآیندها و نیز بهبود زیرساخت ها و تاسیسات و ماشین آالت 
تخلیه و بارگیری کاال به دلیل معافیت های گمرکی ارزان تر تامین گردد 

که عالوه بر رونق مناطق آزاد، باعث رشد و رونق کشور نیز می شوند.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص 
وجود  آزاد  مناطق  خصوصا  کشور  ترانزیت  حوزه  در  که  چالش هایی 
دارد، بیان کرد: یکی از اقدامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
با  که  است  کشور  آزاد  مناطق  لجستیک  شورای  تشکیل  اقتصادی، 
هم افزایی ظرفیت و مزیت های نسبی و رقابتی مناطق می تواند در توسعه 
همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه موثر باشند. باتوجه به موقعیت 
مناطق آزاد در کشور و دسترسی به سه عامل ترانزیت یعنی جاده ، ریل و 
بندر می توان مناطق آزاد را شاهراه ترانزیت کشور خواند. به دلیل نگرش 
کشورهای حاشیه خزر در استفاده از ظرفیت های دریامحور، شاهد افزایش 
ظرفیت بنادر داخلی و خارجی خزر هستیم، به طوری که در چند سال 
اخیر تعداد اسکله های بنادر انزلی و امیرآباد افزایش یافته و زیرساخت های 
بنادر کاسپین و آستارا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سازمان های 
متولی، درحال توسعه و تکمیل می باشد. این امر در کشورهای دیگر 
آن جمله  از  که  است؛  گرفته  قوت  اخیر  سال های  در  نیز  خزر  حاشیه 
می توان سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی ، روسی و چینی در 
بندر آکتائو قزاقستان و ساخت بنادر جدید کوریک در قزاقستان و بندر 
الت در آذربایجان و بندر جدید الگان و لوتوس در روسیه را برشمرد. در 
همین راستا شرکت کشتیرانی دریای خزر نیز سرمایه گذاری قابل توجهی 
در بندر سالیانکا روسیه نموده است تا باعث تکمیل زنجیره تامین در این 

خط دریایی گردد.
افزود: در عصر جهانی شدن، مدیریت صحیح زنجیره تامین،  افقی 
مصرف  محل  یا  پردازش  تولید،  نوین  فناوری های  از  بهره گیری 
کاالها، به حداقل رساندن هزینه های تولید ، نقش مناطق به عنوان 
مبادی ورودی و خروجی کاالها، هر روز پررنگ تر از گذشته می شود، 
که می تواند در کاهش هزینه حمل و تاثیر مستقیم بر هزینه تمام شده 
کاال یا خدمات تولیدی اثرگذار باشد. لذا به منظور توسعه ترانزیت و 
فعال سازی کریدورهای تجاری عبوری از ایران می توان از طریق سه 

دهلیز غربی، شرقی و دهلیز کاسپین بهره برد.
وی ادامه داد: کریدور شمال- جنوب، مهم ترین حلقه تجارت بین آسیا و 
اروپا می باشد که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان، 
تا ۴0درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا 30درصد ارزان تر می باشد. راه گذر 
شمال- جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است 
و کشورهای در مسیر این راه گذر هر یک با تشکیل اتحادیه و انعقاد 
قراردادهای همکاری، در رقابتی همه جانبه، به توسعه و تجهیز بنادر، 
جاده ها، ترمینال و مسیرهای ریلی خود می پردازند. تکمیل نبودن خطوط 
راه آهن، فرسوده بودن کامیون ها، کمبود واگن ها و بروکراسی های اداری 
در گمرکات و تجهیزات بندری موجود و حتی عمر باالی کشتی های 
تجاری باعث گردیده تا زنجیره تامین جهت ترانزیت و عبور کاال از ایران 

با چالش مواجه شود.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه به 
ضعف زیرساخت ها در ایران اشاره کرد و گفت: مشکل عمده کریدور 
شمال- جنوب است و برای تکمیل آن چند مشکل عمده وجود دارد:

الف( عدم تکمیل راه آهن رشت- بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی
خط آهن قزوین- رشت- انزلی ، از ایستگاه رشت به  دو شاخه رشت-

 انزلی به طول ۴0کیلومتر و رشت- آستارا به طول 1۷0کیلومتر تقسیم 
می شود. البته با توجه به احداث خط راه آهن رشت- بندر کاسپین؛ در 
به مجتمع  ریل  اتصال  و  این خط  تکمیل شدن  سال جاری شاهد 
از  استفاده  با  کریدور  یک  می توانیم  و  بود  خواهیم  کاسپین  بندری 

حمل ونقل ترکیبی از مسیر منطقه آزاد انزلی را شاهد باشیم.
ب( عدم تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان

30درصد  حدود  که  ۵80کیلومتر  طول  به  چابهار- زاهدان  خط آهن 
پیشرفت فیزیکی داشته و ریل گذاری آن شروع شده و انتظار می رود 

ظرف چند سال آینده راه اندازی شود.
افقی در پاسخ به این سوال که باتوجه به این که مناطق آزاد ایران در 
مبادی ورودی و خروجی کشور قرار گرفته اند، چگونه می توان یک 
برنامه عملیاتی و استراتژیک برای توسعه صنعت ترانزیت کشور از 
برنامه های شورای  از  این مناطق تعریف نمود، گفت: یکی  کریدور 
و  گلوگاه ها  و شناسایی  فرآیندها  تسهیل  آزاد،  مناطق  در  لجستیک 
موانع ترانزیت است. با عنایت به این که براساس ماده ۶۵ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، سایر دستگاه های اجرایی در مناطق 
آزاد ، می توانند در هماهنگی ارگان های تاثیرگذار در فرآیند لجستیک 
هماهنگی و همکاری شایسته تری ایجاد نمود و به عنوان یک طرح 

پایلوت برای کل کشور در نظر گرفت.
وی اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه ورود ایران به 
لجستیکی  زیرساخت های  و  فعال  بندر  دو  از  بهره مندی  با  اوراسیا، 
کریدورها  فعالسازی  برای  آزاد  مناطق  ظرفیت های  و  ترانزیتی  و 
محسوب می شود. انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک از طریق 
با  اقتصادی  ایجاد همگرایی  در  بسزایی  نقش  می تواند  آزاد  مناطق 
مابین  فی  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  کند.  ایجاد  منطقه  کشورهای 
مناطق آزاد چابهار و انزلی با منطقه ویژه لوتوس و انجمن حمل ونقل 
هند در اجالس کمیسیون مشترک ایران و روسیه؛ نمونه ای از امکان 
کشورهای  با  کشور  آزاد  مناطق  طریق  از  اقتصادی  روابط  توسعه 

همسایه و منطقه می باشد.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: وجود 
شهرک های صنعتی و احداث شهرک صنعتی جدید در منطقه آزاد 
انزلی با هدف جذب و فعالسازی شرکت های نوآور و صادرکننده کاال 

می تواند نقش بسزایی در تکمیل زنجیره ارزش ایجاد نماید.

تجارت،  توسعه  در  انزلی  آزاد  منطقه  مزیت های  دیگر  از  افزود:  افقی 
وجود گمرک تخصصی، وجود نهادهای مالی و بیمه ای، فاصله کم تا 
بازار مصرف، کاهش هزینه ها به عنوان تسهیالت مناطق آزاد، ساخت 
سردخانه در مجتمع بندری کاسپین و زیرساخت های بندری و تکمیل 
اسکله های بندر نسل سوم توسط بخش خصوصی و ساخت شهرک 
سنعتی شماره 3 در پسکرانه این بندر، می تواند به عنوان یک مزیت برای 

فعالسازی کریدورهای عبوری از منطقه آزاد انزلی برشمرد.
مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  منظور  به  داد:  ادامه  وی 
می توان به نقش موثر منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین با وجود 
مزیت های متنوع در توسعه و افزایش »صادرات کاال و خدمات« از طریق 
این بندر اشاره کرد. عالوه بر این، با توجه به ورود نهاده های تولید و 
کاالهای اساسی از بنادر شمالی و امکان فرآوری کاالهای وارداتی در 
شهرک های صنعتی موجود در پسکرانه، مجتمع بندری کاسپین می تواند 

باعث »گسترش و تسهیل تولید« در کشور گردد.
افقی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود آن که می توان خطوط ویژه ای 
را از مسیر مناطق آزاد برای اجرایی کردن ترانزیت بین المللی ترسیم کرد، 
اما تاکنون به صورت جدی این هم افزایی میان مناطق شکل نگرفته 
است، اظهار داشت: هر یک از مناطق ظرفیت و مزیت جغرافیایی و نیز 
زیرساخت های لجستیکی منحصر به فردی دارند؛ به عنوان مثال انزلی با 
داشتن دو مجتمع بندری، منطقه آزاد اینچه برون با داشتن خطوط ریلی، 
چابهار با داشتن بندر چابهار و...، اما اساس کریدورهای تجاری راه آهن 
است که به دلیل تکمیل نبودن خطوط راه آهن، این ارتباط حمل و نقلی 

بین مناطق آزاد آن طور که باید ایجاد نگردید.
انزلی در پایان  معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
درخصوص نقش آفرینی مناطق آزاد در ترانزیت کاال به موارد ذیل 

اشاره نمود:
 با توجه به مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، این مناطق 

می توانند به عنوان هاب تولید و صادرات باشند.
مناطق  فرصت های  و  تهدیدها  و  قوت  و  نقاط ضعف   شناسایی 
ترانزیت و رفع موانع و  آزاد و کشورهای همسایه در جهت توسعه 

نواقص موجود .
در  آزاد  مناطق  از  و ضعف هریک  نواقص  رفع  و  مستمر  بهبود   

عرصه لجستیک.
 تدوین برنامه هماهنگ و همکارانه مناطق آزاد جهت شتاب دهی 

به نقش آفرینی کشور در لجستیک منطقه ای و جهانی.
 تدوین الگوهای مطلوب حکمرانی جهت بیشینه سازی بهره مندی 

از فرصت های قابل دستیابی در عرصه لجستیک.

ایرج حاتمی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 مناطق آزاد می توانند خاستگاه اولیه رونق یابی

 لجستیک در کشور باشند
در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  و  دانشگاه  مدرس  حاتمی  ایرج 
بین المللی  ترانزیتی  به ظرفیت ها و فرصت های  با نشریه،  گفت وگو 
تامین  عدم  و  عملی  اقدامات  نبود  از  و  کرد  اشاره  کشورمان 

زیرساخت ها گالیه کرد.
طبق گفته وی؛ ایران با موقعیت خوب و قابلیت باال، تا به امروز یک 
پارک لجستیکی نساخته، این درحالی است که مناطق آزاد به دلیل 
قرارگیری در مناطق سوق الجیشی، قوانین، مشوق ها و معافیت های 
گمرکی می توانند خاستگاه اولیه رونق یابی لجستیک در کشور باشند.
حاتمی درخصوص فرصت ها و ظرفیت های کشور در بحث ترانزیت و 
لجستیک اظهار داشت: ترانزیت به طور کلی در مسیرهایی اتفاق می افتد 
که کریدورهای بین المللی در آن واقع شده اند. در دنیا ۷کریدور بین المللی 
این  ایران عبور می کنند، که  از  تعداد، ۵کریدور  این  از  دارد که  وجود 
ایران در بحث ترانزیت  موضوع نشان می دهد که جمهوری اسالمی 
اهمیت زیادی دارد. مسیر کریدور جنوب-شمال یا برعکس آن شمال-

جنوب که بتواند کشورهای اروپای شمالی و سی آی اس را به منتهی الیه 
جنوبی کریدور شرق و غرب وصل کند، به ایران این اجازه را می دهد 
که تبادالت از طریق ورودی های شمالی یعنی ماکو، ارس، آستارا، بنادر 
سواحل دریای خزر، سرخس و جنوب هم چابهار، بندرعباس، کیش، قشم 
و بندر بوشهر برقرار گردد.  بنابراین به لحاظ موقعیت هم در قرارگیری از 
کریدورهای جهانی و هم نقاط ژئواستراتژیک خاورمیانه این قابلیت را 

داریم که در حوزه لجستیک فعال باشیم.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در ادامه به ارتباط میان لجستیک و 
ترانزیت پرداخت و عنوان کرد: ترانزیت یکی از بخش های لجستیک 
است؛ بدیم معنی که لجستیک بخش های مختلفی دارد، حدود دوازده 
عملکرد دارد که یک بخش آن ترانزیت است. در لجستیک، هاب هایی 
پردازش  مسیر،  تغییر  بارگیری،  و  تخلیه  آنها  در  که  می شود  تشکیل 
بازرگانی  و  تجاری  خدمات  بیمه ای،  بحث های  انبارداری ،  صادرات ، 

