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سرمقاله

جوابت را هفته بعد می دهم!
دوستی پرسید: به نظرت چرا »ارباب باشتین« این چنین بر مناطق آزاد 

متمرکز شده است؟ 
فعالین  از  بسیاری  این سوال خود من و  را بخواهی  گفتم: حقیقت اش 
قانع  پاسخ  است،  هنوز  که  هم  هنوز  و  است  آزاد  مناطق  اقتصادی 
ماده ۲۳  اجرای  راستای  در  ظاهرا  اما  نکرده ایم.  پیدا  برایش  کننده ای 
قانون برنامه ششم توسعه، بند)ز( تبصره)۱8( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و 
مصوبه هیات دولت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 

زیرمجموعه وزارت اقتصاد انتقال یافته است.
جواب داد: پس درواقع او کار خود را از مجاری مختلف پیگیری می کند 

و کماکان سوال من بی جواب است!
توضیحات  و مجبورم  پیچاند  را  مقابل  نمی شود طرف  دیدم  دیگر  من 
بیشتری دهم؛ اما حرف او، حرف حساب بود و من جواب حسابی نداشتم، 

هرچند نباید کم می آوردم.
از چند مولفه مهم است و من سعی  آزاد متشکل  ببین، مناطق  گفتم: 
می کنم با توضیح این مولفه ها، با هم حدس بزنیم مشکل کسانی که 

می گویی، دقیقا با کدام یک از آنها است.
مولفه اول و مهم در نامگذاری یک منطقه به عنوان منطقه آزاد، موقعیت 
جغرافیایی راهبردی و ژئواکونومیک آن در تسهیل و برقراری ارتباطات 
است  ترانزیت  و  تجارت  صادرات،  تولید،  مبتنی بر  برونگرای  و  درونزا 
موقعیت  البته  دارند.  قرار  مرزی  در جداره  مناطق  از  نوع  این  و عمدتا 
جغرافیایی متمایز و ممتاز را هر منطقه مرزی ندارد؛ فلذا در جانمایی یک 
منطقه آزاد، داشتن مزیت جغرافیایی خاص، در اولویت اساسی می باشد.

از مزیت های  آن  برخورداری  آزاد،  ایجاد منطقه  در  مولفه مهم  دومین 
اقتصادی در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، توریستی و ساختار 

اجتماعی فعال و مرتبط فرامرزی است. 
مسیرهای  قبیل  از  توسعه  زیرساخت های  حداقل  وجود  مولفه،  سومین 
با  زیرساخت های مرتبط  بندری و  و  ریلی  امکانات لجستیک  ارتباطی، 
انرژی، آب و نیروی انسانی ماهر است. البته عمده این زیرساخت های 
سخت افزاری، در رویه بین المللی، قبل از ایجاد منطقه آزاد از سوی دولت 
مرکزی تامین می شود، اما متاسفانه در ایران برخالف دیگر کشورها، اول 
منطقه آزاد نامگذاری می شود، بعد می رویم به دنبال ایجاد زیرساخت ها. 
چهارمین مولفه مهم، مشوق ها و امتیازات اقتصادی قانونی اعطایی به 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی، تعرفه های 

وارداتی و صادراتی، قوانین کار آسان و... است. 
مستقل،  مدیریت  از یک  آزاد  منطقه  برخورداری  نهایی،  و  مهم  مولفه 
چابک و مقتدر محلی است که اختیارات قانونی کافی برای تصمیم سازی 
درواقع  دارد.  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مرتبط  حوزه های  در 
مدیریت یک منطقه آزاد به مثابه دولت محلی کوچک است و باید بتواند 
در حوزه مسئولیت خویش متناسب نیاز ساختار اقتصادی خود، تصمیمات 
الزم را اتخاذ کند و سایر نهادهای دولتی مستقر در درون منطقه ملزم 

به حرکت در چارچوب سیاستگذاری های مدیریت منطقه آزاد هستند.
اینها مولفه های مهم و اساسی در ایجاد منطقه آزاد است. در حقیقت با 
پیوند مثبت و بهینه این شاخصه ها، یک مکان جغرافیایی از یک کشور، 
خارجی،  و  داخلی  سرمایه های  جذب  با  آن  در  تا  می شود  آزاد  منطقه 
انتقال تکنولوژی، تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده، توسعه اقتصادی 
پایدار و برونگرا را پی ریزی نماید. بنابراین نبود هر کدام از این مولفه ها 

می تواند باعث شکست طرح منطقه آزاد گردد  .
دوست نکته سنج ما که انتظار این خطابه مفصل را نداشت، پرسید خب این 
مولفه ها که گفتی کدام شان دارای مشکل است که مخالفین مناطق آزاد به دلیل 
آن با این مناطق سازگار نمی شوند؟ بدون درنگ و به مزاح گفتم: نمی دانم، اما شاید 
با »هدف ایجاد مناطق آزاد«. پرسید یعنی چه؟ گفتم به صورت منطقی، هیچ کدام 
از شاخصه هایی که گفتم، ایرادی ندارند و ذاتا بد و مضر نیستند و عموم کارشناسان 
اقتصادی اذعان دارند که ساختار اقتصادی و مدیریتی مبتنی بر مناطق آزاد در دنیا، 
باعث سرعت گرفتن فرآیند توسعه اقتصادی شده است. اما در ایران منطق کاری 
و مدیریتی »همه یا هیچ«، باعث شده تمامیت خواهی رشد یابد و اصل هدف 
یعنی »توسعه« فراموش شود. به همین سبب، مزیت های قانونی و اقتصادی 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران با روش های گوناگون تضعیف شده است تا 
جریان جذب سرمایه گذاری در آنها متوقف گردد، تا در پس این جریان بتوانند به 
همین بهانه، وجود مناطق آزاد را زیرسوال ببرند؛ درحالی که با تقلیل مزیت های 
سرمایه گذاری، قاعدتا سایر مولفه ها ناکارآمد می شوند و جریان سرمایه گذاری در 
کشوری که تحت شدیدترین رژیم تحریم های بین المللی اقتصادی است، بدون 
دریافت مزیت های مضاعف حاضر نخواهد شد حضور موثری پیدا کند؛ یعنی وقتی 
ثبات در قوانین و محیط اقتصادی وجود ندارد، ذات ترسوی سرمایه، باعث فرار 
آن می شود. فلذا مناطق آزاد ایران در سال های اخیر، عمال با رکود سرمایه گذاری 
مواجه شده است. پس در نتیجه، توسعه اقتصادی درونزا و برونگرا در مناطق آزاد 

که مورد هدف راهبرد اقتصاد مقاومتی بود، محقق نخواهد شد.
پرسید: پس چرا  و  آورد  بر سر ذوق  را  این خطابه غرای من، مستمع 
به  منجر  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  ماده ۲۳  اجرای  می گویند  برخی 

افزایش نظارت پذیری و تسریع توسعه در مناطق آزاد خواهد شد؟
گفتم این سوال تو با جریان کلی توضیحات من و نیز پرسش قبلی ات متفاوت 
است! معلوم می شود خوب گوش نکردی. اما توجه داشته باش اگر مدعیان 
بزرگوار، در امر نظارت جدی بودند، اول به وضعیت اسفبار اقتصادی ملی نظارت 
می کردند. مناطق آزاد یک درصد اقتصاد ملی هستند؛ ۹۹درصد را چرا رها کرده اند و 
چسبیده اند به این یک درصد؟! بنابراین هدف نظارت نیست. هدف هر چیزی باشد، 

ارتقای نظارت پذیری و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد نیست. 
بر  چوب دستی  با  داشت،  مشاجره  همسرش  با  وقتی  بهلول  می گویند 
پهلوی پسرش می زد. روزی پسر بر پدر اعتراض کرد که چرا زورت به 
مادرم نمی رسد و مرا می زنی؟ بهلول محکم تر زد و گفت: تو را می زنم 

تا مادرت بداند دنیا دست کیست!
خالصه با تمام توضیحات عنوان شده، دوست من نفهمید مشکل »ارباب 
باشتین« با مناطق آزاد چیست؟ اگر شما جواب سوال را می دانید، بنده 

را راهنمایی فرمایید تا هفته بعد بتوانم جواب روشنی به دوستم بدهم.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

عنوان  به  جهان،  در سراسر  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاری،  جذب  برای  محل هایی 
توسعه فناوری و ارتقای اقتصادی ایجاد 
و  مالی  مزایای  به  عنایت  با  شده اند. 
فعاالن  و  شرکت ها  مناطق؛  این  قانونی 
توسعه  به  اقدام  آزاد  مناطق  در  صنعتی 
فناوری های  بازاریابی  و  فناوری  صنایع 

می کنند. نوین 

توسعه  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  با 
ایران  آزاد  مناطق  نوین،  فناوری های 
جهان  آزاد  مناطق  سایر  با  می تواند 
اقتصادی  رشد  نتیجه  در  و  کرده  رقابت 
بهبود  را  کشور  در  فناوری  پیشرفت  و 

ببخشد.
بسیار  پلی  می توانند  ایران  آزاد  مناطق 
دنیای  به  ورود  برای  مستحکم  و  مهم 

دلیل  به  مناطق  این  باشند.  دیجیتال  ارز 
داشتن مقررات و قوانین مستقل، امکانات 
خارجی،  سرمایه گذاری  زیرساختی، 
جدید  امکانات  و  کار  و  کسب  فضای 
دیجیتال،  ارز  و  فناوری  برای شرکت های 
می توانند به عنوان جذب کننده های بزرگ 
برای شرکت های بین المللی در این زمینه، 

در ایران مطرح شوند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ پل ورود ايران به دنیاي ارز ديجیتال
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آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو 
ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی با  کیش بر 
رعایت و توجه به میزان تاب آوری کیش جهت پذیرش 

گردشگران در این ایام تاکید کرد.
سعید پورزادی در دومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات 
سفرهای نوروزی 1402 که در سالن اجتماعات سازمان 

منطقه آزاد کیش برگزار شد؛ گفت: امسال همانند سال 
گذشته شعار »کیش متعلق به همه ایرانیان« را دنبال 
می کنیم، ولی اعتقاد راسخ داریم که با توجه به میزان 
ارائه  مبنی بر  گردشگران  خواست  و  جزیره  تاب آوری 
خدمات باکیفیت و پیش بینی افزایش 20درصدی ورود 
میزبانی  جهت  دقیق  برنامه ریزی  با  مهم  این  مسافر، 
شایسته از گردشگران نوروزی در دستورکار این ستاد 

قرار گرفته است.
هماهنگی  ستاد  کمیته های  روسای  تمام  از  وی 
و  برنامه ریزی  با  خواست  نوروزی  سفرهای  خدمات 
رسانه  اصحاب  و  ملی  رسانه  ظرفیت  از  بهره گیری 
از  مردم  عموم  به  دقیق  اطالع رسانی  راستای  در 
زمینه  این  در  خود،  کمیته های  تصمیمات  و  اقدامات 
گام های موثری بردارند و امکانات الزم جهت پذیرش 

گردشگران نوروزی را فراهم نمایند.
بر نقش  تاکید  با  آزاد کیش  سرپرست سازمان منطقه 
و  هوایی  و  آب  بد  شرایط  در  بحران  کمیته  کلیدی 
پیش بینی تمام مایحتاج عمومی و ذخیره سازی مناسب 
ارزاق عمومی، اظهار داشت: مسائل زیرساختی همچون 
حمل ونقل  سوخت،  مخابرات،  فاضالب،  برق،  و  آب 

عمومی و کنترل های محیط زیستی در دستورکار تمام 
نوروزی  سفرهای  خدمات  هماهنگی  ستاد  کمیته های 

کیش قرار گرفته است.
پورزادی با اشاره به تقویت 20درصدی ظرفیت پذیرش 
گردشگر در جزیره کیش، عنوان کرد: افزایش 2برابری 
تعداد  برابری  یک ونیم  کیش،  بندر  در  مسافر  پذیرش 
لندیگراف ها، 800تخت جدید برای اسکان گردشگران 
و تولید 2500مترمکعب آب، ازجمله اقداماتی است که 

امسال جهت افزایش پذیرش مسافر انجام شده است.
به  پیش بینی ورود 250هزار گردشگر  به  اشاره  با  وی 
ارائه خدمات  امکانات و  به  لزوم توجه  جزیره کیش و 
به کارگیری  نمود:  تصریح  کیش،  بیمارستان  درمانی 
پزشکان مجرب و کادر درمان، تامین داروی موردنیاز و 
تجهیزات درمانی و نیز رسیدگی به تاسیسات ساختمان 
باید  که  است  مهمی  موارد  ازجمله  کیش  بیمارستان 

مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان با قدردانی از فرماندار و شهردار بندر لنگه، امام جمعه، 
شهردار و مسئول بندر چارک و دست اندرکاران بندر آفتاب 
میزبانی شایسته  آنان جهت  به واسطه همکاری مناسب 

مناطق  مردم  کرد:  خاطرنشان  نوروزی،  گردشگران  از 
شیبکوه، چیرویه، بندر لنگه و به ویژه بندر چارک یاری گر ما 
در پذیرش گردشگران نوروزی هستند که اقدام آنان قابل 

تحسین است.
گفتنی است، در دومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات 
کمیته ها،  روسای  عالوه بر  نوروزی 1402،  سفرهای 
عارف  لنگه،  بندر  شهرستان  فرماندار  مرادزاده  فواد 
فرهمندنیا  ابراهیم  چارک،  شهردار  محمدی مقدم 
بندر  دست اندرکاران  و  مسئوالن  و  لنگه  بندر  شهردار 

چارک نیز حضور داشتند.

کیش2

محوریت  با  محیط زیست  شورای  جلسه  مصوبات 
فرهنگ سازی، اطالع رسانی گسترده، استفاده از ظرفیت 
رسانه ها و انجمن های مردم نهاد در راستای کاهش مصرف 

کیسه های پالستیکی در جزیره کیش، ابالغ شد.
جزیره  »کیش،  موضوع  با  محیط زیست  شورای  جلسه 
با محوریت فرهنگ سازی و آموزش،  بدون پالستیک« 
کیسه  5هزار  تعداد  توزیع  و  تولید  کارگروه  راه اندازی 
پارچه ای، اطالع رسانی گسترده و سیاست های تشویقی، 
و... در  نانوایی ها  ممنوعیت عرضه کیسه پالستیکی در 

سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار گردید.
آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو 
کیش با تاکید بر فرهنگ سازی و اجرای طرح کاهش 
گفت:  جزیره،  در  پالستیکی  کیسه های  مصرف 
پالستیکی  کیسه های  جایگزین  محصوالت  عرضه 
و  ها  مارکت  سوپر  نانوایی ها،  مانند  مکان هایی  در 

فروشگاه ها، در دستورکار قرار می گیرد.
سعید پورزادی با اشاره بر لزوم اهمیت نقش فرهنگ سازی 
اظهار  جامعه،  مختلف  اقشار  میان  اطالع رسانی گسترده  و 
داشت: ضمن  برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی، با ارائه 
راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف کیسه های پالستیکی، 
تبلیغات محیطی، اطالع رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه ها، 
می توانیم همزمان با اقدامات همگانی و فرهنگ سازی مناسب 

به عنوان جزیره الگو در سطح کشور نقش آفرینی کنیم  .
فعالیت  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
همه جانبه حوزه های مختلف، تصریح کرد: با اقدامات موثر در 
بخش های عمرانی و خدماتی، حوزه های بازرگانی، تبلیغات، 
فرهنگی و محیط زیست؛ گام های موثری درخصوص کاهش 

مصرف کیسه های پالستیکی خواهیم برداشت.
مصرف  کاهش  و  فرهنگ سازی  منظور  به  همچنین 
مصوباتی  کیش،  جزیره  در  پالستیکی  کیسه های 

از  پیش  که  شد  ابالغ  محیط زیست  شورای  جلسه  در 
ظرفیت  از  استفاده  با  موثر  اطالع رسانی  نوروز،  ایام 
رسانه های محلی و شبکه های اجتماعی در این زمینه 

اقدامات الزم انجام خواهد شد.
رایگان  توزیع  ممنوعیت  گزارش،  این  براساس 
کیسه های پالستیکی در راستای ابالغ آیین نامه کاهش 
وزیران  هیات  مصوبه  پالستیکی،  کیسه های  مصرف 
اجرایی می شود و مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد 
مواد  عرضه  فروشگاه های  به  ابالغیه ای  در  نیز  کیش 

غذایی نسبت به این امر مهم اقدام خواهد کرد.
اداره  همت  به  آموزشی  دوره های  برگزاری  است،  گفتنی 
محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش و اداره آموزش و 
پرورش، حمایت و بهره گیری از ظرفیت انجمن های مردم نهاد 
برگزاری  و  هدف  گروه های  در  فرهنگ سازی  منظور  به 
رویدادهای جمعی و جلب مشارکت حداکثری مردم به ویژه 

فعاالن اقتصادی و بانوان فعال در حوزه های مرتبط در راستای 
معرفی گزینه کیسه های پارچه ای و کاغذی به عنوان جایگزین 
کیسه های پالستیکی، از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.

گام  در  و خدمات کیش  آب  عمران،  همچنین، شرکت 
کردن  جایگزین  به  نسبت  طرح؛  این  اجرای  نخست 
اقدام  کیش  بیمارستان  داروخانه  در  کاغذی  پاکت های 

خواهد کرد که در فاز بعدی، این مهم از سوی مرکز توسعه 
سالمت کیش به داروخانه های جزیره ابالغ می شود.

شایان ذکر است، به منظور کاهش مصرف پالستیک 
کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  ماهی،  بازار  در 
نسبت به جایگزین کردن کیسه یا سبد های پالستیکی 

در فرآیند عرضه ماهی به عموم مردم اقدام می کند.

با  اقتصادی مجلس شورای اسالمی  رئیس کمیسیون 
اشاره به اهمیت رونق سرمایه گذاری در جزیره کیش، 
گفت: مدل های تامین مالی، ارزی و ریالی ویژه منطقه 

آزاد کیش تدوین می شود.
هیات  عضو  پورزادی  سعید  حضور  با  که  جلسه ای  در 

مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی و ابوذر سروش معاون نظارتی بانک مرکزی برگزار 
شد؛ ارتقاء سطح بانک های جزیره، تامین مالی و سرمایه ای 
پروژه های گردشگری و تجاری و خدماتی، راه اندازی مرکز 
تبادالت ارزی صنایع بزرگ کشور در کیش، صدور اوراق 
مشارکت و ضمانت نامه های کالن بانکی برای پروژه های 

زیرساختی سازمان، مورد بررسی قرار گرفت.
طهمورث  که  جلسه  این  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
مسعود  و  کیش  سازندگان  مجمع  دبیر  قاسمی 

آزاد  منطقه  سازمان  بودجه  و  برنامه  مدیر  نیک افروز 
توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  داشتند؛  حضور  نیز  کیش 
به  که  جزیره ای  و  کیش  در  سرمایه گذاری  رونق  و 
مناطق  یافته ترین  توسعه  و  فعال ترین  از  یکی  عنوان 
آزاد کشور نقش آفرینی می کند، اظهار داشت: ضروری 
است شیوه نامه مالی توسط سازمان منطقه آزاد کیش 
ویژه این منطقه با همکاری بانک مرکزی تدوین گردد.
وی، الزمه تدوین شیوه نامه را موافقت بانک مرکزی و 
صدور اوراق مشارکت و ضمانت نامه های سرمایه گذاری 
برشمرد و افزود: با این اقدام مهم، فرآیند سرمایه گذاری 

کیش  در  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  توسط 
تسهیل می شود.

همچنین، سعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش، استقالل بانک ها و افزایش 
سقف ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران را از مهم ترین 
مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: هم اکنون 
سرمایه گذاران در بخش هتل ها نیاز به 50هزار میلیارد 
خود  نیمه تمام  طرح های  تکمیل  برای  اعتبار  تومان 

دارند.
مرکزی  بانک  نظارتی  معاون  سروش  ابوذر  ادامه،  در 

یک  تشکیل  با  کرد:  خاطرنشان  جلسه  این  در  نیز 
مرکزی،  بانک  ضوابط  براساس  و  مشترک  کارگروه 
می توان نسبت به تدوین شیوه نامه اقدام کرد تا فرآیند 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش تسهیل شود.
الزم به ذکر است، ایجاد کمیته های تخصصی ارزیابی، 
بررسی، تدوین و نگارش خط مشی و ارائه راهکارهای 
و  قرارداد  انعقاد  همچنین  و  پروژه ها  مالی  تامین 
تفاهم نامه با بانک های بزرگ کشور جهت صدور اوراق 
مشارکت و ارائه ضمانت نامه های سرمایه گذاری ازجمله 

مباحث مطرح شده در این نشست بود.

سازمان منطقه آزاد کیش با به کارگیری ناظران افتخاری، 
نظارت فراگیر، همه جانبه و نامحسوس بر تمام صنوف 

جزیره کیش را در دستورکار قرار داده است.

به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بازرگانی  مدیر 
ستاد  خدمات  و  کاال  نرخ  بر  نظارت  کمیته  مصوبات 
نوروزی مبنی بر بهره مندی حوزه های نظارتی از ناظران 
افتخاری و نامحسوس در ایام نوروز، گفت: در راستای 
اجرای این مصوبه، پس از شناسایی افراد واجد شرایط 
شکایات،  به  پاسخگویی  و  بازرسی  مدیریت  توسط 
جلسه توجیهی و آموزشی در مدیریت بازرگانی برگزار 
و مقرر شد ناظران از اول اسفندماه با حضور در مراکز 

تجاری و خدماتی، نسبت به اجرای ماموریت های خود 
اقدام کنند.

همکاری  و  همیاری  با  این که  بیان  با  امیدی  علی 
مردم، بازار کیش در ایام نوروز مدیریت و سازماندهی 
نظارت   گسترش  برای  هستیم  معتقد  افزود:  می شود، 
در  و  می باشیم  مردم  یاری  و  کمک  نیازمند  بازار،  بر 
ناظران  قالب  در  مردمی  از ظرفیت های  این خصوص 

افتخاری بهره مند خواهیم شد.

وی تاکید کرد: در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، ناظران 
افتخاری به صورت نامحسوس قیمت اجناس، کاالها و 
گزارش  را  واحدهای صنفی  تخلفات  و  را رصد  خدمات 
می کنند و در این میان واحدهای صنفی جزیره کیش نیز 
موظف هستند خدماتی از قبیل درج قیمت  کاال، داشتن 

نرخ نامه و ارائه فاکتور خرید را رعایت کنند.
امیدی ادامه داد: در هفته منتهی به 28بهمن، بازرسان 
اداره نظارت و تنظیم بازار مدیریت بازرگانی، 303واحد 

صنفی فعال در مراکز تجاری و خدماتی را بازدید و طی 
آن به 34واحد دارای تخلفات صنفی اعم از عدم درج 

قیمت کاال و ..، اخطار کتبی ابالغ کردند.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با اشاره به 
توقف فعالیت 5واحد صنفی فاقد مجوز با همکاری پلیس 
نظارت بر اماکن عمومی، تاکید کرد: شهروندان می  توانند 
هرگونه نظر، انتقاد و شکایت های خود را در مورد تخلف 

واحدهای صنفی با سامانه 124 در میان بگذارند.

ساختمان جدید پلیس فرودگاه بین المللی کیش با حجم 
سرمایه گذاری بالغ بر 110میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

ساختمان پلیس فرودگاه کیش که در زمینی به مساحت 
4هزار و 500مترمربع، زیربنای ۷50مترمربع و در 2طبقه 
هیات  عضو  پورزادی  سعید  حضور  با  است،  شده  بنا 
حجت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره 
کیش،  امام جمعه  بی نیاز  علیرضا  والمسلمین  االسالم 
رضا شجیع مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل، علیرضا 
ابراهیم پور سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان  مدیران  از  برخی  کیش ،  آزاد  منطقه  سازمان 

و  نظامی  نیروهای  فرماندهان،  محلی،  مسئوالن  و 
انتظامی به بهره برداری رسید.

