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کشور  آزاد  مناطق  در  بزرگ  رویداد  دو  شاهد  گذشته  هفته  در 
بودیم که هر دو رویداد با محوریت گردشگری و حرکت در مسیر 

توسعه پایدار در مناطق آزاد بود.
در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  در  مهم  ابزارهای  از  یکی  بی شک 
مناطق  استفاده  و  پایدار  درآمدی  منابع  به  دستیابی  آزاد،  مناطق 
آزاد از ظرفیت های ذاتی این مناطق از کشور می باشد. توجه ویژه 
در چند سال اخیر به حوزه گردشگری در مناطق آزاد نویدبخش 

افق های خوبی در آینده این مناطق است.
سفر معاون اول رئیس جمهوری و افتتاح دو طرح بزرگ گردشگری 
در منطقه آزاد انزلی شروع حرکتی در توسعه گردشگری در سطح 
و کالس بین المللی در منطقه آزاد انزلی و بالطبع نمونه عملیاتی 

موفقی برای دیگر مناطق آزاد کشور است.
باغ  و  آکواریوم  گردشگری  و  تفریحی  مجموعه  بزرگترین  افتتاح 
30میلیون  با سرمایه گذاری  انزلی  آزاد  منطقه  در  ایران  خزندگان 
در  خارجی  سرمایه گذاری  طرح  بزرگترین  عنوان  به  یورویی، 
باالی  ظرفیت  از  نشان  گردشگری،  حوزه  در  کشور  آزاد  مناطق 
این مناطق در خصوص بسترسازی در جهت جذب سرمایه گذاران 
برنامه ریزی  با  ملی،  تعبیری  به  و  بزرگ  طرح  این  دارد.  خارجی 
و کار شبانه روزی در کمتر از 15ماه در مساحتی بیش از 10هزار 
جذب  جهت  در  بین المللی  گرید  با  چهارطبقه  در  و  مترمربع 

گردشگران داخلی و خارجی ایجاد گردیده است.
و  نظم  طرح،  این  در  اهمیت  حائز  نکته  مهم ترین  شاید 
توسط  پروژه  این  اجرای  در  بین المللی  استانداردهای  رعایت 
رکورد  خود  جایگاه  در  که  می باشد  خارجی  سرمایه گذاران 
مناطق  در  کار  اتمام  زمان  و  پروژه  حجم  لحاظ  از  بی سابقه ای 

آزاد کشور به ثبت رسانده است.
رسیدن  در  طالیی  بسیار  نقطه  می تواند  پروژه  این  بی تردید 
جذب  حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  در  پایدار  درآمدی  منابع  به 
گردشگر برای این سازمان باشد؛ اگر مدیران و مسئولین مرتبط 
همه  از  و  مدیریت  و  برنامه ریزی  با  بتوانند  گردشگری  حوزه  با 
مهم تر حمایت از سرمایه گذار خارجی این فرصت را به ظرفیتی 

کنند. بدل  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری  توسعه  در  بزرگ 
مسلما نقش جناب آقای دکتر مسرور در حمایت و بسترسازی از 
بسیار  نقش  انزلی  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاران  این  جذب  باب 
نگاه  از  نشان  و  بوده  انکار  غیرقابل  که  است  پررنگی  و  کلیدی 
منطقه تحت  از ظرفیت های  دقیق  با شناخت  ایشان  توسعه محور 

مدیریت خود دارد.
حال باید این نگاه توسعه ای کالن در راس منطقه آزاد انزلی به 
مدیران اجرایی نیز تزریق شود تا به دور از نگاه صرفا منطقه ای 
به  توجه  با  مرزها  از  خارج  و  کشور  کالن  سطح  در  استانی  و 
تالشی  گردشگران،  جذب  مسیر  در  شده  ایجاد  بزرگ  ظرفیت 

باشند. داشته  وصف ناپذیر 
پروژه های  از  خیلی  در  که  است  این  موضوع  کلیدی  نکته 
به  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  که  کشور  در  گردشگری 
موفقی  کارنامه  شده،  ایجاد  خارجی  سرمایه گذاران  خصوص 
پروژه ها  دست  این  در  مدیریت  نگاه  معموال  چراکه  نداریم؛ 
صرفا به ثمر رساندن آن و رها کردن سرمایه گذار در پس افتتاح 
باشیم  داشته  ویژه  دقت  موضوع  این  به  باید  اما  است.  پروژه 
سرمایه گذار  برای  زودبازده  تجاری  پروژه  یک  پروژه  این  که 
یورویی  30میلیون  سرمایه گذاری  حجم  به  نگاهی  با  و  نیست 
ما  تک تک  وظیفه  که  یافت  دست  مهم  این  به  می توان  آن، 

گردشگری، محور توسعه پایدار در مناطق آزاد
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تجلی فرهنگ و هنر 
و شکوفایی اقتصاد 
مناطق آزاد کشور

برگزاری شانزدهمین نشست مدیران و معاونان 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور

و  دلگرمی  باعث  می تواند  حد  چه  تا  پروژه  این  از  حمایت  در 
ایجاد ظرفیت های گردشگری  تشویق سرمایه گذاران خارجی در 

باشد. آزاد  مناطق  در 
شاید در این میان نقد بزرگی به سرمایه گذاران داخلی وارد باشد 
که صرفا سرمایه گذاری را در طرح های کوتاه مدت تجاری عمدتا 
آزاد می بینند و ریسک سرمایه گذاری را در حوزه های  در مناطق 
در  پایدار  منابع  و  توسعه  به  رسیدن  بزرگ  منبع  که  گردشگری 
اقلیم های  در  طبیعی  بزرگ  ظرفیت های  به  توجه  با  آزاد  مناطق 
مختلف ما در این مناطق است را برنمی دارند. بی شک ما در این 
به  را  سرمایه گذاران  نتوانستیم  هم  گذشته  دهه های  در  خصوص 
اقتصادی  نگاه  کنار  در  که  دهیم  آموزش  و  کرده  توجیه  شکلی 
آزاد کشور  پایدار در مناطق  به فکر توسعه  کوتاه مدت، کمی هم 
و  خرید  مراکز  رنگارنگ  سازهای  و  ساخت  جای  به  و  باشند 
از  بیش  کشور  آزاد  مناطق  اغلب  در  که  مسکونی  مجتمع های 
ظرفیت است، به فکر توسعه پایدار هم باشند. مسلما نقد بزرگ، 
مختلف  دوره های  در  کتاب  و  بی حساب  رانت های  اهدای  به 
مجال  محفل  این  در  که  بازمی گردد  آزاد  مناطق  در  مدیریتی 

پرداخت به آن نیست.
دکتر  سفر  در  که  کاسپین  بندری  مجتمع  مارینای  افتتاح 
جهانگیری در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسید نیز حلقه ای 
به  آزاد  منطقه  این  دریایی  گردشگری  توسعه  زنجیره  از  دیگر 
را  گردشگری  و  تفریحی  قایق   300 گنجایش  که  می آید  شمار 
منطقه  در  را  خوبی  بسیار  ظرفیت  و  کرده  مهیا  منطقه  این  در 
انزلی درخصوص توسعه گردشگری دریایی در شمال کشور  آزاد 
امیدواریم  که  است  آورده  وجود  به  خصوصی  بخش  مشارکت  با 
شاهد اتصال این زنجیره های توسعه درخصوص رسیدن به منابع 
و  صحیح  مدیریت  با  کشور  آزاد  مناطق  برای  پایدار  درآمدی 

باشیم. باال  بهره وری 
اولین  ورود  با  ایران  و  قزاقستان  چین،  کریدور  راه اندازی 
و  ملی  پروژه های  از  دیگر  یکی  نیز  کاسپین  بندر  به  محموله 
های  تالش  و  پیگیری ها  با  که  بود  انزلی  آزاد  منطقه  فراملی 
آن  افتتاح  شاهد  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  ستودنی 
به  توجه  با  بین المللی  نقل  و  این مسیر حمل  بی شک  بودیم که 
ایجاد  منطقه  این  در  که  کاسپین  بندری  مجتمع  بزرگ  ظرفیت 
پایدار  توسعه  در  را  مهمی  بسیار  نقش  می تواند  است،  شده 
آزاد  منطقه  کننده  تبدیل  همچنین  و  آینده  در  آزاد  منطقه  این 
کشور  در  بین المللی  سطح  در  استراتژیک  نقطه  یک  به  انزلی 