امکان پذیر است و اینها مجموعه لجستیک را تشکیل می دهد.
در  ظرفیت ها  این  از  تاکنون  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
فعالیت  کانون های  ما  گفت:  است،  نشده  مطلوبی  استفاده  کشور 
اینها را که هاب های لجستیک است، تشکیل نداده ایم. ایران با این 
موقعیت خوب و قابلیت باال، تا به امروز یک پارک لجستیکی هم 
نساخته است. بین جبل علی و دبی اولین دی ال سی ساخته شد که 
بعد آن را ارتقاء دادند و حالت جهانی پیدا کرد که در یک محدوده 
دو یا سه هزار هکتاری بیش از 10میلیارد دالر ترنول مالی داشتند. از 
لحاظ مساحتی، یک قسمت خیلی کمی از مناطق آزاد ما را تشکیل 
می دهد؛ ولی چندین برابر درآمد کل مناطق آزاد کشورمان را دارند. 
ما سازوکارهای الزم را چه به لحاظ نرم افزاری و چه سخت افزاری، 
تکمیل و توسعه راه ها در مسیر ترانزیتی نداریم. تکمیل زیرساخت ها 
و احداث آنها در مسیرهای اقتصادی و با برنامه نبوده است. راه هایی 
که اقتصادی هستند و از آن پول درمی آید را رها کرده ایم؛ به عنوان 
مثال برای روستایی به واسطه فشار یک نماینده، اتوبان می کشند، در 
صورتی که اتوبان منطقه آزاد ارس به مرند که ۵۵کیلومتر می باشد، 
1۵سال است که تکمیل نشده است. از این جهت ما مورد انتخاب 

کشورها در تعامالت بین المللی قرار نگرفته ایم.
حاتمی در پاسخ به این سوال که نقاط تالقی ترانزیتی ایران در سطح 
بین المللی با مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: مناطق 
نیازمند  آزاد ما که در ورودی و خروجی این کریدورها قرار گرفته اند ، 
شبکه سازی و ایجاد بسترها هستند. به عنوان مثال درحال حاضر در قشم 
می بینیم که بندر و سکوهای تخلیه و بارگیری ساخته شده است، اما به 
لحاظ نرم افزاری شرکت های حقوقی و تشکیالتی که باید به صورت 
اپراتور این بارها را جابه جا کند، حضور پیدا نکرده اند. ما فقط سخت افزار را 

درست کردیم، درحالی که توامان باید نرم افزار این کار را هم مهیا نماییم.
این مدرس دانشگاه افزود: اکنون در کشورمان زیرساخت های گردشگری 
داریم، مناطق آزاد به نمایندگی از آنهایی که اپراتور هستند، به نمایشگاه های 
بین المللی گردشگری می آیند، درحالی که آنان نباید این کار را در دست بگیرند؛ 
باید کار را به اپراتور اصلی سپرد ، کسانی که آژانس های گردشگری هستند. 
امروز اگر مسافری می رود و می آید، با آژانس است که نمایندگان دولت 
محسوب می شود. ما در حوزه حمل ونقل هم همین کار را کردیم، مثال دولت 
به جای اپراتورهای اصلی نشسته و به دنبال شرکت های فورواردر و کسانی است 
که اساس اصلی جابه جایی کاال هستند، نرفته؛ درحالی که امکانات را باید آنها 

بدهیم و از آنها فعالیت مطالبه کنیم.
وی ادامه داد: درحال حاضر بنادر کشورهای دیگر ازجمله ترکیه، کار را 
به شرکت هایی می سپارند که هلدینگ لجستیکی هستند؛ این شرکت ها 
هزاران تن بار دارند، از طریق هاب های لجستیکی شبکه سازی می کند و 
با امکانات خود جابه جا می نمایند؛ دولت هم در این میان کار هماهنگی، 
کنترل و نظارت را انجام می دهد و سهم خودش را می گیرد. ما بستر را 

برای حضور این شرکت ها در کشورمان فراهم نکرده ایم.
مزیت های  ظرفیت ها،  چه  از  آزاد  مناطق  اینکه  درخصوص  حاتمی 
قانونی و امکانات زیرساختی در حوزه ترانزیت برخوردار هستند، گفت: 
قانون  مشمول  آزاد  مناطق  است.  موقت  ورود  ظرفیت ها،  از  یکی 
متروکه نمی شود . شخص کاالی خود را در مناطق آزاد می ریزد و به 
مرور اینها را در بازارهای مدنظر جابه جا می کند. مناطق آزاد به دلیل 
قرارگیری در نقاط سوق الجیشی، قوانین و مشوق ها و معافیت های 
گمرکی می توانند خاستگاه اولیه رونق یابی لجستیک در کشور باشند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص نقش وزارتخانه ها ازجمله 
راه و شهرسازی جهت بالفعل سازی این ظرفیت ها بیان داشت: اکنون 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک بخش متولی در حوزه ساخت 
راه و بنادر می تواند برنامه های خود را هماهنگ با اولویت ها کند. این 
اولویت ها، اتصال این نقاط قانونی به یکدیگر است. به عنوان مثال ارتباط 
چابهار با سرخس ، بندر شهید رجایی با بنادر شمالی یعنی آستارا ، انزلی 
و اینچه برون را تکمیل کند، یا بندر بوشهر و بنادر شمالی تکمیل کند. 
همین طور ورودهای شرقی و غربی را بهم وصل کند. خیلی از اینها وسط 
بیابان آمدند و ارتباط شان با طرف مقابل خود قطع شده است. وزارت راه 
و شهرسازی کاری انجام نداده که در شرق ایران یعنی زابل و زاهدان 
به عنوان ورودی های شرقی به ورودی های غربی ما یعنی مرز ترکیه و 
عراق وصل شوند و یا در کانون های ارتباطی میان جنوب شمال-جنوب 
و شمال-جنوب اتصال شکل بگیرد. وزارت راه و شهرسازی باید اولویت 
خود را اتصال کامل این شبکه ها در مبادی و خروجی ها قرار دهد و بنادر 
را تکمیل کند؛ تسهیالت الزم را در بنادر از لحاظ تخلیه و بارگیری 
ایجاد کند. این وظیفه گمرک است. سایر وزارتخانه ها باید بقیه قوانین 
را اصالح و ساده سازی کنند، خدمات باید اینترنتی صورت گیرد تا امور 
تجار را از طریق الکترونیک انجام دهند و مراجعه حضوری الزم نباشد. 
تمامی سیستم ها باید به روزرسانی و تکمیل شود تا اینکه بخشی از اقتصاد 
لجستیک در کشورمان فعال شود. ما ظرفیت چند میلیون تنی داریم، اما 
به دلیل عدم تامین زیرساخت ها، به اندازه بیست میلیون هم نمی توانند 

جواب دهند.
وی درخصوص چالش های مناطق آزاد در حوزه ترانزیت گفت: مناطق 
آزاد سمت و سو به تجارت دارند و به شدت روی زیرساخت های تجارت 
فعالیت می کنند . اکنون هر منطقه ای که شروع به کار می کند، صدها 
مغازه و مجموعه تجاری بنا می کنند، اما دریغ از آن که در آن منطقه 
یک هاب لجستیکی بسازند؛ چراکه این عملکرد را در اولویت خود قرار 
نمی دهند و دنبال کارهای سریع الوصول هستند. عموما هم به درآمدهای 
و  است  کوتاه  مدیریت ها  دوام  زیرا  می کنند؛  فکر  کوتاه مدت  خیلی 
عموما پروژه های بلند مدت در مناطق آزاد شکل نمی گیرد. مناطق آزاد 
سیاست های کالن در پروژه های بلندمدت ندارند و به نظر این موضوع 
یکی از چالش های عدم شکل گیری زیرساخت های فعالیت های کالن 

و بزرگ است.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد ایران در مبادی 
ورودی و خروجی کشور قرار دارند، چگونه می توانند یک برنامه عملیاتی 
برای توسعه صنعت ترانزیت کشور داشته باشند، بیان کرد: چندین سال 
است که بررسی می کنیم نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی چیست؟! 
اما پس از مشخص شدن نقش، نوبت به ماموریت ها می رسد. مناطق 
آزاد یکسری ماموریت های عام و یکسری ماموریت های خاص دارند. 
ماموریت های عام باید به یکدیگر وصل شود، به عنوان مثال لجستیک 
کیش،  جزیره  در  دارد  امکان  است .  آزاد  مناطق  همه  عام  ماموریت 
گردشگری ماموریت خاص تلقی شود، اما باید ماموریت عام آن لجستیک 
اتفاق بیفتد و در یک  در نظر گرفته شود . شبکه سازی باید در کالن 
قالب برنامه ملی باشد، سپس ماموریت ها را به مناطق اعالم کنند تا هر 

منطقه ای متناسب با ویژگی های خود کار را انجام دهد.
حاتمی افزود: درحال حاضر برخی، فرودگاه را راه ارتباطی لوکس می دانند 
و گمان می کنند باید در پایتخت ملی و محلی باشد، درحالی که این یک 
زیرساخت پیش پا افتاده ای است و هر کجا رونق اقتصادی باشد، سریع 
فرودگاه می سازند که بتوانند کاالهای سبک و باارزش را جابه جا کنند. به 
نظر می آید باید برنامه کالن ایجاد زیرساخت های حمل ونقلی در روش ها 
و مدل های مختلف تکمیل شود. هر چقدر اشکال متنوع و جابه جایی کاال 
بیشتر باشد، در بازار موفق تر هستیم. اکنون ارس منطقه آزاد است، اما نه 
اتوبان دارد، نه راه آهن و دریا و فرودگاه! چگونه می خواهیم با این شرایط 

در تعامالت بین المللی دنیا وارد شویم ؟!
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود آنکه می توان خطوط ویژه ای 
را از مسیر مناطق آزاد برای اجرایی کردن ترانزیت بین المللی ترسیم کرد، 
اما تاکنون به صورت جدی این هم افزایی میان مناطق شکل نگرفته 
است، گفت: این موضوع در برنامه کالن ملی دیده نشده و یک قدم هم 
برای آن برداشته نشده است. کدام نهاد ملی قدم پیش گذاشته و گفته 
که حلقه ها را وصل کنید؟ حرکت پایین به باال باید حرکت باال به پایین 
هم داشته باشد. باید اینها را در یک برنامه کالن ملی با هم هماهنگ 
کنند، وزارتخانه های مختلف باید حضور داشته باشند؛ ضمن این که حضور 

وزارت امورخارجه در روابط منطقه ای نیز مهم است.
وزارت  تصمیمات  با  اوراسیا  به  ما  اتصال  داشت:  اظهار  حاتمی 
امورخارجه می تواند انجام گیرد ، می تواند بازار بزرگی ایجاد کند تا در 
ارس در مرز زمینی به ارمنستان بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. اکنون به 
دلیل اقدام متقابلی که با نخجوان می گیریم، هیچ کامیونی نمی تواند 
کامیون  زیادی  تعداد  کنند،  حذف  را  این  اگر  برود.  اروپا  طرف  به 
می تواند تردد داشته باشد. باید با دولت آذربایجان وارد مذاکره شوند 
و بگویند ما از کامیون های شما پول نمی گیریم و شما هم نگیرید؛ 

طبیعتا در بلندمدت ما از این موضوع استفاده می بریم.
پایان  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  و  دانشگاه  مدرس  این 
در  باید  که  هستند  پاگیر  و  دست  مقررات  اینها  کرد:  خاطرنشان 
دالر  1۴00میلیارد  ساالنه  شوند.  فصل  و  حل  بین المللی  چارچوب 
درآمد در حوزه ترانزیت با توجه به موقعیت خاصی که داریم، وجود 
این  از  می توانیم  نفتی  درآمد  از  بیش  کنیم،  برنامه ریزی  اگر  دارد. 
شدن  فعال  ولی  است،  درآمدزا  نفت  صادرات  ببریم.  سود  صنعت 
این موضوع  ترانزیت، محرک صنعت و گردشگری کشور می باشد. 
کمک  کشور  اقتصادی  بخش های  شکوفایی  به  درآمد،  عالوه بر 
می کند. از بحث ترانزیت باید به عنوان اولویت های اقتصادی کشور 

جهت توسعه زیرساختی استفاده گردد.

5دوشنبه 18 مهر ماه 1401 - 10 اکتبر 2022 - شماره  198گزارش4
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ملیحه اسناوندی
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

تبدیل منطقه آزاد ماکو به اولین شهر 
دانش بنیان در میان مناطق آزاد کشــور
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طی روزهای گذشته، با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر 
اقتصادی،  آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  شورایعالی مناطق 
و  مدیره  هیات  »رئیس  عنوان  به  گروسی«  »حسین 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  مدیرعامل 

ماکو« منصوب شد.
»سعید محمد« در این حکم آورده است: 

جناب آقای حسین گروسی
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )۶(  استناد  به 
تجاری- صنعتی و تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری 
شماره ۱۱۹۵۳۹/ت۶۰۴۲۴ک  تصویب نامه  به  باتوجه  و 
قانون  اصل ۱۳۸  موضوع  کمیسیون  مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ 
اساسی، نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان به موجب 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  »رئیس  عنوان  به  ابالغ  این 
منصوب  ماکو«  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان 

می شوید.
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
مبنی بر نامگذاری سال جاری به نام »تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین«؛ از جنابعالی انتظار می رود ضمن اهتمام در 
منظور  به  از صنایع  پشتیبانی  و  تولید  موانع  رفع  راستای 
ظرفیت های  از  بهره مندی  با  تولید  تسهیل  و  گسترش 
سیاست های  تحقق  راستای  در  منطقه  آن  استراتژیک 
و  سرمایه گذاری  و  صادرات  افزایش  مقاومتی،  اقتصاد 
و  خدمات  ارائه  پیشرفته،  فناوری های  انتقال  همچنین 
تسهیالت مناسب با هدف حمایت از تولید داخلی و حضور 
ایزد  به  اتکال  با  جهانی،  و  منطقه ای  بازارهای  در  فعال 
مدیره  اعضای هیات  با سایر  و همکاری  تعامل  و  متعال 

زمینه تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم آورید.
توفیق روز افزونتان را در انجام وظایف محوله با رعایت 
مفاد »عهدنامه مدیران« در دولت مردمی از درگاه خداوند 

متعال مسئلت دارم  .
گفتنی است، اجرای طرح تحول منطقه آزاد ماکو که دارای 
دو محور اصلی »جذب ایرانیان خارج از کشور« و »تبدیل 
شدن منطقه به قطب چهارم دیتاسنتر کشور« است، توسط 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد ماکو محول شده است.