افتتاح  مراسم  در  کشور  فرودگاه های  پلیس  فرمانده 
این  ما  گفت:  کیش  فرودگاه  پلیس  جدید  ساختمان 
در  فراجا  یگان های  سایر  کنار  در  که  داریم  را  افتخار 
به مردم،  صنعت هوانوردی و در راستای خدمتگزاری 
محوطه های  و  هوایی  ترددهای  امنیت  از  بخشی 

فرودگاهی را برعهده داشته باشیم.
سردار محسن عقیلی تصریح کرد: درحال حاضر پلیس 
فرودگاهی برای ایجاد امنیت، در 5۹فرودگاه سطح کشور 

به انجام ماموریت و مسئولیت های محوله مشغول هستند و 
خداوند را شاکریم که امروز فرودگاه های جمهوری اسالمی 
ایران امن ترین فرودگاه های جهان هستند و همه امور در 

کمال ایمنی و امنیت انجام می شود.
با  داشت:  بیان  از سخنان خود  دیگری  در بخش  وی 
تالش های همه مسئوالن امنیتی در سطح فرودگاهی 
کشور، بستری امن برای مسافران، کارمندان فرودگاه و 

شرکت ها نیز فراهم شده است.
عقیلی عنوان کرد: فرودگاه کیش در زمره فرودگاه های 
پرتردد کشور و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است 

و تعامل میان بخشی قابل قبولی نیز برای خدمت رسانی 
به مردم در این فرودگاه وجود دارد.

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور در پایان، از مسئوالن 
جزیره به ویژه از رویکرد مثبت سعید پورزادی سرپرست 
مشابه،  طرح های  اجرای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
فرودگاه  پلیس  فرمانده  حاجی پور  سرهنگ  همچنین 
کیش برای حفظ نظم و امنیت قدردانی کرد و خاطرنشان 
نمود: بهره برداری از این ساختمان موجب تقویت سطح 

خدمتگزاری و منشا خیر و برکات خواهد بود.
مدیرعامل  محمدی  عزت اله  گزارش،  این  براساس 

کیش  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت 
نیز در این مراسم گفت: همزمان با توسعه پایانه جدید 
مسوالن  ویژه  اهتمام  با  و  فرودگاهی  باند  و  فرودگاه 
بازه  در  پروژه  این  ساخت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
زمانی یک سال به اتمام رسید و مورد افتتاح قرار گرفت.

مانور طرح اضطراری دو ساالنه فرودگاه بین المللی کیش، 
با اجرای عملیات های امداد و نجات و ایمن سازی توسط 

نیروهای مستقر در فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد.
مانور دو ساالنه طرح اضطراری فرودگاه بین المللی کیش 
با حضور دستگاه ها و نهادهای درون و برون فرودگاهی 
آتش نشانی  هوایی،  پایگاه  اورژانس،  ازجمله هالل احمر، 

شرکت های  فرودگاه،  آتش نشانی  بیمارستان،  شهر، 
انتظامی و حراست در  و  نظامی  نیروهای  هلی کوپتری، 

محدوده ایرساید فرودگاه کیش برگزار گردید.
براساس این گزارش، با صدای آژیر و اعالم خطر در 
مستقر  عملیاتی  نیروهای  شدن  وارد  و  فرودگاه  باند 
موتور  حریق  اطفاء  ضمن  فرضی،  حادثه  محل  در 

تریاژ و تشکیل  به منطقه  انتقال مصدومان  و  هواپیما 
حلقه امنیتی توسط یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه، 
نیروهای امداد و نجات توان و آمادگی خود را در شرایط 

اضطراری به نمایش گذاشتند.
همچنین، عملیات امداد هوایی توسط هلی کوپترها و انتقال 
مصدومین، ازجمله اقدامات صورت گرفته در این مانور بود.

شایان ذکر است، مانور طرح اضطراری دارای سناریوهای 
متفاوت با توجه به شرایط مختلف همچون مکان نشست 
نظر  از  منطقه  جغرافیایی  وضعیت  هواپیما،  برخاست  و 
کوهستانی و یا دریایی بودن و توانمندی ها، هر دو سال 

یک بار در فرودگاه بین المللی کیش برگزار می شود.
الزامات  از  فرودگاه  دوساالنه  مانور  است،  گفتنی 

صنعت جهانی هوانوردی است که هر دو سال یک بار 
از  پیروی  به  ملزم  فرودگاه ها  تمام  و  می گردد  برگزار 

دستورالعمل های سازمان جهانی هوانوردی هستند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

 تحقق شـعار »کیش متعلق به همه ایرانیــان«
با ارائه خدمات شایسته به گردشگران نوروزی

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:

با اجرای عملیات های امداد و نجات و ایمن سازی صورت پذیرفت:

کیش؛ الگویی در سطح کشور به عنوان جزیره بدون پالستیک

تدوین مدل های جدید تامین مالی ارزی و ریالی ویژه منطقه آزاد کیش

نظارت فراگیر بر بازار نوروز کیش با بهره مندی از ناظران افتخاری

افتتاح ساختمان جدید پلیس فرودگاه بین المللی کیش

برگزاری مانور طرح اضطراری دوساالنه فرودگاه بین المللی کیش
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انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
گفت: برخالف تصور عامه، منطقه آزاد انزلی تنها در عرصه 
و  گندم  روغن،  منطقه  این  )واردات  نمی کند  فعال  واردات 
ارزش صادرات مجدد  امسال  است(،  موردنیاز کشور  غالت 
گذشته  در 15سال  که  بود  دالر  586میلیون  منطقه  این  از 

بی سابقه بوده است .
و  معدن  صنعت،  مدیرکل  با  نشست  در  فرهادی  عیسی 
استان  شهرستان های  ادارات  روسای  و  معاونین  و  تجارت 
۹میلیون  بر  بالغ  امسال  افزود:  انزلی  آزاد  منطقه  در  گیالن 
گردشگر از منطقه آزاد انزلی بازدید کرده اند که این مقدار تا 

پایان سال به 1۰میلیون گردشگر خواهد رسید .
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود که در سال 1۴۰۴ تعداد 
۲۰میلیون  به  می کنند  سفر  منطقه  این  به  که  گردشگرانی 
این  اوقات فراغت  و  برسد  ماندگاری  ۲روز  حداقل  با  نفر 

گردشگران با اقدامات فرهنگی، ورزشی و تفریحی پر شود.
زیرساخت های  ایجاد  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ورزشی و تفریحی را از برنامه های در دست اقدام این منطقه 
با  کودکان  بازی  پارک  احداث  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
پیشرفته ترین امکانات در این منطقه درحال احداث است؛ زمین 
آن طراحی و از یک سرمایه گذار ایتالیایی برای سرمایه گذاری در 

این طرح دعوت شده است و اولین کسانی که باید از اجرای این 
طرح ها متنفع شوند، مردم گیالن هستند.

فرهادی اضافه کرد: منطقه آزاد انزلی با ۲هزار و ۲5۰هکتار 
منطقه  تنها  و  دارد  اختیار  در  را  5۰۰هکتار  صرفا  وسعت، 
آزادی می باشد که دارای تنها بندر کشور با سه اسکله بخش 
خصوصی است و در هفته آتی آگهی مزایده برای 1۰اسکله 

دیگر را اجرایی می کنیم.
انزلی  بالغ بر ۳هزار غرفه در منطقه آزاد  اینکه  با بیان  وی 
فعال است و تا سه ماه آینده بیش از 5۰۰غرفه نیز بر تعداد 
موجود افزوده می شود، گفت: منطقه آزاد انزلی زمینه اشتغال 
حدود 1۰۰درصد از بومی های منطقه را فراهم کرده است و 
درصد ناچیز باقی مانده نیز مربوط به سرمایه گذارانی می باشد 

که برای اشتغال زایی در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند.
فرهادی، توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی را از اولویت های 
این سازمان اعالم و عنوان نمود: این سازمان به دنبال توسعه 
از زمین های موجود طبق  محدوده منطقه است که بخشی 

قانون به این مجموعه اضافه می شود و بر وسعت این منطقه 
اضافه می گردد.

وی از اتصال راه آهن سراسری تا 5ماه آتی به دریا خزر نیز خبر 
داد و اظهار کرد: این منطقه به ۹5درصد تعهدات خود در حوزه 
راه آهن عمل کرده است و به زودی ریل مخصوص اتصال ریل 

به دریا از روسیه به بندر کاسپین وارد و نصب می شود.
انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
در پایان با اشاره به اینکه شبکه ریلی کشور بدون اتصال به 
بنادر گیالن ناقص است، خاطرنشان کرد: در صورت اتصال 
ریل به بندر کاسپین، زمینه برای ترانزیت ساالنه ۳۰میلیون 
در  می شود.  فراهم  خلیج فارس  حوزه  به  روسیه  کاالی  تن 
هاب  عنوان  به  زمین  ۲۰۰هکتار  رشت  پیربازار  ایستگاه 
کاالی روسی در سطح خلیج فارس و شرق و غرب آسیا در 
نظر گرفته شده است و بخش اعظمی از این کار عملیاتی 
خواهد  عملیاتی  آتی  ماه های  ظرف  کمی  بخش  و  گردیده 

شد.

عیسی  با  گیالن  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  برهانی نیا  رضا 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی 
انزلی دیدار کرده و درخصوص افزایش تعامالت و ارتقای خدمات 

به فعاالن اقتصادی به گفت وگو پرداختند.
براساس این گزارش، در این نشست که معاونین دو مجموعه نیز 
مالیاتی  مستقل  دفتر  استقرار  درخصوص  طرفین  داشتند،  حضور 
ویژه منطقه آزاد انزلی در قالب پنجره واحد به منظور تسریع در امور 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در انجام تکالیف امور مالیاتی و 

عدم مراجعه فعاالن اقتصادی به شهرستانهای همجوار توافق نمودند.
شایان ذکر است، همچنین ضرورت برگزاری دوره های آموزشی 
با  آشنایی  جهت  در  انزلی  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعاالن  برای 
از  به روزتر  خدمات  ارائه  و  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  آخرین 
جدید  قانون  با  بیشتر  آشنایی  و  الکترونیکی  سامانه های  طریق 
پایانه فروشگاهی، از مباحث مطرح شده در نشست مدیرکل امور 
مالیاتی استان گیالن و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی بود.

موسی رمرودی مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گیالن با عیسی 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار 

و درخصوص افزایش همکاری های فی مابین گفت وگو کردند.
نیز  دوطرف  معاونین  که  جلسه  این  در  گزارش،  این  براساس 
و  تبصره 18  تسهیالت  ارائه  نحوه  درخصوص  داشتند؛  حضور 
استفاده از ظرفیت بانک کشاورزی جهت پشتیبانی از فعالیت های 

کشاورزی و صنایع بسته بندی توافقاتی صورت گرفت.
کشاورزی  محصوالت  تولید  زنجیره  در  شد،  مقرر  همچنین 

صنایع  سردخانه،  احداث  حوزه  در  به ویژه  انزلی  آزاد  منطقه 
بسته بندی و تبدیلی از ظرفیت بانک کشاورزی استفاده گردد 
و از ظرفیت فعاالن اقتصادی در بخش های تولیدی ، بندری و 
تجاری مرتبط با صنایع و محصوالت کشاورزی برای تامین 

مالی و گردش نقدینگی در سیستم بانکی استفاده شود.
فعالیت های  از  تقدیر  با  این جلسه  پایان  گفتنی است، در 
بانک  شعبه  جدید  رئیس  عنوان  به  نوروزی  موسوی، 

کشاورزی در منطقه آزاد انزلی معرفی گردید.

انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
تسهیل  جهت  را  شرایط  باید  سازمان  این  اینکه  بیان  با 
کردن  فراهم  با  گفت:  کند،  فراهم  سرمایه گذاری  امر  در 
رشت- کاسپین  خط آهن  راه اندازی  همچون  زیرساخت هایی 
و تکمیل زیرساخت های بندری در مجتمع بندری کاسپین، 
ترانزیت ساالنه 15میلیون تن کاالی روسی از مسیر ایران 

دور از انتظار نبوده و محقق خواهد شد.
شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی به ریاست مدیرعامل و 

با حضور معاونین، مدیران و مشاوران این سازمان برگزار شد.
در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تقدیر از 
پرسنل خدوم منطقه آزاد انزلی برای دستیابی به بخشی از اهداف 
این سازمان اظهار کرد: طی ماه های گذشته بخشی از اهداف 
سازمانی منطقه آزاد انزلی حاصل شده، اما بخش اعظمی از این 

اهداف باقی مانده است که به تالشی مضاعف نیاز دارد.
مجمع  اشکاالت  رفع  خواستار  ادامه،  در  فرهادی  عیسی 
با  باید  نیاز  صورت  در  افزود:  و  شد  گذشته  سال  عمومی 
برگزاری جلسات روزانه، مشکالت احصاء و برای سال 1۴۰1 
برطرف شده و جلوی اختالالت قانونی احتمالی گرفته شود.

وی با تاکید بر جدیت در برگزاری کالس های آموزشی اظهار کرد: 
دوره های آموزشی به صورت مستمر باید برای مدیران و پرسنل 
برگزار گردد؛ آنچه تاکنون بوده موردقبول نیست و می بایست از 
افراد مجرب در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 

سرمایه گذاری و مالیاتی برای تدریس استفاده شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اذعان داشت: 
باید با تعیین تکلیف پرونده های باز، تسویه حساب های راکد 

و حل پرونده های حقوقی و تسهیل در صدور مجوزها، میراث 
خوبی برای مدیران آینده از خود برجا بگذاریم؛ لذا از کمیته 
تشخیص انتظار دارم با برگزاری جلسات هفتگی تشخیص، 

برآورد و نظارت درستی داشته باشد.
فرهادی تصریح کرد: مدیران در جلسه بعدی شورای اداری، 
مختلف  بخش های  در  جدیدی  طرح های  و  پیشنهادات 
برای چشم انداز 1۴۰۴ و 1۴۰8 ارائه کنند؛ منطقه آزاد برای 
دستیابی به جذب ۲۰میلیون گردشگر باید برنامه داشته باشد 

و پرکردن اوقات فراغت کودکان موردتوجه قرار گیرد.
وی با تقدیر از اقدامات انجام شده درخصوص کمک به زلزله زدگان 
خوی، کمک به برگزاری مراسمات مذهبی نظیر اربعین و جمع آوری 
کمک برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، افزود: منطقه آزاد باید 
از  و  دهد  تشکیل  کمک ها  جمع آوری  برای  خیریه ای  صندوق 

کمک های فعاالن اقتصادی در امور خیریه بهره گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به لزوم آمادگی مطلوب 
اشاره کرد و خواستار  نوروزی  از گردشگران  میزبانی  جهت 
ساماندهی سگ های ولگرد نیز شد و گفت: محدوده منطقه 
به  باتوجه  و  باشد  مردم  تردد  برای  امنی  فضای  باید  آزاد 
پیش بینی افزایش 1.5برابری تعداد گردشگران در تعطیالت 
برقرار  درستی  امنیت  و  حفاظت  حراست،  می بایست  نوروز، 

باشد و برنامه های فرهنگی متنوعی اجرا شود.
فرهادی بر تشکیل تعاونی مسکن تاکید کرد و اظهار داشت: 
اگر بتوانیم 6۰۰واحد مسکونی در این منطقه احداث کنیم، 

به تامین مسکن کمک شایانی خواهیم کرد. 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
پایان با بیان اینکه این سازمان باید شرایط را برای تسهیل 
در امر سرمایه گذاری فراهم کند، خاطرنشان کرد: با فراهم 
رشت- خط آهن  راه اندازی  همچون  زیرساخت هایی  کردن 

بندری  بندری در مجتمع   کاسپین و تکمیل زیرساخت های 
از  روسی  کاالی  تن  15میلیون  ساالنه  ترانزیت  کاسپین، 

مسیر ایران دور از انتظار نبوده و محقق خواهد شد.
مدیران  و  معاونت ها  نشست،  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
مستقل سازمان منطقه آزاد انزلی گزارش عملکردی از حوزه 

فعالیت های خود ارائه نمودند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

در دیدار مدیرکل امور مالیاتی گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در دیدار مدیر امور شعب بانک کشاورزی گیالن با عیسی فرهادی عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی  تاکید کرد:

 ارزش ۵۸۶میلیون دالری صادرات مجدد 
از منطقه آزاد انـــزلی

توسعه همکاری ها در جهت حمایت از فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی

پشتیبانی از فعالیت های کشاورزی و صنایع بسته بندی در منطقه آزاد انزلی

ضرورت تسهیل شرایط سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
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چرا منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در میان مناطق آزاد نسل دوم ایران، از 
اهمیت ویژه و متمایزی برخوردار است؟ ابتدا به ساکن اینکه منطقه آزاد مورد 
بحث، تنها منطقه آزادی است که به عنوان یک طرح و برنامه دولتی، در قالب 
پیشنهاد و الیحه دولت به مجلس قرار نگرفته و عامل اصلی و پیشران در 
تبدیل آن به منطقه آزاد، فشار کارشناسان، فعالین اقتصادی حوزه دریای خزر و 

به تبع آن افکار عمومی شهرستان بندر انزلی و استان گیالن بود. 
و  دولتی  تصمیم گیری های  از  تابعی  مناطق  سایر  اگر  دیگر،  عبارت  به 
بده بستان های میان نمایندگان و دولتمردان بودند؛ درخصوص منطقه آزاد انزلی 
تغییر و تحوالت ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 70 شمسی 
از حکومت  پیش  تاریخی  روابط  بازتعریف  برای  مردم  زایدالوصف  و عطش 
آزاد در سواحل جنوبی دریای  ایجاد یک منطقه  لزوم  کمونیستی، زمینه ساز 
خزر برای جمهوری اسالمی ایران از سوی فعالین اقتصادی، تولیدکنندگان و 
بازرگانان گیالن زمین شد؛ موضوعی که با استقبال افکار عمومی همراه گردید 
و در پی این مهم، در جریان سفرهای روسای جمهور سازندگی و اصالحات 
در سال 1374 و سال 1381، به عنوان خواست عمومی از سوی مردم انزلی 
مطرح گردید و انعکاس خود را در جریان تصویب الیحه ایجاد مناطق آزاد 
جلفا و اروند، با اضافه کردن منطقه آزاد انزلی از سوی مجلس ششم، ظاهر شد.
با  روابط  توسعه  جهت  موجود  ظرفیت های  و  فرصت ها  دلیل  به  درواقع 
کشورهای حاشیه دریای خزر با محوریت روسیه، ایجاد منطقه آزاد انزلی بسیار 

حائز اهمیت می نمود.
استان در کنار مردم گیالن، دالیل  اقتصادی و سیاسی  تحلیلگران، فعاالن 
متعددی برای طرح ایجاد منطقه آزاد در دستورکار داشتند و از مبانی استداللی 
قوی برای نیل به این هدف خود برخوردار بودند. در دهه 70 شمسی، استان 
گیالن یکی از قطب های قطعه سازی و صنایع الکترونیک کشور بود و در عین 
حال از مزیت هایی همچون امکان فرآوری محصوالت شیالتی و کشاورزی 

برخوردار بود. 
از سوی دیگر به دلیل فعالیت 300ساله بندری و گمرکی انزلی، مردمان استان 
از سابقه طوالنی در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای کاسپین بهره می بردند و 
این سابقه، به یک فهم مشترک حاصل از اشتراکات تاریخی و جغرافیایی منتج 
می شد. مضاف بر این، بهره مندی از شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مناسب 
و معتدل مدیترانه ای، در کنار امکان ارتباط مستقیم با تحوالت غرب با تکیه 
بر جایگاه پل ارتباطی ایران با غرب بودن، به این استان موقعیت و توانمندی 
خوبی در ارتباطات بین المللی ایران عرضه می کرد و در نهایت کیفیت باالی 
نیروی انسانی که در ارزیابی نهایی هزینه فایده سرمایه گذاری در هر نقطه ای 

حائز اهمیت است.
بر همین اساس، ابتدا منطقه ویژه اقتصادی انزلی از سال 1375 شروع به کار 
نمود و در مسیر رشد خود در سال 1384، پس از گذشت 2سال از تصویب در 
مجلس، تعیین اعضای هیات مدیره و محدوده، در قالب منطقه آزاد تجاری-
صنعتی در پهنه اقتصاد سیاسی استان گیالن و کشورمان در عرصه معادالت 

اقتصادی با ساحل نشینان دریای خزر ظاهر گردید.
در نتیجه اگر توانمندی های بالقوه استان گیالن برای بازیابی نقش محوری 
خود در عرصه تجاری کشور در دوران سلسله قاجار )که از اواسط صفویه و با 
قطع جاده ابریشم؛ گیالن و انزلی تنها مسیر ارتباطی ایرانیان با اروپا بود( را به 
قطعات پازلی تشبیه کنیم، در سال های 75 تا 82، یعنی محدوده زمانی تاسیس 
منطقه ویژه اقتصادی تا منطقه آزاد انزلی، این استان یکی از دو قطعه، یعنی 
وجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی و عدم اتصال به شبکه ریلی کشور را در 

تکمیل پازل خود به سرانجام رساند.
درخصوص سایر توانمندی های منطقه آزاد انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد باید 
تصریح کرد منطقه آزاد انزلی نزدیک ترین منطقه آزاد کشور به پایتخت می باشد 
که در نزدیکی به کانون های صنعتی جمعیتی کشور همچون قزوین، البرز، 
مازندران و حتی اصفهان قرار دارد؛ مزیتی که به منطقه آزاد انزلی ظرفیت های 
بازار مصرفی و تولیدی قابل توجهی عطا نموده و قرار داشتن آن در جوار سواحل 
دریای کاسپین که پس از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای همسایه ما از 
یک کشور به پنج کشور افزایش یافته و فرصت های جدید همکاری تجاری 
و فرهنگی را به دلیل سوابق مشترک تاریخی بازتولید کرده بود، این استان 
و منطقه آزاد انزلی را دارای ویژگی های متمایز و جذابی برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی نمود. طرفه اینکه به این همه می توان قرابت های آب و هوایی 
آن با اروپا و وجود زمین های حاصلخیز در مقایسه با بخش عمده فالت ایران، 
به همراه واقع شدن آن در مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال- جنوب را 

اضافه کرد.
از سوی دیگر، منطقه آزاد انزلی ازجمله معدود مناطق اقتصادی است که دارای 
دو مجتمع بندری با تعداد 21اسکله فعال )17اسکله انزلی و 4اسکله کاسپین( 
و میزان تخلیه و بارگیری مجموعا 12میلیون تن و همچنین دو گمرک انزلی 
و حسن رود است، که امید می رود با کمک گمرک کشور عالوه بر اداره کل 
گمرک انزلی، شاهد تاسیس و شروع به کار اداره کل گمرک منطقه آزاد انزلی 
جهت توسعه و افزایش حجم، میزان، گسترده و زمان خدمات دهی نهاد گمرک 

در این منطقه آزاد باشیم.