باشد. منطقه  و 
همچنین در هفته گذشته شاهد برپایی نشست مدیران و معاونان 
میزبانی  به  کشور  آزاد  مناطق  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
فرهنگی،  معاون  جدید  رویکرد  با  که  بودیم،  ارس  آزاد  منطقه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری  و  اجتماعی 
دمیده  آزاد  مناطق  در  معاونت ها  این  به  تازه ای  روح  اقتصادی 

شده و شایسته تقدیر است.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونین  و  مدیران  بی تردید 
گردشگری  توسعه  اهرم های  عنوان  به  می توانند  آزاد  مناطق 
منابع  به  رسیدن  در  جدید  بسترهای  ایجاد  همچنین  و 
از  بهره گیری  با  کشور  از  مناطق  این  بدنه  در  پایدار  مالی 
با  فرهنگی  تبادل  همچنین  و  آزاد  مناطق  ظرفیت های 
اهداف  به  رسیدن  در  را  پررنگی  نقش  همسایه،  کشورهای 

نمایند. ایفا  پایدار  توسعه 

دکتر مسرور در مراسم افتتاح پروژه های منطقه آزاد انزلی با حضور معاون اول رئیس جمهوری:

تشریح راهبرد کشور چین 
در راه اندازی کریدور بین المللی جاده ابریشم جدید

صفحه 3 را بخوانید

صفحه 2 را بخوانیدصفحه 4 را بخوانید

منطقه آزاد انزلی 
باید به یکی از قطب های 

تجاری کشور تبدیل شود

معاون اول رئیس جمهوری در مراسم 
افتتاح کریدور حمل و نقل چین- قزاقستان- ایران:
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تغییر رویکرد در معاونت های فرهنگی مناطق آزاد کشور
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس به تشریح نشست 

FREE ZONESمناطق آزاد معاونین و مدیران فرهنگی و اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد پرداخت:

اخبار - ارس

در  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اختتامیه شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی 
برگزار شد،  ارس  میزبانی  به  که  آزاد کشور  مناطق  و گردشگری 
گفت: به مدیران عامل مناطق آزاد برای عبور از بحران اقتصادی 

کشور اعتماد کنید.
محسن نریمان در این نشست، با اشاره به اینکه اقتصاد ایران باید 
آزاد در  از داالن های پرچالش عبور کند، خاطرنشان کرد: مناطق 

کمترین توان خود قادر به رفع مشکالت اقتصادی استان هستند.
صریح  نص  با  مخالفت  آزاد  مناطق  حق  در  جفا  کرد:  تاکید  وی 

قانون است.
محسن نریمان افزود: عده ای شبانه روز تالش می کنند، مناطق آزاد 
را به سمت بروکراسی و مشکالت سرزمین اصلی کشیده و مانع از 

اهداف توسعه محور این مناطق برای کمک به اقتصاد ملی شوند.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف نهایی در مناطق آزاد، 
راه طوالنی در پیش داریم، گفت: برای رسیدن به این هدف نیاز 

داریم تا به راهکارهای ارائه شده در این مناطق اعتماد کنیم.
عده ای  سنگ اندازی  آزاد،  مناطق  مشکل  کرد:  خاطرنشان  وی 
خود  اهداف  بر  اگر  اما  است،  اهداف  از  انحراف  برای  سودجو 

پافشاری کنیم، آینده بسیار خوبی در انتظار ایران خواهد بود.
از  دیگری  بخش  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
صحبت های خود، گفت: با توسعه گردشگری می توانیم به توسعه 
صنعتی برسیم و به این منظور باید جذب گردشگر و کسب درآمد 

از گردشگری را ایرانیزه کنیم.
نریمان افزود: صنعت گردشگری بهترین مزیت برای برندسازی در 
کشور است و مناطق آزاد نیز می توانند از این مزیت استفاده کنند.

صنعت  در  موفق  کشورهای  از  الگوگیری  با  کرد:  تصریح  وی 
گردشگری، همچون ترکیه که درآمدی باالتر از فروش نفت ایران 

دارند، می توانیم این صنعت را در کشور نهادینه کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد ارس یکه تاز صنعت و تولید در بین مناطق آزاد ایران 
نشده  باعث  صنعت  عرصه  در  پیشتازی  کرد:  خاطرنشان  است، 
معیشت  اشتغال،  رونق  برای  گردشگری  از ظرفیت های  که  است 

و افزایش درآمد غافل شویم.
وی در پایان افزود: ایرانیزه کردن صنعت گردشگری کشور و یافتن 
مورد  آزاد  مناطق  در  باید  این صنعت،  از  درآمد  روش های کسب 

بررسی قرار گیرد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  مدیران  و  معاونین  نشست  شانزدهمین 
در  سال 97  5تیرماه  سه شنبه  روز  کشور  آزاد  مناطق  گردشگری 

منطقه آزاد ارس آغاز و جمعه 8تیرماه به کار خود پایان داد.

به مدیران عامل مناطق آزاد برای 
عبور از بحران اقتصادی اعتماد کنید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بیان داشت:

فرهنگی،  مدیران  و  معاونین  نشست  شانزدهمین 
اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس 
رویکرد  از  نشست  دومین  حقیقت  در  اما  شد،  برگزار 
دوم  نیمه  رستمی  آقای  جناب  بود.  معاونت ها  جدید 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سمت  به  گذشته  سال 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری 
معارفه  جلسه  در  حتی  شدند؛  منصوب  اقتصادی 
مدیرعامل منطقه آزاد ارس، دکتر بانک در سخنرانی 
مباحث  برای  رستمی  دکتر  که  کردند  اعالم  خود 
برندینگ و صنایع خالق در مناطق آزاد آمده اند؛ بنده 
از  جدیدی  ماموریت  که  شدم  متوجه  زمان  همان  در 
طرف دبیرخانه به معاونت فرهنگی داده شده است و 
این ماموریت دور از انتظار هم نبود، به این دلیل که 
برخورد با معاونین فرهنگی علی رغم حجم کاری بسیار 
عنوان  به  سیستم ها  داخل  در  همیشه  متاسفانه  باال 
معاونت های هزینه ای بود و تصور همگان این بود که 
معاونت های فرهنگی، معاونت های هزینه بر هستند و 
هیچ گونه رفتار مولد در سیستم ندارند، اما در حقیقت 
طبق تئوری X - Y مدیریت، نقش معاونت های فرهنگی 
انجام  که  کارهایی  است،  ایکس  عوامل  نقش  همان 
دادنشان زیاد رضایت به وجود نمی آورد، اما اگر انجام 

نشود نارضایتی بسیار بزرگی خواهد داشت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
سیاست های  بند 11  ابالغ  از  بعد  افزود:  ارس  آزاد 
را  واحدهای سازمانی خود  تمام  باید  مقاومتی  اقتصاد 
این سیاست ها منطبق می کردند؛ معاونت  با  به نوعی 
وارد  این بحث  به عنوان فروارد  تا حدودی  اقتصادی 
عمل شد و بقیه معاونت ها به نوعی پشتیبانی کردند، 
اما رویکرد معاونت فرهنگی به سمت مباحث اقتصادی 
و چرخه های اقتصاد مقاومتی نرفت  و بیشتر در حول 
هم  موارد  از  بخشی  در  و  محرومیت زدایی  محور 
الگوسازی کرد و اقدامات بسیار خوبی هم در دوره های 
قبلی انجام گرفته بود که در حوزه محرومیت زدایی در 
جوامع محلی دستاوردهای بسیار خوبی هم داشتیم؛ اما 
اینکه این مباحث چگونه وارد بحث اقتصادی هم شود، 
جلسات  و  جدید  دوره  در  داشت.  وجود  که  بود  گپی 
رویکرد  ایشان  داشتیم،  رستمی  آقای  با  که  انفرادی 
جدید معاونت فرهنگی را تبیین کردند و درخواست ما 
این بود که به جای مباحث کلی که مطرح شد،  هم 
اجازه دهند تا موضوعات را به صورت تخصصی پیش 
در  رویکرد جدید  این  برای  قوی  بسترسازی  و  ببریم 
نشست های  که  شد  این  بر  قرار  کنیم.  ایجاد  مناطق 
معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری به 
صورت فصلی برگزار گردد تا موارد به صورت علمی 
و عملی در این نشست ها تدوین شود. اولین دوره در 
گذشته  سال  اسفندماه  در  که  بود  کیش  آزاد  منطقه 
برگزار شد و اشکال نشست این بود که فقط معاونین 
نداشتند،  حضور  نشست  در  فرهنگی  مدیران  و  بودن 
ولی ارزش کار به این بود که اساتید بسیار صاحب نظر با 
علم و دانش در نشست دعوت شده بودند و بخش های 
مهمی را در آن جلسه تدوین کردند. نتیجه ای که ما 
در آن جلسه اعالم کردیم این بود که در نشست های 
بعدی حتما مدیران زیرمجموعه حضور داشته باشند تا 