 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

تبدیل منطقه آزاد ماکو به چهارمین قطب 
دیتاسنتر کشور

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: منطقه آزاد ماکو به اولین 
شهر دانش بنیان در مناطق آزاد و چهارمین قطب دیتاسنتر 

کشور تبدیل می شود.
سعید محمد در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان 
شهری  دانش بنیان،  شهر  داشت:  اظهار  ماکو  آزاد  منطقه 
اساس  نظم،  کلی  به صورت  و  اشتغال  اقتصاد،  که  است 
و بنیان آن بر تولید دانش و کارکرد اجرایی و عملی آن 
این  برجسته  و  اجزای مهم  و  عناصر  است.  گرفته  شکل 
شهر شامل دانشگاه ها و موسسات تحقیق و توسعه و نیز 
شرکت های دانش بنیان است که همگی بر محور فناوری 
نیروی  نیز  و  بومی  فرهنگ  خالقیت،  داده،  اطالعات، 
انسانی خالق و دانش آفرین شکل گرفته اند و به فعالیت 

خود ادامه می دهند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت، جایگاه و ضرورت ایجاد، 

افزایش و گسترش شهرهای دانش بنیان در کشور و به طور 
ویژه در مناطق آزاد، به دلیل توانمندی های موجود در این 
مناطق، به دلیل وظایف و رسالت هایی که برعهده دارند، 

ضروری است اقدام موثری در این زمینه انجام شود  .
ویژگی ها  به  توجه  با  نمود:  اذعان  رئیس جمهور  مشاور 
عنوان  به  منطقه  این  ماکو،  آزاد  منطقه  توانمندی های  و 
منطقه هدف برای راه اندازی شهر دانش بنیان انتخاب شد. 
به همین منظور با هدف ایجاد زیرساخت های الزم فنی، 
قرارداد پروژه سرمایه گذاری و احداث بزرگ ترین دیتاسنتر 
سازمان  میان  ماکو،  آزاد  منطقه  در  کشور  شمال غرب 
سرمایه گذاری  با  معتبر  شرکت  یک  و  ماکو  آزاد  منطقه 

۸۰۰میلیارد تومان منعقد شد  .
زیر ساختی  پروژه  این  احداث  با  داد:  ادامه  محمد  سعید 
دیتاسنتر  قطب  چهارمین  به  ماکو  آزاد  منطقه  بنیادین،  و 
کشور تبدیل می شود. این پروژه با ظرفیت هزار َرکی، در 
باالترین ضریب  و  است  عملیاتی طراحی شده  فاز  چهار 
دسترسی به نقاط فیبر نوری بین الملل را دارد. امیدواریم با 
کمک مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور و بررسی های 
علمی الزم بتوانیم این مهم را به صورت علمی، تخصصی 
و حرفه ای به انجام برسانیم. طبیعی است تحقق این هدف 
نیاز به زیرساخت های انسانی و فناورانه مفصل و متعددی 

دارد که باید در استمرار زمان شکل بگیرد.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
تامین  با  آزاد  مناطق  گفت:  همچنین  اقتصادی 
از  اقتصادی،  فعالین  برای  بین المللی الزم  زیرساخت های 
حضور ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در این 

مناطق استقبال می کنند.
جایگاه  از  امروز  دنیای  در  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  وی 
ویژه و انکارناپذیری در رونق اقتصادی کشورها برخوردار 
تسهیل  آنها،  مزیت های  اصلی ترین  از  یکی  هستند. 
سرزمین  در  چراکه  است؛  مناطق  این  در  سرمایه گذاری 
زمینه وجود  این  در  پیچیده تری  اداری  فرآیندهای  اصلی 
موانع  این  رفع  و  تسهیل  به  موظف  مناطق  این  و  دارد 
هستند. اما متاسفانه در کشور ما از این مزیت ویژه برای 
به درستی  کشور  از  خارج  ایرانی  سرمایه گذاران  جذب 

استفاده نشده است.

در  بسیاری  ایرانی  سرمایه گذاران  افزود:  محمد  سعید 
کشورهای مختلف جهان درحال فعالیت هستند، بسیاری 
از آنها تمایل دارند در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند. 
بدون شک  شود،  فراهم  زمینه  این  در  مناسب  بستر  اگر 
این  و  می خورد  رقم  کشور  آزاد  مناطق  در  بزرگی  اتفاق 

مناطق به جایگاه و کارکرد اصلی خود نزدیک می شوند.
مشاور رئیس جمهور اظهار کرد: این سرمایه گذاران به دلیل 
داشتن تجربه های بین المللی و ارتباطات گسترده اقتصادی 
و تجاری و مالی در سطوح عالی اقتصادی در کشورهای 
مختلف، به راحتی تحت تاثیر پروپاگاندای دشمنان ایران و 
جوسازی های رسانه ای قرار نمی گیرند و با ثبات و آرامش، 
فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند و با توجه به دانش و 
مهارت کافی که در اختیار دارند، می توانند نسلی جدید در 

این حوزه تربیت و به کشور تقدیم کنند.
وی ادامه داد: با اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان ایران 
سال های  در  ما  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری  انقالب،  و 
طریق  این  از  و  شده اند  فراوان  مشکالت  دچار  گذشته 
می توان بخشی از این عقب ماندگی ها را جبران کرد و این 

فعاالن اقتصادی را ارتقاء دهیم.
پیمان شانگهای  از ظرفیت های  بهره گیری  سعید محمد، 
را در تحقق این امر مهم دانست و اذعان داشت: مناطق 
منظور  به  الزم  زیرساخت های  تامین  با  می توانند  آزاد 
بین الملل،  بورس  و  آفشور  بیمه  آفشور،  بانک  راه اندازی 
شتاب مطلوبی نسبت به تامین نیازمندی های فعالیت های 

بین المللی فراهم نماید.
مشاور رئیس جمهور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان با دعوت از ایرانیان خارج 
خاطرنشان  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  برای  کشور  از 
اول  است؛  اهمیت  حائز  نکته  چند  زمینه  این  در  کرد: 
فقط  و  بگذاریم  کنار  کلی  به  را  سیاسی بازی  باید  اینکه 
این  و هیچ دغدغه ای جز  کنیم  توجه  پیشرفت کشور  به 
کارنامه  و  مهارت  تخصص،  این که،  دوم  باشیم.  نداشته 
درخشان افراد در این زمینه را در اولویت قرار دهیم تا به 
بیشترین بازدهی برسیم. سوم آن که، نهایت تالش خود را 
به کار ببندیم تا از بروز هرگونه فساد جلوگیری کنیم؛ زیرا 
وجود فساد، تخصص و شایستگی را به کلی کنار می زند و 

موانع بسیاری در این راه ایجاد می کند.

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ماکو:
توسعه تجاری و صنعتی با رویکرد جذب 

سرمایه گذار در منطقه آزاد ماکو
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد 
ماکو گفت: روند توسعه تجاری و صنعتی منطقه آزاد ماکو 
با پیوست  با رویکرد جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه ها 

فرهنگی دنبال می شود.
مدیرعامل  معارفه  و  تکریم  آیین  در  گروسی   حسین 
سیاست های  بند ۱۱  در  افزود:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 
کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه عمل مناطق آزاد و انتقال 
فناوری نوین تاکید شده است که توصیه ها و تاکیدات مقام 
را  تکلیف  آزاد،  معظم رهبری )مدظله( درخصوص مناطق 

برهمگان روشن کرده است.
سفارشات  با  مطابق  عملگرایی  بر  تاکید  با  وی 
رهبری)مدظله( اظهار کرد: اتخاذ سیاست های مدبرانه در 
این جنگ اقتصادی در کنار عملگرایی، سرلوحه مدیریت 

منطقه خواهد بود.
جریانات  به  گرایشی  هیچ گونه  اینکه  بیان  با  گروسی 
سیاسی ندارم، اضافه کرد: والیت، بزرگ ترین نعمت برای 
معظم  رهبر  فرامین  به  عمل  و  پیروی  با  و  است  مردم 

انقالب می توانیم در برون رفت از مشکالت موفق شویم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ماکو، خواستار توجه بیشتر مسئولین به مناطق آزاد شد و 
خاطرنشان کرد: برای زیرساخت های منطقه آزاد جبل علی 
که یک صدم منطقه آزاد ماکو است، ۲.۵میلیارد دالر هزینه 
کشورهای  در  مالیاتی  معافیت های  همچنین  است؛  شده 
دیگر ۵۰سال است که باعث جذب سرمایه گذاران به این 
کشورها می شود؛ لذا برای رسیدن به جایگاه اصلی و سطح 
جهانی باید مسئولین و نمایندگان مجلس بیش از این به 

مناطق آزاد توجه داشته باشند.

نماینده مردم ماکو، شوط،  پلدشت و چالدران 
در مجلس شورای اسالمی:

 منطقه آزاد ماکو جزو مناطق آزاد موفق
 کشور است

چالدران  و  پلدشت  شوط،  ماکو،   مردم  نماینده  همچنین، 
جزو  ماکو  آزاد  منطقه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 

مناطق آزاد موفق کشور است.
و  اقدامات  داشت:  اظهار  آیین  این  در  علیپور  محمد 
پروژه های انجام شده در منطقه آزاد ماکو ازجمله احداث 
در  اقتصادی  و  عمرانی  پروژه  ده ها  و  فرودگاه ،  بزرگراه 

منطقه، در سطح مناطق آزاد کم نظیر است.
وی به عدم محصور بودن منطقه آزاد ماکو اشاره کرد و 
افزود: متاسفانه به دلیل عدم محصور بودن منطقه،  فعالین 
اقتصادی منطقه آزاد ماکو نتوانستند از مزایا و مشوق های 

قانونی منطقه آزاد بهره مند شوند.
نماینده مردم ماکو،  شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای 
اسالمی، از پیگیری اختصاص ردیف بودجه برای برخی پروژه های 
زیرساختی منطقه خبر داد و گفت: دولت برای اجرای کامل قانون 

چگونگی اداره مناطق آزاد توجه جدی داشته باشد.
میان  خوبی  تعامل  قبل  سال های  در  کرد:  اذعان  علیپور 
دستگاه های  و  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیران 
اجرایی حاکم بوده و این روند تعاملی ادامه خواهد داشت.

وی  به تداوم رویه تعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و تمامی 

دستگاه های اجرایی در کنار انظباط مالی تاکید کرد.
در  چالدران  و  پلدشت  شوط،  ماکو،   مردم  نماینده 
اشتغال  مشکل  به  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
و  کرد  اشاره  نیز  ماکو  آزاد  منطقه  در  تحصیلکرده  ۸هزار 
ترانزیت،   ظرفیت های  از  بهره مندی  با  نمود:  خاطرنشان 
کنار  در  بیکاری  رفع  برای  می توان  صنعت  و  کشاورزی 

توسعه منطقه اقدام نمود.

مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ماکو :
صرف ۷۵درصد از درآمدهای سازمان منطقه آزاد 

ماکو در پروژه های عمرانی طی ۳سال گذشته
گفت:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سابق  مدیرعامل  اما،  و 
منطقه  سازمان  درآمدهای  ۷۵درصد  گذشته،  سه سال  در 
آزاد ماکو برای پروژه های عمرانی و ۲۵درصد آن صرف 

هزینه های جاری شده است.
معارفه مدیران  و  تکریم  آیین  در  محمدرضا عبدالرحیمی 
سه سال  در  کرد:  اظهار  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  عامل 
گذشته بالغ ۵۵۰میلیارد تومان از محل درآمدهای سازمان 
زیرساختی  و  عمرانی  پروژه های  ماکو صرف  آزاد  منطقه 

منطقه شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدت  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  داشته  درآمد  تومان  بالغ بر ۷۵۰میلیارد  ماکو 
صرف  تومان  ۱۲۷میلیارد  بالغ بر  جاری  سال  ۶ماهه  در 

پروژه های عمرانی منطقه شده است.
مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ماکو با ارائه گزارش 
اقدامات سه ساله خود در این منطقه اظهار داشت:  علی رغم 
دچار  کشور  اقتصاد کالن  شرایط  سال ها  این  اینکه طی 
دوران  سال ۹۸  اواخر  در  به ویژه  بوده،  جدی  چالش های 
کرونا در سطح کشور حاکم شد، خادمان ملت در سازمان 
منطقه آزاد ماکو هر آنچه در توان داشتند در طبق اخالص 

نهاده و اقدامات خوبی در سطح منطقه انجام شد.
در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  اولویت  عبدالرحیمی، 
سه سال گذشته را اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی عنوان 
کرد و ادامه داد:  عدم تکمیل پروژه های عمرانی ازجمله پاشنه 
آشیل های کشور بوده که باعث ایجاد هزینه های بیشتر می شود؛ 
لذا یکی از استراتژی های ما، اتمام پروژه های زیرساختی و مهم 

منطقه بود که خوشبختانه با موفقیت انجام شدند.
مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان خاطرنشان 
کرد: منطقه آزاد ماکو به واسطه وسعت بسیار زیاد آن به عنوان 
بزرگترین منطقه آزاد کشور، مشکالت و مسائلی بسیاری دارد 
و مطالبات مردم برای رفع مشکالت آنان تکلیف را برای انجام 

خدمت مضاعف، افزون کرده است.
همچنین، امام جمعه شهرستان ماکو نیز در این آیین گفت: 
حضرت  از  استغانت  با  و  است  امانت  به مثابه  مسئولیت 

ولی عصر)عج( باید کار خالصانه انجام داد .
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد هاشمی با تقدیر از 
اقدامات مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: 
به حل  توان نسبت  تمام  با  فعلی  باید در شرایط  مدیران 

مشکالت کشور اقدام نمایند.
عامل  مدیران  معارفه  و  تکریم  آیین  در  است،  گفتنی 
سازمان منطقه آزاد ماکو که با حضور مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه برگزار 
شد، »حسین گروسی« به عنوان »رئیس هیات مدیره و 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  مدیرعامل 
عبدالرحیمی«  »محمدرضا  زحمات  از  و  منصوب  ماکو« 

تقدیر به عمل آمد.

در همه دنیا از مناطق آزاد به عنوان ابزاري کارآمد براي ارتقاي همکاري هاي 
بین المللي خصوصا سرمایه گذاري خارجي، انتقال فناوري و بهبود روش هاي 
مدیریت و بهره گیري از شیوه هاي مدرن در به کارگیري منابع استفاده مي شود. 
در این راستا در طول سالیان گذشته تمام اهتمام متولیان امر بر آن شد تا 
مناطق آزاد ایران به مناطق برتر ارتقاء یافته و با تکمیل زیرساخت ها، راه 
براي تحقق اهداف فراهم گردد. ۸منطقه آزاد فعلي و همچنین ۷منطقه 
آزاد جدید، از منظر ارتباطات بین المللي و استقرار در کریدورهاي تجارت 

جهاني، هر یک مي توانند نقش برجسته اي در تولید ناخالص ایفا کنند.
مناطق آزاد مبادی هستند که می توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی 
و تجارت بین المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت های بالقوه بهره 
برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در 
این مناطق وجود دارد، می توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با 
کشورهای خارجی در حوزه های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، 
شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران های اقتصادی 

از پتانسیل های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره گیری کرد.

مزیت های مناطق آزاد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی
برای  خارجی  سرمایه های  ورودی های  مهم ترین  از  یکی  آزاد،  مناطق 
سرمایه گذاری های داخلی به شمار می رود. این بدان معناست که توجه و معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری در کشور و مسیر ورود سرمایه گذاران می تواند از 
طریق جذابیت های موجود در مناطق آزاد کشورمان باشد که در ذیل به برخی 

از مهم ترین مزایای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اشاره می کنیم:
  نوع و ساختار مدیریت و حاکمیت هر سازمان عامل در مناطق آزاد به صورت 
خودگردان است و این مناطق موظف به تامین هزینه های جاری، عمرانی و خدماتی 

هستند و این درحالی است که ریالی از بودجه عمومی کشور دریافت نمی کنند.
از سوی دیگر، کوچک کردن ساختار نهادها و ادارات دولتی در یک سازمان و 
مجموعه اداری که در یک جغرافیای کوچک تجمیع شده و خدمات دولتی ارائه 
می کنند، وجه دیگری از مدیریت کوچک شده حاکمیت دولت بر امور اقتصادی 

است که می توان مستندات آن را در ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد مالحظه کرد.
و  جغرافیایی کوچک  در محدوده  و بخش خصوصی  مردم  به  امور  واگذاری 
به خصوص در مناطق مرزی )اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی واقع شده اند( به 
دولت این تجربه و اطمینان را می دهد که می توان نظارت کرد و پیشرفت کشور را 
با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره نمود؛ چراکه اساسا تجربه جهانی و ایرانی موید 
این اصل است که دولت مدیر خوبی در عرصه اقتصاد نیست؛ موضوعی که در فربه 

شدن دولت به دلیل حاکمیت نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.
 مزایای قانونی همچون امکان ثبت شرکت و مالکیت صددرصدی افراد 
و شرکت هایی با تابعیت غیرایرانی )به جز رژیم هایی که از سوی دولت ایران 
به رسمیت شناخته نشده است( در مناطق آزاد ایران، مطلوب به نظر  می رسد. 
این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکت های بین المللی در این مناطق ارزیابی 
می شود. در عین حال حضور برندهای مطرح بین المللی و شرکت های دانش بنیان 
برای تاسیس خطوط تولید، فرصت انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نیز در پی 
خواهد داشت. از سوی دیگر،  امکان برگزاری همایش های بین المللی و دوره های 
آموزشی، فنی-مهندسی در حوزه های تخصصی با تکیه بر این مزایا و امکان ورود 
بدون ویزای نیروهای متخصص به مناطق آزاد، فرصت بی نظیری برای ارتقای 

دانش علمی- تخصصی، موسسات علمی و دانشگاهی کشور فراهم می کند.
  سومین ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند۱۱ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی ورودی- خروجی کریدور شمال- جنوب )به  
عنوان یکی از مهم ترین کریدورهای بین المللی( در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور است. وجود مزایا و معافیت های قانونی برای سرمایه گذار خارجی و 
معافیت هایی که برای ترانزیت کاال و ارائه خدمات در این حوزه و حوزه های 
مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه می شود، می تواند منبع درآمد خوبی برای کشور 
ایجاد کند. فعال شدن این کریدور تجاری، ایران را در عمل به مرکز ترانزیت 
اروپا- آسیا تبدیل می کند و به دلیل منافع تجاری ناشی از ترانزیت کاال در مسیر 
امن و ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر کشورهای بهره مند از این 

مسیر ترانزیتی به موقعیت استراتژیک کشور فراهم می شود.
 امکان بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی- قومی مشترک با کشورهای 
همسایه را می توان دیگر توانمندی مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی 
اعالم کرد. بر این اساس،  با نگاهی اجمالی به موقعیت مکانی مناطق آزاد، 
می توان عالوه بر تقویت مناسبات تاریخی میان اقوام دو سوی مرزهای 
زمینه  آزاد،  مناطق  قانونی  معافیت های  و  مزایا  بر  تکیه  با  بین المللی، 
برگزاری جشنواره های فرهنگی، هنری مشترک و مبادالت علمی میان 

اقوام بلوچ، عرب و آذری را میان دو طرف تقویت کرد.
 پنجمین ظرفیت مناطق آزاد، فرآوری محصوالت کشاورزی و  شیالتی 
استان های پسکرانه در مرحله نخست و در مرحله بعد محصوالت کشاورزی 
و شیالتی تمام نقاط کشور است. با بهره گیری از مزایا و معافیت های قانونی 
جاری در این مناطق می توان نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
اقدام کرد تا عالوه بر ایجاد ارزش  افزوده در محصوالت فوق، زمینه رونق 

کشاورزی و سودآوری توسعه کشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.
 اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، درمانی، فرهنگی و مذهبی از 
توانمندی های مناطق آزاد در بخش های مختلف صنعت توریسم است، موضوعی 
که فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسالمی ایرانی به تجار، گردشگران و 
سرمایه گذاری فراهم کرده که با برگزاری تورهای گردشگری، کارگاه های آموزشی 

تخصصی، جشنواره های فرهنگی- هنری می توان از این مهم به عنوان یک مزیت 
بهره برد،  نه فضایی برای چالش و تقابل؛ چراکه بر این باور هستیم که قدرت 
فرهنگی و مبانی استداللی مذهب تشیع چنان قدرت جذبی به فرهنگ ایرانی عطا 
کرده که می تواند در کنار آرمان های انقالب اسالمی،  زمینه جذب و اقناع سایر 

مذاهب و فرهنگ ها را پدید آورد.
 انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همکاری با سایر مناطق و نهادهای دولتی و 
مردم نهاد کشورهای همسایه، عالوه بر توسعه همکاری های منطقه ای ایران، زمینه 
گسترش همکاری های متقابل و وابستگی بیشتر اقتصادی )تجاری، صنعتی و 
ترانزیتی( این نواحی را با ایران مهیا کرده و با توجه به اشتراکات فرهنگی و در عین 
حال تفاوت های حقوقی، فضا را برای رژیم سازی در همکاری های منطقه ای با تکیه 

بر آرمان های انقالب اسالمی به ویژه در عرصه اقتصادی مهیا می کند.
طرح های  پایلوت  نقطه  را  آزاد  مناطق  می توان  نیز  امنیتی  منظر  از   
حضور  با  به ویژه  فرهنگی  و  تجاری  صنعتی،  حوزه های  در  خاص  ملی 
برای  را  با آگاهی کامل،  زمینه  بتوان  تا  سرمایه گذار خارجی قلمداد کرد 

حضور آنها در سرزمین اصلی و کل ایران فراهم کرد.
آزاد تجاری- اگر بخواهیم مشوق ها و مزایای سرمایه گذاری در مناطق 

 صنعتی ایران را مختصرا بیان کنیم، می توان گفت:
همه  برای  بهره برداری  تاریخ  از  ۲۰سال  مدت  به  مالیاتی  معافیت   )۱

فعالیت های اقتصادی؛
۲( سرمایه گذاری خارجی و نزدیک به صددرصد از میزان سرمایه گذاری شده؛

۳( آزادی ورود و خروج سرمایه و سود؛
۴( حفاظت و تضمین برای سرمایه گذاری های خارجی؛

۵( لغو ویزاهای ورود و اجازه اقامت سهل و آسان برای خارجی ها؛
۶( مقررات تسهیل شده در روابط کارگری، اشتغال و امنیت اجتماعی؛

۷( انتقال قطعات تولید شده به محل اصلی بدون پرداخت عوارض گمرکی؛ 
۸( رفع پرداخت عوارض گمرکی برای واردات از خارج به منطقه و بالعکس؛

۹( استخدام نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر در تمام سطوح مهارت های 
مختلف و حرفه ای؛

۱۰( استفاده از مواد خام، نفت و گاز به عنوان خوراک و سوخت برای تمام 
فعالیت های صنعتی.

مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی
تاسیس  تاریخ  از  که  است  سه دهه  به  نزدیک  که  کشور  آزاد  مناطق 
اولین شان می گذرد؛ در این روزهای بحرانی و پرتالطم اقتصادی می توانند 
بزرگ ترین یاری ر سانان به کشور باشند. مناطقی که در مقایسه با سرزمین 
اصلی بروکراسی های پیچیده اداری شکلی منطقی تر به خود گرفته است. 
کیش، قشم و چابهار را می توان به عنوان نسل اول مناطق آزاد ایران نام برد؛ 
هر سه نقطه، خصوصا قشم و چابهار در نقاطع شدیدا محروم تاسیس شدند، و 

امروز پس از گذشت کمتر از ۳۰سال شاهد شکوفایی، اقتصاد پویا و فعال و 
محرومیت زدایی با درصد باال از این مناطق و عمدتا مناطق همجوارشان هستیم.

