ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در روﺳﯿﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎد  ،24روﺳﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻻ ﻣﺤﻮر دارد و اﻧﺮژی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۲۰اﻟ ۲۵ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠ ۶۵ ،درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات و  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ  ۲.۳درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻃ ۶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﺪ و ﺣﺘ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
و ﻓﺸﺎر ﺑﺎزار ﻣﺎﻟ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﺑ ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎﻧ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۹را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل از  ۱.۴ﺑﻪ
 ۱.۲درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ روﺳﯿﻪ
وﺳﻌﺖ روﺳﯿﻪ و ﻣﺮزﻫﺎی آﺑ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎدر زﯾﺎد و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۱۰۲ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه آﺑ دارد
ﮐﻪ  ۳۳ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ اﺳﺖ و در ﺣﺪود  ۴۲ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس دارد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﺎﻻ اﯾﻔﺎ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎدر ﻧﻮوروﺳﯿﺴ و ﺗﻮآﭘﺴﻪ در درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ،ﺑﻨﺪر ﺗﺎﮔﻨﺮوک در درﯾﺎی آزوف ،ﺑﻨﺎدر ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ،ﮐﺎﻟﯿﻨﺮاد ،ﺑﺎﻟﺘﯿﺴ و وی ﺑﻮرگ در
درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در درﯾﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻨﺪر آرﺧﺎﻧﻠﺴ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری ﺷﻤﺎﻟ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ در
آن ﺑﺪون ﻣﺸﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
وﻻدی وﺳﺘﻮک و ﻧﺎﺧﻮدﮐﺎ ﻧﯿﺰ دو ﺑﻨﺪر در درﯾﺎی ژاﭘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺧﻮدﮐﺎ ﯾ از ﺷﺮﻗﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎدر آﺳﺘﺮاﺧﺎن و ﻣﺎﺧﺎچ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﯿﺰ در درﯾﺎی ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۹۹۸دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎف از ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺷﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷ ﻣﺠﺎز ،اﻣﺎ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺪت دﭘﻮ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻤﺮﮐ آزاد در ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻣﺜﻞ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،ﺑﻨﺎدر ،راهآﻫﻦ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﻨﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮﻋ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮد و در واﻗ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ
روﯾﺮد ﮐﻠ روﺳﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺗﺮی ﺑﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﮔﻤﺮﮐ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ .دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﯾ دوره  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و آژاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ،را ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺧﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۳ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال  FZ_۱۱۶از ﺳﺎل  ۲۰۰۵در روﺳﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﯿﺶ از  ۴۷۰ﺷﺮﮐﺖ از  ۲۹ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه و  ۱۸ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ  ۱۲ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺪرال در داﺧﻞ ﯾ از آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮرﺳﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ آن را در ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋهای اﻋﻤﺎل ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾ از ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﮔﻤﺮﮐ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﮔﺬارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺠﺎری را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻞ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی روﺳ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪی – ﺻﻨﻌﺘ
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪی – ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌ در روﺳﯿﻪ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻠﯿﺪی از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠ آنﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .روﺳﯿﻪ  ۹ﻣﻨﻄﻘﻪ را در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار داده ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ،اﻻﺑﻮﮔﺎ ،ﻟﯿﭙﺘﺴ ،ﻣﻮﮔﻠﯿﻨﺎ و آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤ و آﻣﻮزﺷ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﻮﻻﻧ واﻗ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﺰﺷ ،ﻓﻦ آوری ﻫﺴﺘﻪای و ﻓﻦ آوری
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ اﺷﺎره ﮐﺮد .زﯾﻠﯿﻨﺮاد و ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از  ۶ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﯾﻠﯿﻨﺮاد ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳ دﻗﯿﻖ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﺷﺮی
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﯿﻪ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮی ،ورزش و ﺗﻔﺮﯾ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮدﺷﺮی ﻓﺮﻫﻨ،
ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ،ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﺮوز ،ﮔﺮدﺷﺮی ﻓﻌﺎل و ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺬﻫﺒ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﺮاﺣﺘﺎه ﻗﻔﻘﺎز ،ﺟﺰﯾﺮه روﺳ و ﮐﺎﺗﻮن ﻓﯿﺮوزهای ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در روﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺪری
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺸﺘ ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﺘ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾ ،ﺗﺪارﮐﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪری اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻮروﯾﺮی ،اوﻟﯿﺎﻧﻮوﺳ
و ﻣﻮرﻣﺎﻧﺴ ﺟﺰو اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ،دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮﺗﻮس آﺳﺘﺮاﺧﺎن و ﺑﻨﺪر ﻣﺨﺎچ ﻗﻠﻌﻪ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ در درﯾﺎی ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و رواﺑﻂ
ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﺘﺮاﺧﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﻮﺗﻮس آﺳﺘﺮاﺧﺎن روﺳﯿﻪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاودات ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺮان
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی “ﻟﻮﺗﻮس” آﺳﺘﺮاﺧﺎن روﺳﯿﻪ  ۱۷۱ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﻮﺗﻮس آﺳﺘﺮاﺧﺎن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل–ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی درﯾﺎﯾ در ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﮔﺌ
ﻣﯿﻠﻮﺷﯿﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧ و ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ و ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺣﻮزه اوراﺳﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد.