به نوعی آنها هم در جریان کار قرار بگیرند.
داداش زاده در خصوص نشست منطقه آزاد ارس گفت: 
آزاد  منطقه  در  امسال  تیرماه  ابتدای  در  دوم  نشست 
این تفاوت که تمامی معاونین  با  ارس برگزار گردید، 
کشور  آزاد  مناطق  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 

به همراه مدیران خود حضور داشتند و اساتید محترم 
صورت  به  را  علمی  مباحث  مختلف،  محورهای  در 
کارگاهی ارائه دادند و مدیران و معاونین هم بحث های 
روز  از  نشست  این  دادند.  انجام  را  خود  کارشناسی 
اولین موضوعی که  و  برگزار گردید  سه شنبه 5تیرماه 
به آن اشاره شد، بحث توسعه برند مناطق آزاد بود که 
که  پانزدهم  نشست  در  ابتدایی  به صورت  بحث  این 
در کیش برگزار گردیده بود، مطرح شد و چند منطقه 
شده  خودشان  منطقه ای  برند  تحقیقاتی  مباحث  وارد 
بودند؛ برای همراه کردن و تدوین دقیق ابعاد موضوع 
برندینگ در این نشست، اهمیت برند و فرآیند انجام 

مطالعات توسعه برند به صورت کامل تشریح شد.
وی در ادامه بیان داشت: بحث اشتراکات فرهنگی بین 
مناطق آزاد و کشورهای همسایه خود جز مباحثی بود که 
در نشست مطرح شد و دلیل اینکه تاکنون نتوانسته ایم 
مباحث  تحقق  راستای  در  فرهنگی  اشتراکات  این  از 
آقای  جناب  گردید.  مطرح  شویم،  بهره مند  اقتصادی 
ارتباطات  بنام  اساتید  از  یکی  دکتر هادی خانیکی که 
و  ارتباطات  به  مربوط  مباحث  خصوص  در  هستند، 
مطالعات فرهنگی ایران با محوریت ارتباطات فرهنگی 
بین مناطق و کشورهای همسایه توضیحات و مباحث 
بسیار دقیقی را بیان داشتند. بعد از این مبحث سرکار 
خانم دکتر پروانه مافی نماینده محترم مجلس شورای 
اسالمی در خصوص مباحث مربوط به درآمدهای پایدار 
مناطق آزاد سخنرانی کردند و کامال به صورت علمی و 
دقیق اعالم کردند که مناطق آزاد به جز اینکه باید به 
دنبال درآمدهای پایدار باشند، می بایست به دنبال تنوع 

درآمدی خودشان هم باشند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد ارس درخصوص نتایج نشست افزود: قرار بر این 
شد که هر منطقه یک کمیته راهبردی تشکیل دهد 
برای منطقه خود در دستور  را  برند  و موضوع توسعه 
کار قرار دهد و در خصوص بحث ارتباطات فرهنگی 
مناطق، این نتیجه حاصل شد که باتوجه به اشتراکات 
فرهنگی که با کشورهای پیرامون وجود دارد، بعضی 
را طراحی کنیم که  پروژه ها و جشنواره های مشترک 
توسعه  باعث  و  شده  رویداد  به  تبدیل  آن  خروجی 

گردشگری و اقتصاد فرهنگی گردد. 
و  استارتاپ ها  مبحث  وارد  آن  از  پس  افزود:  وی 
هاشمی  اکبر  دکتر  آقایان  که  شدیم  شتاب دهنده ها 
استارتاپ ها،  مباحث  خصوص  در  قندیلی  محمد  و 

شتاب دهنده ها، تجربیات جهانی و کشوری و وضعیت 
در  مناطق  مقرر شد  و  را مطرح کردند  مباحثی  منابع 
مباحث  و  استارتاپ ها  ظرفیت  از  بهره مندی  جهت 
رویدادهای  مختلف  حوزه های  در  دانش بنیان  اقتصاد 

استارتاپی را پیگیری کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
هنر  شکوفایی  و  خالق  صنایع  درخصوص  ارس  آزاد 
خالق  صنایع  حوزه  در  داشت:  اظهار  آزاد  مناطق  در 
و اقتصاد هنر جناب آقای دکتر حمیدرضا شش جوانی 
به  توجه  با  و  فرمودند  ارائه  را  توضیحاتی  و  مباحث 
این  در  ویژه ای  بسیار  منابع  دارای  ما  کشور  اینکه 
خصوص است و همین طور مناطق آزاد به دلیل اینکه 
پتانسیل های ویژه ای در این بخش دارد، اما در کل نیم 
خالق  صنایع  به  مربوط  ایران  صادرات  درصد  صدم 
است و متاسفانه سهم ایران از صنایع خالق دنیا، هفده 
می باشد،  ناچیزی  بسیار  عدد  که  است  درصد  هزارم 
ایشان به این نکته اشاره کردند که شاید آمریکا بتواند 
نمی تواند  به هیچ عنوان  ولی  را تحریم کند،  ما  نفت 
را  ما  این صنایع خالق  از  بسیاری  و  موسیقی، فرش 
احیاء  دنبال  به  باید  بنابراین  و  قرار دهد  مورد تحریم 
و  اقتصادی  بسته های  به  آنها  تبدیل  و  صنایع خالق 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد باشیم.
داداش زاده در ادامه افزود: مبحث بعدی، موضوع سینما 
و تولیدات سینمایی در مناطق آزاد بود که آقای دکتر 
در خصوص  توضیحات تخصصی  مجید شیخ انصاری 
و  داشتند  بیان  ما  تجربیات کشور  و  جهانی  الگوهای 
گذشته  در سال های  مناطق  که  پروژه هایی  از  بعضی 
انجام داده بودند را تحلیل کردند و مدل بسیار خوبی 
آزاد  مناطق  که  نمودند  تعریف  برد- برد  رویکرد  با  را 
وارد شوند و از صنعت سینما و تولیدات سینمایی برای 
ممکن  شکل  بهترین  به  خودشان  اهداف  به  رسیدن 
آزاد  مناطق  که  نباشد  شکل  این  به  و  کنند  استفاده 
صرفا هزینه تولید یک فیلم را بدون اینکه بدانند چه 

نتیجه مثبتی برایشان دارد، تقبل کنند.
گردشگری  حوزه  خصوص  در  مباحث،  ادامه  در  وی 
اظهار داشت: بحث دیگر، موضوع صنعت گردشگری 
بود.  چین  کشور  گردشگری  محوریت  با  خصوصا 
مستحضر هستید که چین بزرگترین کشور صادرکننده 
گردشگر به دنیا است و ساالنه بین 130 تا 140میلیون 
گردشگر از چین به سراسر دنیا سفر می کنند و بیشتر 
به اماکن تاریخی و طبیعی عالقه مند هستند و میانگین 

سفرها  در  چینی  گردشگر  هر  3800دالر  حدود  در 
هزینه می کند؛ با توجه به پتانسیل های مناطق آزاد که 
دارای جاذبه های بسیار زیاد تاریخی و طبیعی هستند، 
تاکید بر آن شد که ما خواسته ها و عالئق این دست از 
گردشگران را آنالیز کنیم؛ که در این نشست این آنالیز 
صورت گرفت و قرار شد بسته هایی را تعریف نماییم 
تا بتوانیم از این بازار بزرگ گردشگران چینی سهمی 