پس از آن، سه منطقه آزاد دیگر در نقاط متفاوت از هر منظر در کشور 
تاسیس شد: مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند. این بار هم مکان یابی صحیح 
با پتانسیل های فراوان برای ایجاد بستر مطمئن و مناسب برای تجارت با 
کشورهایCIS، ارمنستان، آذربایجان، روسیه و سایر کشورهای شمالی و 
همچنین عراق و کویت و کشورهای حاشیه خلیج و فارس با چشم اندازی 

بلندمدت با دیگر کشورها همچون کشورهای افریقایی.
همچنین، وسعیت ترین منطقه آزاد کشور در یکی از دورترین نقاط ایران 
نسبت به پایتخت، در کنار دروازه ایران به سمت اروپا در دهه۹۰ کار خود 
را آغاز کرد. منطقه آزاد ماکو به عنوان دومین منطقه آزاد دنیا به لحاظ 

وسعت، که این روزها تغییر و تحوالت مدیریتی را به خود دیده است.
اما همان گونه که پیش تر گفته شد، با وجود گذشتن از ۳دهه از عمر مناطق آزاد 
ایران، بسیاری از منتقدین و مخالفین بر این عقیده هستند که مناطق آزاد به 
ماموریت های تعریف شده نرسیده اند و صرفا در فرآیند واردات موفق بوده اند و 
دیگر نظرات و نقد های غیرمنصفانه که نوک پیکان آن به سوی این مناطق از 
کشور نشانه رفته است؛ اما در میان آیا کسی بود که دلیل این عدم موفقیت  را 
در کنار هزاران موفقیت و دستاورد مورد بررسی قرار دهد؟! آیا شخص یا نهادی 
دستاوردهایی کسب شده از سوی مناطق آزاد است را در کنار نقدها و ناکارآمدی ها 

در ترازوی قیاس قرار داد؟ و این چرایی را یافت؟
بی شک مناطقی که در ایران به عنوان مناطق آزاد تاسیس شد، همان گونه 
که فوق توضیح داده شد در نقاط عمدتا محروم، اگر این لیبل و استقالل را در 
مدیریت کسب نمی کرد، امروز به این درجه از پیشرفت، ایجاد زیر ساخت های 
کلیدی همچون آب و برق، راه و جاده، بهداشت و درمان و مراکز تفریحی و 
تجاری نمی رسید؛ چراکه این مناطق با استقالل مدیریت، خودکفایی در تامین 

مالی و همچنین تصمیم سازی و آزادی عمل به این مهم دست پیدا کرده اند.
البته نباید این مورد را نیز از قلم انداخت که در طی چند ساله گذشته با توجه به 
مسائل و مشکالت به وجود آمده، تا حدودی شرایط برای مناطق نیز سخت شده 
است؛ مواردی همچون چند حاکمیتی در یک منطقه و یا کاهش اختیارات، آزادی 
و استقالل عمل کامل برای مدیران عامل و حذف مشوق ها و معافیت های مالیاتی 
و گمرکی، صدور بخشنامه های غیرکارشناسی از سوی دستگاه های اجرایی و ایجاد 
خلل در اجرای قانون مناطق آزاد و...؛ اما با تمامی این اتفاقات، همچنان مناطق آزاد 
بستری امن تر، آرام تر و مطمئن تر از سرزمین اصلی برای سرمایه گذاری و فعالیت های 

تجاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.

واکاوی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور:

مناطقآزاد،بازوانکشوردرجهتتوسعهاقتصادیوتجارتبینالمللی
 گزارش: 

حمید حسن پور
کارشناس مناطق آزاد



سوی  از  که  سال  شعار  تحقق  در  آزاد  مناطق  نقش 
دانش بنیان،  » تولید،  عنوان  با  رهبری  معظم  مقام 
و  پررنگ  بسیار  است،  شده  نامگذاری  اشتغال آفرین« 
تاثیرگذار می باشد. بی شک وجود زیرساخت های تولیدی 
مقررات  و  قوانین  کنار  در  مناطق،  این  در  صنعتی  و 
صادرات  نگاه  با  تولید،  از  حمایت  مسیر  در  تسهیل گر 
بستری  می تواند  آزاد  مناطق  در  دانش پایه  محصوالت 

آماده برای رویکردی مطلوب با محور تولید باشد.
بی تردید مناطق آزاد با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر 
توسعه اقتصادی با محوریت تولید می توانند بهترین محل 
نگاه  با  خصوصا  اقتصادی  و  تولیدی  فعالیت های  برای 
صادارتی باشند و با یک برنامه ریزی و همگرایی مناسب 

و هدفمند می توان به این مهم دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری 
در  کشور  هر  معمول  قوانین  چهارچوب های  از  خارج 
از  پیرامونی خود است،  نقاط  با  اقتصادی  توسعه  جهت 
این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه 70 
این  در  که  ظرفیت هایی  به  توجه  با  و  گرفته اند  شکل 
نموده اند،  مهیا  زیرساختی  حوزه های  در  مدت خصوصا 
تولید  به رونق  ابزاری موثر در جهت رسیدن  می توانند 
تولیدی  نیز شکوفایی صادرات محصوالت  و  در کشور 

در این مناطق باشند.
به همین منظور با تنی چند از کارشناسان و فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد به گفت و گو نشستیم و راه های توسعه تولید، 
موانع و مزیت های این مناطق را در جهت تحقق شعار سال 

مورد بررسی قرار دادیم که در ذیل می خوانید.

احمد نوروزبیگی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
عبور از تهدیدات خارجی با رفع اختالف میان 

دستگاه های دولتی و مناطق آزاد
مناطق آزاد ایران از بدو پیدایش در سال1368 خورشیدی 
تاکنون، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذارده اند. 
دولت  صددرصدی  حمایت  از  تشکیل،  ابتدای  در 
برخوردار بوده و با عنایت به صدور احکام روسای مناطق 
اختیارات  دامنه  از  رئیس جمهور،  شخص  توسط  آزاد 
گسترده ای بهره مند بوده و عمده زیرساخت های اساسی 
این مناطق نیز در همین دوره ساخته شده است؛ به جز 
از منطقه آزاد شدن، تحت  منطقه آزاد کیش که پیش 
خوبی  عمل  اختیار  از  کیش،  عمران  سازمان  مدیریت 
قبل  از  نیز  آن  زیرساخت های  اکثر  تقریبا  و  برخوردار 
ایجاد شده بود، اما دو منطقه آزاد اولیه دیگر یعنی قشم 

و چابهار از مناطق محروم کشور بوده اند.
به  میالدی  سال1985  در  جبل علی  آزاد  منطقه 
و  اجرایی  عملیات  ولی  گردید،  افتتاح  رسمی  صورت 
زیرساخت های آن از 7سال قبل، یعنی سال1978 آغاز 
شد؛ ولی در مناطق آزاد ایران، منطقه ای فاقد امکانات 
به  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  از  پس  محروم  و 
عنوان منطقه آزاد اعالم و از همان ابتدا کلیه بودجه ها 
وجوه  با  و  قطع  منطقه  آن  از  نیز  دولتی  کمک های  و 
به  اقدام  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  از  دریافتی 
مناطق  در  که  در صورتی  است؛  زیرساخت شده  ایجاد 
آزاد مطرح دنیا، پس از تکمیل زیرساخت ها و امکانات 
دعوت  جهان  نقاط  اقصی  سرمایه گذاران  از  ضروری، 

کردند روی بستر ایجاد شده، سرمایه گذاری کنند. 
حمایت  آن  بعدی،  دولت های  در  است،  ذکر  به  الزم 
خوب اولیه از مناطق آزاد نیز دیگر وجود نداشت که یا 
به دلیل عدم شناخت کارکرد و کارایی این مناطق بود 
و یا نفی کامل وجود مناطق آزاد؛ به عبارتی دیگر، هنوز 
تکلیف ساختار دولت با مناطق آزاد روشن نیست که آیا 

ما مناطق آزاد می خواهیم یا خیر؟!
همه اینها در شرایطی بود که این نقاط عمدتا محروم، از 
بودجه های دولتی نیز محروم شده بودند؛ لذا مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد، یکی از نقاط قابل اتکاء برای تامین 
بودجه را، مبحث واردات می دیدند؛ چراکه در سیستم درآمد 
هزینه ای بدون داشتن پشتوانه، ناگزیر به تامین هزینه های 
در  چند  هر  بوده اند.  ممکن  راه  هر  از  عمرانی  و  جاری 
همین مدت از سایر اقدامات نظیر توسعه صنعت، توسعه 

گردشگری و خدمات نیز غافل نشده بودند.
در دولت هفتم، واردات کاالهای حجیم از مناطق آزاد به 
داخل کشور ممنوع و از سایر گمرکات کشور آزاد اعالم 
وارد  آزاد  مناطق  نحیف  پیکر  بر  اولین ضربه مهلک  و 
شد. این موضوع تقریبا اولین تقابل جدی وزاتخانه ها و 
دستگاه های دولتی با بخشی از بدنه دولت یعنی مناطق 
آزاد بود و همانند سایر موارد سال های بعد، بازنده اصلی، 
مناطق آزاد بودند و از آن به بعد هجمه ها علیه مناطق 
در مجلس شورای اسالمی، دولت و سایر تریبون ها آغاز 

شد و شدت گرفت.
بی سابقه  و  گسترده  هجوم  با  نیز  اخیر  سال های  در 
زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل امور 
فاتحه  ایران، عمال  اسالمی  و گمرک جمهوری  مالیاتی 
مناطق آزاد خوانده شده و مهم ترین مزایای این مناطق، 
زیرسوال رفته و مخدوش شده است. پس از آن مجلس 
شورایعالی  دبیرخانه  کرد،  مصوب  نیز  اسالمی  شورای 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی انجام وظیفه نماید؛ در شرایطی که مناطق آزاد به 
عنوان یکی از ارکان زیرمجموعه ریاست جمهوری فعالیت 
می نمودند؛ اجزای دولت یعنی وزارتخانه ها طبق نص صریح 
قانون، حاضر به تفویض اختیارات خود به مناطق نبودند، 
حال که به هیچ وجه حاضر به تفویض اختیارات خود به 
یکی از زیرمجموعه های، وزارتی هم  عرض خود نخواهند 
بود؛ موضوعی در طول 5-6سال گذشته به راحتی قابل 

لمس است.
آزاد به گونه ای است که قانون و  شرایط فعلی مناطق 
اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  آزاد  مناطق  مقررات 

که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده، به کرات توسط 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  سایر  داخلی  بخشنامه های 
دولتی نقض و در کلیه نقصان ها و مشکالت کشور، همه 

گناهان به گردن مناطق آزاد می افتد.
از سوی دیگر هیچ کدام از دولت ها نیز تاکنون وظیفه ای 
مشخص را به مناطق آزاد محول نکرده اند؛ به طور مثال 
در کشورهای پیشرفته، تحقق بخشی از تولید ناخالص 
ملی و درصدی از آن در شرح وظایف مناطق آزاد بوده 
وظایف  نسبت  به  که  می باشند  آن  اجرای  به  مکلف  و 
تفویض  آزاد  مناطق  به  نیز  الزم  اختیارات  محوله، 

می شود که در مورد ایران صادق نیست.
در حوزه پولی-بانکی، مناطق آزاد باید نسبت به ایجاد 
واحدهای آفشور بخش خصوصی داخلی و خارجی برای 
اقتصادی  فعالیت  هرگونه  نمایند.  اقدام  مالی  تبادالت 
که  است  پول  انتقال  و  نقل  مستلزم  آزاد  مناطق  در 
آفشور  واحدهای  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
ارزهای خارجی کار  با سایر  ایران  از پول ملی  که غیر 
می کنند، هم مشکالت پولی-بانکی مناطق آزاد و هم 
بانک مرکزی  نگرانی  و هم  را حل می کند  کل کشور 
دلیل عدم  به  پولی کشور  نظام  در  اختالل  درخصوص 

استفاده از پول ملی ایران، حل و فصل خواهد شد.
که  کاالهایی  تولیدی  واحدهای  ایجاد  صنعت،  حوزه  در 
بیشترین درصد ورود قاچاق به کشور را دارند، در مناطق آزاد 
راهگشا بوده؛ عالوه بر توسعه تولید، قاچاق را نیز در حوزه 
کاالهای مزبور از حیز انتفاع ساقط می کند. تولید باکیفیت 
پوشاک، لوازم آرایشی، بهداشتی، دخانیات و لوازم خانگی 

کوچک، مناطق آزاد را پررونق خواهد ساخت  .
در حوزه بسته بندی که مشکل عمده کاالهای باکیفیت 
ایرانی است، می توان با ایجاد واحدهای بسته بندی مدرن 
در مناطق آزاد، کاالهای مرغوب ایرانی را با بسته بندی 

مناسب و استاندارد به بازارهای جهانی گسیل داشت.
عمده درآمد مناطق آزاد تراز اول دنیا، مباحث خدمات و 
انبارها،  باراندازها،  با ایجاد  صادرات مجدد است. می توان 
هانگارها و سردخانه های استاندارد، انواع و اقسام کاالها را 
از کشورهای مختلف به مناطق آزاد وارد، نگهداری و انبار 

شده و به تدریج به کشورهای دیگر صادرات مجدد گردد.
علی رغم محدودیت های بودجه ای، توجه ویژه به حمل و نقل 
جاده(  و  )ریل  زمینی  و  دریایی  هوایی،  شامل  ترکیبی 
راهگشا بوده و برنامه ریزی منسجم، تعیین نقشه راه و ایجاد 
زیرساخت های الزم و استاندارد در این حوزه می تواند ایران را 
از حذف در مسیر کریدورهای ترانزیت بین المللی مصون دارد.

استانداردسازی  و  گردشگری  صنعت  به  ویژه  توجه 
پایلوت  می تواند  آزاد  مناطق  در  گردشگری  خدمات 
طبق  دیگر  سوی  از  باشد.  کشور  کل  برای  مناسبی 
آمارهای جهانی و گزارشات سازمان جهانی جهانگردی، 
پولساز  سومین صنعت  عنوان  به  هم اکنون  گردشگری 
پس از نفت و خودرو مطرح است که در سال های آینده 

به سرعت گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود.
ایران هر کدام جذابیت های منحصربه فردی  آزاد  مناطق 
دارند و می توانند در فصول مختلف، تورهای ترکیبی خاصی 
به توریست های داخلی و خارجی عرضه دارند که همه این 
درآمدهای خوب مکتسبه، مستلزم استانداردسازی خدمات 
استانداردسازی  اینجانب،  عقیده  به  می باشد.  گردشگری 
فضاهای موجود بسیار مهم تر از ایجاد زیرساخت های آتی 

در حوزه گردشگری خواهد بود.
در نهایت باید بپذیریم در صورت کنار گذاشتن اختالفات 
به  می توان  نهادها،  و  اجرایی  دستگاه های  بین  داخلی 
سالمت و افتخار تهدیدات خارجی را پشت سر گذاشت و 
از مزایای مناطق آزاد برای توسعه کل کشور استفاده نمود.