 قرارگیری منطقه آزاد انزلی
 در مسیر کریدورهای بین المللی عبوری

اما منطقه آزاد انزلی دارای یک مزیت متمایز دیگر نیز می باشد و آن، قرار 
شمال- جنوب،  کریدور  بر  مشتمل  بین المللی،  کریدورهای  مسیر  در  گرفتن 
قزاقستان،  ترانزیتی جدید چین،  به غرب( و همچنین مسیر  تراسیکا )شرق 
ایران که می تواند به عنوان بخش فرعی طرح ترانزیتی بین المللی »یک جاده، 

یک کمربند« جمهوری خلق چین به ایفای نقش بپردازد. 
خدمات  ارائه  قابلیت  از  گیالن  استان  که  واقعیت  این  به  عنایت  با  درواقع 
حمل ونقلی، ترانزیتی جاده ای، دریایی، هوایی و در آینده ریلی برخوردار است، 
می توان تصریح کرد اگر بهره مندی از زیرساخت ها و امکانات ریلی، بندری، 
فرودگاهی و اتوبانی استان طی این مدت به معنای توانمندی های سخت افزاری 
استانی و ملی قلمداد شود؛ منطقه آزاد انزلی با وجود مزایا و معافیت های قانونی 
برای فعالیت های سرمایه گذاران خارجی، توانمندی نرم افزاری گیالن و ایران 

محسوب می گردد.
اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  اسالمی  فرآیند همکاری جمهوری  میان  این  در 
نرم افزاری  توافق نامه تجارت ترجیحی، مکمل ظرفیت های  قالب  اوراسیا در 
و  اقتصادی  روابط  توسعه  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  محوریت  با  استان 
ظرفیت های صادراتی کشورمان ارزیابی می شود. در نتیجه می توان تصریح کرد 
این منطقه آزاد، یکی از دو منطقه آزاد ایران با باالترین توانمندی درخصوص 
ایفای نقش محوری در معادالت تجارت بین المللی، تنوع بخشی به مسیرهای 
حمل ونقل کاالی کشور که در قالب ادبیات پدافند غیرعامل دسته بندی می شود 
که  به ویژه  می گردد،  قلمداد  ایران  صادراتی  بازارهای  گسترش  همچنین  و 
منطقه آزاد انزلی از ِقَبل قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی موصوف و 
نقش ویژه در مراودات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران و کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس، می تواند ایجادکننده و توسعه بخش همکاری های 
ترانزیتی کشورهای چین، هند، روسیه، ترکیه با محوریت ایران باشد و تبدیل 
عبارتی کریدور شمال- جنوب،  به  مزبور گردد.  ترانزیتی کشورهای  به هاب 
حلقه وصل روسیه و هند؛ کریدور تراسیکا و یک کمربند، یک جاده، وصل  
کننده چین به بازارهای غرب آسیا و اروپا؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان 
همکاری شانگهای و اکو نیز نهادهای بین المللی محسوب می شوند که قابلیت 
رژیم سازی برای توسعه روابط فی مابین کشورهای عضو، با کشورهای جنوب 
خلیج فارس و غرب آسیا با محوریت منطقه آزاد انزلی و جمهوری اسالمی ایران 

را برخوردار می باشند.

منطقه آزاد انزلی، کریدورها و سازمان های بین المللی
نخستین مزیت منطقه آزاد انزلی قرار گرفتن در مسیر مبادی ورودی-خروجی 
از  شمال-جنوب  کریدور  است.  شمال- جنوب  بین المللی  ترانزیتی  کریدور 
مسیرهای راهبردی حمل ونقل بین قاره ای در نیم کره شرقی جهان است که 
موردتوجه  ایران  ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  استراتژیک،  موقعیت  تحت تاثیر 
کشورهای بزرگ جهان بوده و می باشد. موقعیت مناسب ریلی و جاده ای و 
و سواحل  عمان  دریای  خلیج فارس،  در  به سواحل طوالنی  ایران  دسترسی 
دریای خزر به ویژه در سال های اخیر بسیار مورد عنایت تولیدکنندگان بزرگ 

اقتصادی جهان بوده  است.
این راه گذر در عین حال مهم ترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است که در 
مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان، تا 40درصد کوتاه تر و از 
نظر هزینه تا 30درصد ارزان تر ارزیابی می شود. کریدور شمال- جنوب همچنین 
یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه بوده که 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.
از ابتدای سدة بیست ویکم، دولت هند به دنبال احیاء و تقویت روابط خود با 
استراتژی  است.  بوده  خزر  ماورای  و  مرکزی  آسیای  جمهوری های  و  ایران 
نگاه به شمال هند با مانعی به نام پاکستان، دشمن دیرینه هند، مواجه بود. 
بر این اساس، هند، سرزمین ایران را برای اتصال به شمال و منطقه اوراسیا 

انتخاب کرد. 
پس از اینکه سده ها و دهه ها اتصال و دسترسی به منطقه قلب اوراسیا از سمت 
جنوب به شمال یک مسئله بود، سه دولت هند، ایران، و روسیه در 10سپتامبر 
حمل و نقل  کریدور  توافقنامه  و  آمدند  هم  گرد  سن پترزبورگ  در  سال 2000 
بین المللی شمال- جنوب، که یک سیستم ترکیبی حمل ونقل جاده ای، ریلی 
و آبی بود، به منظور ارتقای همکاری های ترانزیتی از بمبئی تا سن پترزبورگ 

امضاء کردند.
شامل  که  دارد  ناظر  عضو  یازده  کریدور  این  اصلی،  عضو  سه  بر  عالوه 
و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  ارمنستان،  آذربایجان،  جمهوری های 
کشورهای ترکیه، اوکراین، بالروس، عمان، سوریه و بلغارستان است. مسیر 
دریایی  راه  و  راه آهن،  جاده ای،  مسیر  شامل  به طول 7200کیلومتر  کریدور 
می باشد که در مقایسه با مسیر دریای سرخ و کانال سوئز طراحی شده است. 

طبق برآوردی که در سال 2014 با انتقال محموله هایی از بندر بمبئی هند به 
بندر آستراخان روسیه از مسیر بندرعباس و بندر انزلی و نیز بمبئی به باکو از 
مسیر بندرعباس صورت گرفت، به ازای هر محموله 15تنی، هزینه حمل ونقل 
2500دالر در مقایسه با مسیرهای سنتی کاهش پیدا کرد. )طبیعی است که این 
هزینه ها ظرف این مدت دستخوش تغییر شده است( این راه گذر در مقایسه 
با مسیر 11600کیلومتری هند برای دسترسی به اروپا از طریق کانال سوئز و 
یا مسیر 18500کیلومتری از طریق کیپ، به 7200کیلومتر کاهش پیدا خواهد 
کرد. به لحاظ زمانی نیز مسیر گذرگاه، فاصله رسیدن کاالها از روسیه به بمبئی 
را به 22روز می رساند که تقریبا نصف میزان زمان 40روز از مسیر سنتی کانال 
سوئز است. اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می شود که با پیوستن بالروس، 
ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی به این طرح در آینده هند می تواند از طریق 
این گذرگاه به صورت امن و با صرف هزینه و زمان کمتر، به بازار منطقه و 
اروپا متصل شود و امکان مشابهی نیز برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی 

در صادرات کاال به هند فراهم خواهد شد.
این راه گذر، ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران 
و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا را 
برقرار می سازد. در این میان اتصال دریای عمان و بندر چابهار در ساحل شرق 
دریای مکران به عنوان بندری استراتژیک به این راه گذر در مبادله کاال به 
شرق کشور و همسایه های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد کرد.
این پروژه یک مسیر ترانزیتی چندوجهی است؛ بدین معنا که دو حمل دریایی، 
یکی حمل دریایی خزر و دیگری حمل جنوب )اقیانوس هند، دریای عمان تا 
خلیج فارس( را شامل می شود و توسط یک بارنامه سراسری از طریق ترکیب 
خشکی و دریا انجام و کشتی به مقصد می رسد. کاهش هزینه های حمل شامل 
هزینه بنادر و گمرک، کاهش مدت زمان ماندگاری کانتینرها، سرعت در تحویل 
کاال؛ حذف خطر صاحبان کاال در حمل داخلی کانتینر پر و خالی، سند حمل 
معتبر جهت مسائل حقوقی و جبران خسارت احتمالی، تسریع در عملیات بانکی 

و افزایش اعتبار تجاری از مزایای بارنامه سراسری است.
پیش از مداقه در منافع ناشی از ایفای نقش ایران در کریدور شمال-جنوب، 
باید اشاره نمود که اواخر شهریورماه  1401، ایران به عضویت کامل سازمان 
همکاری  شانگهای درآمد. عضویت کامل ایران در سازمان همکاری  شانگهای 
نقش کشورمان را در 3طرح زیرساختی ابتکار یک کمربند، یک جاده، اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال- جنوب بیش از پیش پررنگ نموده؛ ابتکار 
یک کمربند، یک جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال- جنوب به 
عنوان طرح های کلیدی در حوزه اتصاالت زیرساختی می توانند در تقویت منافع 
مشترک کشورهای درحال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا کنند.
نکته مهم اینکه ایران حلقه وصل 3طرح زیرساختی فوق بوده و در این میان 
منطقه آزاد انزلی در هر سه موضع دارای موقعیت و مزیت ویژه ای است. ایران 
می تواند از طریق کریدور شمال- جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد 

و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد.
قالب  در  زیرساخت همگرایی  از سوی دیگر کریدور شمال- جنوب می تواند 
موقعیت  از  بهره گیری  با  ایران  در واقع  کند.  تقویت  را  بزرگ«  »اوراسیای 
استراتژیک خود در آسیا می تواند بازیگری مهم در پیشبرد طرح های اقتصادی 
و توسعه محور کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا 
و  زمان  در  احتمالی  کریدور شمال- جنوب، صرفه جویی  فعال سازی  با  باشد. 
هزینه نقل  و انتقال کاال رخ خواهد داد. بر همین اساس جمهوری اسالمی 
ایران در قالب برنامه های توسعه ای، اقدام به ایجاد و توسعه خطوط حمل ونقل 

ریلی و جاده ای خود نموده است.
نکته حائز اهمیت اینکه مزیت های کریدور شمال-جنوب تنها در کوتاه تر و 
ارزان تر شدن مسیر عبور خالصه  نمی شود. هم اکنون، یک چهارم از جمعیت 

دنیا یعنی 1.5میلیارد نفر در سه کشور تاسیس  کننده کریدور شمال-جنوب 
زندگی می کنند که همین موضوع، موقعیت خاصی به  این کریدور می دهد.

از سوی دیگر با توجه به تکمیل نبودن مسیر ریلی رشت به آستارا به عنوان 
این کریدور و تنش های موجود در قفقاز جنوبی و عدم  مسیر زمینی غربی 
همکاری مناسب ترکمنستان در مسیر فعال سازی قطعه شرقی مسیر زمینی 
این کریدور، باید تصریح کرد مسیرهای دریایی انزلی و امیرآباد نوشهر از مزیت 
منطقه  میان  این  در  و  برخوردار می باشند  به سایر مسیرها  نسبت  متمایزی 
آزاد انزلی با بهره مندی از خط ریلی جدیدتر )در آستانه اتصال( دارای قابلیت 
خدمات دهی سریع تر و بیشتری خواهد بود و در عین حال به دلیل مزایا و 
معافیت های قانونی منطقه آزاد، این منطقه از مزیت مضاعفی در قیاس با سایر 

مسیرها بهره مند می باشد. 
کریدور  شکل دهی  جهت  دسترس  در  گزینه  بهترین  کارشناسان  گفته  به 
صادراتی و ترانزیتی مابین ایران و روسیه، دریای خزر است. ایران و روسیه 
به لحاظ دریایی با یکدیگر هم مرز بوده و کارشکنی های همسایگان شمالی 
نمی تواند خللی در ترانزیت دریایی فی  مابین ایجاد کند. با این حال کشتیرانی 
تجاری ایران در دریای خزر به اندازه ای قوت نگرفته تا بتوان بار صادراتی و 
ترانزیتی با روسیه را به آن واگذار کرد و نیاز است با اتخاذ سیاست های مناسب 

این مشکل برطرف شود.
این راه گذر، می تواند یک جایگزین برای مسیر مدیترانه-کانال سوئز به ویژه 
در موقعیت های اضطراری و یا در افق پیش روی گسترش مناسبات از طریق 
این کانال عمل نماید و عالوه بر این، به روسیه اجازه می دهد آب های تحت 
تسلط رقبای غربی خود را دور زده و مسیری را که بیشتر تجارت جهان از آن 
عبور می کند، جایگزین کرده و ایران نیز نقش بیشتری در معادالت ترانزیت 

بین المللی و شکستن حلقه های تحریمی خود ایفا نماید.
از سوی دیگر کریدور مزبور فرصتی برای کسب و کار جدید ارزیابی می شود؛ 
روسیه در بحبوحه تحریم های غرب که اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار 
همین  در  است.  جدید  مشاغل  راه اندازی  برای  فرصتی  به دنبال  می دهد، 
راستا، اواسط اواخر خردادماه سالجاری، روسیه فرآیند عملیاتی سازی کریدور 
حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب را از طریق انتقال محموله های ورقه های 
چوبی از مسیر سن پترزبورگ، آستراخان، بندر انزلی، بندرعباس و موندرا در 

گجرات هند، در دستورکار قرار داد.

 منطقه آزاد انزلی، دروازه ورودی ایران
 به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نکته تمایز دیگر منطقه آزاد انزلی، بهره مندی از مزیت و توانمندی مناسب 
در مسیر توسعه روابط کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه 

روسیه و قزاقستان است. 
ریشه نظری ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید در پیشنهاد نور سلطان نظر 
بلوک  قزاقستان در سال 1۹۹4 درخصوص تکوین  بایف، رئیس جمهور وقت 
تجاری منطقه ای جستجو نمود. پس از طرح این پیشنهاد، کشورهای بالروس، 
اقتصادی  جامعه  در سال 2000  تاجیکستان  و  قرقیزستان  روسیه،  قزاقستان، 
اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو تاسیس کردند. 
7سال بعد روسیه، قزاقستان و بالروس درباره ایجاد اتحادیه گمرکی میان خود 
به توافق رسیدند. 2سال بعد توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک درخصوص 
ایجاد تعرفه گمرکی مشترک )ایجاد کد مشترک به  جای قوانین داخلی( صورت 
پذیرفت که به امضای رؤسای جمهوری سه کشور رسید و بدین ترتیب، در 

سال 2010 اتحادیه گمرکی میان این سه کشور شکل گرفت. 
جمهور  رؤسای  شد  موجب  اقتصادی،  واحد  فضای  تاسیس  ایده  ادامه  در 
روسیه، بالروس و قزاقستان توافق نامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در 
سال 2014 به امضاء رسانند که از ژانویه سال 2015 اجرایی گردید. دو عضو 
جدید اتحادیه یعنی ارمنستان و قرقیزستان به ترتیب در 2ژانویه سال2015 و 
6اوت سال2015 به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند. درحال 
حاضر، اعضای این اتحادیه شامل روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و 

ارمنستان است که عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا نیز می باشند.
جهت  در  که  اندکی  دستاوردهای  به  توجه  با  را  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
همگرایی اقتصادی اعضاء کسب کرده، نمی توان سازمان اقتصادی قدرتمندی 
با این حال با توجه به زمان کمی  که از تاسیس آن می گذرد  قلمداد نمود؛ 
می توان گفت در تحقق اهداف اولیه مبنی بر جذاب ساختن بازار داخلی برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد شبکه ای از موافقت نامه های تجارت آزاد 

با سایر کشورها و مناطق مثل اتحادیه اروپا و چین موفق بوده است.
و  تجارت  در  مثبت  رشد  تاکنون  تاسیس  زمان  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
سرمایه گذاری مشترک را به خود دیده؛ با این  حال رشد اقتصادی کشورهای 

عضو اتحادیه در سال های اخیر کاهش  یافته است.
از  بیش  اما  می باشند،  اتحادیه  این  عضو  کشور  پنج  تنها  هم اکنون  اگرچه 
40کشور و سازمان بین المللی ازجمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، 
در  فعالیت  برای  التین  آمریکای  حوزه  کشورهای  برخی  حتی  و  صربستان 

چارچوب این اتحادیه اعالم آمادگی کرده اند.
دخالت های  با  مقابله  منطقه ای  مهم  پیمان  این  بنیانگذاران  اصلی  هدف 
اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در امور کشورهای آسیای 
مرکزی و سایر کشورهایی است که در آینده به این اتحادیه می پیوندند و در 

عین حال مهم ترین ماموریت و وظیفه اتحادیه ایجاد اصالحات معنادار و کمک 
به دولت های عضو برای کشف و بهره برداری از پتانسیل های اقتصادی  آنها 
تعریف شده؛ در این حالت است که اتحادیه کارایی و قابلیت های خود را به 

اثبات خواهد رساند. 
از سوی دیگر اهداف اتحادیه گمرکی شامل موارد ذیل عنوان شده است:

  ایجاد فضای واحد اقتصادی؛
  توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کاال، سرمایه، خدمات و 

مردم در بازار واحد اعضا؛
 کاهش قیمت کاالها با کاهش هزینه های حمل ونقل مواد خام؛

 ترویج رقابت سالم در بازار مشترک؛
  سیاست های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل ونقل؛

در چارچوب اهداف باال اولویت های زیر برای اتحادیه تعریف شده است:
 حذف تعرفه های گمرکی داخلی کشورهای عضو؛

  ایجاد تعرفه خارجی مشترک؛
  ایجاد یک بازار واحد گسترده میان روسیه، قزاقستان و بالروس؛

ظرفیت های تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
همکاری  بین المللی  نهاد  این  اعضای  شاخص های  مهم ترین  درخصوص 
اقتصادی باید اظهار داشت که این اتحادیه دارای بیش از 20میلیون کیلومتر 
مربع وسعت و 183میلیون نفر جمعیت بوده و تولید ناخالص داخلی اعضای آن 
در حدود 5هزار میلیارد دالر می شود. دارای رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم 
در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق بوده که یکی از پررونق ترین بازارهای 
سرمایه گذاری در جهان به شمار می آید. کشورهای متعددی از قاره های مختلف 
مذاکراتی را برای پیوستن به آن آغاز کرده اند یا انعقاد قرارداد تجارت آزاد با 
آن را دنبال می کنند که در میان آنها صربستان، ازبکستان، آلبانی، مقدونیه 
شمالی، هندوستان، ویتنام و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای التین دیده 

می شوند.
چین  با  آمریکا  تعرفه ای  جنگ  اگر  که  باورند  این  بر  اقتصادی  کارشناسان 
تجارت  سازمان  دستاوردهای  پیش  از  بیش  متحده  ایاالت  و  یابد  گسترش 
جهانی را پایمال کند، چین نیز به اتحادیه اقتصادی اوراسیا -که با اکثر اعضای 
آن پیوندهای نژادی، فرهنگی دیرینه دارد و عمدتا در مسیر جاده ابریشم قرار 
دارند- خواهد پیوست و این منطقه را به بزرگ ترین قطب اقتصادی دهه آینده 

تبدیل خواهد کرد.
ایران یک موافقت نامه تجارت ترجیحی با پوشش محدود با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا را از 3سال پیش )سال 13۹8( اجرایی کرده است. وقتی این موافقت نامه 
اجرایی می شد، مجموع حجم تجارت دوطرف 2.5میلیارد دالر بود که هم اکنون 
این عدد به 5میلیارد دالر رسیده است. به راحتی نمی توان حجم تجارت ایران با 
اتحادیه اوراسیا را پیش بینی کرد، اما طی یک تا دوماه اخیر تجارت بین دوطرف 
افزایش قابل توجهی داشته و با توافقات صورت گرفته در زمینه اجرایی شدن 
تجارت آزاد در سال1402، برآوردهای مطالعاتی نشان می دهد ظرفیت رشد 
ارزش مناسبات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا نزدیک به 30میلیارد 

دالر نیز قابل تحقق است  .
در چنین شرایطی علي رغم اینکه ایران مي تواند عمده نیازهاي وارداتي برخي 
از کشورهاي عضو اتحادیه اوراسیا را تامین نماید، اما بنابه برخي دالیل ازجمله 
قیمت تمام شده باالي محصوالت ایراني در مقایسه با محصوالت مشابه سایر 
کشورها، ضعف زیرساخت ها دیپلماسي تجاري و وجود تحریم؛ عمده نیازهاي 
وارداتي کشورهاي عضو این اتحادیه از کشورهایي غیر از ایران تامین مي شود. 
از طرفي، مستندات آماري حاکي از آن است که طي سال هاي اخیر، ایران جزء 
مقاصد عمده صادراتي کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا نبوده و این 
مسئله مستلزم کالبدشکافي علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت 

میان دوطرف مي باشد.
بررسي هاي این گزارش نشان مي دهد، علي رغم همگرایي کم عمق و پایین 
اوراسیا،  اتحادیه  با کشورهاي عضو  ایران  تجاري کشور  بودن شاخص های  
زمینه  در  اتحادیه  این  عضو  کشورهاي  با  14موافقت نامه  از  بیش  تاکنون 
بازرگاني منعقد شده است. البته موانعي در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه 
نیازهاي طرفین،  تطابق  به عدم  بوده اند که مي توان  موثر  اوراسیا  اقتصادي 
ایران، زیرساخت هاي  تولید و صادرات  از تحریم ها، ساختار سنتي  اثرپذیري 

تجاري و ریلي نامناسب ایران و... اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت اینکه موافقت نامه مزبور نه تنها صادرات کشورمان را به پنج 
کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش می دهد بلکه تامین نیازهای وارداتی 
کشورمان از بازار اوراسیا را نیز تسهیل می کند؛ به طور مثال در سال اول اجرای 
موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا صادرات ما به کشورهای اوراسیا 
82درصد افزایش پیدا کرد و امروز پس از حدود 3سال مجموع تجارت ما با 
اتحادیه اوراسیا 2برابر شده؛ به این معنی که مفاد موافقت نامه تجارت آزاد تحت 
مذاکره، این ظرفیت را ایجاد می کند که در کنار توسعه تجارت، سرمایه گذاری 

و تولید مشترک میان دوطرف نیز توسعه پیدا کند.
درخصوص اثرات مثبت چنین مدلی از همکاری اقتصادی باید تصریح کرد 
که بیش از 50درصد صادرات در جهان تحت موافقت نامه هایی از این دست 
صورت می گیرد، برای مثال کشور ترکیه با حدود 21کشور توافق نامه تجارت 
با تعرفه صفر دارد. این رقم هم اکنون برای کشورمان حدود 5درصد  آزاد و 

است؛ موضوعی که بیانگر عقب ماندگی کشورمان از میانگین جهانی است.