برای مناطق آزاد کشور جذب نماییم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که با حضور آقایان 
دکتر قیاسی و دکتر حیدری به عنوان مدیران کل وزارت 
و  آزاد  مناطق  به  مربوط  موضوعات  شد،  مطرح  ارشاد 
وزارت ارشاد بود؛ با توجه به آیین نامه ای که در مناطق 
آزاد در خصوص تبلیغات و استفاده 70درصدی از کلمات 
فارسی برای کاالهای تولیدی وجود دارد و از طرفی هم 
دارند که  آزاد وظیفه  که مستحضر هستید که مناطق 
بعضی از برندها را جذب کنند و در بحث صادرات مجدد 
برای  این مناطق محل بسیار مناسبی  متمرکز شود و 
اواخر  این  در  است،  خارجی  سرمایه گذاران  جذب 
که  تولیدی  آیین نامه 5شرکت  آن  به  باتوجه  متاسفانه 
تحت الیسنس یک برند خارجی در مناطق آزاد تولید 
داشتند، دچار مشکل شده بودند. مباحث مطرح گردید 
تا کارگروه مشترکی تشکیل شود و  بر آن شد  و قرار 
حتما فرآیندهای مربوط به مناطق آزاد در حوزه ارشاد 
قانونی  برنامه ریزی گردد که عین چارچوب  به شکلی 

مناطق آزاد رفتار شود، نه مانند سرزمین اصلی.
داداش زاده افزود: در روز پنجشنبه در خصوص صنایع 
خالق، مباحثی با حضور یکی از کارشناسان خبره حوزه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فن آوری 
ریاست جمهوری، جناب آقای مهرداد مشیری مطرح 
پرداخته  این موضوع  به  کاربردی  به صورت  کامال  و 
شد که افرادی که خواهان برخورداری از حمایت های 
مختلف در این زمینه هستند، چه پروسه ای را باید طی 
با  مرتبط  تعریف شده که  آن حمایت های  به  تا  کنند 

استانداردهای جهانی است، برسند.
وی در خصوص اقتصاد سالمت در مناطق آزاد بیان 
کرد: مناطق آزاد عمدتا در نقاط صفر مرزی و همجوار 
با کشورهای همسایه قرار دارند و ظرفیت های بسیار 
این  در  سالمت  گردشگری  توسعه  حوزه  در  باالیی 
و  تجهیزات  علم،  به  توجه  با  و  دارد  وجود  مناطق 
زیرساخت های پزشکی در ایران، ما بسیار پیشرفته تر از 
سایر کشورهای پیرامون هستیم که متاسفانه تاکنون 
به دالیلی این مبحث در کشور مورد غفلت واقع شده 
بود و بحث گردشگری سالمت را تا حدودی از دست 
عضو  غفاری  شهرام  دکتر  آقای  جناب  بودیم؛  داده 
مربوط  مدل های  و  مباحث  سالمت،  اقتصاد  آکادمی 
گردشگری  و  سالمت  اقتصاد  مبحث  در  موفقیت  به 
سالمت را مطرح کردند و مورد استقبال حاضران در 

نشست قرار گرفت.
داداش زاده در انتها اشاره داشت: در پایان این نشست 
نریمان مدیرعامل منطقه  آقای دکتر  با سخنرانی  که 
این  بود،  همراه  رستمی  جناب  حضور  و  ارس  آزاد 
نشست سه روزه به کار خود پایان داد. در این دوره، 
نشست از لحاظ موضوعات مطرح شده بسیار متنوع و 
ارائه مدل ها و مباحث جدید،  به  باتوجه  فشرده بود و 
بسیار کاربردی بود و امیدواریم که این رویکرد جدید 
تا  کند  پیدا  ادامه  مناطق  فرهنگی  معاونت های  در 
سوق  بودن  مولد  سمت  به  را  معاونت ها  این  بتوانیم 

دهیم.

سمت  به  پلی  کشور،  آزاد  مناطق  از  می توان  چگونه 
دنیای فرهنگ و هنر زد؟ مدیران و معاونان فرهنگی 
آزاد و ویژه تجاری کشور، 3روز گرد هم  تمام مناطق 
آمدند تا برای این سوال پاسخی پیدا کنند. البته پاسخی 

که بتوان به سرعت در مناطق پیاده کرد.
امروز،  دنیای  در  که  نیست  پوشیده  هیچ  کسی  برای 
نمی توان از فرهنگ و هنر غافل شد. حتی اگر بتوان 
انقالب  معظم  رهبر  که  سال هاست  شد.  نباید  هم، 
مهم ترین  و  خود  اصلی  دغدغه  را  فرهنگ  مسئله 
راهکار نجات کشور از بسیاری از بحران ها و مشکالت 
عنوان می کنند و به نظر می رسد وقت آن رسیده است 
تشکیل  فکری  اتاق های  مهم،  دغدغه  این  برای  که 
بررسی  و  بحث  مورد  موضوعات  از  بسیاری  و  شوند 

مدیران و متخصصان قرار بگیرند.
وجود  کشور  آزاد  مناطق  در  که  فرهنگی  ظرفیت های 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  است  شده   باعث  دارند، 
به  کشور،  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری 

فکر این باشد که نگذارد این ظرفیت ها نهفته بمانند.
این بار در شانزدهمین دوره از سلسله نشست های مدیران 
و معاونان فرهنگی مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد ارس به 
عنوان میزبان انتخاب شد. منطقه ای که شاید الیق ترین 
صفت برای توصیف آن، بزرگ ترین منطقه آزاد صنعتی 
کشور باشد. چیزی که از همان بدو ورود به محدوده این 
منطقه از ال به الی انبوه کارخانجات و واحدهای تولیدی 

به چشم می خورد.
ارس این  روزها آب و هوای گرمی دارد، اما نه به گرمی 
دیگر مناطق آزاد کشور و همین موضوع شاید بهترین 
دلیل باشد برای اینکه چنین نشستی در پنجم، ششم و 
ارس  آزاد  منطقه  اجالس  بزرگ  سالن  در  تیرماه  هفتم 
برگزار شود تا با یک تیر، چندین نشان فرهنگی زده شود.

بزرگ ترین سرمایه مناطق آزاد، نیروی انسانی و بومی 
این مناطق است؛ و همین بهترین ظرفیت برای کارهای 

چیزی نیست جز گفتگو.
تجارت، از مهم ترین ارکان مناطق آزاد به شمار می آید 
پیموده  مناطق  این  در  که  راه هایی  تمام  است  و الزم 
می شوند، به رشد و شکوفایی اقتصادی و تجاری برسند. 
در این  روزها که اوضاع اقتصادی کشور چندان مساعد 
را وخیم می خوانند،  اقتصادمان  بسیاری حال  و  نیست 
اقتصاد  بالین  در  خود  توان  در  می توانند  آزاد  مناطق 
بیمارمان قرار بگیرند و حال آن را بهبود ببخشند. حال 
سوال این است که فعالیت های فرهنگی در مناطق آزاد، 

به چه اندازه می تواند در رونق اقتادی موثر باشد؟
عمده ترین موضوع کارگاه های روز دوم که پرکارترین 
روز اعضا نشست بود، تالش برای پاسخ به همین سوال 
از ابعاد مختلف همچون سینما، کسب  و کارهای نوین، 

فعالیت های استارتاپی و... بود. 
اکبر هاشمی، مدیرمسئول هفته نامه تخصصی کسب و 
نوین در جمع مدیران و معاونان فرهنگی مناطق  کار 
فضایی  و  جلسات  برگزاری  کرد:  پیشنهاد  کشور  آزاد 
برای گفتگوی صاحبان استارتاپ ها به راحتی می تواند 
به  ابتدا  در  افراد  این  و  بگیرد  شکل  آزاد  مناطق  در 

حمایت های معنوی واقعی نیاز دارند.
کسب  مشاور  قندیلی،  محمد  کارگاه،  همین  ادامه  در 
از  و  پیوست  نشست  اعضا  جمع  به  نوپا  کارهای  و 
سازمان های مناطق آزاد کشور خواست برای استارتاپ ها 
به  این کار، رونقی  با  ببینند که  تدارک  سرمایه گذرانی 
کسب و کارهای نوپا و مهم تر از آن، جان دوباره ای به 