احسان عباس نژاد، تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی:
مناطق آزاد تجاری- صنعتی، پل ارتباطی 

محکم میان اقتصاد ملی و بین المللی
مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف هایی 
نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده 
توسعه  شغلی،  فرصت های  ایجاد  نسبی،  برتری های  از 
صنعت توریسم ، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای 
اقتصاد  کارآیی  افزایش  خدماتی،  فعالیت های  از  ناشی 

ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به 
قطب های توسعه، معموال ایجاد می شوند. منطقه آزاد باید 
محدوده تعریف شده ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، 
تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از 
سرزمین اصلی مجاز شناخته شود . در این مناطق با ایجاد 
مشوق ها و معافیت های متنوع تالش می شود سرمایه گذاری 
خارجی برای تولید کاالهای صادراتی جذب شود تا سرزمین 
اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد 
اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار شود  .

در حقیقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی باید ارتباطی محکم 
بین اقتصاد ملی و بین الملل ایجاد کنند، به طوری که از 
مقدمات  خارجی  مستقیم  سرمایه  گذاری  جذب  با  یکسو 
توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره گیری 
از منابع و مزیت های نسبی، رقابتی و ظرفیت های منطقه و 

کشور، در اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند   .
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه های گسترش صادرات 
صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی 
مورد استفاده قرار گیرند . برخورداری مناطق آزاد از شرایط 
تجارت آزاد می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته 

و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
اقتصادی،  توسعه  به  رسیدن  برای  آزاد  مناطق  مدیران 
به  توجه  با  دقیقی  و  مدون  برنامه های  نیازمند 
این  اجرای  و  هستند  خود  متبوع  منطقه  ظرفیت های 
برنامه ها نیازمند منابع مالی است ؛ با توجه به محدودیت 
درآمدهای  به  زیاد  وابستگی  و  آزاد  مناطق  درآمدهای 
گمرکی، باید این واقعیت موردتوجه قرار گیرد که امروزه 
مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی 
داده  بها  ناشناخته و کمتر  امکانات  جدیدی هستند که 
ابتکار و خالقیت  از  استفاده  با  را  نهانی منطقه  و  شده 
تطبیق  برای  است،  بدیهی  گیرند.  به کار  و  شناسایی 
سرمایه گذاری های  به  دنیا،  اقتصادی  نوین  شرایط  با 
اصولی و منطقی نیازمند هستیم تا از این ابزار کارآ برای 

توسعه ملی و بین المللی بهره گیریم.
شناسایی  آزاد،  مناطق  موفقیت  مهم  عوامل  از  یکی 
هر  بالقوه  استعدادهای  و  مزیت ها  ظرفیت ها،  توانایی ها، 
منطقه است. بنابراین مهم ترین اشتباهی که در سال های 
گذشته مرتکب شده ایم، پیچیدن نسخه واحد برای مناطق 
بود . هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی های خاص خود 
را برای بقا اتخاذ نمایند؛ مثال اگر لجستیک محور توسعه 
انزلی  چابهار تعریف می شود یا صادرات مجدد، استراتژی 
انتخاب می شود، نمی توان این نسخه ها را برای بقیه مناطق 
هم توصیه کرد . به عنوان مثال با توجه به موقعیت کیش 
و هزینه های باالی تولید صنعتی، بهتر است کیش به جای 
انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، بر روی تولید 
محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی تمرکز کند؛ 
یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی ها و شرکت های 

دریایی باشد.
قانونگذار همچون مجلس و هیات وزیران و  نهادهای 
در  باید  هم  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی 
و  بخشنامه ها  صدور  چراکه  کنند؛  تالش  قوانین  ثبات 
برای مناطق، سهم  دستورالعمل های متعدد و متناقض 

مهلکی بر آنها محسوب می شود  .
در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات گرا به شرط 
اینکه مزیت های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت 
تمام شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، 
مهم ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم 
کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه های آن هستیم . 
همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصوالت 
و  دیجیتالی  دانش بنیان،  کشاورزی،  معدنی ،  صنعتی ، 

خدمات براساس ویژگی های هر منطقه باشد.
توسعه ظرفیت های گردشگری و خالقیت در این صنعت 
نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین تر، 
از  حمایت  باشد.  باید  آزاد  مناطق  رویکردهای  دیگر  از 
شرکت های خالق و نوآور و استارتاپ و سرمایه گذاری 
راهکارهای  دیگر  از  هم  آنها  با  مشارکت  یا  آنها  در 

برون رفت از شرایط فعلی می باشد.
اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و 
شرایط حاکم ملی و بین المللی بر آن، مناطق آزاد باید بر روی 

تولید و جایگزینی محصوالت تولید شده در مناطق به جای 
واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ ها و شرکت های 
فناور و نوآور و دانش بنیان تمرکز نمایند . در این زمینه مناطق آزاد 
می توانند با همفکری و همکاری هم ، خالء یکدیگر و در نهایت 
کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا 

نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کنند .

محمدرضا سوادکوهی، فعال اقتصادی در 
منطقه آزاد اروند:

ایجاد منابع جدید درآمدی با حمایت از 
بخش خصوصی مناطق آزاد

مناطق آزاد به عنوان یک استراتژی سریع به منظور تحقق 
اهداف برنامه های توسعه ملی در کشورهای جهان مطرح 
می باشند. در دودهه اخیر با رشد سریع »مناطق پردازش 
و  نقش  توسعه،  درحال  کشورهای  در  به ویژه  صادرات« 
جایگاه مناطق آزاد عموما به عنوان یک موضوع مهم در 
بحث سیاست های راهبردی و به ویژه به عنوان ابزاری کارا 
جهت توسعه ملی و منطقه ای مطرح بوده است. مناطق آزاد 
به عنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی مطرح هستند.

جلب  به  می توان  آزاد  مناطق  ایجاد  اهداف  ازجمله 
جدید،  شغلی  فرصت های  ایجاد  خارجی،  سرمایه های 
کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به 
تکنولوژی پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و 
که  مناطقی  از  محرومیت زدایی  و  تورم  مهار  به  کمک 

امکان رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند، اشاره کرد.
طی سال های گذشته شاهد مشکالت متعددی برای فعاالن 
اقتصادی در مناطق آزاد و به تبع آن دور شدن از استراتژی 
سریع رسیدن به اهداف تعیین شده برای این مناطق در 
کشور بودیم . مصوبات غیرکارشناسی دولت برای مناطق 
آزاد ، بخشنامه های مکرر مغایر با قوانین خاص مناطق آزاد 
از سوی گمرک و عدم اجرای تفاهم نامه ها از سوی بانک 
مرکزی که جملگی توانستند چرخ های اقتصادی بخش 
خصوصی در مناطق آزاد را تا مرحله توقف به پیش برانند . 
کم توجهی سازمان های غیرمقیم به قوانین تسهیل گرانه 
و توسعه محور مناطق آزاد که با هدف کاهش بروکراسی 
اداری و ایجاد فضای آرامش در محیط کسب و کار تعیین 
گردیده ، سبب گردید انبوهی از موانع بر سر راه تجارت و 
تولید مناطق آزاد توسط دستگاه های سرزمین اصلی ایجاد 
گردد؛  اتفاقی که به نظر، پایه گذاری آن از تصویب حکم 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  الحاق 
برنامه  اقتصادی و دارایی در  امور  به زیرمجموعه وزارت 
ششم توسعه اتفاق افتاد و اکنون شاهد عدم استقالل کامل 
مناطق آزاد در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای بهبود 

تجارت، تولید و صادرات در این مناطق هستیم .
اقدامات صورت گرفته از سوی برخی سازمان های اجرایی 
و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرمجموعه  به ویژه دستگاه های 
دارایی نسبت به مناطق آزاد به منزله تحریم های داخلی 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  گردیده  سبب  که  است، 
عالوه بر تحریم های خارجی، با موانع داخلی نیز درگیر شده 

و هزینه های مادی و معنوی بسیاری صرف آن نمایند .
از سوی دیگر باتوجه به نظر کارشناسان، ما به لحاظ اقتصادی 
سویی  از  هستیم ،  محدودیت  دچار  اصلی  بخش  سه  در 
چون رشد اقتصادی پایین است، پس در زمینه مالیات ها با 
محدودیت مواجه می باشیم. در فروش اوراق بهادار محدودیت 
داریم؛  محدودیت  که  نفت  فروش  در  همچنین  و  داریم 
بنابراین دولت و به تبع آن مناطق آزاد برای جلوگیری از 
تاثیر محدودیت ها بر اقتصاد مناطق باید به سراغ منابع جدید 
که همان بخش خصوصی می باشند ، بروند . به نظر می رسد 
که وضعیت اقتصادی و رویکرد مناطق آزاد کشور بستگی به 

رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به بخش خصوصی دارد .
به همین منظور باید ابتدا تحریم های داخلی ایجاد شده 
رفع  را  اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  برخی  توسط 
نموده و سپس به سراغ منابع جدید که همان حمایت 
بخش  حداکثری  جذب  و  فعال  خصوصی  بخش  از 
بروند .  است،  خارجی  سرمایه گذاران  به ویژه  خصوصی 
بخش  گسترده  ورود  برای  آزاد  مناطق  کار  و  ساز  اگر 
خصوصی داخلی و خارجی خوب باشد ، می توانیم شاهد 

بهبود شرایط اقتصادی مناطق آزاد باشیم.

یادداشت

مناطق آزاد، تمرینی برای 
تعامل با اقتصاد جهانی  وجوب رفع تحریم های داخلی در جهت 

توسعه و شکوفایی مناطق آزاد ایــران

در گفت و گو با سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد مطرح شد:

7 گزارش

یادداشت: 
 رویا کرمی

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

دارند، بستر مناسبی جهت رسیدن به این اهداف را دارند. 
تمامی کشورهایی که در خاک خود مناطق آزاد را تاسیس و احداث 
کرده اند، به این مهم رسیده اند که امکان ایجاد شرایط توسعه ای برای 
یک کشور نمی تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک سرزمین 
عملیاتی شود؛ به همین دلیل معموال مناطقی را از یک کشور با توجه 
به ظرفیت ها، قابلیت ها، برنامه ها و اسناد باالدستی به عنوان منطقه آزاد 
و ویژه اقتصادی اعالم می کنند و ماموریت ها را تعریف و تدوین کرده و 
براساس آن امکاناتی را در اختیار این مناطق قرار می دهند تا با توجه به 

اهداف و امکانات بتوانند ماموریت های خود را محقق نمایند. 
بالطبع در این شرایط دولت ها تالش می کنند تا زیرساخت ها را تامین 
نموده و قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را 
مصوب نمایند و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این 
مسیر مناطق آزاد نیز با توجه به ماموریت ها، قوانین و ضوابط مشخص 
و ترسیم شده، با عنایت به موقعیت هایی که دارند، می توانند موثر واقع 

شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.
یکی از مهم ترین اهداف مناطق آزاد، افزایش و توسعه صادرات، جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و ارزی 
ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصوالت، 
انتقال  امکان  و  صنعتی  ارزآوری  توریسم،  صنعت  توسعه  امکان 

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

و سیاست های ملی در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. 
افزایش ریسک سرمایه گذاری، مسئله مهم  و  گرچه مسئله تحریم 
اقتصاد کشور ما است، اما در ادبیات سرمایه گذاری، سرمایه حد قابل 
برای مثال، یک شرکت بزرگ  را قبول می کند.  از ریسک   تحملی 
سرمایه گذاری  به  متمایل  خاورمیانه  در  سرمایه گذاری  برای  جهانی 
در مناطق امیرنشین امارات )دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، 
و...( است تا مثال منطقه آزاد اروند. هم اینک در منطقه آزاد جبل علی 
شرکت هایی از بیش از 100کشور دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، 
امتیازات و معافیت های موثر و هدفمند و تضمین بهره مندی از حق 
مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم کنترل های ارزی، تعهد 
تنش های  نبود  خارجی،  سرمایه های  ملی  نکردن  درباره  تضمین  و 
منطقه ای و بین المللی، مالیات های حذف  شده )مالیات بر درآمد، مالیات 
بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده(، تسهیل و تسریع در امور ثبت 
شرکت ها )در مواردی کمتر از یک هفته( از مشوق های سرمایه گذاری 

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

باشد. 
با توجه به مشکالت خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، 
بیکاری و و برای حل کوتاه مدت و میان مدت این معضالت ساختاری 
می توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما 
آزاد هستیم  از مناطق  درحال طراحی مدلی خاص و منحصربه فرد 
که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هم اینک نیز 
واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین المللی است. 