کریدور تراسیکا و منطقه آزاد انزلی
درخصوص کریدور تراسیکا که منطقه آزاد انزلی در همجواری آن قرار دارد، 
باید اشاره کرد که کریدور تراسیکا شامل سیستم حمل ونقل ترکیبی در منطقه 
آسیای مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی است، که نقش مهمی در احیای یکی 
ایفا می کند و شاخه جنوبی این کریدور از  ابریشم  از مسیرهای راه تاریخی 
از طریق مرز  ایران و سپس  وارد  ترکمنستان  از مرز  ایران معرفی شده که 
بازرگان وارد ترکیه می شود. کریدور مزبور شامل سیستم حمل ونقل ترکیبی 
از فروپاشی  بوده که پس  اروپای شرقی  و  قفقاز  در منطقه آسیای مرکزی، 
اتحاد جماهیر شوروی، نقش مهمی در احیای یکی از مسیرهای راه تاریخی 

ابریشم ایفا می کند.
گفتنی است، درحال حاضر کشورهای بلغارستان، مولداوی، رومانی، اوکراین و 
ترکیه در اروپا،  ارمنستان، جمهوری آذربایجان، و گرجستان در قفقاز جنوبی، 
ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی عضو 

این کریدور می باشند .
به عنوان چهاردهمین کشور  ایران در سال 1388 شمسی  اسالمی  جمهوری 
جاده ای  مسیر  تنها  ایران  که  آنجا  از  پیوست.  برنامه  این  به  تراسیکا  عضو 
از اهمیت ویژه ای در این طرح  بنابراین  برای کریدور مزبور به شمار می آید، 
برخوردار است. به عالوه، با عضویت ایران در کریدور تراسیکا، راه برای عضویت 
کشورهای افغانستان و پاکستان که مایل به پیوستن به این کریدور هستند، 
هموار شد. با پیوستن ایران به این کریدور بین المللی، مسیر جنوبی این کریدور 

برای ارسال کاال از اروپا به کشورهای آسیای مرکزی و چین بهبود می یابد.
شاخه جنوبی این کریدور از ایران معرفی شده که از مرز ترکمنستان وارد ایران 
می شود و سپس از طریق مرز بازرگان وارد ترکیه می شود. از نظر تاریخی، 
ایران به همراه برخی دیگر از کشورهای منطقه از بنیانگذاران جاده تاریخی 
ابریشم  محسوب می شود و از نخستین کشورهایی است که راه های استاندارد 
را بنا نهادند؛ به طوری که با گذشت هزاران سال هنوز راه های جدید با تغییراتی 

اندک در همان مسیرها واقع شده است.
در عین حال افزایش همکاری و همگرایی در منطقه، هماهنگی اصول ترانزیتی 
و ایجاد ارتباط بین بازارهای تولید و مصرف در آسیای  مرکزی، امکان مشارکت 
و سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در پروژه های ترانزیت کاال، افزایش اعتبار 
سیاسی و بین المللی کشور و ایجاد اشتغال جدید در کشور به دنبال توسعه روابط 
با منطقه را می توان جزو اهداف اساسی الحاق ایران به کریدور تراسیکا دانست.
دریایی  مسیرهای  تراسیکا،  کریدور  در  موجود  مسیرهای  مهم ترین  از  یکی 
و  آذربایجان  ترکمنستان،  کشورهای  اخیر  سال های  در  می شوند.  محسوب 
قزاقستان فعالیت خود را در بنادر حوزه دریای خزر گسترش داده اند و این امر 
اهمیت بنادر حوزه دریای خزر را در اقتصاد کشورهای شرق آسیا تا اروپا نشان 

می دهد.

کریدور چین، قزاقستان، ایران )منطقه آزاد انزلی(
چهارمین فرصت و مزیت منطقه آزاد انزلی در حوزه همکاری های بین المللی، 
معطوف به کریدور چین، قزاقستان، ایران می باشد؛ مسیر حمل ونقل ترکیبی که 
با تالش های سازمان منطقه آزاد انزلی از طریق انعقاد قراردادهایی مابین بخش 
خصوصی و دولتی کشورهای ایران، قزاقستان و چین از سال 13۹8 مشغول به 
فعالیت شده و از منظر زمان و هزینه تمام شده نقل و انتقال کاال زمینه کاهش 
20 تا 30درصد نسبت به مسیر اصلی کشورمان از طریق سواحل جنوبی را به 
همراه دارد. طرفه اینکه مسیر مزبور در راستای ایفای نقش این منطقه جهت 
ایفای نقش در سازوکارهای پدافند غیرعامل کشور و تامین کاالهای اساسی 
نیز مشغول به فعالیت بوده، به حدی که هم اکنون حدود 25 تا 30درصد از 

میزان روغن خوارکی کارخانجات کشور از این طریق تامین می شود.
از سوی دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی به دنبال ایفای مسئولیت نقش فرعی 
در طرح یک کمربند، یک جاده چین از طریق مسیر ترانزیتی چین، قزاقستان، 
ایران بوده، تا با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه و کشورمان در ارتباط 
با کشورهای ترکیه، عراق و سوریه، اقدام به ترانزیت کاالهای مبادله ای میان 

کشورهای مزبور با جمهوری خلق چین نماید.

 عملکرد منطقه آزاد انزلی در مسیر فعال سازی
 کریدورهای بین المللی و اقتصاد مقاومتی

در  نقش محوری  ایفای  منظور  به  انزلی ظرف یک دهه گذشته  آزاد  منطقه 
مبادالت کاالیی کشورهای هدف خود در کریدورهای بین المللی و نهادهای 
منطقه ای، اقدامات متنوعی را در دستورکار قرار داده که می توان در دو بخش 

سخت افزاری و نرم افزاری آن را تقسیم بندی نمود:
  در شاخص سخت افزاری:

ابتدا به ساکن موفق به جذب یکی از بهترین شرکت های بخش خصوصی در 
حوزه احداث زیرساخت های بندری شد و بر این اساس در یک نمونه بی نظیر در 
سطح کشور، از مجموع شش پست اسکله فاز نخست خود، چهار پست اسکله 
مشتمل بر سه پست اسکله کارگو و یک پست اسکله دلفین در قالب قرارداد 

BOT به شرکت مزبور واگذار شد.
در همین راستا هم اکنون از مجموع شش پست اسکله فاز نخست این مجتمع 

بزرگ بندری، سه پست اسکله بخش خصوصی و یک پست اسکله ساخته 
شده توسط سازمان منطقه آزاد انزلی درحال بهره برداری است و دو پست دیگر، 
یعنی اسکله رو- رو که توسط سازمان مزبور درحال ساخت می باشد، تا پایان 
تابستان سال بعد مورد بهره برداری قرار می گیرد و همین امر درخصوص اسکله 

چهارم بخش خصوصی نیز صادق است.
از نکات جالب توجه بخش خصوصی درحال فعالیت در مجتمع بندری کاسپین 
این که، حوزه کاری خود را محدود به این بندر نکرده و به قرارداد استیجاری 
یک پست اسکله در آستراخان و جذب چند فروند کشتی تجاری توسعه داده 
داری،  انبار  بندری،  خدمات  لجستیکی،  فرآیندهای  تمام  عبارتی  به  است؛ 

حمل ونقلی و ترانزیتی در دستورکار این مجموعه قرار دارد.
دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه سخت افزاری را باید در تکمیل 
و بهره برداری از مسیر ریلی 37کیلومتری ایستگاه پیربازار رشت به مجتمع 
بندری کاسپین دانست که با پیگیری های سازمان مزبور و با عنایت به این 
واقعیت که سازمان منطقه آزاد انزلی به جز مسیر حدود 2کیلومتری خود که در 
این مسیر نیز تمامی اقدامات الزم را صورت داده و ۹5درصد از قدرالسهم بالغ بر 
40میلیارد تومانی خود را نیز تودیع کرده بود، مسئولیت و تعهدی در این طرح 
ملی نداشته و طرح در قالب قراردادهای وزارت راه و شهرسازی براساس سفر 
سال 13۹8 هیات دولت به استان گیالن در دستور کار شرکت زیرساخت قرار 
گرفته و براساس پیگیری های سازمان، استاندار و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی حدود 280میلیارد تومان از هزینه های جاری شرکت پیمانکار تودیع 
شده و با تعویض پیمانکار و افزایش فعالیت های وزارت راه و شهرسازی امید 
می رود که تعهد وزیر خطاب به مقام معظم رهبری تا تابستان سال آتی جامه 

عمل پوشیده و قطار به ایستگاه منطقه آزاد انزلی وصل گردد.
درخصوص اهمیت این مسیر ریلی که تاکنون حدود 83درصد از کل طرح 
تکمیل شده، باید تصریح کرد که با بهره برداری از آن نه تنها زیرساخت اصلی 
راه اندازی و فعالیت کریدور شمال- جنوب عمال تکمیل شده و امکان ترانزیت 
کاال مابین هندوستان و فدراسیون روسیه فراهم می شود، بلکه زمینه ایجاد 
مسیر حمل ونقل کاال مابین کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی 
بنادر جنوبی  از طریق  با کشورهای جنوبی خلیج فارس و غرب آسیا  اوراسیا 
ایران و نقاط غربی کشورمان مهیا می گردد. در عین حال سواحل دو دریای 
ایران یعنی دریای خزر و خلیج فارس از طریق خطوط ریلی به یکدیگر متصل 

می شوند.
سومین طرح سخت افزاری منطقه آزاد انزلی را باید الیحه افزایش محدوده 
منطقه آزاد انزلی برشمرد که براساس آن محدوده 2250هکتاری آن به حدود 
10هزار هکتار بالغ می شود. براساس این طرح که درحال برررسی توسط مجمع 
صنعتی  شهرک  جغرافیایی  گستره های  می باشد،  نظام  مصلحت  تشخیص 
سپیدرود رشت و اراضی ملی آن، فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت و دو 
شهرک صنعتی خمیران انزلی و ضیابر صومعه سرا به محدوده منطقه آزاد انزلی 
اضافه می شود و این درحالی است که با بازگشت اراضی 8640هکتار سابق این 
منطقه که تا دهانه سپیدرود ادامه داشت، شاهد عودت سومین شهرک صنعتی 
درحال احداث منطقه شده و به عبارت دقیق پهنه بندی های صنعتی منطقه آزاد 
انزلی از دو شهرک صنعتی کنونی با مساحت 60هکتار، به حدود 2000هکتار 

افزایش می یابد.
ارزیابی  اهمیت  حائز  انزلی  آزاد  منطقه  صنعتی  پهنه های  افزایش  چرا  حال 
و  کاالها  فرآوری  و  تولید  جهت  بسترسازی  و  ظرفیت  دلیل  به  می شود؟ 
محصوالت صادراتی به بازارهای اوراسیا و بالعکس غرب و جنوب آسیا. یعنی 
با افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی فقط در حوزه تولیدی-صنعتی، انقالبی 
در توانمندی های صادراتی ایرانیان جهت بهره برداری حداکثری از مزایا توسعه 
روابط با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نصیب صنعت، کشاورزی و... ایران 

خواهد شد.
به  معطوفه  باید  را  انزلی  آزاد  منطقه  سخت افزاری  اقدامات  پایان بخش 
بهره برداری از مرکز همایش ها و نمایشگاه های خود، تکمیل زیرساخت ها و 
عنوان  بین المللی  استانداردهای  با  هتلینگ  و  تفریحی-گردشگری  امکانات 
کرد که می توان در طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و داخلی 

درحال بهره برداری و ساخت این منطقه مشاهده نمود.
  در شاخص نرم افزاری:

منطقه آزاد انزلی اقدامات متعددی را درخصوص فعال سازی کریدور شمال-
جنوب از طرقی همچون ایجاد و فعالیت کارگروه فعال سازی کریدور مزبور 
با حضور مناطق آزاد انزلی، چابهار، لوتوس آستراخان و شرکت های هندی، 
ایرانی، روسی و حتی اروپایی عنوان کرد؛ روندی که به اجرای چندین عملیات 

ترانزیت آزمایشی طی یک سال اخیر منتهی شده است.
از سوی دیگر، طی این مدت سازمان منطقه آزاد انزلی اقدامات موثری جهت 
ایجاد و فعال سازی کریدور چین، قزاقستان، ایران با محوریت منطقه متبوع خود 
در دستورکار قرار داده، مسیر حمل ونقلی که با اقبال شرکت های خودروسازی، 
صنعتی و کارخانجات غذایی و تولید روغن خوراکی کشور مواجه شده و این 

روند روبه گسترش است.
انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق ویژه اقتصادی کشورهای روسیه و 
قزاقستان در دریای خزر به منظور رژیم سازی در مسیر توسعه همکاری های 

دوجانبه، دیگر اقدام حائز اهمیت سازمان منطقه آزاد انزلی محسوب می شود.
تجاری،  رویدادهای  نمایشگاه ها،  برگزاری  به  می توان  فوق  موضوعات  به 

مدیران  با  کاری  جلسات  افزایش  مشترک،  تجاری  تورهای  برگزاری 
دستگاه های دولتی کشورهای روسیه، چین، جمهوری آذربایجان و قزاقستان 
به منظور ایفای نقش محوری در توسعه روابط با اعضای اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا و فعال سازی کریدور شمال-جنوب اشاره کرد.
اتاق های  با  همکاری  افزایش  اقتصادی،  مشترک  کمیسیون های  در  حضور 
فعالیت های  گسترش  از  حمایت  گیالن،  بازرگانی  اتاق  و  مشترک  بازرگانی 
تشکل های صنفی بخش خصوصی منطقه و بازتنظیم طرح های سرمایه گذاری، 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در قالب فعالیت مرکز رشد منطقه و ارائه 
طرح های حمایتی-تشویقی نسبت به شرکت های تولیدی نیمه فعال و راکد به 
منظور رونق فضای کسب و کار از مهم ترین اقدامات نرم افزاری و مشاوره ای-
حمایتی سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر افزایش همکاری های اقتصادی، 

بازرگانی و ترانزیتی کشورمان در معادالت فرامنطقه ای محسوب می شود.
  در شاخص های اقتصادی:

درخصوص عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در شاخص های اقتصادی طی 
10ماهه سال 1401 باید به موارد ذیل اشاره کرد:

در شاخص صادرات کاالهای تولیدی و خدمات میزان صادرات این منطقه به 
15.5میلیون دالر بالغ شده؛ این درحالی است که در مولفه صادرات مجدد این 
رقم به 541میلیون دالر افزایش یافته است. از سوی دیگر در زمینه صادرات 
به سرزمین اصلی و تامین کاالهای موردنیاز داخلی در 10ماهه سال جاری این 

میزان به رقم 233میلیون دالر رسیده است.
در شاخص جذب سرمایه گذار داخلی منطقه آزاد انزلی طی این مدت موفق به 
جذب طرح های سرمایه گذاری به ارزش 26580میلیارد ریال شده و در جذب 
طرح های سرمایه گذاری خارجی نیز در 10ماهه گذشته این رقم 34.5میلیون 

دالر بوده است.
از سوی دیگر، تعداد شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان منطقه به 56شرکت 
افزایش پیدا کرده و در شاخص تراز تجاری این منطقه باید تصریح کرد که این 
رقم به مثبت 512میلیون دالر بالغ شده، چراکه در 10ماهه سال جاری واردات 
مواد اولیه واحدهای تولیدی و کاالی همراه مسافر منطقه به حدود 45میلیون 
دالر رسید و این درحالی است که میزان صادرات حاصل از تولید و صادرات 

مجدد منطقه آزاد انزلی به 556.5میلیون دالر افزایش یافته است.
و در نهایت در ۹ماهه سال 1401 ارزش وزنی تخلیه و بارگیری کاال در مجتمع 
بندری کاسپین به 450هزار تن و تعداد حضور گردشگران نیز در 10ماهه سال 

جاری به افزون بر 8میلیون و 5۹1هزار نفر بالغ شده است.

 هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی، 
صنعت، معدن و کشاورزی گیالن:

 نقش بی بدیل منطقه آزاد انزلی و استان گیالن
 در مناسبات اوراسیایی ایران 

هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی گیالن 
درخصوص سابقه روابط تجاری استان متبوع خود با کشور روسیه با اشاره به 
این که استان آستراخان جدی ترین و اصلی ترین استان فدراسیون روسیه در 
زمینه مبادالت کاالهایی میان دو کشور ایران و روسیه محسوب می شود، اظهار 
داشت: استان گیالن با توجه به ظرفیت ها، موقعیت مکانی و توانمندی های 
مختلف خود، طی تاریخ روابط تجاری دو کشور، محور اصلی ایجاد و گسترش 
این مناسبات بوده و بر همین اساس سابقه این روابط به حدود 400سال پیش 
از این و در قالب فعالیت کاروانسرای گیالنیان در آستراخان در قالب یک مرکز 
تجاری بازمی گردد و در همین راستا از آبان ماه سال 13۹6، مرکز تجاری ایران 

در آستراخان بار دیگر مشغول به فعالیت شده است.
تاسف  اظهار  و  روسیه  علیه  شده  اعمال  شدید  تحریم های  به  اشاره  با  وی 
نسبت به وقوع جنگ؛ تصریح کرد: مع االسف وضعیت ایجاد شده در معادالت 
اقتصادی آن منطقه، موقعیت مناسبی را برای عرضه محصوالت و کاالهای 
نیازهای  و  فرصت  این  از  بهره برداری  به  موظف  ما  و  نموده  فراهم  ایرانی 
به وجود آمده در راستای تامین منافع بازرگانان و به تبع آن منافع ملی خود 
می باشیم و در این میان منطقه آزاد انزلی مزیت مضاعف و عامل جذب بیش 
از پیش سرمایه گذاران خارجی در کشور با اولویت طرف های روسی محسوب 

می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، نخستین و اصلی ترین مشکل درخصوص 
توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با محوریت روسیه را کمبود و لزوم 
نیازهای جدید و پیش روی عنوان کرد و  با  متناسب  تکمیل زیرساخت های 
بیان داشت: با توجه به وجود سه بندر انزلی، کاسپین و آستارا و توانمندی های 
گسترده این بنادر، باید مبنای تجارت خود را دریامحور قرار دهیم؛ چراکه در 
حمل ونقل زمینی نیازمند عبور و همراهی کشور ثالثی بوده و در صورت وجود 
رقابت در سبد کاالیی صادراتی با آن کشور، قطعا در مسیر تسریع و تسهیل 
امور مرتبط با ترانزیت کاالهای ایرانی، مانع و اخالل ایجاد می کنند و این 
درحالی است که با اتصال قریب الوقوع منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین به خط 
ریل سراسری، عمال معادالت ترانزیتی و حمل ونقلی ما در سطح منطقه به نفع 

کشورمان تغییر خواهد نمود.
وی با برشمردن مزایای ناشی از تجارت بر بستر دریا، تصریح کرد: بهترین 
سازوکار تجارت برای ایران و گیالن در ارتباط با اوراسیا و روسیه از طریق دریا 
می باشد. عالوه بر اتصال به خطوط ریلی، نوسازی کشتی های تجاری فعال 
در این دریا و خرید کشتی های جدید باید به عنوان یک اولویت در دستورکار 
بخش خصوصی و دولتی ایران قرار گیرد تا از فرصت های تجاری و ترانزیتی 

در دریای خزر به نفع منافع ملی خود استفاده بهینه و الزم را حاصل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه تعدد آیین نامه های ابالغی از 
سوی دستگاه های مختلف و تنوع نهادهای 15گانه درگیر و مسئول در موضوع 
صادرات، مهم ترین مشکالت نرم افزاری در مسیر توسعه صادرات کشور قلمداد 
می شوند و افزود: راهکار برون رفت از تمرکز امور مرتبط با صادرات در یک 
آزاد تجاری-صنعتی  مناطق  الگوی موفق  میان  این  در  و  است  نهاد خاص 
قالب  در  اقتصادی  فعالین  به  مدیریتی، خدماتی رسانی  امور  آن  براساس  که 
یک سازمان واحد و مدیریت متمرکز یعنی مدیرعامل سازمان ظاهر می شود، 
می تواند الگوی مناسبی برای تسهیل گری و سرعت بخشی به رونق فضای 

کسب و کارهای صادراتی بوده و مورد استفاده قرار گیرد.
همکاری  دوجانبه،  تجاری  همکاری های  و  صادرات  از  پس  تیزهوش تابان، 
در قالب ترانزیت کاال میان روسیه و هند در قالب کریدور شمال- جنوب را 
دیگر فرصت و مزیت بی نظیر برای توسعه مناسبات و گسترش همکاری های 
دوجانبه و چندجانبه اقتصادی فی مابین ارزیابی نمود و اظهار کرد: با توجه به 
موقعیت جغرافیایی کشورمان، می توانیم در مسیر نقل و انتقال کاالهای روسی 
و هندی نقش محوری ایفا نموده و درآمدهای ارزی بیشتری از صادرات نفت 

به دست آوریم.
وی با طرح این سوال که چرا چنین فرصتی طی بیش از 2دهه از انعقاد قرارداد 
کریدور شمال- جنوب، هنوز محقق نشده، چنین پاسخ داد: اگر از چابهار کاالیی 
را با کامیون به سمت مرز آستارا ترانزیت کنید، به جای ۹روز، این فرآیند به 
44روز خواهد رسید و این یک فاجعه است. موضوعی که خودمان به منظور 
راستی آزمایی این مسیر و همکاری نهادهای طول مسیر امتحان کردیم. سوال 
اینجاست، درحالی که انتقال بار بازرگان ایرانی چند ده روز طول می کشد، آیا 
طرف خارجی از چنین مسیری جهت ترانزیت کاالهای خود به روسیه و هند 

استفاده می کند؟!
رئیس اتاق بازرگانی گیالن در پایان، نبود راهبرد در دیپلماسی اقتصادی کشور 
در امور مرتبط با صادرات، واردات و ترانزیت را یکی از مشکالت پیش روی 
اعالم و با اظهار تاسف از شرایطی که برای تولید و صادرکنندگان ایرانی به وجود 
می آید، این افراد را عاشق و دیوانه معرفی کرد که در دوران سوداگری داللی 
و زمانی که سود اصلی در فرآیندهای داللی وجود دارد، به تولید می پردازند؛ 
تولیدی که در آن اشتغال زایی، تولید یک محصول جدید و رونق فضای کسب 

و کار به چنین افرادی روحیه و انگیزه مضاعف می دهد.

 صادق برزگر، ناظر گمرکات استان گیالن 
و مدیرکل گمرک بندر انزلی:

 منطقه آزاد انزلی، مزیت ایران در عرصه
 توسعه مراودات با اوراسیا

همچنین، صادق برزگر ناظر گمرکات استان گیالن و مدیرکل گمرک بندر 
انزلی که از سابقه مدیریت بر گمرک منطقه آزاد انزلی برخوردار می باشد، با 
اشاره به نقش و جایگاه محوری منطقه آزاد انزلی در توسعه روابط گمرکی 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  کشورمان  تجاری  و 
زیرساخت های مناسب موجود در نخستین منطقه آزاد شمال کشور، بهره مندی 
از قوانین و مقررات مناسب مرتبط با معافیت های حمایتی-تشویقی، جریان های 
و مزیت  انزلی ظرفیت  آزاد  اقتصادی، منطقه  فعالیت  و  سالم سرمایه گذاری 
مضاعف گیالن و کشورمان در عرصه توسعه مراودات و بهره برداری حداکثری 

از همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا محسوب می شود.
آزاد  منطقه  در  استان  گمرکی  مرزهای  استراتژیک  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
انزلی، فرودگاه بین المللی رشت، بندر انزلی و آستارا که مسیرها و کریدورهای 
مهمی را شکل می دهند، افزود: مجتمع بندری انزلی با قدمت 300ساله، نقش 
بی بدیلی در تجارت شمال کشور دارا بوده، توانمندی که در کنار آن با تصویب 
منطقه آزاد انزلی جهش خوبی در شمال کشور درخصوص توسعه تجارت آزاد 

با نگاه به دستیابی به بازارهای منطقه را شاهد بودیم.
برزگر اشاره ای به همکاری ها و تفاهم های موجود میان حوزه نظارت گمرکات 
بهره برداری  جهت  هم افزایی  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و  استان 
حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های همکاری گمرکی و در نهایت تجارت آزاد 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نموده و تصریح کرد: قطعا منطقه آزاد انزلی با توجه 
به مزایا و معافیت های قانونی و زیرساخت های موجود، دارای نقش محوری 
در استفاده از فرصت های پیش روی از قبل تجارت آزاد مابین ایران و اوراسیا 
برخوردار می باشد که طی این مدت جلسات کاری متعددی به منظور تسهیل و 
تسریع در رفع موانع و رونق فضای کسب و کار منطقه مابین گمرکات استان 

و سازمان منطقه آزاد انزلی برقرار شده است.
ناظر گمرکات استان گیالن با اشاره به توانمندی های منطقه آزاد انزلی به لحاظ 
برخورداری از مرزهای دریایی، ریلی و زمینی گفت: این منطقه پشتیبان مهمی 
در معادالت و مناسبات اقتصادی بین المللی استان و کشور به شمار می رود که 
از مزیت اتاق فکر، اتاق اقتصادی و اتاق عملیاتی واحد با اختیار دیپلماسی با 
سرمایه گذار خارجی برخوردار بوده که موقعیتی استثنایی در تنظیم و اجرای 

توافق نامه تجاری در ذیل اسناد باالدستی با طرف خارجی بهره مند است.
و  به ظرفیت 30  که  به گیالن  در سفر  پوتین  دستیار  نظر  به  اشاره  با  وی 
60میلیون تنی ترانزیت کاالی روسی از مسیر گیالن اشاره کرد، گفت: آمار 
11ماهه ترانزیت، صادرات و واردات گیالن در مجموع 3میلیون تن بود، برای 
استفاده از ظرفیتی که روسیه در اختیار ایران قرار داده باید سال آینده این رقم 

را به ۹میلیون تن افزایش دهیم.
برزگر با اشاره به ظرفیت های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که طی 
ارزش  به  کاال  تن  55هزار  و  میلیون  یک  حدود  به  سال 1401  ماهه  یازده 
710میلیون دالر از طریق این گمرکات بالغ شده؛ به تشریح تنوع کاالهای 
درخصوص شاخص  و  پرداخت  استان  گمرکات  طریق  از  وارداتی  صادراتی، 
عملکردی ترانزیت چنین توضیح داد: در بخش ترانزیت خارجی از مبدا نیز 
672هزار تن کاال از گمرکات استان گیالن حمل شده اند که به لحاظ وزنی 
افزایش داشته و در ترانزیت خارجی مقصد  نسبت به سال قبل، 208درصد 
گمرکات استان 451هزار تن ترانزیت خارجی داشت که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظر وزنی 62درصد افزایش داشت .
وی در ادامه، منطقه آزاد انزلی را در حوزه صادرات مجدد و تجارت خارجی، 
پیشانی تولید و اقتصاد  کشور عنوان کرد و یادآور شد: در یازده ماهه سال 
جاری 47هزار و 527تن صادرات از بندر کاسپین انجام شد که نسبت به سال 

گذشته 5درصد رشد داشت.
ناظر گمرکات استان در پایان با اشاره به ظرفیت های بندر کاسپین در تامین 
کاالهای اساسی کشور تصریح نمود: بندر کاسپین از ابتدای سال جاری تاکنون 

اقدام به تامین بالغ بر یک میلیون تن روغن خوراکی کشور نموده است.