جوانان مناطق بخشیده شود.
جزء  سینما«  »اقتصاد  تخصصی  کارگاه  برگزاری 
می برد  گمان  کسی  کمتر  شاید  که  بود  کارگاه هایی 
مناطق آزاد بخواهند با برگزاری این کارگاه، به این اندازه 
از ظرفیت های فرهنگی خود استفاده کنند، اما با حضور 
سینما،  حوزه  استاد  و  تهیه کننده  شیخ انصاری،  مجید 
راه های تازه ای برای مدیران فرهنگی مناطق روشن شد.
»مناطق آزاد می توانند از سینما برای رسیدن به اهداف 
که  بود  چیزی  این  برسند«؛  سودآوری  و  اقتصادی 

شیخ انصاری مطرح کرد. او از جاذبه های فراوان دیدنی 
و  کرد  یاد  کشور  آزاد  مناطق  تاریخی  و  گردشگری  و 
خواستار آن شد که مدیران فرهنگی مناطق، بیش تر از 

پیش از این ظرفیت ها پول دربیاورند.
از  شهری،  پایدار  درآمدهای  و  شهری  اقتصاد  کارگاه 
دیگر کارگاه های مهمی بود که باعث شد حاضرین این 
پروانه  خانم  سخنان  پای  روزشان،  دومین  در  نشست 
مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 

بنشینند.
معاونان  و  مدیران  حضور  نشست،  دوم  روز  خاتمه 
فرهنگی مناطق آزاد کشور در مکان های گردشگری و 
تاریخی منطقه آزاد ارس بود. آنها با حضورشان به شعار 
»در ارس نفسی تازه کنیم« پیوستند و این را می شد از 

نشاطی که بین اعضا حاکم شده بود، دید.
نشست  از  را  خود  میزبانی،  رسم  به  نریمان،  محسن 
مدیران عامل مناطق آزاد کشور که همزمان با همین 
نشست در حال برگزاری بود، به سالن اجالس منطقه 
آزاد ارس رساند و در جمع مدیران و معاونان فرهنگی 

مناطق حاضر شد.
برای  آزاد  به مدیران عامل مناطق  او در نطقی گفت: 
اقتصاد  کنید.  اعتماد  کشور  اقتصادی  بحران  از  عبور 
ایران باید از داالن های پرچالش عبور کند، مناطق آزاد 
در کمترین توان خود قادر به رفع مشکالت اقتصادی 
استان هستند. عده ای شبانه روز تالش می کنند، مناطق 
آزاد را به سمت بروکراسی و مشکالت سرزمین اصلی 
کشیده و مانع از اهداف توسعه محور این مناطق برای 

کمک به اقتصاد ملی شوند.
این نشست درهای تازه ای به روی مدیران و معاونان 
را  آنها  آزاد کشور گشود. درهایی که  فرهنگی مناطق 
از روزمرگی و کارهای اداری خارج و به سوی صنایع 

خالق، هنر، گردشگری و... هدایت می کند.
حاال باید منتظر ماند و خروجی این نشست را در تجلی 
فرهنگ و هنر و شکوفایی اقتصاد مناطق آزاد کشور به 

نظاره نشست.

برگزاری شانزدهمین نشست مدیران و معاونان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور

تجلی فرهنگ و هنر و شکوفایی اقتصاد مناطق آزاد کشور

فرهنگی به شمار می آید. »توسعه گردشگری در دنیای 
امروز می بایست بر اساس کرامات انسانی و محوریت 
انسان باشد«، این جمله ای است که توسط امام جمعه 

جلفا در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نشست مطرح شد.
»دوری و دوستی«؛ این تاکید محمدرضا رستمی، معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس در در 
آزاد  مناطق  او همچنین گفت:  بود.  نشست  روز  اولین 
تجربیات  از  که  هستند  جزیره هایی  همانند  ایران  در 
موفق یکدیگر استفاده نمی کنند و یکی از دالیل این 
به  آزاد کشور است. ما  بین مناطق  نشست، تیم سازی 
دنبال تیم سازی هماهنگ هستیم به همین دلیل باید یاد 
بگیریم در کنار هم رقابت کنیم و از فرصت های یکدیگر 

برای توسعه اقتصادی مناطق استفاده نماییم.
نشست  برنامه های  زمان بندی  جدول  از  که  طور  آن 
و  متنوع  موضوعات  با  متعدد  جلسات  برد،  پی  می شد 
مرتبط به شکلی بسیار فشرده تدارک دیده شده بودند 
و چیزی جز شیرین سخنی اساتید و متخصصان مهمان، 

نمی توانست خستگی را از تن حاضران نشست بزداید.
مهم ترین کارگاه روز اول نشست، کارگاه تخصصی بود 
که با حضور استاد حوزه ارتباطات، دکتر هادی خانیکی 
شد.  برگزار  فرهنگی  معاونان  و  مدیران  استقبال  با  و 
هم جواری با مرزهای کشورها، از مهم ترین شاخصه های 
مناطق آزاد به شمار می آید و همین موضوع ضرورتی 
ایجاد می کند به نام »گفتگو« و چه کسی بهتر از استاد 
خانیکی که از نظریه پردازان مطرح در حوزه »گفتگو بین 
تمدن ها«ست، می تواند این موضوع را برای عالقه مندان 

شرح دهد؟
مناطق  مردم  و  ملت ها  و  است  گفتگو، شناخت  الزمه 
فرهنگی  تبادل  و  گفتگو  به  می توانند  زمانی  مختلف 
بپردازند که از فرهنگ همدیگر شناخت الزم را داشته 
باشند. شناخت از فرهنگ ملت های همجوار، موضوعی 
بود که دکتر خانیکی آن را برای مدیران فرهنگی مناطق 
راهکار  ایشان،  گفته  به  دانست.  سایرین  از  ضروری تر 
توسعه، پیشرفت و رشد در دنیای امروز، گذشته و آینده، 

گزارش: بهنام عبدالهی

محمدرضا رستمی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در اولین روز از نشست 
سه روزه شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری مناطق آزاد کشور که به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد، 
به اهداف این نشست اشاره کرد و بیان داشت: این نشست ها به انتقال 
تجارب و اندیشه های جدید کمک می کند و همکاری و ارتباط مستمر 
بین مناطق آزاد کشور می تواند به شکوفایی تمام مناطق آزاد بی انجامد.
رستمی دستیابی به کار تیمی مشترک و موفق را از دستاوردهای این 
نشست برشمرد و گفت: مناطق آزاد در ایران همانند جزیره هایی هستند 
که از تجربیات موفق یکدیگر استفاده نمی کنند و یکی از دالیل این 
نشست، تیم سازی بین مناطق آزاد کشور است. ما به دنبال تیم سازی 
هماهنگ هستیم، به همین دلیل باید یاد بگیریم در کنار هم رقابت 
کنیم و از فرصت های یکدیگر برای توسعه اقتصادی مناطق استفاده 

نماییم.
وی افزود: تعریف کار مشترک بین منطقه ای بسیار مهم است و باید در 
پایان این نشست، مناطق مختلف آغازکننده همکاری و مشارکت های 

بین دو یا چند منطقه باشند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی کشور ادامه داد: بازنگری سیاست ها، ارائه برنامه ها 
و رویکردهای جدید از دیگر اهداف مهم نشست معاونین و مدیران 

فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور است.
رستمی طرح سواالت واحد در مناطق را از دیگر اهداف این نشست 
برشمرد و افزود: تا زمانی که برای دستیابی به اهدافمان سوال نداشته 
باشیم، به تغییر و رشد نخواهیم رسید. راه برون رفت کشور از بحران های 
اقتصادی، توجه ویژه به حوزه های فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق 
است و هیچ ظرفیتی همانند این ظرفیت ها به سرعت نمی تواند ما را به 

هدف اصلی مان برساند.
وی گفت: برای نمونه باید از خود بپرسیم که چرا تاکنون به توسعه 
صنعت سینما در مناطق آزاد فکر نکرده ایم و یا اینکه چه قدم هایی در 

این زمینه برداشته ایم؟
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی کشور افزود: در تعریف صحیح گردشگر مشخص 
می شود که تمام جامعه باید در زمینه گردشگری درگیر شوند و این 
کاستی که بخش هایی از جامعه درگیر این بخش درآمدزا نیستند، باید از 
بین برود. تعیین بسته مناسب ارزشی برای گردشگران بسیار مهم است 
و گردشگران برای استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد نباید سرگردان 

باشند.
مشترک  کار  از  تعریفی  باید  آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با  رستمی 
بین منطقه ای داشته باشند، گفت: وجود تعریف مناسبی از کار مشترک 

بین منطقه ای می تواند در مناطق آزاد کشور ایجاد ارزش افزوده کند
وی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی 
اجتماعی و  افزود: معاونت های فرهنگی،  آزاد،  و گردشگری مناطق 
گردشگری نباید فقط هزینه کننده باشند و در بودجه درآمدی سال های 
آینده، چهار ردیف درآمدی جدید با عناوین ورزش، سالمت، گردشگری 
و صنایع خالق براساس فعالیت های این معاونت ها تعریف خواهد شد. 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی کشور در پایان به توجه جامعه جوان، خالق و استارتاپی 
در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: جوامع خالق همانند جوانان صاحب 
علم و ایده و صاحبان استارتاپ ها باید وارد مناطق آزاد شوند و باید به 

این موضوع انسجام بیشتری داده شود.