باید توجه داشت که مشکالت ساختاری اقتصاد ایران از دالیل اصلی و 
عمده ناتوان  شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضالتی همچون 
مناطق  خاص  مشکالت  و  منطقه ای  توازن  عدم  و  مفرط  بیکاری 
مرزی، نشان می دهد که باید همه جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با 
تحلیل های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق 
آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکالت ساختاری 
اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصوال آنچه مدنظر تئوری های علمی 
تجارت بین الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعال موردتوجه ما نیست 
و ما براساس مشکالت خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه 
مناطق آزاد هستیم؛ نشان می دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود 
صادقانه برخورد کرده ایم و حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، نباید 

عملکرد مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.
همچنین، نقش مناطق آزاد در کالن اقتصاد کشور به فلسفه تشکیل 
کلیدی ،  و  مهم  بسیار  نقش  آزاد  مناطق  برمی گردد.  آزاد  مناطق 
مخصوصا در کشورهای درحال توسعه می توانند ایفا کنند و اگر جایگاه 
اصلی مناطق آزاد لحاظ شود، هر یک از مناطق می توانند به عنوان 
این موتورها  از  برای هر یک  باشند و  اقتصاد کشور  موتور محرکه 
می توان یک برنامه ویژه تعریف کرد که قطعا اقتصاد کشور با این 

موتورها می تواند رو به جلو حرکت کند. 
تردیدی در این نیست که به منظور توسعه اقتصاد کشور خصوصا در 
بین المللی سازی اقتصاد، باید نگاه به بازارهای جهانی و حضور قوی در 
آن بازارها داشت که این حضورها نیازمند ضرورت ها و الزامات خاص 

در بازارهای بین المللی است.
طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به بازارهای 
جهانی باشند؛ یعنی مناطق آزاد تالش می کنند که بستر و شرایط 
محصوالت و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که بین المللی شوند. 
و فرصت های  فناوری ها  تکنولوژی ها،  همچنین تالش می کند که 
مهمی که در بازارهای جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را در بازار 

داخلی از منظر توسعه یادگیری، نوآوری و شبکه مهیا کند. 
مسئله اصلی امروز در جهان موضوع  »شبکه« است. راهبردی ترین 
سرمایه هر بنگاهی، روابط کسب و کار است و اینکه این روابط در 
کجا قرار بگیرد، مهم است و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، 
مهم است. اگر مناطق آزاد نقش و قابلیت های شبکه را در خود ارتقاء 
دهند، می توانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکه های کسب و 
کار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه نگاه کنیم، مناطق آزاد 
می توانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت شبکه ای در خود، کشور 
را به متنی از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا تعداد 
کثیری از تکنولوژی ها، فرصت ها، دانش و اطالعات وجود دارد و از 
همه مهم تر اینکه فرصت هایی که در این مسیر می توانند ایجاد کنند 

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

منصه ظهور برسد و یادگیری بهتر می تواند برای کشور رخ دهد.

گزارش: 
فریبا شیخی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با سفیر قزاقستان بیان کرد:

گسترش روابط ایران با کشورهای همسایه 
با بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیک قشــم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از دانشگاه آزاد قشم عنوان شد:

پرنده نگری  برج  نخستین  گردشگری،  هفته  با  همزمان 
ذخیره گاه  محدوده  در  کشور  شناور  دهکده  و  شناور 
هیات  رئیس  توسط  گورزین،  روستای  حرا  زیست کره 

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افتتاح شد.
با  باید  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  فتح الهی  افشار 

از فرهنگ، سنت ها و ظرفیت های بکر طبیعی،  استفاده 
اقتصاد گردشگری قشم  و  رونق صنعت  و  توسعه  برای 

برنامه ریزی و تالش کرد.
حوزه  در  خالقانه  ایده های  اجرای  داد:  ادامه  وی 
جزیره  در  موجود  پتانسیل های  معرفی  و  گردشگری 
قشم می تواند به جذب بیشتر گردشگر و بهبود وضعیت 

اقتصادی جامعه محلی کمک کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با بیان این که باید برای تقویت زیرساخت های 
گردشگری جزیره هدف گذاری دقیقی داشت، خاطرنشان 
مهم ترین  از  محلی  جامعه  توان افزایی  و  آموزش  کرد: 
برنامه هایی است که می تواند موجب توسعه گردشگری و 
ایجاد اشتغال پایدار برای بخش های مختلف جزیره شود.

براساس این گزارش، نخستین برج پرنده نگری و دهکده 
شناور کشور با سرمایه گذاری ۶۰میلیارد ریال در محدوده 

قشم  جزیره  گورزین  روستای  حرا  زیست کره  ذخیره گاه 
افتتاح شد.

اول  فاز  در  گردشگری  مجموعه  این  است،  گفتنی 
بخش های مختلفی ازجمله دو واحد سوئیت شناور، یک 
قبیل  از  امکاناتی  و  همیار  قایق  و یک  پشتیبانی  شناور 
برای  و  را شامل شده  محلی  غذاهای  کافه جهت سرو 

۱۲نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می کند.

 افتتاح یک مجموعه خدماتی و
 کلنگ زنی یک هتل در قشم

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد قشم و همزمان با هفته گردشگری، 
یک مجموعه خدماتی )رستوران( افتتاح شد و کلنگ آغاز 

عملیات عمرانی یک هتل به زمین خورد.
افشار فتح الهی در این برنامه ها بر ضرورت برنامه ریزی 

زیرساخت  وضعیت  بهبود  و  استانداردسازی  برای 
امکانات  توسعه  جهت  خدماتی  و  اقامتی  بخش های 

گردشگری جزیره قشم تاکید کرد.
با  ملل  بوتیک  هتل  کلنگ  گزارش،  این  براساس 
به  سرمایه گذاری یکهزار و ۵۰۰میلیارد ریال در فضایی 

مساحت ۷۵۰۰مترمربع به زمین خورد.
گفتنی است، این هتل با هدف گسترش سرانه فضای اقامتی 
در قشم شامل بخش هایی مانند رستوران ملل، کافی شاپ، 
سالن کنفرانس، مجموعه ورزشی و همچنین با ظرفیت ۸۰اتاق 

استاندارد، قرار است ظرف مدت ۳۶ماه به بهره برداری برسد.
با  گلدن فود  غذایی  مجموعه  است،  ذکر  شایان 
اشتغال زایی مستقیم  با  و  ریال  سرمایه گذاری ۶۳میلیارد 
برای ۵۰نفر، دیگر مجموعه خدماتی و گردشگری بود که 
با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم افتتاح شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
صنایع  در  مهارت افزایی  و  روز  دانش  از  استفاده  گفت: 
فعال قشم با کمک از مراکز دانشگاهی و علمی، کیفیت 

و استاندارد محصوالت تولیدی جزیره را ارتقاء می دهد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  بازدید  در  فتح الهی  افشار 
این  تجهیزات  و  امکانات  از  رضایت  ابراز  ضمن  قشم 
مرکز اظهار داشت: احصاء نیازهای صنایع و دانش محور 
کردن فعالیت های اقتصادی با کمک ظرفیت دانشگاهی 
موجود در جزیره، کاستی های موجود در حوزه اقتصاد را 

مرتفع و به توسعه این بخش کمک می کند.
با  دانش  بستر  بر  اقتصادی  داد: حرکت صنایع  ادامه  وی 
جانبی  آسیب های  از  انسانی،  نیروهای  کردن  تخصصی 
همچون آسیب های زیست محیطی پیشگیری کرده، استفاده 
از منابع موجود را بهینه ساخته و سطح استاندارد محصوالت 

و در نتیجه درآمد حاصل از آن را ارتقاء می دهد.
فتح الهی ضمن اعالم آمادگی سازمان منطقه آزاد قشم 
توسعه ای،  زمینه های  در  آزاد  دانشگاه  با  برای همکاری 
ما  واحد،  این  پزشکی  ظرفیت  به  باتوجه  نمود:  اذعان 
آمادگی داریم تا از سرمایه های انسانی پرورش یافته در 
این مرکز در بخش آموزشی بیمارستان پیامبر اعظم)ص( 

و بیمارستان خلیج فارس جی جیان بهره ببریم.
اداره  نزدیک  مقام عالی همچنین خواستار همکاری  این 
و  شد  آزمایشگاهی  بخش  در  دانشگاه  این  با  استاندارد 

مرکز همچون  این  دیگر  از ظرفیت های  استفاده  افزود: 
سالن آمفی تئاتر و سالن ورزشی برای برگزاری رویدادها 
حوزه  در  نیز  دانشگاه  هستیم  امیدوار  و  است  مورد نظر 
مجموعه  با  موجود  مدارس  تجهیز  و  هوشمندسازی 

آموزش و پرورش همکاری بیشتری داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان دستور صدور کارت شهروندی برای دانشجویان 
را  ترددی  تخفیفات  از  بهره مندی  منظور  به  مرکز  این 
صادر کرد و برای کمک به این مرکز جهت بهره برداری 

از فضاهای آموزشی و اقامتی اعالم آمادگی نمود.
 

رئیس دانشگاه آزاد هرمزگان:
نقش بی بدیل دانشگاه آزاد واحد قشم در 

توسعه انسانی استان هرمزگان
بازدید،  این  در  هرمزگان  آزاد  دانشگاه  رئیس  همچنین، 
مدیرعامل  توسعه ای  و  جهادی  نگاه  از  تقدیر  ضمن 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
توسعه  در  بی بدیلی  نقش  سال ها،  این  در  قشم  واحد 

سرمایه های انسانی استان داشته است.
دومین  عنوان  به  قشم  واحد  افزود:  رنجبر  محمدحسین 
واحد دانشگاهی استان و یک مرکز برتر شناخته شده در 
کشور، ضمن کمک به توسعه دانش در منطقه، در جذب 

دانشجویان نقش موثری داشته است.

مشارکت  خواستار  هرمزگان  استان  آزاد  دانشگاه  رئیس 
سازمان منطقه آزاد قشم در توسعه بخش های اقامتی این 
دانشگاه شد و ادامه داد: تامین مراکز اقامتی دانشجویی 
و  پرورش  و  کرده  کمک  دانشجویان  جذب  افزایش  به 

مهارت افزایی در منطقه را به دنبال خواهد داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم در لیست 

دانشگاه های سطح یک کشور
در ادامه، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ضمن 
از عملکرد این دانشگاه اظهار کرد: مرکز  ارائه گزارشی 
دارای  وسعت،  مترمربع  ۳۶هزار  با  قشم  دانشگاهی 
به  و  است  مختلف  حوزه های  در  آزمایشگاهی  ۲۱واحد 

عنوان دانشگاه سطح یک در کشور شناخته می شود.

حمید رستمی جاز با اشاره به طیف وسیعی از شاخه های 
علمی که در این دانشگاه درحال ارائه است، گفت: این 
مرکز در بخش های علوم پایه، فنی، مهندسی، پزشکی 
و پیراپزشکی درحال حاضر حدود ۵هزار دانشجو دارد و 
تاکنون نزدیک به ۱۷هزار فارغ التحصیل به کشور تقدیم 
کرده که آن را به یک قطب علمی و آموزشی در جنوب 

کشور مبدل ساخته است.
وی از میزبانی آزمون صالحیت بالینی در جنوب کشور 
در سه دوره متوالی از سوی این دانشگاه خبر داد و افزود: 
در  دانشگاه  این  برای  اعتباری  پزشکی،  دانشکده  وجود 

سطح کشور است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم در پایان خواستار 
به  کمک  منظور  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  همراهی 
توسعه  جهت  کشور  سطح  در  مرکز  این  جایگاه  ارتقاء 
رشته های مهارت محور و پرورش سرمایه های انسانی در 

حوزه های مختلف علمی و فرهنگی شد.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در بازدید از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم به 
همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، از بخش های 
گمنام،  شهدای  آرامگاه  ازجمله  دانشگاه  این  مختلف 
و  کتابخانه  آزمایشگاهی،  ۲۱واحد  مختلف،   دانشکده های 
مرکز مطالعات علمی، سالن اجتماعات ۶۰۰نفری و سالن 

امتحانات ۳۰۰نفری بازدید به عمل آورد.

تبدیل  شدن به هاب انرژی جنوب کشور، اولویت منطقه آزاد قشمتبدیل  شدن به هاب انرژی جنوب کشور، اولویت منطقه آزاد قشم

اجرای ایده های خالقانه، زمینه ساز جذب گردشگر و بهبود وضعیت اقتصادی قشمونداناجرای ایده های خالقانه، زمینه ساز جذب گردشگر و بهبود وضعیت اقتصادی قشموندان

هم افزایی علم و اقتصاد در جهت ارتقاء تولیدات صنایع جزیره قشمهم افزایی علم و اقتصاد در جهت ارتقاء تولیدات صنایع جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امام 
جمعه شهرستان، فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، 
سرپرست فرماندهی انتظامی و جمعی از معاونان سازمان منطقه 
آزاد قشم و مدیران اجرایی این شهرستان با خانواده شهید مجتبی 

امیری دوماری، از شهدای مدافع امنیت دیدار کردند.
دیدار  این  در  حاضر  مسئوالن  سایر  و  فتح الهی  افشار 
ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مدافع امنیت جزیره 
قشم، روحیه جهادی، مذهبی، انقالبی و مردم مداری این 

شهید مدافع امنیت را ستودند.
اظهار  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
راه  در  که  بزرگوار  شهید  این  خانواده  قدردان  داشت: 

امنیت کشور فرزند خود را تقدیم کرده اند، هستیم.
از مدافعان  امیری دوماری  گفتنی است، بسیجی مجتبی 
امنیت شهرستان قشم بود که در اعتراضات مورد اصابت 
در  بودن  بستری  ۱۰روز  از  پس  و  گرفت  قرار  گلوله 
شدت  علت  به  بندرعباس،  محمدی  شهید  بیمارستان 

جراحت وارده به فیض شهادت نائل شد.