مهم ترین چالش های منطقه آزاد انزلی
را  انزلی  آزاد  منطقه  فعالیت های  گسترش  پیش روی  چالش های  مهم ترین 
می توان در دو مقوله سرعت بخشیدن به تکمیل طرح ملی اتصال منطقه مزبور 

به خطوط ریلی سراسری و همچنین افزایش محدوده آن عنوان کرد.
باید  رشت  پیربازار  ایستگاه  در  سراسری  ریل  خطوط  به  اتصال  درخصوص 
براساس  و  وشهرسازی  راه  وزارت  در  جدید  وزیر  با حضور  که  کرد  تصریح 
دستور ویژه رئیس جمهور در سفر سال گذشته مبنی بر لزوم سرعت بخشیدن 
تکمیل  به  بخشیدن  که سرعت  می رود  امید  طرح،  این  اجرایی  عملیات  به 
و بهره برداری از این طرح در اولویت و جدیت قرار گیرد؛ چراکه در صورت 
طوالنی شدن عملیات اجرایی و عدم اطمینان طرف روسی به اجرای تعهدات 
توسط ایران، امکان تغییر مسیر ترانزیتی غیرقابل پیش بینی نیست؛ زیرا کشور 
مزبور درگیر شدیدترین تحریم ها بوده و نمی تواند منافع ملی خود را معطل 

37کیلومتر از مسیر باقی مانده در خطوط ریلی ایران نماید.
باید توجه داشت نسبت به طرح اتصال ریلی رشت به آستارا، طرف روس در 
عمل تمایل چندانی به اجرای این طرح نداشته و ندارد؛ چراکه باعث قدرت 
این  و  شد  خواهد  قفقاز  ترانزیتی  معادالت  در  آذربایجان  جمهوری  گرفتن 

موضوعی نیست که روس ها و ایرانی ها نسبت به آن بی تفاوت باشند.
اما در ارتباط با افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی که هم اکنون درحال بررسی 
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، باید تاکید نمود با عنایت به 
رویه مجمع و التفات ویژه آن به مصلحت امور، باید نسبت به تصویب الیحه 
افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی و الحاق چند شهرک صنعتی استان به همراه 
نه  تا  انزلی دقت نظر داشت  آزاد  به منطقه  بین المللی سردار جنگل  فرودگاه 
تنها شاهد افزایش پهنه بندی های صنعتی و به تبع آن گسترش ظرفیت های 
تولیدی و صادراتی کشورمان در عرصه های بین المللی باشیم؛ بلکه با الحاق 
برگزاری  رونق  خارجی،  گردشگران  افزایش حضور  زمینه  می توان  فرودگاه، 
دوره های آموزشی تخصصی در بخش های گوناگون و حضور نیروی کار و 
آزاد  با منطقه  مدیران خارجی در طرح ها و حوزه های مختلف کاری مرتبط 

انزلی را فراهم نمود.
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گزارش: 
 مجید صیادنورد

کارشناس مناطق آزاد

بررسی ظرفیت های اولین منطقه آزاد شمال کشور در توسعه تعامالت خارجی ایران: 

منطقهآزادانزلی،رویاییمبتنیبرایفاینقشمرکزثقلترانزیتبینالمللی



یادداشت

مردمان  فرهنگ  ترویج  و  تبلیغ  رویکرد  بهترین  امروز  دنیای  در 
مناطق  و  کشورها  آن  صنایع دستی  حوزه  در  مختلف،  کشورهای 
امروزه عمده مناطق  به سراسر جهان تعریف و خالصه می شود؛ 
آزاد جهان المان هایی معروف از هنر مردان و زنان خود در قالب 
صنایع دستی دارند که به خودی خود این هنرها جزئی از برندینگ 
منطقه و عاملی مهم در حوزه معرفی و شناخت بیشتر آن منطقه 

محسوب می شود.
هنرمند ایرانی همواره با کار هنری خویش به هنگام حک کردن 
نقشی بر سنگ یا فلزی و یا ترسیم نقش های هندسی و نمادین 
بر بافت ها و یا تراشیدن پیکرها، مقصودی را بیان و رمز و رازی 
در ساختن  این سرزمین  هنرمندان  تسلط  است.  آشکار ساخته  را 
روش های  و  تکنیک  همواره  است.  شگفت انگیز  آثار  پرداختن  و 
پیچیده در خدمت بیان معنای نقش ها بین تکنیک و احساس قرار 
گرفته و میان شکل و عاطفه توازن برقرار شده است. طرح های 
ایرانی که در طی قرون و اعصار تجدید یافته اند، مهم ترین رکن 
کمی  با  طرح ها  این  می دهند.  تشکیل  را  ایران  تزئینی  هنرهای 
و  کاشی سازی  فلزکاری،  مانند  ایرانی  هنرهای  غالب  در  تفاوت 
دیگر  و  قالیبافی  مینیاتور،  تذهیب،  گچ بری،  حجاری،  سفالگری، 
شاخه های صنایع دستی ایران، گاه به سادگی و گاه به تفصیل تکرار 
طرح های  یا  و  انتزاعی  طرح های  به  مزین  سطح های  و  شده اند 

مجرد نباتات و گل ها با زیبایی هرچه تمام تر عرضه شده اند.
در صنایع دستی ایران، ذوق هنری، بردباری و وسواس هنرمندان 
اولیه،  مواد  انتخاب  در  نیز  و  هنری  فنون  ریزه کاری  در  ایرانی 
سبب  متنوع  نقش های  همراه  به  را  گوناگون  روش های  آزمودن 

شده است.
خط های حیرت آور اسلیمی و ختائی، اشکال قوی هندسی، گل و 
برگ و پرنده و با مهارت بی مانندی نقش شده اند و عجیب تر این 
شاعرانه ای  و  شگفت انگیز  زیبایی  و  نو  سبکی  زمانی  هر  در  که 
یافته اند. هر چند شیوه ها و روش های قراردادی این فنون که برای 
بسیار  زمان های  از  وقت صرف می شود،  زیادی  مدت  آنها  انجام 
قدیم به یادگار مانده است؛ ولی زیبایی و ظرافت آنها بیشتر بستگی 
به چگونگی الهام گیری هنرمندان هر دوره دارد؛ اما آن چه به این 
دقت و ریزبینی عظمت بخشیده، خصایص روحی و معنوی است 
که خالقیت های هنری این ملت را چنین شکوفا کرده است، این 
نیروی اخالقی شگرف و پایدار در طی قرن های متمادی هنرمندان 
بشری  تمدن عظیم  این  و  بخشیده  الهام  کرده،  تربیت  را  ایرانی 
و  سخت  قدر  هر  تاریخی  دگرگونی های  است.  کرده  راهبری  را 
جانکاه است، اما رشته سنت ها را در این سرزمین کهنه نگسسته 
است، هر چند وقفه هایی را به وجود آورده، ولی روح کلی فرهنگ 
ایرانی در این مجموعه همواره پایدار مانده و بارزترین نمود آن در 
هنرهای دستی تجلی یافته است؛ در صنایع دستی ایران به نحوی 
اسرارآمیز تصویر یک زندگی نهفته است. یک زندگی با شکل های 
بسیار توأم با شوق و زیبایی، هنر ایرانی بیش از هر چیز در اشیای 
مصور  کتاب های  تا  فلز  و  شیشه  سفال،  از  دارد،  کاربرد  مصرفی 
عادی  زندگی  با  آشنا  اشیایی  به صورت  علمی، همه  ابزارهای  و 
هنرمندان  که  است  عمقیق  درس های  از  یکی  این  و  درمی آیند 
ایرانی به جهانیان آموخته اند، ویژگی بارز فرهنگ ایرانی استقالل 

فکری آن بوده است.
سنت های هر ملت مجموعه ای از آداب و رسوم و جنبه های معنوی 
است که مبانی زندگی اجتماعی بر آنها استوار است و از مجموع این 
سنت هاست که فرهنگ ساخته می شود و به واسطه فرهنگ ملت ها از 
یکدیگر متمایز می شوند. یکی از پایه های استقالل فرهنگی و مقابله با 
هجوم فرهنگ های بیگانه، حفظ، احیاء و معرفی هنرهای ملی در میان 
مردم هر کشور است که به همان اندازه که بر شخصیت مستقل هنری 
یک جامعه افزوده می شود، به همان اندازه اتحاد و همبستگی ملی در 

زمینه های فرهنگی استوارتر می گردد. 
نمایشگاه های عرضه آثار هنری در حقیقت مانند پل ارتباطی میان 
گذشته و حال عمل می کنند و به صورت منبع بسیار غنی جهت 
نیز  و  بومی  اصالت های  با حفظ  تکامل طرح ها، همواره  و  بهبود 
انحطاط طرح ها و  و  انحراف  از  برای جلوگیری  به عنوان عاملی 
معاصر  دوران  زندگی  در  جدید  تمدن  می شوند.  محسوب  اشکال 
تاثیری عمیق بر جای نهاده و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
موجب  تحول  این  که  نیست  شکی  است.  کرده  دگرگون  را 
دگرگونی هایی در زندگی هنرمندان ما و به تبع آن آثار هنری آنان 
شده است؛ در این حال تقلید صرف از گذشته هدف نیست، بلکه 

ارزش ها، افکار و ایده های هنرمندانه مورد توجه است.
به طور کلی باید بپذیریم که هنرها با گذشت دوره های تاریخی 
دیگر دگرگون  دوره  به  دوره ای  از  و  نشیب هستند  و  فراز  دارای 
مي شوند از زوال برخی از این دستاوردهای زنده و دلپذیر افسوس 
نقش های  و  اشکال  تداوم  می توان  همچنان  اما  می خوریم، 
فرش ها،  گلیم،  روی  را  جانوران  و  پرندگان  گیاهان،  گوناگون 
بافته ها و سفالینه های امروزی سراغ گرفت. در ورای هر یک از 
این دست آفریده های دلنشین، روح بزرگ ملتی با درایت و با قوه 
پندار و ذوق شعر و بلندمنشی راستین فرمان می راند؛ این نسیمی 
ما  در جان های  و  گرفته  وزیدن  ما  از سمت گذشتگان  که  است 

پراکنده شده است.
بی تردید نقش جوامع محلی در خلق این هنرهای جاودانه در نقاط 
حیاتی  و  اهمیت  حائز  بسیار  آزاد  مناطق  کشور خصوصا  مختلف 
مرزی  مناطقی  در  آسیب پذیر  و  کم برخوردار  عمدتا  جوامع  است؛ 
که همانند شاهرگ هایی طالیی، که پس از شناسایی و حمایت، 
ایران  تمدن  و  فرهنگ  هنر،  از  ارزشمند  گنجینه هایی  می توانند 

زمین را در کالبد آثاری شگرف به جهانیان عرضه کنند.
با توجه به بافت مناطق آزاد کشور و وجود جوامع محلی با فرهنگ ها و 
سنت های مختلف و زیبا در این مناطق، صنایع دستی یکی از بزرگترین 
ظرفیت ها به حساب می آید که با توجه به قرارگیری صنایع دستی در 
حوزه صنایع خالق، می توان نگاه اقتصادی کالنی به این عرصه از هنر 

مردان و زنان هنرمند مناطق آزاد داشت.

توسعه جوامع محلی با مداقه 
بر حوزه صنایع دستی

گزارش6

بررسی نقش بی بدیل مناطق آزاد در راستای رونق صنعت گردشگری کشور:

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با 
توسعه صنعت توریسم در مناطق آزاد

نگاهی اجمالی به صنعت توریسم در دنیا ما را به این امر 
به  دنیا  مختلف  کشورهای  چشم انداز  که  می کند  رهنمون 
فرهنگی،  سیاسی،  مختلف  اهداف  با  گردشگری  توسعه 
اجتماعی و... کامال متفاوت بوده است؛ اما اکثر این کشورها 
توسعه ابعاد اقتصادی را در اولویت خود قرار داده اند؛ به همین 
جهت گردشگری به سرعت رشد یافته و درحال تبدیل شدن 
به بزرگترین صنعت دنیا است و می تواند منافع عظیم اقتصادی 

را به اقتصاد ملی کشورها وارد نماید. 
ایران به عنوان کشوری غنی به لحاظ دارا بودن منابع توسعه 
گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی 
و... می تواند به کشوری فعال در این صنعت تبدیل شده و با تمرکز 
بر رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه های منظم و 
منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت 
منابع درآمدی جایگزین خصوصا توریسم حرکت کند و به عنوان 

یک منبع پایدار از آن بهره مند گردد.
مهم ترین مزیت گردشگری، ایجاد شغل برای افراد کم مهارت 
و ارزآوری از طریق فروش کاال و خدمات به گردشگران است. 
غیرقابل  کاالهای  ارزآوری  گردشگری،  دیگر  مهم  ویژگی 
صادرات مثل مسکن در کشور پذیرای گردشگران است. در 
برخی از کشورهای توسعه یافته، صنعت گردشگری عالوه بر 
و  برای رشد بخش خصوصی  منبع عمده  موارد فوق، یک 
توسعه زیرساخت نیز به شمار می رود. درواقع به سبب آن که 
گردشگری نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی، بسیار بیشتر 
وابسته به طیف وسیعی از خدمات زیرساختی نظیر فرودگاه، 
راه آهن، جاده، بندر، رستوران و مراکز خرید است، نقش بسیار 
مهمی در توسعه این عوامل به عهده دارد. به عبارت دیگر گرچه 
گردشگری خود یک شاخه جدا در اقتصاد است، اما این شاخه 
ارتباط نزدیکی با سطح توسعه و رشد سایر بخش های اقتصادی 
داشته و به شدت به آنها وابسته است. توانایی یک اقتصاد برای 
بهره مندی از مزیت های گردشگری، بستگی به در دسترس 
بودن سرمایه های الزم برای توسعه زیرساخت های ضروری و 

امکان عرضه نیازهای گردشگران دارد.
باید به این نکته توجه داشت که مزایای گردشگری تنها به 
مزیت اقتصادی محدود نمی شود و در برخی مطالعات تاثیرات 
محیطی،  زیست  اقتصادی،  گروه  هفت  به  را  گردشگری 
فرهنگی و اجتماعی، ترافیک و حمل ونقل، خدمات، مالیات و 
نگرش جامعه طبقه بندی می کنند که نمایانگر نقش و اهمیت 

گردشگری در کلیه شئون جوامع است.

گردشگری، عاملی مهم در رونق و توسعه 
اقتصادی کشور

تنوع فعالیت هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده 
اقتصاد  بر کالن  اثرگذاری چشمگیری  این حوزه،  رونق  تا 
کشورها در مقایسه با سایر بخش هاي اقتصادي داشته باشد. 
مطالعات انجام شده نشان داده اند توسعه این صنعت، نقش 
موثري در کاهش بیکاري و همچنین بهبود توزیع درآمد و 
افزایش درآمدهاي دولت ها دارد. این موضوع خصوصا از آن 
جهت که در کشور ما، بیکاري به عنوان اصلي ترین مشکل 
به صورت جدي تري  اقتصادي مطرح می باشد، الزم است 

موردتوجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
صنعت توریسم در ایران که از نظر تنوع اقلیمی، فرهنگ و تاریخ 
کهن، وجود آثار باستانی فراوان و جاذبه های طبیعی و دیدنی نادر 
و وجود اغلب زمینه های گردشگری جزء دهمین و یا به روایتی 
پنجمین کشور دنیاست، اما در میان ۱۵۰کشور عضو سازمان 
جهانی توریسم در امر توریست پذیری در مقام هفتاد و پنجم قرار 
دارد، درحالی که طی سال ها هزینه فراوانی در جهت رونق این 
صنعت و جذب گردشگر و توریست به کار گرفته شده و می توان 
گفت پس از گذشت چند دهه هنوز در خم کوچه اول قرار دارد 
و باز، درحالی که براساس داده های آماری، حجم پولی که از راه 
گردشگری در طول یک سال در جهان جابه جا می شود، حدود 
دو و نیم برابر درآمد ساالنه کشورهای عضو اوپک از محل فروش 

نفت است، سهم ایران حدود یک دهم درصد می باشد. 
نهادینه کردن فرهنگ گردشگری و توسعه آن به عنوان 
از  پایدار می باشد.  از مولفه های مهم توسعه  یک صنعت، 
آثار  و  بناها  رسوم،  و  آداب  آیین ها،  امروزه  دیگر،  سوی 
باستانی یک کشور نه فقط ثروت ملی، بلکه میراثی جهانی 

است که باید در حفظ و پاسداشت آنها کوشید.
با  گوناگونی  مذاهب  و  اقوام  ایران،  سرزمینی  قلمرو  در 
آیین های  و  رسوم  و  آداب  گویش ها،  و  زبان ها  فرهنگ ها، 
ویژه ای زندگی می کنند. این ویژگی در کنار وجود آثار و مفاخر 
ملموس فرهنگی می تواند به عنوان ظرفیتی بزرگ به منظور 

دستیابی به توسعه پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد.
با این همه، ثبت جهانی و ملی میراث ملموس و ناملموس 
کشور زمانی سودمند خواهد بود که افزون بر حفظ و پاسداری، 
برای بهره برداری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

از آنها در راستای توسعه صنعت گردشگری زمینه سازی شود.
ورود گردشگران به جامعه ای با بافت فرهنگی و اجتماعی ویژه 
و منحصربه فرد، افزون بر اینکه می تواند زمینه های گسترش 
فرهنگ ایرانی در دیگر مناطق و کشورها را فراهم کند، گامی 
مهم و پایه ای در راستای گشایش بیشتر فضای فکری حاکم 
بر نظام فرهنگی و اجتماعی کشور و به طور کلی افزایش 

تعامالت فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود.
همه،  از  بیش  کشوری  هر  در  گردشگری  صنعت  رونق 
و  سیاست ها  از  متاثر  و  آن  ویژگی های  و  شرایط  پیامد 
خط مشی های نظام سیاسی و دولت و همچنین موقعیت 
جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، کشش جاذبه ها و 
کیفیت خدمات و تسهیالت ارائه شده به گردشگران است.

مناطق آزاد و کمک به بهبود صنعت گردشگری
موضوع  یک  به  باید  شده،  ذکر  موارد  به  توجه  با  حال 
و  رونق  در  آزاد  مناطق  نقش  آن  و  کرد  اشاره  کلیدی 

شکوفایی صنعت نحیف گردشگری ایران است.
یکی از مهم ترین مزیت های مناطق آزاد این است که گردشگران 
خارجی بدون اخذ روادید می توانند به این مناطق از کشور سفر 
کرده و هنگامی که به ورودی مناطق رسیدند، برای آنان ویزا صادر 
می شود. بنابراین مسائل و چالش های سرزمین اصلی برای دریافت 

ویزا و ورود به کشور برای آنان از بین می رود.
دیگر موضوع قابل توجه، فضا، امکان و امکانات جذاب برای یک 
توریست است که در بیشتر مناطق آزاد کشور مهیا و آماده است. 