رشد صنعت گردشگری و صنایع 
خالق، راهکار اساسی برای تحول 

اقتصاد کشور است

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد گفت:



اخبار - انزلی

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  دلخوش  کاظم  سید  دکتر 
کریدور  راه اندازی  صومعه سرا،  مردم  نماینده  و  اسالمی  شورای 
را  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندر  مسیر  از  ایران- چین  جدید 
کشور  ترانزیتی  ظرفیت های  فعال سازی  زمینه  در  اقدام  بهترین 
عنوان کرد و اظهار داشت: شروع به کار این کریدور که با تالش 
که  است  خوبی  اقدام  شده،  ایجاد  انزلی  آزاد  منطقه  محوریت  و 
بین المللی  مبادالت  عرصه  در  ایران  ترانزیتی  قدرت  بر  می تواند 

بیافزاید.
وی با ارائه تحلیلی از توانمندی های استراتژیک ایران در عرصه 
پرداخت  ظرفیت ها  این  از  بهره گیری  عدم  از  انتقاد  به  ترانزیت 
و  منطقه ای  ترانزیتی  پتانسیل های  از  بهره گیری  عدم  گفت:  و 
فرامنطقه ای ایران، یکی از ضعف های کشور بوده و این در حالی 
سوی  از  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های  علی رغم  که  است 
پایین تر  با توجه به هزینه  ایران  کشورهای همسایه، هنوز مسیر 
بین المللی  نقل  و  حمل  برای  بیشتری  جذابیت  از  کاال  ترانزیت 
کنیم،  استفاده  ظرفیت ها  این  از  باید  ما  و  است  برخوردار  کاال 
و  می کند  فراهم  را  ۵۰میلیارد دالری  ارزی  درآمد  چراکه کسب 
در این راستا اقدام منطقه آزاد انزلی در راه اندازی بندر کاسپین و 

فعال سازی کریدورهای بین المللی، گامی موثر است.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
صنعت  حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  زیرساختی  پروژه های  افتتاح 
قابل  را  منطقه  این  سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات  توریسم، 
زمان  از  انزلی  آزاد  منطقه  مدیران  گفت:  و  کرد  اعالم  تحسین 
داده اند،  انجام  را  خوبی  اقدامات  آن  کار  به  شروع  و  تاسیس 
زیرساختی،  پروژه های  مسرور،  دکتر  مدیریتی  دوره  طی  اما 
و  به خود گرفته  بیشتری  و عمرانی سرعت  گردشگری، صنعتی 

در عین حال پروژه های جدیدی نیز ساخته شده است.
توسعه ای  و  زیربنایی  طرح های  از  نمونه هایی  به  دلخوش  دکتر 
و  ساخت  گفت:  و  کرد  اشاره  انزلی  آزاد  منطقه  در  شده  ساخته 
آزاد  منطقه  مارینا  تفریحی  و  گردشگری  اسکله  از  بهره برداری 
جذب  است،  دریایی  گردشگری  در  مهم  زیرساختی  که  انزلی 
کشور،  آکواریوم  بزرگترین  ساخت  برای  خارجی  سرمایه گذار 
ایجاد جاذبه ها و امکانات گردشگری-تفریحی جدید مانند مرکز 
نمونه های  از  استخر؛  و  تفریحی  پارک های  دریایی،  تفریحات 
زیرساخت های  ایجاد  زمینه  در  منطقه  این  عملکرد  موفق 

گردشگری بوده که به نفع منطقه و استان گیالن است.
به  رو  حضور  به  اشاره  با  پایان،  در  صومعه سرا  مردم  نماینده 
گسترش گردشگران کشور و استان گیالن در منطقه آزاد انزلی 
این  مدیران  شده  برنامه ریزی  و  خوب  عملکرد  داشت:  اظهار 
منطقه  این  به  ورودی  گردشگران  افزایش  اصلی  عامل  سازمان 
اقدامات  این  که  است،  شده  ایجاد  امکانات  از  بهره مندی  جهت 

توسعه ای و زیرساختی قابل تقدیر است.

راه اندازی کریدور جدید چین-
 قزاقستان- ایران بهترین اقدام در زمینه 
فعال سازی ظرفیت های ترانزیتی کشور
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ANZALIانزلی
دکتر مسرور در مراسم افتتاح پروژه ها با حضور معاون اول رئیس جمهوری:

گردشگری  زیرساختی،  پروژه های  افتتاحیه  مراسم 
و  خارجی  و  داخلی  خصوصی  بخش  صنعتی  و 
منطقه  ایران  و  قزاقستان  چین،  کریدور  راه اندازی 
با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون  انزلی  آزاد 
استان  و  کشور  ارشد  مقامات  رئیس جمهوری،  اول 
و  شورایعالی  دبیر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  جمله  از 
استاندار گیالن ،  آزاد،  مناطق  مدیران عامل سازمان 
مردم  نمایندگان  جمهوری،  ریاست  نهاد  مدیران 
ارشد  مدیران  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالن 
بنادر و دریانوردی  شرکت های کشتیرانی و سازمان 
کشور و سرمایه گذاران خارجی این پروژه ها و فعاالن 
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  در  اقتصادی 

بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
سازمان منطقه آزاد انزلی در این مراسم، با بیان اینکه 
با شروع به کار کریدور چین-قزاقستان- ایران، امکان 
اظهار  می شود،  فراهم  کاال  تن  میلیون  ده  ترانزیت 
داشت: ایجاد درآمد ارزی از محل ترانزیت کاال، یکی 
از منابع جدید درآمدی کشورهاست و طی سال های 
اخیر به عنوان یک اولویت در دستور کار این سازمان 
قرار گرفته و در این میان مناطق آزاد ایران باتوجه به 
مزایا و معافیت های خود می توانند به عنوان یکی از 
مسیرهای مناسب برای ایجاد درآمد ارزی کشور به 

ایفای نقش بپردازند.
وی با اشاره به اینکه کریدور چین- قزاقستان- ایران 
تجاری  مسیر  و  راه اندازی  محموله  اولین  ورود  با 

موجود میان دو کشور از زمان و هزینه کمتری برای 
کارشناسی  مطالعات  با  است،  برخوردار  کاال  ترانزیت 
چند ساله این سازمان طراحی و امروز عملیاتی شده، 
مبادله  برای  کاالیی  جدید  مسیر  عنوان  به  می تواند 
ایران  بازرگان  مرز  طریق  از  اروپا  و  چین  میان  کاال 
به ایفای نقش پرداخته و درآمد ارزی کشور را افزایش 
دهد و با توجه به ارزیابی های کارشناسی صورت گرفته 
با همکاری وزارت راه و  و کنسرسیوم تشکیل شده، 
شهرسازی ظرفیت عبور ۱۰میلیون تن کاال نیز از این 

مسیر وجود دارد.
ارشد  مقامات  و  رئیس جمهوری  اول  معاون  از  وی 
منطقه  از  گرفته  حمایت های صورت  برای  کشوری 
مشکالت  به  اشاره  با  و  نمود  قدردانی  انزلی  آزاد 
به  را  خود  تالش  تمام  کرد:  تصریح  کشور  ارزی 
منظور ایجاد و افزایش درآمدهای ارزی کشور انجام 
می دهیم تا کمکی در راستای انجام وظایف خود به 

کشور کرده باشیم.
افتتاح طرح سرمایه گذاری  به  اشاره ای  دکتر مسرور 
در  خارجی  سرمایه گذار  سوی  از  گردشگری  حوزه 
و  کرد  جهانگیری  دکتر  با حضور  انزلی  آزاد  منطقه 
تصریح نمود: در شرایط فعلی کشور می توان در مسیر 
و  کرد  متوسط حرکت  خارجی  جذب سرمایه گذاران 
گردشگری  و  تفریحی  مجموعه  بزرگترین  افتتاح 
سرمایه گذاری  با  ایران  خزندگان  باغ  و  آکواریوم 
امکان  تایید  مهر  خارجی،  طرف  یورویی  ۳۰میلیون 

تسری این راهبرد در سایر نقاط کشور است.