تشییع پیکر شهید مجتبی امیری دوماری در قشم
پیکر شهید مدافع امنیت قشم با حضور مهدی دوستی استاندار 
امام  سپاه  فرمانده  ساالری  اباذری  پاسدار  سردار  هرمزگان، 
سجاد)ع( استان هرمزگان، افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، حجت االسالم غالمرضا 
حاجبی امام جمعه شهرستان قشم و جمعی امامان جمعه اهل 
سنت، مسئوالن کشوری، استانی، شهرستان و معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم و با همراهی نیروهای نظامی و انتظامی 
و حضور پرشمار مردم همیشه در صحنه و ارزشی جزیره، در قطعه 

شهدای امامزاده سید مظفر)ع( شهر قشم به خاک سپرده شد.
در این مراسم، مهدی دوستی استاندار هرمزگان ضمن 
جزیره  مردم  و  شهید  این  خانواده  به  تسلیت  و  تبریک 
از  دفاع  در  که  شهید  این  پیام  داشت:  اظهار  قشم، 
جان  حسین)ع(  امام  شهیدان،  ساالر  عزای  نشانه های 
خود را فدا کرد، بیانگر حد اعالی رشادت جوانان میهن 

در دفاع از حریم والیت و ارزش های انقالب است.
سردار ساالری فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان نیز با 
تاکید بر اهمیت و احترامی که جوانان این مرز و بوم نسبت 
به ارزش های دینی و اسالمی دارند، بیان داشت: امروز به 
لطف خداوند و خون شهدا، نظام جمهوری اسالمی ایران 
آن چنان مقتدر است که کسی جرات ندارد به کشور نگاه چپ 
کند؛ زیرا با سیلی محکم نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

همچنین، حجت االسالم غالمرضا حاجبی در بخش دیگری 
از این مراسم، ضمن تبریک به خانواده شهید امیری گفت: 
امروز مردم قشم با قلبی سوزان و سرهای بلند در پیشگاه 
انقالب ایستاده اند و شهیدی را به خاک می سپارند که برای 

تمام جامعه و آرمان های انقالبش به شهادت رسید.
گفتنی است، پیکر پاک شهید مدافع امنیت جزیره، با استقبال 
پرشور مردم قشم پس از انتقال از بندرعباس به بندر شهید 
ذاکری قشم و تشییع به  سوی امامزاده سید مظفر)ع(، در 

قطعه شهدای این بقعه مبارک به خاک سپرده شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
دوران  آغاز  ربیع االول  نهم  مناسبت  به  پیامی  انتشار  با 
مهدی  حضرت  بشریت،  عالم  منجی  والیت  و  امامت 

موعود )عج( را تبریک گفت.
سرآغاز  را  ربیع االول  نهم  پیام،  این  در  فتح الهی  افشار 
بشریت  راهنمایی  و  امامت  آغاز  و  خدا  حجت  با  بیعت 

توسط حضرت مهدی )عج( دانست.
متن پیام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم به شرح ذیل است:
نهم ربیع االول، روز والیت عهدی و سرآغاز بیعت با حجت 
خدا بر روی زمین، حضرت مهدی موعود)عج( است که پس 
از شهادت مظلومانه پدر بزرگوارش امام حسن عسگری )ع(، 

امامت و راهنمایی بشریت بر دوش ایشان نهاده شد.
شکوفاترین  بی شک  صاحب الزمان )عج(،  حضرت  ظهور 
فصل تاریخ انسانیت خواهد بود؛ دورانی که وعده های خداوند 
درباره خالفت مومنان و امامت مستضعفان و وارث صالحان 
تحقق می یابد و جهان با قدرت الهی آخرین پرچمدار عدالت، 

شاهد جلوه های باشکوه عبادت پروردگار می شود.
مهدی )عج(،  حضرت  قیام  شاخص  مهم ترین  بی تردید 
ریشه کن ساختن ظلم و ستم و فراگیر کردن عدل در سراسر 
گیتی است و امیدوارم با پیروی از سیره ائمه معصوم و پیامبر 
گرامی اسالم و توصیه های رهبر معظم انقالب، همواره در 
تالش برای قرار گرفتن در جمع یاران آن بزرگواران باشیم.

در پایان اینجانب این مناسبت الهی را که تضمین کننده 
عدالت، صلح، آزادی و مساوات بر روی کره خاکی است، 
بیت  اهل  شیعیان  و  محبان  جهان،  مسلمانان  همه  به 
عصمت و طهارت )علیهم السالم( خصوصا مردم نجیب 
جزیره قشم تبریک و تهنیت و شادباش عرض می نمایم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
از تالش برای تبدیل شدن قشم به هاب انرژی کشور به 
آزاد  منطقه  تشکیل  اصلی  رسالت  مفقوده  حلقه   عنوان 
این جزیره در دولت های  قشم در مدیریت های مختلف 

متفاوت یاد کرد.
افشار فتح الهی در نشست با معاون محیط زیست دریایی 
تشکیل  اصلی  رسالت های  از  یکی  داشت:  بیان  کشور 
منطقه آزاد قشم، تبدیل شدن به هاب انرژی جنوب کشور 

بوده که در این ۳۰سال محقق نشده است.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک قشم در تنگه هرمز 
و  نفت  ظرفیت های  و  بانکرینگ  ظرفیت  کرد:  اظهار 
انرژی در این منطقه، فرصت های اقتصادی ویژه ای برای 
کشور است که با به بهره برداری رسیدن، می تواند به رفع 

بسیاری از نیازهای کشور کمک کند.
همراهی  خواستار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

عملیات  تسریع  برای  کشور  محیط زیست  سازمان 
مطالعاتی  و اخذ مجوزها جهت راه اندازی  سایت انرژی در 
سلخ شد و اذعان نمود: جزیره قشم ظرفیت ایجاد تحول 
در اقتصاد کشور را دارد و در این راستا نیازمند حمایت 

نهادهای باالدستی است.
فتح الهی ضمن تاکید بر رعایت موازین زیست  محیطی 
افزود: حفظ محیط زیست یک مسئولیت اجتماعی برای 
مقوله  این  به  احترام  و  بوده  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

همواره از سوی مردم جزیره در اولویت بوده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
یک  عنوان  به   قشم  انتخاب  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
الگوی موفق در رعایت ضوابط سازمان جهانی یونسکو 
و تمدید کارت سبز ژئوپارک جهانی قشم، مصداق بارز 

توجه ویژه ساکنان جزیره به مقوله محیط زیست است.
همچنین، معاون محیط  زیست دریایی و تاالب ها سازمان 

تالش  بر  جلسه،  این  در  کشور  محیط زیست  حفاظت 
و  موازین  براساس  فعالیت  برای  خود  متبوع  سازمان 
الزامات زیست  محیطی تاکید کرد و اظهار داشت: هیچ 
اما  بود،  نخواهد  به محیط زیست  آسیب  بدون  توسعه ای 

مصلحت کشور و مردم در اولویت بیشتری خواهد بود.
با  توسعه همه جانبه ای که  داد:  ادامه  مجتبی ذوالجودی 
نگاه تیم جدید مدیریتی منطقه آزاد قشم در این جزیره 
و  شما  همت  با  و  دارد  تقدیر  جای  است،  شده  شروع  
همکاری نهادهای باالدستی، کم  و کاستی های باقیمانده 

از دولت های قبل نیز جبران خواهد شد.
معاون محیط  زیست دریایی و تاالب ها سازمان حفاظت 
و  ارزیابی ها  انجام  برای  پایان  در  کشور  محیط زیست 
سایت  راه اندازی  در  تسریع  به  منظور  آن  نتایج  اعالم 

سلخ، اعالم آمادگی کرد.
گفتنی است، در دیدار افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مجتبی ذوالجودی 
معاون محیط  زیست دریایی و تاالب ها سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، دکتر متین مدیرکل زیست بوم های 
استان  محیط زیست  مسئوالن  از  چند  تنی  و  دریایی 

هرمزگان و شهرستان قشم نیز حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: موقعیت ژئوپلیتیک قشم و ظرفیت های گسترده این 
منطقه در حوزه های مختلف گردشگری، تجاری، نفت، گاز 
برای  ویژه  فرصتی  آزاد،  آب های  به  دسترسی  و  انرژی  و 

گسترش روابط ایران با کشورهای همسایه فراهم می کند.
ایران،  در  قزاقستان  سفیر  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
داشت:  اظهار  حضور  این  برای  خوشامدگویی  ضمن 
موقعیت جغرافیایی جزیره قشم در تنگه هرمز، دسترسی 
به ۵۰۰کیلومتر خط ساحلی در کنار عمق آب مناسب و 
است  خدادادی  مزیتی  سواحل صخره ای،  از  بهره مندی 
که باعث شده هزینه های نگهداری و ساخت بندر در این 
منطقه پایین باشد و به این لحاظ به خدمات حمل ونقلی 

ارزان دسترسی داشته باشیم.
وی با اشاره به موقعیت کشور قزاقستان و عدم دسترسی 
به آب های آزاد اذعان نمود: باتوجه به سیاست های دولت 
روابط  گسترش  بودن  اولویت  در  به  توصیه  و  مردمی 
تا  است  آماده  قشم  آزاد  منطقه  همسایه،  کشورهای  با 
کشور  برای  معبری  مشترک،  تفاهم نامه ای  قالب  در 
قزاقستان در حوزه دسترسی به آب های آزاد و نقل وانتقال 
کاال به کشورهای دیگر باشد که یک پشتوانه لجستیکی 
همسایگان  و  میانه  آسیای  کشورهای  برای  مناسب 

شمالی ایران محسوب می شود.
سومین  برای  را  اورازبای«  »اَسَخت  انتخاب  فتح الهی ، 
دوره متوالی در سمت سفیر قزاقستان در تهران مزیتی 
و  دانست  کشور  دو  بین  موضوعات  روان سازی  برای 
افزود: در همین راستا پیشنهاد دیگر ما به شما گسترش 
عنایت  با  گردشگر  تبادل  و  گردشگری  حوزه  در  روابط 

ژئوپارک جهانی قشم،  داشتن ظرفیت هایی همچون  به 
مراکز غواصی و دریایی مطرح در جهان و بهره مندی از 

آب وهوای مناسب در نیمه دوم سال است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
جزیره  انرژی  و  نفت  ظرفیت های  از  بخشی  پایان،  در 
را برشمرد و تاکید کرد: جزیره قشم در بسیاری جهات 
در  سرمایه گذاری  به  عالقه مند  خارجیان  برای  می تواند 

طیف گسترده ای از موضوعات، جذاب باشد.

سفیر قزاقستان در ایران:
نقش موثر قشم در کریدور ترانزیتی منطقه 

آسیای میانه به خلیج فارس
بر  دیدار  این  در  ایران  در  قزاقستان  سفیر  همچنین، 
کرد  تاکید  هرمز  تنگه  در  قشم  جزیره  کلیدی  موقعیت 
و اظهار داشت: جزیره قشم به دلیل موقعیت استراتژیک 
آسیای  منطقه  ترانزیتی  کریدور  در  مهمی  نقش  خود، 

میانه به خلیج فارس دارد.
رئیس جمهوری  سفر  به  اشاره  با  اورازبای«  »اَسَخت 
قزاقستان به ایران و مالقات هایی با مقام معظم رهبری 
روابط  خواستار گسترش  ریاست جمهوری کشورمان؛  و 
بین دو کشور به ویژه در حوزه حمل ونقلی و انتقال کاال از 
شمال به جنوب به دلیل امنیت باالی مرزهای ایران شد.
و  روادید  حذف  هوایی،  خطوط  برقراری  وی؛  گفته  به 
قزاقستان  کشور  در  قشم  جزیره  ظرفیت های  معرفی 
بین دو  توریسم  توسعه صنعت  برای  می تواند سرآغازی 

کشور باشد.
سفیر قزاقستان در ایران همچنین از انعقاد تفاهم نامه های 

قزاقستان  و  ایران  نفت  ملی  شرکت های  بین  مشترک 
و  داد  خبر  کشور  جنوب  حمل ونقل  و  ریلی  شبکه  و 
ظرفیت های  و  ایران  کشور  امکانات  کرد:  خاطرنشان 
موجود در کشور قزاقستان می تواند به روابط گسترده ای 

در حوزه های مختلف منجر گردد.
و  رئیس هیات مدیره  فتح الهی  افشار  شایان ذکر  است، 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با »اَسَخت اورازبای« 
سفیر قزاقستان در ایران، در دفتر مرکزی سازمان منطقه 

آزاد قشم واقع در جزیره دیدار و گفت و گو کرد. 
گفتنی است، این دیدار با محوریت معرفی ظرفیت های 
و  قشم  آزاد  منطقه  میان  روابط  توسعه  به منظور  قشم 

کشور قزاقستان صورت گرفت.
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