 همان گونه که همگان مطلع هستند، جزیره زیبای کیش 
به عنوان قدیمی ترین و اولین منطقه آزاد تاسیس شده در 
محسوب  کشور  گردشگری  نقاط  برترین  از  یکی  ایران، 
می شود و با گذشت بیش از سه دهه از عمر منطقه آزاد آن، 
زیرساخت ها، هتل ها، مراکز خرید و تفریحی-تجاری بسیاری 

با استانداردهای روز دنیا در آن احداث شده است. 
در آب های  از کیش، جزیره منحصربه فرد قشم   پس 
نیلگون خلیج فارس به عنوان یکی از زیباترین جزایر دنیا 
خودنمایی می کند؛ جزیره ای که به لحاظ مساحت از بیش 
از 22کشور دنیا وسیع تر و یکی بزرگ ترین جزایر در این 
انبوهی از جاذبه های طبیعی گردشگری  با  دهکده خاکی 
در دل خود است. زیبایی های بی بدیل این جزیره، آن را به 
نگینی در نزدیکی تنگه هرمز تبدیل کرده است، ضمن این 
که در سال های اخیر مجددا به جمع خانواده ژئوپارک های 
در  ژئوپارک  تنها  عنوان  به  و  بازگشته  یونسکو  جهانی 
غار  حرا،  جنگل های  می کند.  فخرفروشی  خاورمیانه 
نمکدان، دره ستاره ها، تنگه چاهکوه، لذت قایق سواری در 
کنار دلفین ها، غار خربس، جزایر ناز و هنگام و ده ها مورد 

دیگر که قشم را به جزیره شگفتی ها بدل کرده است.
سرزمینی  چابهار؛  یعنی  ایران  آزاد  منطقه  سومین   
سراسر اعجاب و شگفتی، شهر بندری چابهار در منتهی الیه 
و  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  و  کشور  جنوب شرقی 
کو ه های  تا  مکران  کرانه های  از  عمان،  دریای  کنار  در 
گویی  که  کوه هایی  و  خارق العاده  سواحلی  با  مینیاتوری، 
تکه ای جدا شده از سیاره مریخ هستند و در این نقطه از 
رنگ صورتی،  به  لیپار  تاالب  می کنند.  فرمانروایی  ایران 
پدیده عجیب ژئوتوریسمی گل افشان ها که مهم ترین آنها 
در نقطه ای در نزدیکی کنارک موسوم به بندر تنگ واقع 
شده است. دریایی که ساحل آن کویر و کوه است و صدها 
باستانی و دیدنی دیگر که قلب  آثار  پدیده حیرت انگیز و 

هر گردشگری را به تپش در می آورد.
 منطقه آزاد ارس به عنوان چهارمین منطقه آزاد تاسیس 
نقاط  هواترین  و  آب  خوش  از  یکی  در  ایران،  در  شده 
است.  واقع شده  آذربایجان شرقی  در  و  شمال غربی کشور 
منطقه سرسبز و زیبا با مردم اصیل آذری که همانند نامش 
در کنار رود خروشان ارس قرار گرفته است. وجود رودخانه 
پربرکت و تاریخي ارس منشاء سفرهاي مفرح و هیجان انگیز 
بسیاري ازجمله: قایقراني در دریاچه هاي پشت سد ارس، سد 
خداآفرین و سد گلفرج؛ رافتینگ در رود نوجه مهر؛ جت اسکي 
و اسکي در پشت سد های ارس، خداآفرین و گلفرج؛ بادسواري 
در پشت سد ارس، خداآفرین و گلفرج؛ قایق هاي تفریحي 

پدالي در دریاچه پارک کوهستان است.
همچنین از جلفا می توان به عنوان شهر کلیساهای قدیمی 

عنوان  به  سنت استپانوس  کلیسای  که  همان گونه  برد،  نام 
یکی از مهم ترین کلیساهای ارمنه در این شهر و منطقه واقع 
شده است. پل های تاریخی خداآفرین، کوه گئچي قاالسي، 
کوهستان کیامکی، پارک کوهستان، روستای اشتبین، منطقه 
آبشار  جلفا،  تاریخی  حمام  )اینالو(،  ارسباران  شده  حفاظت 
کاروانسراي  و  چوپان  کلیساي  کردشت،  مجموعه  آسیاب، 
خواجه نظر )عباسي( از دیگر جاذبه های این منطقه است که 
با توجه به آمارهای ارائه شده، جزء گردشگرپذیرترین مناطق 

آزاد کشور محسوب می گردد.
 یکی دیگر از مناطق آزاد کشور در استان باران واقع شده 
است؛ منطقه آزاد انزلی در استان گیالن که پس تجربه منطقه 
ویژه بودن، به عنوان یکی از مناطق آزاد ایران فعالیت خود را 
آغاز کرد. شاید به دلیل محل قراگیری این منطقه، به واقع نیازی 
به توضیح جذابیت های طبیعی، گردشگری و درمانی آن نه تنها 
در میان مناطق آزاد، بلکه در کل کشور نباشد. حضور در کنار 
دریای خروشان کاسپین و بهره بردن از آب و هوای مطبوع و 
دلپذیر آن در جوار جنگل های زیبای گیالن، دلیلی قانع کننده 
برای هر گردشگری است تا به سمت این منطقه روانه شود؛ 
حال مزیت ها و سهل گیری ها را اگر بدان اضافه کنیم، تبدیل به 

تکه ای از بهشت می شود با نام منطقه آزاد انزلی.
در چند سال اخیر تحوالت شگرفی در این منطقه آزاد به وجود 
آمده که از مهم ترین آن می توان به احداث مجتمع بندری 
کاسپین به عنوان یکی از بزرگ ترین زیرساخت های ایجاد 
شده در میان مناطق آزاد اشاره نمود. بندری با چند کارکرد 
که در این متن بخش گردشگری آن حائز اهمیت است. بندر 
کاسپین و مارینای ایجاد شده در کنار آن می تواند انقالبی در 
گردشگری دریایی ایران ایجاد کند؛ ضمن این که بزرگ ترین 
گردشگری  و  تجارت  فاز  در  کشور  آکواریوم  جذاب ترین  و 

منطقه آزاد انزلی واقع شد که در نوع خود بی نظیر است.
 در محل تالقی دو رودخانه اروندرود و کارون، منطقه 
آزاد اروند واقع شده است. منطقه ای که در اواسط دهه8۰ 
در شهرهای آبادان و خرمشهر احداث شد؛ شهرهایی که 
زیباترین  جزء  آنها،  اصالت  و  تاریخی  ریشه  به  نگاه  با 
شهرها و مردمان آن به لحاظ صفا و خونگرمی مثال زدنی 
هستند. از قدیم االیام رود کارون را با ساز و آوازهای محلی 
بچه های  رقص  و  کارون  نورانی  شب های  می شناختند؛ 
آبادان همراه با نی انبان و تمبک شادی وصف ناپذیری را 

در میان مردم این شهر ایجاد می کند.
داشتن مرز مشترک با کشورهای عرب زبان عراق و کویت 
و نزدیکی به شهر بصره عراق در کنار زیرساخت های ایجاد 
شده ازجمله، هتل ها، مراکز خرید، مراکز درمانی و همچنین 
تفریحی به انضمام حضور گردشگران بدون داشتن روادید به 
این منطقه، منطقه آزاد اروند را به یکی از پررونق ترین مناطق 
در میان مناطق آزاد کشور بدل کرده است. بازارهای آبادان، 
موزه آبادان، کلیسای ارامنه )کلیسای قاراپت مقدس(، مسجد 
)موزه( رانگونی ها، سینما نفت، پل کابلی آبادان، اروندرود، رود 
کارون و جزیره مینو ازجمله مکان های زیبای این منطقه است 
که بستر مناسبی را برای جلب گردشگران فراهم کرده است.

 و اما می رسیم به بزرگ ترین و جوان ترین منطقه آزاد کنونی 
ایران و همچنین دومین منطقه آزاد دنیا به لحاظ وسعت که در 
منتهی الیه شمال غربی کشور، در آذربایجان غربی و در صورت 

گربه دوست داشتنی ایران واقع شده؛ منطقه آزاد ماکو.
این منطقه از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد؛ از طرف شمال 
و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های 
قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. ماکو با برخورداری از 
تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و 
طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه 
فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد؛ شرایط آب و 
هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، 
قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه 
تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های 
پر از گل های وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، 
محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز، زمینه مناسبی 
برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی 

را فراهم آورده است.
قلعه جوق،  آبشار  سدبارون،  دریاچه  مقدس،  مریم  کلیسای 
پل قلعه جوق، کاخ موزه باغچه جوق، تاالب آق گل، کلیسای 

گئورک مقدس، پل قره کورپو، قره کلیسا، روستای گردشگری 
رند، منطقه شکار ممنوع آغگل، تاالب بورآالن، دخمه سنگی 
فرهاد و عمارت کاله فرنگی ماکو نمونه هایی از اماکن دیدنی و 
توریستی منطقه آزاد ماکو است که شاید حتی مردم ایران هم 
از آنها اطالعی نداشته باشند و نیاز است تا مدیران و متولیان 
امر درخصوص شناساندن این منطقه به مردم کشور و همین 

طور سایر کشورها تالش بیشتری داشته باشند.

گذر از بحران اقتصادی با توسعه گردشگری 
مناطق آزاد

نقش اثرگذار صنعت گردشگری در تحقق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی می تواند فرصتی مناسب برای تبدیل تهدید 
و  راهبرد  یک  مقاومتی  اقتصاد  باشد .  فرصت  به  تحریم ها 
تدبیری عقالیی و جهادمحور به منظور کاهش فشار اقتصادی 
و مسیری برای برون رفت از این شرایط حساس است. در 
همین راستا گردشگری به عنوان صنعت پیشرو، نقش موثری 
در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع داشته و یکی از مصداق های 

بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
معظم  مقام  توسط  راهبرد  یک  عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد 
رهبری مطرح گردیده است که اصوال برپایه قطع وابستگی به 
نفت و بهره مندی از توان و ظرفیت داخلی  اتفاق می افتد. ایران 
به عنوان کشوری غنی با دارا بودن منابع توسعه گردشگری 
و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی و... که 
با معضالتی همچون میزان بیکاری باال، محدودیت منابع 
ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه است، می تواند به کشوری 
فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود و با تمرکز بر رویکرد 
گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه های منظم و منسجم، 
وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت منابع 
درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از 

این فرصت ها بهره مند شود.
و  توسعه  قطب های  مهم ترین  از  یکی  گردشگری  صنعت 
درآمدزایی محسوب می شود که به ایجاد اشتغال و  خوداتکایی 
کمک می کند و با ارتقاء جنبه های فرهنگی و اقتصادی، تاثیر 

شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می گذارد. 
به شمار  توسعه  از مهم ترین قطب های  پولساز،  این صنعت 
همین  به  دارد،  باالیی  سوددهی  و  درآمدزایی  که  می رود 
در  صنعت  این  جاذبه های  از  کشورها  از  بسیاری  منظور 
راستای برون رفت از معضالت و مشکالت جامعه و ایجاد 
فرصت های شغلی استفاده می کنند. این امر سبب شده است تا 
کشورهای توسعه  یافته، به گردشگردی و جهانگردی رویکرد 
ویژه ای داشته باشند و با سرمایه گذاری مناسب به نتیجه های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی دست یابند . 
مناطق آزاد ایران همواره فرصتی مناسب جهت برون رفت از 
تنگناهای به وجود آمده در اقتصاد کشور بوده اند و نقش مهمی 
با همسایگان  بازرگانی و گسترش آن  ایجاد روابط جدید  در 
خود داشته اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی در 
سال های گذشته بوده اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده 
نیست و در این برهه حساس زمانی، این مناطق می توانند نقش 
موثر و کلیدی در برون رفت از این موارد را ایفا نمایند. به همین 
سبب، این فرصت منحصربه فرد می تواند در رشد اقتصادی مناطق 
آزاد و جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اقتصاد 
پایدار موثر و به عنوان دروازه  جدید دیپلماسی تاثیرگذار بوده و به 
عنوان پلی مطمئن برای رسیدن به بازارهای جهانی و عبور از این 

تنگنای تاریخی کشور نقش آفرینی نمایند.

 توسعه اقتصادی مناطق آزاد
با رونق حوزه گردشگری

مناطق آزاد ایران به رغم اینکه از ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی 
در عرصه های صنعتی، تجاری و اقتصادی برخوردار می باشند، اما 
با عنایت به شرایط اقتصادی کنونی کشور، این گرایش در مدیران 
مناطق آزاد به وجود آمده که گردشگری مهم ترین ظرفیتی است 
که خارج از چارچوب های تحمیل شده به کشور و محدودیت های 
برنامه ریزی شده،  ایران  اقتصادی  برای محاصره  دیگری که 
می تواند برای رونق و گردش اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه 
خارجی مفید واقع شود و همچنین صنعت گردشگری درخصوص 
تامین تجهیزات و مواد اولیه هیچ نیازی به صورت مستقیم به 
تامین از خارج کشور ندارد و بی تردید عرصه گردشگری با توجه 
به وجود ظرفیت های بسیار بزرگ تجاری و طبیعی موجود در 
ایران، یکی از مهم ترین ارکان فعالیت اقتصاد مقاومتی در کشور 
است و با توجه به این نکته که طبیعت گردشگری یک خاصیت 
اجتماعی است، می تواند کلیه بخش های اقتصادی در جامعه 
را در معرض رونق کسب و کار قرار دهد و لذا از یک مکانیزم 
توزیع عادالنه ثروت در کشور هم برخوردار است که این مهم 
باعث رضایت مندی شهروندان و تشویق آنان به توسعه فعالیت 

گردشگری در مناطق خود نیز منجر می شود.
با توجه به تفاوت قیمتی که به واسطه افزایش افسار گسیخته 
نرخ ارز به وجود آمده، این شرایط فرصتی را در اختیار کشور 
قرار داده تا بتوان از این موقعیت در مسیر جذب گردشگران 
باید  هدف  این  به  رسیدن  برای  و  برداشت  قدم  بیشتری 
به گردشگران  قوانین مربوط  امور و آسان تر شدن  تسهیل 
خارجی در کنار تامین نیازهای خرید گردشگران در مناسبات و 

گفت و گوها بین دو کشور مدنظر قرار گیرد.

یادداشت: 
مریم حسینی

گزارش: 
فریبا شیخی

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با تشریح جزئیات تخصیص زمین نهضت ملی مسکن، گفت: 

در منطقه آزاد کیش، مسکن اجتماعی ساخته می  شود.
تکلیف  و  مسکن  شورای عالی  مصوبه  درخصوص  حیدری  محسن 
مسکن  ملی  نهضت  واحدهای  ساخت  زمین  واگذاری  برای  آزاد  مناطق 
ساخت  برای  که  تکلیفی  بر اساس  افزود:   شهرسازی  و  راه  وزارت  به 
خوبی  بسیار  اقدامات  است،  آزاد  مناطق  سازمان های  متوجه  مسکن 

است. شده  انجام 
9۱6۰خانوار  به  زمین  ۱44هکتار  تاکنون  قشم  آزاد  منطقه  در  افزود:  وی 
در  خانوار  تعداد  این  است.  داده  اختصاص  مسکن  ملی  نهضت  ثبت نامی 
واگذار  زمین  قطعات  آنها  به  که  هستند  قشم  جزیره  بخش  سه  و  42روستا 

شده است.
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مناطق  امور  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
بنیاد  برعهده  واحدها  این  ساخت  این که  بیان  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
مناطق  سازمان های  وظیفه  دولت،  کار  تقسیم  طبق  گفت:  است،  مسکن 
نهضت  طرح  قالب  در  مسکن  ساخت  برای  موردنیاز  زمین  تخصیص  آزاد 

است. ملی مسکن 
حیدری تاکید کرد:  به هر تعداد که متقاضیان ثبت نام کنند، سازمان های مناطق 

آزاد آمادگی واگذاری زمین را دارند.
وی بیان کرد:  این برنامه در فاز اول است و ممکن است در فاز بعدی تعداد 
آمادگی  یابد که  افزایش  در جزیره قشم  ملی مسکن  نهضت  ثبت نامی  افراد 

تامین زمین به اندازه نیاز را داریم.
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مناطق  امور  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
در  ماکو  آزاد  منطقه  در  این که  به  اشاره  با  ادامه  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
به  زمین  4قطعه  شوط،   بازرگان،  پلدشت،  ماکو،  چهارگانه  شهرستان های 
ملی  نهضت  ۱7۰۰متقاضی  برای  )۱6هکتار(  مترمربع  ۱62هزار  مساحت 
قطعه  ارس  آزاد  منطقه  در  کرد:   اضافه  است،  شده  گرفته  نظر  در  مسکن 
انقالب  مسکن  بنیاد  و  یافته  تخصیص  مترمربع  7هزار  مساحت  به  زمینی 

اسالمی واگذار شده است.
به  نیاز  دارند،  بزرگی  پهنه مسکونی  برای مناطقی که  اظهار داشت:   حیدری 
زمین متفاوت خواهد بود. در منطقه آزاد ارس به صنایع بزرگ و کوچک اعالم 
کرده ایم در صورتی که تعاونی مسکن تاسیس کند، عالوه بر طرح نهضت ملی 

مسکن، زمین موردنیاز را تخصصی خواهیم داد.
باید  آزاد،  مناطق  سایر  با  تفاوت  دلیل  به  کیش  جزیره  در  افزود:   وی 
این  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  مسکن  تامین  برای  خاصی  برنامه  
این هستیم  نیازمند  اما  نیستیم،  روبه رو  فاقد مسکن  بومی  پدیده  با  جزیره 

می کنند،  کار  و...  پاساژ  هتل ها،   خدماتی،   مجتمع  در  که  عزیزانی  برای 
نیروهای  به  مسکن  فقر  پدیده  جزیره،  این  در  بسازیم.  اجتماعی  مسکن 
کار برمی گردد و در این راستا زمینی را به مساحت ۱6هکتار برای ساخت 

است. یافته  اختصاص  مسکن 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی تصریح کرد: بر اساس آمایش صورت گرفته است، در فاز اول 

28۰۰واحد مسکونی در جزیره کیش نیاز است.
طبق گفته حیدری؛ در جزیره کیش که اختالف قیمت زمین باالست و باید به 

سمت راه حل خاصی که مسکن اجتماعی است، حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه مسکن اجتماعی مصوبه دولت قبل را دارد، عنوان کرد: 
در مسکن اجتماعی با معرفی نامه از محل اشتغال، زمین در اختیار متقاضیان 

قرار نگیرد.
اجتماعی پروسه ساخت و ساز متفاوت است،  اینکه در مسکن  بیان  با  حیدری 
گفت: در منطقه آزاد چابهار به دلیل نبود مدیرعامل چند ماهی عقب افتادگی 
داریم، اما اکنون با انتخاب مدیرعامل، مکاتباتی را با دستگاه های مربوطه انجام 
تا ۱۰اسفندماه  داده اند  قول  این دستگاه ها  نیازسنجی هستند.  درحال  و  شده 
جاری، لیست متقاضیان را ارسال کنند و بر مبنای آن زمین اختصاص می یابد 

و مشکلی برای تامین اراضی نداریم.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در چابهار ۱8۰۰واحد مسکونی برای 
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی درحال ساخت است. در منطقه آزاد اروند 
براساس تفاهم نامه امضاء شده با اداره کل راه و شهرسازی استان، یک قطعه 
زمین 4هکتاری در آبادان و قطعه زمین 4.4خرمشهر مطابق نیاز، تخصیص 
یافته است. همچنین در منطقه آزاد انزلی نیز 6۰۰واحد مسکونی ساخته خواهد 

شد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد:
واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در مناطق آزاد
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نفر،  80میلیون  از  بیش  جمعیتی  با  کشور  یک  به عنوان 
ایران دارای پتانسیل های بسیاری جهت توسعه فناوری و 
صنایع نوین است. با وجود اینکه در سال های اخیر، ایران 
اما  بوده،  مواجه  بین المللی  و  اقتصادی  محدودیت های  با 
امکانات زیرساختی و ظرفیت های کشور موجب شده اند که 
ایرانیان به سرمایه گذاری در صنایع فناوری نوین عالقه مند 

باشند. 
بالک چین،  فناوری  و  دیجیتال  ارزهای  میان،  این  در 
ازجمله موضوعات موردعالقه سرمایه گذاران ایرانی هستند. 
در  موجود  فرصت های  از  تاکنون  ما  کشور  متاسفانه،  اما 
اینکه  وجود  با  است.  نشده  بهره مند  خوبی  به  زمینه  این 
توسعه  به  ایران،  در  صنعتی  فعاالن  و  شرکت ها  برخی 
صنایع فناوری و ارزهای دیجیتال می پردازند، اما همچنان 
سوی  از  شده  فراهم  فرصت های  از  استفاده ای  کمترین 
دولت و بخش خصوصی در این زمینه صورت گرفته است.

بر  بین المللی  و  اقتصادی  تحریم های  این،  عالوه بر 
ارزهای  و  فناوری  گسترش  از  مانع  و  گذاشته  تاثیر  ایران 
از ورود موسسات  دیجیتال شده است. این تحریم ها مانع 
نتیجه  و شرکت های بزرگ جهانی به کشور شده اند و در 
این  در  همکاری  و  سرمایه گذاری  فرصت های  از  بسیاری 

زمینه از دست رفته اند.
حوزه  در  ایران  در  که  عظیمی  ظرفیت های  به  عنایت  با 
حوزه ها  این  توسعه  دارد،  وجود  نوین  صنایع  و  فناوری 
می تواند به دولت و مردم در بسیاری از زمینه ها کمک کند. 
شغل  ایجاد  اقتصادی،  رشد  به  می توان  مزایا  این  ازجمله 
توسعه  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  بیکاری،  کاهش  و 

صادرات اشاره کرد.
همچنین  بالک چین  فناوری  و  دیجیتال  ارزهای  توسعه 
می تواند به دولت در مبارزه با فساد و قاچاق کمک نماید. 
ارزهای دیجیتال و فناوری بالک چین به عنوان یک راهکار 
برای ایجاد شفافیت و تحول در سیستم های مالی شناخته 
شده اند و می توانند به دولت در کاهش فساد و قاچاق یاری 

رسانند.
و  اقتصادی  تحریم های  اعمال  به  توجه  با  همچنین، 
بین المللی بر علیه ایران، توسعه ارزهای دیجیتال می تواند 
و  شرکت ها  با  سادگی  به  تا  دهد  را  امکان  این  ایران  به 
و  نموده  همکاری  جهان  سراسر  در  صنعتی  فعاالن 

تحریم های اقتصادی را نادیده بگیرند.
دیجیتال  ارزهای  و  نوین  فناوری های  توسعه  بنابراین، 
تکنولوژی  دنیای جدید  با  تا  ایران کمک کند  به  می تواند 
و بازار جهانی رقابت کند و از پتانسیل های موجود کشور به 
نحو احسن استفاده نماید. البته برای رسیدن به این هدف، 
همچنین  و  صحیح  برنامه ریزی های  و  سیاست ها  به  نیاز 
پشتوانه قوی دولتی و خصوصی برای توسعه فناوری های 

نوین و ارزهای دیجیتال وجود دارد.
عنوان  به  جهان،  سراسر  در  آزاد  مناطق  میان،  این  در 
و  فناوری  توسعه  سرمایه گذاری،  جذب  برای  محل هایی 
مالی  مزایای  به  با عنایت  ایجاد شده اند.  اقتصادی  ارتقای 
و قانونی این مناطق؛ شرکت ها و فعاالن صنعتی در مناطق 
آزاد اقدام به توسعه صنایع فناوری و بازاریابی فناوری های 

نوین می کنند.
یکی از این فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال همچون 
استفاده  با  دیجیتال  ارزهای  است.  اتریوم  و  بیت کوین 
بدون واسطه  را  مالی  مبادالت  بالک چین،  فناوری  از 
مبادالت  به  مربوط  هزینه های  نتیجه  در  و  داده  انجام 
یک  عنوان  به  ارزها  این  همچنین،  می دهند.  کاهش  را 
با  سرمایه گذاران  و  شده اند  مطرح  سرمایه گذاری  ابزار 
کرده اند.  کسب  را  باالیی  بسیار  سود  آنها،  از  استفاده 
مزیت های  مزایای  از  استفاده  با  می تواند  نیز  ایران 
سرمایه گذاران  و  صنعتی  فعاالن  آزاد،  مناطق  قانونی 
ازجمله  نوین  فناوری های  توسعه  از  و  نموده  جذب  را 
همچنین،  شود.  بهره مند  دیجیتال  ارزهای  و  بالک چین 
ایجاد صرافی های داخلی و ملی برای ارزهای دیجیتال، 
می تواند به جذب سرمایه گذاری و رشد صنعت دیجیتال 

در ایران کمک کند.
توسعه  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  با  کلی،  طور  به 
سایر  با  می تواند  ایران  آزاد  مناطق  نوین،  فناوری های 
مناطق آزاد جهان رقابت کرده و در نتیجه رشد اقتصادی و 

پیشرفت فناوری در کشور را بهبود ببخشد.
ظواهر  جدیدترین  از  یکی  دیجیتالی،  دنیای  امروزه 
سطح  در  شگرف  تحوالتی  باعث  که  است  عالم گیر 
با سرعت  از کشورها  جهانی شده است. هرچند بسیاری 
کشورها  برخی  متاسفانه  اما  پیوسته اند،  تحوالت  این  به 
هنوز درحال دنبال کردن و تالش برای به دست آوردن 
راهکارهایی  از  یکی  می باشند.  حوزه  این  در  رشد  روند 
از  استفاده  می آورند،  روی  آن  به  کشورها  از  برخی  که 
حوزه  در  مختلف  استراتژی های  با  متناسب  آزاد  مناطق 

است.  دیجیتال 
ایران و نقش  آزاد  این گزارش، درخصوص مناطق  در 

خواهیم  صحبت  دیجیتال  ارز  دنیای  به  ورود  در  آنها 
کرد.