تشریح راهبرد کشور چین 
در راه اندازی کریدور بین المللی جاده ابریشم جدید

سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت:

دالیل  بررسی  به  شده،  ایجاد  کشور  برای  جدیدی 
موفقیت و ظرفیت های کریدور کانال سوئز پرداخت و 
افزود: هم اکنون کانال سوئز با حجم ترانزیت سالیانه 
یک میلیارد تن کاال بین کشورهای آسیایی و اروپایی، 
یکی از اصلی ترین مسیرهای تجاری بین المللی است 
که به عنوان یک مسیر پرهزینه و زمان بر مطرح بوده 
و موفقیت آن را باید ناشی از وجود شرکت های بزرگ 

حمل و نقل و زیرساخت های مناسب اعالم کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

انزلی در ادامه تحلیلی از استراتژی جدید تجاری چین 
تحت عنوان »یک کمربند و یک راه« ارائه داد و با 
بیان اینکه حدود ۱۱۵میلیون تن از کاالهای چینی از 
طریق کانال سوئز به بازارهای اروپایی ترانزیت می شود 
و این کشور در جهت کاهش اتکاء خود به مسیر فوق و 
عدم تضعیف جایگاه خود در رقابت تجاری با آمریکا، به 
دنبال مسیرهای تجاری جدید با اروپا می باشد، اشاره ای 
به هر یک از این مسیرهای تجاری کرد و اضافه نمود: 
مسیر ترکیبی اروم چی، اکتائو، انزلی که نسبت به مسیر 

آزاد  منطقه  در  رئیس  جمهوری  اول  معاون  حضور  با 
گردشگری  و  تولیدی  زیرساختی،  پروژه  پنج  انزلی، 
)این  دولتی  تومانی  ۱۰7۵میلیارد  سرمایه گذاری  با 
سازمان( و بخش خصوصی ایرانی و ۳۰میلیون یورویی 

سرمایه گذار خارجی افتتاح شد.
کریدور ترکیبی اروم چی، اکتائو، انزلی که با پهلوگیری 
دکتر  حضور  با  کاسپین،  بندر  در  کشتی  نخستین 
انزلی به عنوان مسیر جدید  جهانگیری در منطقه آزاد 
تجاری ایران و چین شروع به کار کرد، نسبت به مسیر 
برای  از زمان و هزینه کمتری  موجود میان دو کشور 
کارشناسی  مطالعات  با  است  برخوردار  کاال  ترانزیت 
چند ساله این سازمان طراحی و عملیاتی شده می تواند 
میان  کاال  مبادله  برای  کاالیی  جدید  مسیر  عنوان  به 
چین و اروپا از طریق مرز بازرگان ایران به ایفای نقش 

پرداخته و درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.
رئیس جمهوری  اول  معاون  حضور  با  دیگر  سوی  از 
و  آکواریوم  گردشگری  و  تفریحی  مجموعه  بزرگترین 
باغ خزندگان ایران با سرمایه گذاری ۳۰میلیون یورویی 
این مجموعه  افتتاح شد،  انزلی  آزاد  خارجی در منطقه 
به  زیربنایی  در  گردشگری،  تفریحی  منحصربه فرد 
طبقه  چهار  در  و  مترمربع  ۱۰هزار  از  بیش  مساحت 
در  ترکیه،  کشور  از  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با 
محدوده فاز تجارت و گردشگری این منطقه به صورت 
رسمی افتتاح شد، تا زیرساخت دیگری در حوزه صنعت 
گردشگری استان گیالن از سوی این سازمان تکمیل 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  افزایش حضور  با  و  شود 

زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد.
مجموعه تفریحی و گردشگری آکواریوم و باغ خزندگان 
به طول 4۰متر  آکواریوم کشور  تونل  بزرگترین  شامل 
بولینگ،  سرپوشیده،  شهربازی  کشور،  خزندگان  باغ  و 
بخش های  و  اقامتی  سوئیت های  چندبعدی،  سینمای 
۱4۰نفر  مستقیم  اشتغال زایی  با  خدماتی  و  تجاری 

می باشد.
به  منجر  که  انزلی  آزاد  منطقه  مارینا  اسکله  افتتاح 
خزر  در  دریایی  گردشگری  زیرساخت  شدن  مهیا 
با  که  بود  مهمی  زیرساختی  پروژه  دیگر  گردید، 
حضور معاون اول رئیس جمهوری در این منطقه مورد 
به  مارینا  اسکله های  احداث  گرفت.  قرار  بهره برداری 
عنوان مهم ترین زیرساخت در راستای عملیاتی نمودن 
از  که  می باشد  مطرح  خزر  در   دریایی  گردشگری 
مهم ترین  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سوی 

با حضور دکتر جهانگیری در منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت: 

راه اندازی کریدور چین-قزاقستان-ایران با ورود اولین محموله به بندر کاسپین
دریا  این  در  دریایی  گردشگری  فعال سازی  زیرساخت 
در دستور کار قرار گرفته، و با امکان پهلوگیری حدود 
۳۰۰شناور در این اسکله تفریحی، گام مهمی در جهت 
ایجاد و توسعه گردشگری دریایی و اشتغال زایی در این 

بخش از صنعت گردشگری برداشته می شود.
گفتنی است میزان اشتغال زایی اسکله های مارینا ۱۵۰نفر 
و  سازمان  این  سرمایه گذاری  مجموع  که  بود  خواهد 

بخش خصوصی در حدود 4۰میلیارد تومان می باشد.
بنا بر این گزارش، هم زمان با حضور دکتر جهانگیری 
حوزه  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  پروژه  دو 
تولیدات صنایع های تک و داروسازی با سرمایه گذاری 
نیز  ۱۰۵نفر  اشتغال زایی  میزان  با  تومانی  ۳۵میلیارد 

افتتاح شدند.
روغن  ترمز،  روغن  ضدیخ،  افزودنی  مواد  تولید  پروژه 
نخستین  هوا  خوشبوکننده  انواع  و  مو  اسپری  موتور، 
تکنولوژی  از  برخورداری  لحاظ  به  که  است  پروژه ای 
نیروهای  وجود  چون  عواملی  گرفتن  نظر  در  با  و  باال 
تحصیلکرده و متخصص در استان گیالن و با استفاده 
به  دستیابی  منظور  به  و  منطقه  قانونی  مزایای  از 
خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  صادراتی  بازارهای 
واقع  76۳مترمربع  و  ۱۱هزار  مساحت  به  زمینی  در 
مورد  انزلی  آزاد  منطقه  شماره 2  صنعتی  شهرک  در 

بهره برداری قرار گرفت.
در پروژه مذکور که در ساخت آن از استانداردهای روز 
2۵میلیارد  بر  بالغ  سرمایه گذاری  گردیده،  استفاده  دنیا 
به  را  7۰نفر  اشتغال  زمینه  که  پذیرفته  صورت  تومان 

صورت مستقیم ایجاد نموده است.
در عین حال دومین پروژه صنعتی  که با حضور دکتر 
جهانگیری در منطقه آزاد انزلی مورد بهره برداری قرار 
برای ساخت  که  بود  ام اس  داروی  تولید  گرفت، طرح 
۱۰میلیارد  بر  بالغ  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  آن 
تومان در زمینی به متراژ ۱68۱مترمربع و در ۳طبقه در 
شهرک صنعتی شماره 2 منطقه آزاد انزلی هزینه کرده 
و با شروع به کار آن زمینه اشتغال ۳۵نفر از نیروهای 

تحصیلکرده و متخصص را فراهم نموده است.
بازدید از واحد تولیدی پوشاک، صادرکننده و کارآفرین 
نمونه کشور )سرزمین شاد( در شهرک صنعتی منطقه 
شماره 2 این منطقه و حضور در نشست مدیران دبیرخانه 
شورایعالی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، از 
به  رئیس جمهوری  اول  معاون  سفر  بخش های  دیگر 