اﺳﺘﺎن آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﯾ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻤ ﻓﺎرﺳ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﺸﺘَﺮﺧﺎن ،ﺣﺎﺟﻃﺮﺧﺎن و ﺣﺎﺟﺗﺮﺧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﻣﺴﻮ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ روی  ۱۱ﺟﺰﯾﺮه واﻗ ﺷﺪه و ﺑﻪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ،درﯾﺎی ﺧﺰر ،درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿ و درﯾﺎی ﺳﯿﺎه دﺳﺘﺮﺳ دارد.
ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮرﻣﺎن ﻗﺰی ،ﺳﺎرای ﺑﺎﺗﻮ ،ﻗﺮارﮔﺎه ﻗﺰل اردو از ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﺨ و ﮔﺮدﺷﺮی آﺳﺘﺎراﺧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺳﺎل ۱۵۵۸
ﻣﯿﻼدی ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰار اﯾﻮان ﭼﻬﺎرم و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ ﺧﺎک روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده اﺳﺖ.
در آﻏﺎز ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ آﺳﺘﺮاﺧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ،اﺳﺘﺮوژن ،ﺑﻠﻮﮔﺎ و اﺳﺘﺮﻟﯿﺎد از ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺰار ﭘﺘﺮ اول از آﺳﺘﺮاﺧﺎن در ﺳﺎل  ۱۷۲۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داد .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺪر و ﺗﺸﯿﻼت ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾ ،آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای از ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘ ﺳﺎزی و ﺑﻨﺎدر ﻣﺘﻌﺪد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺳﺎل  ۱۹۱۷و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺳﺘﺮاﺧﺎن ،درﺧﺸﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺰر در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺒﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﺮی اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۳۲در آﺳﺘﺮاﺧﺎن،
ﮔﻤﺮک اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی از آﺳﺘﺮاﺧﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﻗﻄ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻓﺮوﭘﺎﺷ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل  ،۱۹۹۰ﺧﺮوج آﺳﺘﺮاﺧﺎن از اﻧﺰوا را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۷۰ﺳﺎل ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ
و ﺷﺴﺘﻦ دﯾﻮارﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ ،آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان از ﮐﺸﺘ اﯾﺮاﻧ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼ ﺧﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و زﻧﺪﮔ دوﺑﺎره ﺗﺠﺎری و
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﻫ ﯾ از ﻣﻨﺎﺑ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮدم و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن دارد .ﺑﺨﺸ از آبﻫﺎی
درﯾﺎی ﺧﺰر و وﺟﻮد رود وﻟﺎ ،ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫ درﯾﺎﯾ
)ﺧﺰری( و رودﺧﺎﻧﻪای ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﮔﻮﻧﻪ آن در اﺳﺘﺎن آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﺷﻮد .ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی و ﺑﻮدﺟﻪ
آﺳﺘﺮاﺧﺎن را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در اﺳﺘﺎن آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ راهﻫﺎی آﺑ ﻃﻮﻻﻧ و ﺧﻄﻮط آﻫﻦ دو ﻃﺮﻓﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘ ﺳﺎزی اﺳﺘﺎن آﺳﺘﺮاﺧﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺰرﮔ را دارا ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺪرن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﻫﺎ ﺑﺎ
اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری داﻏﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﺪر ﻣﺨﺎچ ﻗﻠﻌﻪ
ﺟﻤﻬﻮری داﻏﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾ از  ۸۵واﺣﺪ ﻓﺪرال ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺟﻤﻬﻮری اداره ﻣﺷﻮد .ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ آن
ﻣﺨﺎچ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺨﺎچ ﻗﻠﻌﻪ ،ﺷﻬﺮدرﺑﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
ﺷﻬﺮ درﺑﻨﺪ داﻏﺴﺘﺎن ﻗﺮنﻫﺎ ﺷﻤﺎﻟﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان و دژ ﻣﺮزی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫ اﯾﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣآﻣﺪ .ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﯾﻦ ﻣﺮز ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﯾﺎدی را از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺑﻨﺪ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،زﻏﺎل ﺳﻨ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ دﯾﺮ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻬﻤ در ﻣﺴﯿﺮ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎری ﻣﺎﺧﺎچ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻃ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﯾ ﻧﻤﺑﻨﺪد و از ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﻨﻮب روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﺮان ،ﻣﺎورای ﻗﻔﻘﺎز و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻣﺎرات ،ﻫﻨﺪ ،ﺳﻨﺎﭘﻮر ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑ و ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺰارش آن را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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