مناطق آزاد ایران و ورود به دنیای ارز دیجیتال
دیجیتال،  ارز  دنیای  به  ورود  و  ایران  آزاد  مناطق  موضوع 
قرار  موردتوجه  باید  که  است  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
گیرد. درحالی که جهان به سوی تکنولوژی های روزافزون 
برای  دیجیتال  ارز  دنیای  به  ورود  مسئله  می رود،  پیش 
که  موضوعی  وجود،  این  با  است.  حیاتی  بسیار  کشورمان 
باید به آن اشاره کرد، دیدگاه منفی مسئوالن در این زمینه 
بررسی  به درستی  را  این مقوله  توانسته اند  است که هنوز 

کرده و به آن پاسخ دهند.
درواقع، برخی از مسئوالن به دلیل نگرانی های امنیتی و احتمال 
استفاده از این ارزها در فعالیت های غیرقانونی، نسبت به ورود 
به این بازارها بی تفاوت بوده اند و بسیاری از فعاالن این حوزه 
نیز به دلیل تفکرات مسئوالن، در برقراری تعامل با شرکت های 

بزرگ ارز دیجیتال دچار مشکل شده اند.
وضوح  عدم  و  شفافیت  عدم  موارد،  برخی  در  همچنین، 
که  شده  باعث  حوزه  این  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین 
سرمایه گذاران خارجی را به تردید بیاندازد و از ورود به بازار 

ارز دیجیتال ایران دوری کنند.
با توجه به این واقعیت ها، به نظر می رسد که برای ورود 
به دنیای ارز دیجیتال، نیاز به یک بستر شفاف و پایدار 
امنیت  حفظ  با  را  حوزه  این  در  فعالیت  امکان  که  دارد 
ممکن سازد. تقریبا هر کسی با کمی آگاهی و تجربه از 
فناوری اطالعات و ارز دیجیتال، پتانسیل های بی نظیری 
را برای توسعه و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در این 
زمینه مشاهده می کند. با این حال، در کشورمان، فرآیند 
نبود  ازجمله  دلیل محدودیت هایی  به  بازار،  این  به  ورود 
مالکیت  حقوق  تضمین  عدم  مناسب،  مقررات  و  قوانین 
به  دیگر،  موارد  بسیاری  و  قانونی  چارچوب  نبود  فکری، 
که  گردیده  باعث  مسائل  این  است.  شده  محدود  شدت 
صنعت  یک  که  اینترنتی،  اقتصاد  و  دیجیتال  ارز  توسعه 
طور  به  ایران  در  است،  جهانی  در سطح  باال  سرعت  با 

باشد. کامل متوقف شده 
با این وجود، مناطق آزاد ایران می توانند پلی بسیار مهم 
باشند.  دیجیتال  ارز  دنیای  به  ورود  برای  مستحکم  و 
مستقل،  قوانین  و  مقررات  داشتن  دلیل  به  مناطق  این 
فضای  خارجی،  سرمایه گذاری  زیرساختی،  امکانات 
فناوری  برای شرکت های  امکانات جدید  و  و کار  کسب 
کننده های  جذب  عنوان  به  می توانند  دیجیتال،  ارز  و 
در  زمینه،  این  در  بین المللی  شرکت های  برای  بزرگ 

ایران مطرح شوند.
 همان طور که پیش تر اشاره شد، ایران دارای مناطق آزادی 
ارز دیجیتال  است که به عنوان پلی برای ورود به دنیای 
اقدامات  هیچ  که  آنجایی  از  اما  می باشند؛  استفاده  قابل 
شرکت های  جذب  برای  امر  مسئوالن  سوی  از  ویژه ای 
فناوری و ارز دیجیتال انجام نشده، فرصت هایی که در این 

زمینه فراهم است را از دست داده ایم.

 ارز دیجیتال، یک منبع درآمدی جدید
 برای کشور

ایران  بر  که  بین المللی  اقتصادی  تحریم های  به  توجه  با 
منبع  یک  به  می تواند  دیجیتال  ارز  است،  شده  تحمیل 
درآمدی جدید برای کشور تبدیل گردد و بتواند به عنوان 
در  فناورانه  تحول  و  اقتصادی  توسعه  برای  فرصت  یک 

ایران مورد استفاده قرار گیرد.
برای جذب شرکت های فناوری و ارز دیجیتال در مناطق 
مالیاتی،  و  مالی  مزایای  ارائه  همچون  اقداماتی  آزاد، 
سرمایه،  خروج  و  ورود  در  سهولت  وام،  تسهیالت  ارائه 
فعالیت  جهت  الزم  زیرساخت های  و  فنی  بسترهای  ارائه 
و... ضروری می باشد.  دیجیتال  ارز  و  فناوری  شرکت های 

همچنین، آموزش و پرورش نیروی کار متخصص و مجرب 
مهمی  اقدامات  دیگر  از  دیجیتال  ارز  و  فناوری  حوزه  در 
است که می تواند به توسعه این صنعت در ایران خصوصا 

مناطق آزاد کمک کند.
پتانسیل های  و  آزاد  مناطق  داشتن  وجود  با  ایران  درواقع  
فراوان در حوزه ارز دیجیتال، هنوز نتوانسته است به عنوان 
به  نیاز  لذا،  زمینه مطرح شود.  این  پرطرفدار در  بازار  یک 
و  مسئوالن  سوی  از  بیشتری  هماهنگی  و  ویژه  اقدامات 

صنعتگران در این زمینه وجود دارد.
مناطق  در  دیجیتال  ارز  از  استفاده  مشکل  رفع  برای 
یک  تعریف  با  مثال  عنوان  به  می توان  ایران،  آزاد 
را  کاربران  دیجیتال،  ارز  فروش  و  خرید  برای  پلتفرم 
با  می توان  همچنین،  کرد.  تشویق  آن  از  بهره گیری  به 
مزایای  دادن  نشان  و  دیجیتال  ارز  از  استفاده  آموزش 
با  همچنین  داد.  افزایش  را  آن  به  کاربران  عالقه  آن، 
داده های  برای حفظ  امن  تعریف یک سیستم خصوصی 
کاربران، می توان شایستگی کاربران را به استفاده از ارز 
دیجیتال زیاد کرد و مناطق آزاد ایران را به سوی نسل 
هفتم مناطق آزاد جهان سوق داد؛ چرا که هدف اصلی از 
شکل دهی مناطق آزاد هوشمند در ایران، بهبود عملکرد 
سازمان ها، افزایش کسب و کار و نهادها، توسعه اقتصاد 

ملی و جذب سرمایه گذاران خارجی است.

 جذب سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
با بهره مندی از رمزارزها

از  استفاده  با  ایران  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران  جذب 
رمزارزها می تواند به دو روش به عمل آید:

1( استفاده از رمز ارز به عنوان پول داخل منطقه: 
داخل  پول  عنوان  به  رمزارز  از  است  ممکن  آزاد  مناطق 
استفاده  سرمایه گذاران  با  تعامل  جهت  خود  متبوع  منطقه 
به  تا  اجازه می دهد  به سرمایه گذاران  این موضوع  نمایند. 
انجام  مدنظر  منطقه  در  را  خود  خریدهای  آنالین  صورت 

دهند.
آزاد  مناطق  رمزارز:  با  پورتفولیوها  تشکیل   )2
ممکن است با استفاده از رمزارز به تشکیل پورتفولیوهای 
پورتفولیوها  این  بپردازند.  سرمایه گذاران  برای جذب  مالی 
در  را  خود  سرمایه  تا  می دهد  امکان  سرمایه گذاران  به 
دلیل  به  و  گیرند  به کار  منطقه  در  مختلف  زمینه های 
بهره مندی از رمزارز، بدون نیاز به پول های نقد، به صورت 

آنالین عمل کنند.
طریق  از  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران  جذب  همچنین، 
صورت  به  زیر  روش های  از  می تواند  رمزارز،  از  استفاده 

پایدار و عدالت  بصری امکان پذیر باشد:
سرمایه گذاران  تجاری:  و  مالی  مزایای  بهبود    
می توانند از قدرت خرید باال و سود باالی رمزارز در مناطق 

آزاد استفاده کنند.
سرمایه گذاران  شخصیت:  حفظ  از  پشتیبانی    
می توانند از طریق استفاده از رمزارز خروجی از مناطق آزاد، 
بدون نیاز به نشان دادن هویت خود، به خرید و فروش با 

سایرین بپردازند.
سرمایه گذاران  تراکنش:  و  تحویل  سهولت   
می توانند با بهره گیری از پلتفرم های متاورس، تراکنش های 
خود را با سرعت و بدون نیاز به اعتبارسنجی شخصیت خود 

انجام دهند.
سرمایه گذاران  اعتبارسازی:  و  عدالت  بهبود   
و  عدالت  بهبود  رمزارز،  فناوری  از  استفاده  با  می توانند 

اعتبارسازی در تراکنش های خود را به دست آورند.
یک  عنوان  به  رمزارز  از  استفاده  کرد،  تصریح  باید 
ایران،  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران  جذب  برای  روش 
مالی،  و  تجاری  مزایای  بهبود  راه  به عنوان یک  می تواند 
و  عدالت  و  تراکنش،  و  تحویل  سهولت  شخصیت،  حفظ 

اعتبارسازی در تراکنش ها عمل نماید.

فضای پرقدرت مناطق آزاد؛ سرآغازی برای 
فعالیت در حوزه رمز ارز

محلی  عنوان  به  آزاد  هوشمند  مناطق  اینکه  به  توجه  با 
برای شروع و توسعه فعالیت های کسب و کار در حوزه های 
محسوب  سرمایه گذاری  و  نوآوری  فناوری،  مختلف 
می شوند؛ عالوه بر آزادی بیشتر در تصمیم گیری و تحقیق 
و توسعه، منطقه ای برای جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان 

مطرح به شمار می آیند.
روش  یک  عنوان  به  رمزارز  از  استفاده  زمینه،  این  در 
معتبر برای جذب سرمایه گذاران و نیز به عنوان راهکاری 
حوزه  در  بین المللی  تجارت  به  دادن  اعتبار  برای 
رمزارز،  از  بهره گیری  با  می باشد.  تاکید  مورد  رمزارز 
بانکی،  اعتبارات  به  نیاز  بدون  می توانند  سرمایه گذاران 
در  نوآوری  و  فناوری  حوزه های  در  سرمایه گذاری  به 

بپردازند. آزاد  مناطق 
ارزهای  ایران،  آزاد  مناطق  در  تاکنون  کلی  به طور 
دیجیتال مورد استفاده قرار نگرفته است؛ چراکه مواردی 
نامعتبر  نگهداری  حریم خصوصی،  رعایت  عدم  همچون 
می شود  باعث  امنیتی  ریسک های  و  کاربران  اطالعات 
حوزه  این  به  ورود  به  تمایلی  ارگان ها  و  سازمان ها  که 
چالش ها  چنین  کردن  مرتفع  برای  لذا،  باشند.  نداشته 
جهت  در  موثر  و  معتبر  راه حل های  ارائه  مشکالتی،  و 
این  از  استفاده  برای  دستگاه ها  و  مردم  عموم  جلب نظر 

ظرفیت ضروری است.
در  جدید  تحوالت  و  فناوری ها  سریع  پیشرفت  دلیل  به 
دیجیتال، کشورهای مختلف درحال تالش هستند  دنیای 
تا با توسعه فناوری های نوین و استفاده از ارزهای دیجیتال، 
بازار جهانی رقابت کنند و مرزهای جغرافیایی را برای  در 
با  آزاد  بین، مناطق  این  بگذارند. در  تبادالت تجاری کنار 
مطلوب  فضایی  می توانند  خود،  مترقی  و  خاص  قوانین 
و  نوین  فناوری های  زمینه  در  کارها  و  کسب  برای  را 
ارزهای دیجیتال فراهم کنند. به عنوان مثال، برای توسعه 
فناوری های بالک چین و ارزهای دیجیتال، مناطق آزاد این 
امکان را فراهم می کند که بخش خصوصی بتواند در این 
زمینه ها کار کند و با رعایت قوانین و مقررات این مناطق، 

ارزهای دیجیتال خود را عرضه نماید.
شدید  بسیار  جهانی  بازار  در  رقابت  اینکه  به  عنایت  با 
است، ایران نیز باید به توسعه فناوری های نوین و ارزهای 
در  زیادی  پتانسیل های  باشد.  داشته  ویژه  توجه  دیجیتال 
این زمینه وجود دارد و اگر مسئوالن امر در کشور در این 
حوزه مداقه خاص داشته باشند، می توانند به رقابت با دیگر 
اقتصادی  و  تکنولوژی  جدید  دنیای  با  و  بپردازند  کشورها 

همگام گردند.

 نقطه شروع از سر خط؛
 آخرین قطار را از دست نده

اگر شما قطاری را از دست بدهید و از آن عقب بمانید، شاید 
ارائه  شما  به  مقصد  همان  به  رسیدن  برای  دیگری  فرصت 
نشود. به عبارت دیگر، اگر فرصتی را از دست می دهید، شاید 

نتوانید آن را به دست آورید.
ایران  نمود،  تصریح  باید  گزارش  این  جمع بندی  در 
زمینه  در  سرمایه گذاری  و  مناسب  برنامه ریزی  با 
آزاد  مناطق  و  دیجیتال  ارزهای  نوین،  فناوری های 
از  و  بپردازد  کشورها  دیگر  با  رقابت  به  می تواند 
سوی  از  نماید.  بهره برداری  حوزه   این  پتانسیل های 
پیگیری توسعه  این حوزه ها و عدم  نادیده گرفتن  دیگر، 
پیشرفت  قطار  دادن  دست  از  باعث  می تواند  آنها، 
گردد.  جهانی  فناوری  و  علم  قله های  به  رسیدن  و 
و  توسعه ای  اهداف  به  رسیدن  برای  سبب،  همین  به 
پیشرفتی، الزم است که مسئوالن و سیاستگذاران کشور 
با برنامه ریزی و اجرای سیاست های موثر، به جای عقب 
ارزهای  نوین و  به رقابت در دنیای فناوری های  ماندن، 
جهانی  توسعه  و  پیشرفت  قطار  از  و  بپردازند  دیجیتال 

بازنمانند.

یادداشت

نقش مناطق آزاد در تحقق 
اقتصاد دریامحور کشور  مناطق آزاد تجــاری-صنعتی

پل ورود ايران به دنياي ارز ديجيتال

واکاوی پتانسیل های مناطق آزاد جهت توسعه فناوری و صنایع نوین در کشور:

7 گزارش

ایران به واسطه دارا بودن 8۹0کیلومتر سواحل در شمال و نیز 
بهره مندی  از  مناسبی  شرایط  دارای  جنوب،  در  ۴۹00کیلومتر 
ظرفیت های دریایی و بندری بر مبنای اقتصاد دریا محور می باشد .
مناطق آزاد دریایی ایران نیز به جهت قرارگیری در کنار دریا، 
تاثیری فراوانی در نقش پذیری بنادر با توجه به تبیین جایگاه فوق 
داشته اند. این مهم ، توسعه قابل توجه و تامل در بنادر را به خوبی 

مشخص می سازد .
در این نقش پذیری می بایست رویکرد ایجاد بنادر نسل سوم و 
بنادر پیشرو در سبد اجرایی ، راهبردی  و اهداف مناطق آزاد دریایی 
قرار گیرد . جهت دستیابی به این ضرورت، برخی سرفصل های 
مورد نیاز جهت تحول و نوگرایی در بنادر مناطق آزاد را به صورت 

ذیل می توان عنوان داشت :
1( توسعه متوازن و هدفمند بنادر متناسب با اهداف و چشم انداز 

اجرایی در تبادالت کاال به کشورهای هدف.
2( ایجاد و تنظیم اهداف و سند راهبردی مبتنی بر بنادر پیشرو 
در جهت ایجاد و امکان رقابت پذیری متوازن ، مناسب و متناسب .

3( ایجاد تناظر همسان در تحول و تجهیز بنادر بر مبنای تسریع 
و تسهیل در جابه جایی کاال و کاهش زمان انتظار در صادرات، 
واردات، ترانزیت، ترانشیپ و... به صورت همسان در همه بنادر و 
نیز هم افزایی بنادر در قالب یک زنجیره گسترده ارتباطی تبادل 

و جابه جایی کاالها .
۴( تکمیل زنجیره حمل ونقل ترکیبی در مناطق آزاد به عنوان 
یکی از عوامل و ابزار موثر در رویکرد بنادر پیشرو و امکان ایجاد 
بسترهای مناسب در این حوزه ) ریلی ، هوایی ، جاده ای ، دریایی ، 

لوله های انتقال سوخت (.
5( استقرار و اجرای استانداردهای بین المللی دریایی و بندری در 
زمینه تکنولوژی بنادر ، لجستیک نوین بندری و دریایی، ایمنی و 
بهداشت و محیط زیست دریایی و بندری، عوامل موثر در اقتصاد 

ترانزیت.
روز  تکنولوژی  مبتنی بر  بنادر  در  هوشمند سازی  رویکرد   )6
نیز  بازارهای هدف و  با  امکان رقابت پذیری جهانی  بتواند  که 

تکنولوژی ارتباط و فن آوری اطالعات در بنادر را منجر شود .
و  ظرفیت ها  بر  نشانه گذاری  مبتنی بر  بنادر  در  برندسازی   )7
توانمندی های خاص در راستای ایجاد امکان رقابت پذیری متمایز 

با بنادر دیگر.
مورد توجه  ظرفیت های  درخصوص  منطقه ای  هاب  ایجاد   )8
و  بنادر  ایجاد  و  بنادر  تجهیز  و  هدف محور  بازاریابی  مبتنی بر 
ترمینال های تخصصی در زمینه هدف موردنظر در مارکتینگ 
که منتج به حضور بیشتر صاحبان کاالهای هدف برای صادرات 

می گردد .
ایجاد مراکز لجستیک صنایع عمومی و صنایع تخصصی   )۹
هدف  کاالهای  تامین  زنجیره  توسعه  و  ایجاد  و  هدف محور 
مبتنی بر ظرفیت ها و توانمندی های منطقه و اهداف مورد نظر 

در پسکرانه های بنادر براساس رویکرد بنادر نسل سوم و پیشرو.
10( توجه به ایجاد صنایع پایین دستی صنعت حمل ونقل دریایی 
بر مبنای توسعه بنادر با رویکرد بنادر نسل سوم ازجمله: صنایع 
تعمیرات شناورها و کشتی سازی ، صنعت الیروبی بنادر و امور 
مهندسی و خدمات دریایی،  توسعه و تجهیز ناوگان تجهیزات 
بندری، ایجاد امکانات تدارکات و پشتیبانی شناورها، سوخت رسانی 
و صنعت بانکرینگ،  آموزش نیروهای انسانی مهار و دوره های 
آموزشی داخلی و خارجی مهارت آموزی پرسنل دریایی به عنوان 

ابزار اصلی در توسعه حمل ونقل دریایی .
درواقع در توسعه اقتصاد دریایی عوامل زیادی مترتب است که 
می توان از نقش بنادر عالوه بر امکان ایجاد تولید درآمد، به عنوان 
عامل اصلی و ساختاری برای خلق درآمدهای دیگر در صنعت 
حمل ونقل دریایی یاد کرد . در حقیقت بنادر سطح و بستر ایجاد 
درآمد در صنعت ترانزیت دریایی بوده اند که توجه به بستر سازی 
الزامات اساسی ایجاد درآمد در صنعت  بنادر، توجه به یکی از 
اساس  این  بر  است .  بوده  وابسته  و صنایع  دریایی  حمل ونقل 
می توان از نقش پذیری بنادر در ایجاد و تحول در توسعه اقتصاد 
دریایی و ایجاد درآمد ، به تعبیری خاص از آن به عنوان مادر 

صنعت حمل ونقل دریایی یاد و اشاره کرد  .
ساماندهی بنادر براساس نگاه ساختاری و نوین در ایجاد، بهره برداری 

و توسعه ، منجر به تولید و تثبیت درآمدهای دریایی وابسته می گردد .
بر اساس این نگاه، ضرورت بهره مندی از ظرفیت ها و تحقق برنامه ها 
در بازه زمانی مشخص مبتنی بر اهداف و سیاستگذاری های سازمانی 
ایجاب می کند تا در قالب یک طرح جامع فنی و اقتصادی با چشم انداز 
اهداف، نسبت به ایجاد زیرساخت های الزم اقدام عملی و علمی و 

به روز رسانی ساختاری به عمل آید.
اقتصادی  توسعه  الزام آور  پایه های  بنادر،  این که  به  توجه  با 
توسعه  ایجاد ،  در  برنامه محور  رویکرد  می توان  بوده اند،  دریایی 
و بهره برداری از بنادر را در راستای اقتصاد دریا محور ، یکی از 
ضرورت ها و ابزار الزم برای توجه به اقتصاد بدون نفت برشمرد  .

البته در رویکرد نوین مبتنی بر تکنولوژی بنادر و اقتصاد حمل ونقل 
و لجستیک ، این توجه که صرفا بنادر در کنار دریا مورد ایجاد قرار 
گیرند، مدنظر نبوده و این رویکرد ، بهره مندی از مزایای بندری 
در قالب ایجاد بنادر خشک را نیز قابل تعریف و توجیه می نماید، 
که در این مسیر الزامات بنادر پیشرو دریایی و قابلیت هایی که در 
این بنادر می بایست اجرایی گردد، عمدتا به عنوان اصول فعالیت 
در بنادر خشک موردتوجه و اجرایی و تعمیم فعالیت ها مبتنی بر 

فعالیت های بنادر دریایی قرار می گیرد. 
پایه گذاری بر این اصل منجر به همه گیری توجه به ایجاد بنادر 
خشک در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مختلف صنعتی 
می شود که هریک می توانند بر اساس اهداف و کاربری  موردنظر 

در تولید محصول بر مبنای ارز آوری و اشتغال قرار گیرد .
در توسعه دریا محور و توجه به این اصل که حمل ونقل دریایی 
از ارزان ترین روش های ترانزیت کاال و تولیدات بوده اند، که این 
مقوله افزایش درآمد را برای صاحبان کاال ناشی از جابه جایی 
تولیدات سبب می گردد ؛ موجب ایجاد کارخانجات و کارگاه های 
رفاهی ،  مناسب  امکانات  ایجاد  و  استقرار  متعاقبا  و  تولیدی 
بهداشتی ، اقتصادی ، ورزشی و... در حاشیه سواحل می گردد ؛ لذا 
می توان گفت که شهرهای اطراف بنادر از رشد نسبی و درآمد زایی 
مناسب تری نسبت به مناطق دیگر برخوردار می شوند که این خود 
مبیین رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق اطراف بنادر خواهد بود و 
به خوبی نقش پذیری بنادر را در تحوالت مثبت و نسبی اجتماعی 
کارخانجات  و  تولیدی  مراکز  ایجاد  مشخصا  می گردد.  موجب 
بر اساس اصل نزدیکی مراکز تولیدی و صنعتی به مراکز بندری، 

از مزیت های توجه به بنادر پیشرو و نوین بوده است  .
آزاد به جهت سهولت در تشریفات و قوانین که  بنادر مناطق 
منجر به سهولت نسبی در جابه جایی کاالها ، ترانزیت ، ترانشیپ ، 
صادرات ، صادرات مجدد ، واردات در جهت ایجاد ارزش افزوده و 
فرآوری محصوالت بوده اند و نیز تسهیل نسبی در سرمایه گذاری 
خارجی را موجب می گردند ؛ از شرایط مناسب تری نسبت به بنادر 
دیگر در بازاریابی و جذب صاحبان کاال بهره مند بوده اند که این 
مهم تعجیل در ساماندهی ، برنامه ریزی و سازماندهی بنادر مناطق 
آزاد را بر اساس برنامه منسجم ، مستمر و پایدار را ایجاب می کند . 
بنابراین توجه به ساختار سازی بنادر و نظارت در اجراء، از ضروریات 
تحول و توسعه در مناطق آزاد دریایی بوده است که می بایست 
مورد اقدام عملی مناسب تر قرار گیرد تا بتوان در کوتاه مدت از 
مزایای بهره مندی از توسعه دریایی در جهت اهداف اقتصادی 

متبوع منتفع گردید .

یادداشت: 
 رامین قنبری

کارشناس مناطق آزاد

گزارش: 
 حمید زارعی

کارشناس حوزه فناوری اطالعات

اسکن کنید و مطالعه بفرمایید

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 

فرصتی برای توسعه کشور محسوب می شوند.
مناطق  عامل  مدیران  نشست  در  عبدالملکی،  حجت اهلل 
ویژه اقتصادی کشور که در بندرعباس و در سالن جلسات 
خلیج فارس  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه 
برگزار شد، افزود: دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بر 
استفاده بهینه از این فرصت و ظرفیت برای توسعه کشور 

تاکید دارند.
وی اظهار کرد: اگر نارضایتی در این حوزه نیز وجود دارد، 
به دلیل آن است که از این ظرفیت ها به طور کامل استفاده 

نشده است .
قدرت  از  بزرگی  اینکه بخش  بیان  با  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه  آزاد  و  مناطق  رونق  دلیل  به  چین  کشور  اقتصادی 

اقتصادی است، بیان داشت: توجه به این مناطق در ادبیات 
انقالب اسالمی جا دارد و حتی در بند11 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری نیز این موضوع 

مورد تاکید قرار گرفته است .
ویژه  و  آزاد  مناطق  کردن  جهانی  و  مردمی  عبدالملکی، 
اقتصادی را رویکرد جدید این مناطق خواند و تشریح کرد: 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران، مردم بومی و همچنین 
مردم کل کشور باید از منافع این مناطق منتفع شوند و این 

انتفاع را حس کنند.
وی عنوان کرد: تکمیل کردن زیرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری بین المللی، جذب سرمایه گذار خارجی، ایجاد 
الگوهایی برای عرضه در سطح بین الملل و ایجاد مناطق 
آزاد و ویژه مشترک با سایر کشور ها را در بعد جهانی کردن 

دنبال می کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه اظهار 
داشت: مناطق ویژه اقتصادی در اشتغال، تولید و صادرات 
نقش بی بدیلی دارند و به همین علت باید از عملکرد این 

مناطق تقدیر و تشکر نماییم.
از  شده  مطرح  موارد  تمامی  که  این  بیان  با  عبدالملکی 
سوی مدیران عامل حاضر در این نشست مورد بررسی قرار 
حل  شورایعالی،  دبیرخانه  در  ما  کار  افزود:  گرفت،  خواهد 

دغدغه های مدیران برای پیشبرد امور است.
صورت  باید  مشترک  کار  و  هم افزایی  کرد:  تصریح  وی 
گیرد؛ چراکه همه ما متعلق به یک مجموعه هستیم و در 
صورت انجام کار تیمی، نتایج بهتری کسب خواهیم نمود.

ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 
عامل  مدیران  دانش افزایی  موضوع  بر  پایان  در  اقتصادی 
نمود:  خاطرنشان  و  کرد  تاکید  نیز  اقتصادی  ویژه  مناطق 

جذب سرمایه گذار خارجی باید به صورت جدی و با آماده 
کردن بسته های سرمایه گذاری پیگیری گردد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی  تاکید کرد:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

منطقه آزاد قشــم، ظرفیتی بی بدیل 
جهت توسعه اقتصاد دریامحور کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با سفیر ایران در قزاقستان مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

به منظور ارتقای سطح علمی و افزایش رشته های تخصصی اقتصاد دریامحور انجام شد:

پس از دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با »اَسَخت 
افشار  بین  جلسه ای  ایران؛  در  قزاقستان  سفیر  اورازبای« 
فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و علی اکبر جوکار سفیر جمهوری اسالمی ایران 
انجام شده و  در قزاقستان به منظور پیگیری رایزنی های 

گسترش همکاری ها برگزار گردید.

افشار فتح الهی در این دیدار در تشریح ویژگی های جزیره 
و  خلیج فارس  در  قشم  استراتژیک  موقعیت  گفت:  قشم 
قرار گرفتن در یکی از مهم ترین آبراهه های بین المللی و 
کریدور شمال- جنوب، این جزیره را به یکی از نقاط جذاب 
مسیر  توسعه  جهت  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 

ترانزیت کاال و اقتصاد دریامحور تبدیل کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به به موقعیت 
بندر  کرد:  اظهار  کاال،  ترانزیت  در مسیر  این جزیره  ویژه 
بین المللی کاوه یکی از زیرساخت های مهم موجود کشور 
در توسعه تجارت دریایی است و با احداث پل خلیج فارس در 
آینده نزدیک، اقتصاد جزیره دچار تحول شگرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین وجود ژئوپارک جهانی قشم، نقش 
مهمی در جذب گردشگران خارجی به ویژه گردشگران قزاق 
منظور  به  بی نظیری  از جاذبه های  زیبا  این جزیره  و  دارد 

افزایش گردشگری خارجی برخوردار است.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ایران، رایزنی های  با سفیر قزاقستان در  قشم؛ در نشست 
برای عملی  انجام شده و  برای توسعه همکاری ها  خوبی 

کردن نتیجه این مذاکرات درحال برنامه ریزی هستیم.
ایران در قزاقستان در  همچنین، سفیر جمهوری اسالمی 
بخش دیگری از این جلسه اظهار داشت: قشم از موقعیت 
در صورت  و  است  برخوردار  گردشگری  و  اقتصادی  ویژه 

اطالع رسانی دقیق از مزایای این جزیره، یکی از نقاط جذاب 
برای سرمایه گذاران قزاقستانی محسوب می شود.

علی اکبر جوکار ادامه داد: تالش می کنیم در تابستان سال 
بزرگ  شهرهای  در  قشم  هفته  عنوان  به  رویدادی  آینده 
قزاقستان برگزار کنیم تا گردشگران این کشور با جاذبه های 

این جزیره بیشتر آشنا شوند.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان در پایان خاطرنشان 
انعقاد  و  کرد: جزیره قشم، سرزمین مواهب بی شمار است 
تفاهم نامه های مشترک بین ایران و قزاقستان و در حوزه نفت و 
شبکه ریلی و حمل ونقل جنوب کشور، سرمایه گذاری مشترک 

در توسعه بندری را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: توسعه و پیشرفت شهر الفت به عنوان یکی از بنادر 
تاریخی و دارای فرهنگ غنی در جزیره قشم، می تواند به 

رشد گردشگری و اقتصاد منطقه کمک کند.
افشار فتح الهی در دیدار با اعضای شورای شهر و معتمدین 
شهر الفت، اظهار داشت: با همراهی و همکاری خوب شکل 
گرفته میان شورای اسالمی و مجموعه مدیریت شهری 
الفت و سازمان منطقه آزاد قشم، اجرای طرح ها و پروژه های 

مختلف با سرعت خوب اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: مراحل آماده سازی جهت اجرای طرح مسکن 
آینده  در  و  نیز سپری شده  جوانان جزیره در شهر الفت 

نزدیک شاهد شروع واگذاری زمین های پیش بینی شده برای 
این پروژه خواهیم بود.

آزاد قشم تاکید کرد: رونق صنعت  مدیرعامل سازمان منطقه 
گردشگری و تجارت در شهر الفت به یک طرح جامع و برنامه ریزی 

دقیق جهت تامین زیرساخت ها و ارائه خدمات نیازمند است.
الفت  تاریخی  بندر  گردگشری  رونق  فتح الهی؛  گفته  به 
زمینه ساز  می تواند  جزیره،  غنی  فرهنگ  معرفی  عالوه بر 
ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشت ساکنان این 

منطقه باشد.
وی افزود: احداث پل خلیج فارس در آینده نیز عالوه بر ایجاد 
یک زیرساخت اساسی برای توسعه ظرفیت های گردشگری و 
اقتصادی جزیره قشم، موجب رونق بیشتر شهر الفت خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان، ایجاد بازارچه های مرزی در جزیره قشم و بندر 
الفت را پتانسیل خوبی برای رونق تجارت و اقتصاد این 

منطقه دانست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
۴میلیون  از  بیش  تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  گفت: 
گردشگر به جزیره قشم سفر کرده اند که این آمار نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته، ۶۰درصد رشد نشان می دهد.
افشار فتح الهی در چهارمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر قشم 
اظهار داشت: پیش بینی ها نشان دهنده افزایش آمار ورود گردشگر 

به جزیره قشم در ایام پایان سال و تعطیالت نوروز است.
گردشگران  به  مناسبت  ارائه خدمات  برای  داد:  ادامه  وی 
در ایام نوروز، نیازمند توسعه و بهسازی وضعیت بخشی از 

زیرساخت ها و نظارت بیشتر هستیم.
این مقام عالی تصریح کرد: با مذاکرات صورت گرفته، تمام 
سطح  مختلف  شهرهای  شهرداری  همکاری  با  مساجد 

جزیره، به ارائه خدمات به گردشگران خواهند پرداخت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی و همکاری تمامی 
دستگاه ها و بخش ها، بتوانیم میزبانی شایسته برای هموطنان و 

گردشگران نوروزی در ایام تعطیالت سال جدید باشیم.
امام جمعه  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت  همچنین، 

تعامل  خوشبختانه  گفت:  جلسه  این  در  قشم  شهرستان 
خوبی در حوزه های مختلف برای ارائه خدمات مناسب به 
گردشگران در جزیره قشم ایجاد شده است که می تواند انجام 

خدمت رسانی را تسریع و تسهیل نماید.
در ادامه این جلسه، روسای کمیته های مختلف ستاد اجرایی خدمات 
سفر قشم در سال ۱۴۰۲، به ارائه گزارش هایی از عملکرد خود در 

راستای عمل به مصوبات جلسات گذشته این ستاد پرداختند.
گفتنی است، چهارمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر قشم 
با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم، عادل پیغامی عضو هیات مدیره 
این سازمان، غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، 
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت شهر قشم و 

روسای کمیته های مختلف این ستاد برگزار شد.

تفاهم نامه راه اندازی پردیس بین الملل دانشگاه شهید بهشتی 
در جزیره قشم با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و محمودرضا آقامیری 

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی امضاء شد.

امضای  آیین  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  روابط  گسترش  و  تعمیق  داشت:  اظهار  تفاهم نامه  این 
سطح  ارتقای  منظور  به  اول،  تراز  و  مطرح  دانشگاه های 
علمی و افزایش رشته های تخصصی به ویژه در حوزه اقتصاد 

دریامحور انجام می شود.
افشار فتح الهی ادامه داد: قشم برای دستیابی به توسعه پایدار و 
همه جانبه، به زیرساخت های علمی متناسب با شرایط جزیره نیاز 
دارد و فراهم ساختن بسترهای علمی و تکنولوژی را در کنار 

فراهم ساختن زیرساخت های فیزیکی و مالی دنبال می کنیم.
وی اظهار کرد: ترویج الگوهای توسعه دانش و دانایی محور 
با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، بومی و پژوهشگر و 
با  که  است  اهدافی  ازجمله  و خالقیت ها،  ایده ها  پرورش 

امضای این تفاهم نامه محقق خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  حوزه  در  قشم  آینده  برای  شده 
شیالت، گردشگری و صنعت، حمایت از فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و راه اندازی پردیس های بین الملل دانشگاه های 
بزرگ نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی و فراهم ساختن 

تکنولوژی موردنیاز بازی خواهد کرد.

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی:
تبدیل شدن قشم به دهکده دانشگاهی بین المللی

براساس این گزارش، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی نیز در 

بخشی دیگر از این آیین گفت: قشم ظرفیت خوبی تبدیل شدن 
به دهکده دانشگاهی بین المللی دارد و از رویکرد سازمان منطقه 

آزاد جهت ارتقای علمی جزیره استقبال می کنیم.
محمودرضا آقامیری اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه و 
راه اندازی پردیس بین المللی، شرایط پذیرش دانشجو از سال 
تحصیلی آینده در رشته های متناسب با زیست بوم منطقه آزاد 

قشم فراهم می گردد.
گفتنی است، اجرای برنامه های تحقیقاتی و مشاوره ای و 
موسسات  تشکیل  غیرایرانی،  و  ایرانی  دانشجویان  جذب 
پژوهشی و آموزشی، شرکت های دانش بنیان و اشتغال زا و 
از دیگر اهدافی است که در  پارک های علمی و فناوری، 

پی راه اندازی پردیس بین المللی دانشگاهی دنبال می گردد.

تبدیل منطقه آزاد قشم به قطب تولید و صادرات دانش در منطقه  تبدیل منطقه آزاد قشم به قطب تولید و صادرات دانش در منطقه  

جزیره قشم، یکی از نقاط جذاب برای سرمایه گذاران کشور قزاقستانجزیره قشم، یکی از نقاط جذاب برای سرمایه گذاران کشور قزاقستان

ایجاد بازارچه های مرزی جهت کمک به رونق تجارت و اقتصاد جزیره قشمایجاد بازارچه های مرزی جهت کمک به رونق تجارت و اقتصاد جزیره قشم
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در دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم 
به  در جهت کمک  آزاد  مناطق  ظرفیت های  از  استفاده 

توسعه و رونق اقتصاد ملی کشور تاکید شد.
از  جمعی  حضور  با  که  جلسه  این  در  فتح الهی  افشار 
مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و 
برای بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در 
برنامه ریزی و معرفی هستیم  نیازمند  آزاد کشور  مناطق 
که در منطقه آزاد قشم تالش های خوبی در این حوزه 

صورت گرفته است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پیش روی  چالش های  و  مسائل  حل  کرد:  خاطرنشان 
مناطق آزاد کشور می تواند به تاثیرگذاری و نقش آفرینی 

این مناطق در رشد و رونق اقتصادی ملی بیانجامد.
هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون  گزارش،  این  براساس 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مناطق  امور 
اقتصادی نیز در این جلسه گفت: مناطق آزاد برای ایفای 
و  بهتر  معرفی  نیازمند  کشور،  اقتصاد  در  مثبت  نقش 

برندسازی هستند.
و  ظرفیت ها  از  استفاده  کرد:  تصریح  حیدری  محسن 
استفاده  همچنین  و  کشور  دانشگاه های  توانمندی های 
در  توسعه  فرآیند  مرتبط، می تواند  آموزش های  و  دانش 

مناطق آزاد را تسهیل و تسریع کند.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: زنجیره 
ارزش فعالیت های شیالتی در کشور حلقه های مفقوده ای 
دارد که با تکمیل آن توسط تولیدکنندگان، می توانیم ضمن 
رونق این حوزه، به کسب ثروت برای اقتصاد ملی بپردازیم.

نوین  »روش های  همایش  نخستین  در  پیغامی  عادل 
مدیریت در آبزی پروری« اظهار داشت: نهاده ها و زنجیره 
غذایی، سرمایه های انسانی، تحقیقات، فرآوری، بسته بندی و 
برندسازی و مدیریت بخش های مختلف شیالت، حوزه هایی 
هستند که برای توسعه آبزی پروری و اقتصاد دریا در کشور 

باید موردتوجه قرار گیرند.
نوین  روش های  همایش  نخستین  برگزاری  افزود:  وی 
برای  اقدام  آبزی پروری، در حقیقت نخستین  در  مدیریت 
سیاستگذاری و تعیین استراتژی درست در حوزه شیالت 

جزیره قشم است.
کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
جزیره قشم با توسعه و تکمیل زنجیره ارزش شیالت کشور، 
ارزآوری و  به  امنیت غذایی کشور،  تامین  می تواند ضمن 

رونق اقتصاد ملی کمک کند.
محصوالت  برای  تجاری  نقطه  ایجاد  پیغامی؛  گفته  به 
شیالتی، ایجاد گمرک تخصصی، بازاریابی و برندسازی از 
مهم ترین برنامه هایی است که می تواند به توسعه و پیشرفت 

آبزی پروری در جزیره قشم کمک نماید.
وی بیان داشت: قشم با جذب و تولید تکنولوژی و دانش 
روز می تواند به قطب دانش بنیان در حوزه شیالت کشور 

تبدیل شود .
به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
اهمیت فعالیت های آموزشی و دانشگاهی در حوزه تربیت 
نیروی انسانی در آبزی پروری و صنایع دریامحور، افزود: با 
مذاکراتی که با مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفته، 
صنایع  و  آبزی پروری  شیالت،  حرفه ای  و  فنی  هنرستان 
دریامحور و دانشکده کارآفرینی اقتصاد دریا، در آینده نزدیک 

در جزیره قشم ایجاد خواهد شد.
پیغامی در ادامه گفت: همچنین برای ایجاد مدرسه عالی 
و  کوتاه مدت  آموزشی  دوره های  برگزاری  جهت  مهارت 
انسانی متخصص با هدف خلق ارزش نیز  تربیت نیروی 

برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: ایجاد مرکز تحقیقات و آزمایشگاه تخصصی 
شیالت با نگاه ملی و منطقه ای و نیازسنجی بازارهای سایر 
کشورهای حوزه خلیج فارس، یکی دیگر از نیازهای جزیره 

قشم در جهت توسعه و پیشرفت حوزه آبزی پروری است.
با  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
بیان اینکه ارائه خدمات اقتصادی تخصصی شیالت، یکی 
از حلقه های مفقوده اقتصاد دریا در کشور است، خاطرنشان 
نمود: باید با برنامه ریزی برای ارائه خدمات تخصصی در 
حوزه  تخصصی   مالی  منابع  تامین  و  گمرک  بیمه،  حوزه 
شیالت و حرکت به سمت ایجاد نقطه تجاری آبزی پروری 

در جزیره قشم آماده شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
از افزایش ۴برابری آمار سفر گردشگران خارجی و همچنین 
رشد ۶۰درصدی گردشگران داخلی در جزیره قشم خبر داد.

افشار فتح الهی در نشست معاونان اداری و مالی واحدهای دانشگاه 
تهران در مرکز بین المللی رشد قشم، اظهار داشت: از ابتدای سال 
جاری تا پایان بهمن ماه، بیش از ۴میلیون نفر گردشگر به جزیره 
قشم سفر کرده اند که نسبت به سال گذشته ۶۰درصد رشد دارد.
وی افزود: همچنین آخرین آمار نشان می دهد که میزان ورود 
گردشگران خارجی از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، بیش از چهار برابر شده است.
جزیره  کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
قشم به واسطه حضور در تنگه استراتژیک هرمز و دارا بودن 
ظرفیت های بی نظیر گردشگری و اقتصادی به ویژه در حوزه 
روابط  توسعه  جهت  باالیی  اهمیت  دارای  انرژی؛  و  نفت 

تجاری کشور و اقتصاد ملی است.
به گفته فتح الهی؛ ظرفیت ها و بسترهای مناسبی برای توسعه 

دارد و همراهی  صنعت گردشگری در جزیره قشم وجود 
جامعه محلی در این زمینه می تواند به پیشرفت سریع این 

حوزه کمک شایانی کند.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی جزیره قشم، عنوان 
طبیعی  منابع  وجود  اقتصادی عالوه بر  در حوزه های  کرد: 
انرژی، به سبب نزدیک بودن به آب های بین المللی و تردد 
ساالنه هزاران کشتی بین المللی از آبراهه تنگه هرمز، ظرفیت 
خوبی در حوزه بانکرینگ وجود دارد که امیدواریم در آینده 

نزدیک امکان استفاده از این توانمندی فراهم گردد.
افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بهره برداری از ظرفیت سواحل حاشیه خلیج فارس و دریای 
عمان و صنایع دریامحور، یکی از بندهای موردتوجه در بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی است که برای بهره گرفتن از آن، 

نیازمند دانش روز هستیم.
فتح الهی ادامه داد: آغاز به کار پردیس بین الملل خلیج فارس 
در جزیره قشم می تواند با تولید دانش، به رفع مشکالت 

موجود، پیشرفت و توسعه متوازن این منطقه کمک کند.
وی با بیان اینکه استفاده از توان شرکت های دانش بنیان 
می تواند به رونق اقتصاد ملی کمک کند، گفت: با فعالیت 
پرقدرت  حضور  و  دانش بنیان  مجموعه های  هدفمند 
دانشگاه های مطرح کشور، قشم می تواند به قطب تولید و 

صادرات دانش در منطقه تبدیل شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد قشم و 
دانشگاه تهران در زمانی کوتاه، امضاء و به مرحله اجرا رسید 
و از این نظر می تواند الگوی خوبی برای همکاری با سایر 

دانشگاه ها باشد.
براساس این گزارش، غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان 
قشم نیز در این جلسه گفت: حضور و فعالیت دانشگاه های 
به  حرکت  برای  خوبی  ظرفیت  قشم،  در  کشور  اول  تراز 
سمت توسعه همه جانبه و آسیب شناسی و رفع چالش های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جزیره قشم است.

همچنین، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران نیز 
در این مراسم اظهار کرد: با اراده جدی و حمایت های سازمان 
منطقه آزاد قشم، مراحل جذب دانشجو و راه اندازی پردیس 
بین الملل خلیج فارس قشم با سرعت بسیار خوبی طی شده و 
در ترم تحصیلی جاری، این دانشگاه فعالیت خود را آغاز می کند.

گرفته،  صورت  برنامه ریزی  طبق  نمود:  اذعان  نوحه گر  احمد 
رشته های تحصیلی پردیس بین الملل دانشگاه تهران در جزیره 
قشم با نگاه محوری به مزیت های اجتماعی، گردشگری، اقتصادی 
و نیازهای منطقه برای حرکت پیشران های توسعه و پاسخگویی به 

چالش های موجود، به جذب دانشجو خواهند پرداخت.
گفتنی است، در این مراسم حکم ریاست نخستین رئیس 
پردیس بین الملل دانشگاه تهران در جزیره قشم به فضل اهلل 

باقرزاده اعطاء شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: انتقال دانش روز و تکنولوژی های جدید، یکی از 
اولویت های توسعه و پیشرفت قشم در حوزه تولیدات 

شیالت و آبزی پروری است.
»روش های  همایش  نخستین  در  فتح الهی  افشار 
نوین مدیریت در آبزی پروری« اظهار داشت: استفاده 
از ظرفیت های اقتصادی سواحل در سال های گذشته 
موضوعاتی  از  یکی  امروز  و  بوده  موردتوجه  کمتر 

می باشد که مورد عنایت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مورد تاکید مقام 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی،  معظم رهبری در 
جنوبی  سواحل  اقتصادی  ظرفیت های  از  استفاده 

کشور است که جزیره قشم در این حوزه می تواند 
به ایفای نقش بپردازد.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ جزیره قشم با 
وجود ۵۰۰کیلومتر ساحل، ظرفیتی بی نظیر برای توسعه اقتصاد 

دریامحور و حوزه شیالت و آبزی پروری در کشور است.
فتح الهی اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی محصوالت 
شیالتی باید از روش های ابتدایی، سنتی و کم بهره 
فاصله گرفت و با استفاده از دانش روز، به رقابت در 

عرصه های بین المللی پرداخت.
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته موضوع انتقال 
دانش از دانشگاه ها کمتر موردتوجه بوده است، افزود: 
همکاری های خوبی با مجموعه های دانشگاهی کشور 

شکل گرفته که ظرفیت خوبی برای انتقال دانش روز 
و حرکت به سوی تجاری سازی را تسهیل می کند.

فتح الهی تاکید کرد: برای تحقق شعار سال و تکمیل 
زنجیره ارزش تولیدات حوزه شیالت، نیازمند تجاری سازی 
و کسب ثروت، فعالیت مجموعه های دانش بنیان فعال در 

این حوزه هستیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش 
محصوالت شیالتی و تولیدات آبزیان، یکی از برنامه های 
اصلی منطقه آزاد قشم است و امیدواریم برگزاری نخستین 
آبزی پروری«  در  نوین مدیریت  همایش »روش های 

بتواند زمینه ساز انتقال دانش و تجربه در این حوزه باشد.
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