منطقه آزاد انزلی بود.
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منطقه آزاد انزلی باید به یکی از قطب های تجاری کشور تبدیل شود
SPECIAL CASESپرونده ویژه

مجلس

مصطفی ساالری، استاندار گیالن پس از افتتاح و بهره برداری از چند پروژه صنعتی، بندری 
سالن  در  شد،  انجام  رئیس جمهوری  اول  معاون  حضور  با  که  گیالن  استان  گردشگری  و 
همایش های منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: پروژه هایی که امروز افتتاح شد، توسعه و رونق 

اقتصادی را برای استان به دنبال دارد.
وی با اشاره به سابقه دیرینه تجارت در گیالن تصریح کرد: متاسفانه این رویکرد اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی در دهه های اخیر با رکود مواجه شد. 
کشورهای  با  مبادالت  احیاء  موجب  را  چین- قزاقستان- ایران  بین المللی  کریدور  ساالری 

همسایه خواند و افزود: توسعه این رویکرد، نیازمند حمایت های دولتمردان تدبیر و امید است.
استاندار گیالن به سیاست های مستمر دولت تدبیر و امید در حوزه افزایش ارتباط با کشورهای 
مختلف دنیا به ویژه کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این نگاه جامع نگر و بهره مندی از 

سیاست های آن می تواند در افزایش کریدورهای مشترک با دیگر کشورها موثر باشد.
اشاره و اضافه  انزلی  آزاد  نیز گردشگری در منطقه  افتتاح پروژه های حوزه صنعت و  به  وی 
کرد: توسعه گردشگری در گیالن عالوه بر افزایش ظرفیت میزبانی مسافران در ایام مختلف، 

می تواند رونق اقتصادی و رشد میزان اشتغال را به همراه آورد.
ساالری همچنین خواستار نگاه ویژه دولت به منطقه آزاد انزلی با ارائه تسهیالت ویژه همچون 
معافیت مالیاتی، معافیت گمرکی و... شد و گفت: رونق و توسعه گیالن با حمایت دولت تدبیر 

و امید محقق می شود.
وی گفت: منطقه آزاد انزلی، تنها منطقه آزاد شمال کشور است و با پتانسیل های باالی موجود، 

می تواند کانون توسعه در تمامی محورها باشد.
مجموعه تفریحی و گردشگری آکواریوم و نیز اسکله مارینا با حضور اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری در منطقه آزاد انزلی افتتاح و زیرساخت گردشگری دریایی در خزر مهیا شد. 
همچنین با ورود نخستین محموله تجاری به بندر کاسپین، کریدور حمل و نقل چین- قزاقستان 

- ایران به صورت رسمی افتتاح شد.
حدود  در  آن  پسکرانه  و  بوده  200هکتار  کاسپین  بندری  مجتمع  آرامش  حوضچه  ظرفیت 
500هکتار می باشد که عمق آبخور مناسب آن 7.5متر در فاز اول و 9متر در فاز دوم خواهد بود 
و با 22پست اسکله ای که در فاز نهایی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، ظرفیت تخلیه و 

بارگیری 15میلیون تن کاال را خواهد داشت. 
با ورود اولین محموله تجاری از طریق کریدور ترکیبی چین، قزاقستان، ایران )بندر کاسپین( 

عالوه بر کوتاه تر شدن مدت زمان سفر، هزینه انتقال کاال نیز کاهش می یابد. 
بندر کاسپین بزرگترین پروژه زیرساختی مناطق آزاد کشور است که با حضور حجت االسالم 
روحانی رئیس جمهوری در سال 96 به طور رسمی افتتاح شد و از زمستان سال گذشته نیز مرز 
پایانی اسفندماه سال گذشته،  رسمی آن توسط هیات دولت به تصویب رسید و در روزهای 
تفاهم نامه همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با این بندر منعقد شد تا عالوه بر 
تکمیل زیرساخت های مادی آن، تمامی الزامات و پروتکل های فعالیت داخلی و بین المللی آن 

نیز پیگیری و انجام شود. 
منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است. قرار گرفتن در مسیر کریدور 
بین المللی شمال- جنوب ، دارا بودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای 
اکتائو  ترکمنستان،  در  کراسنودسک  روسیه ،  در  الگان  و  آستراخان  بنادر  با  همجواری  خزر، 
بازارهای مصرف  به  مناسب  راه های  از طریق  دسترسی  آذربایجان،  در  باکو  و  قزاقستان  در 
از جمله مزایای  بین المللی سردارجنگل رشت  به فرودگاه  نزدیکی  کشورهای همسوCIS  و 

منطقه آزاد انزلی است.

صنعتی،  پروژه  چند  از  بهره برداری  و  افتتاح  از  پس  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی،  عباس 
بندری و گردشگری استان گیالن که با حضور معاون اول رئیس جمهوری انجام شد، در سالن 
و  واردات  در  انزلی  و  کاسپین  بنادر  هم افزایی  داشت:  اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  همایش های 

صادرات کشور در بخش های مختلف، رضایت صاحبان کاال و تجار را فراهم می کند.
وی بیشترین تمرکز وزارت راه و شهرسازی را در بحث حمل و نقل عنوان و اضافه کرد: در 
همین راستا، از هر کریدور و راه جدیدی استقبال می کنیم تا تاجر و حمل و نقل کننده، حق 

انتخاب های مختلف داشته باشد.
آخوندی یکی از مهم ترین مولفه های توسعه اقتصادی را دریامحور دانست و گفت: قابلیت های 
بالقوه بنادر تجاری کشور، بر کسی پوشیده نیست و در مسیر توسعه اقتصادی استان، بنادر 

کاسپین و انزلی به عنوان یکی از فعال ترین بنادر کشور نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به ظرفیت های بنادر یاد شده، افزود: ایجاد توازن اقتصادی و رابطه منطقی تجارت 

در دریای خزرف از ظرفیت های این بنادر است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، یکی از ویژگی های بندر کاسپین، نگاه گردشگری به آن است؛ 

در حالی که نگاه به بیشتر بنادر، از منظر حمل بار است.
وی افزایش توان عملیات در تجسس، نجات و جلوگیری از هزینه های مجدد در این رابطه، 
استان های  از  استفاده  فراهم سازی شرایط  ریلی،  از طریق  به تجارت منطقه  رونق بخشیدن 
مجاور با هدف افزایش رقابت پذیری را از جمله ظرفیت های بنادر کاسپین و انزلی عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: قابلیت ها و ظرفیت های بنادر گیالن از لحاظ صادراتی و ترانزیتی، 
نویدبخش رونق و شکوفایی استان در آینده ای نه چندان دور است.

آخوندی تصریح کرد: شناخت مزیت های صادراتی، افزایش ظرفیت و توان تخلیه و بارگیری در 
استان گیالن بین کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان از یکسو و ترکیه، امارات و پاکستان 

از سوی دیگر باید مورد توجه باشد.
وی همچنین نزدیکی به بزرگترین ذخایر گاز و نفت دریای خزر برای ترانزیت و سوآپ کاال 
و نزدیکی به بازارهای منطقه 200میلیونی آسیای میانه را از دیگر ظرفیت های بنادر کاسپین 

و انزلی عنوان کرد.
آخوندی گفت: از نظر ما آنچه که برای این بندر مهم است و در یک هماهنگی می توانیم به 

آن دست یابیم، گردشگری در دریا و خشکی است.
وی با اشاره به زیست بوم گیالن، کوه، جنگل و دریا در این استان بیان داشت: این مولفه ها در 

کنار هم، شرایط مناسبی را برای استفاده گردشگری از این بنادر فراهم آورده است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در گام اول، بندر کاسپین و در گام دوم بنادر چمخاله و آستارا 
می توانند در جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی موثر باشند و این اقدامات، اشتغال گسترده 

و رونق اقتصادی را بوجود می آورد.
آخوندی در خاتمه سخنانش به خط ریلی رشت -قزوین نیز اشاره کرد و گفت: به زودی خط 
آهن رشت- قزوین افتتاح می شود و در ادامه، مسیر ریلی رشت- انزلی نیز در سه قطعه در حال 

اجراست و حمل و نقل ترکیبی را می توانیم در این منطقه داشته باشیم.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری کریدور چین- قزاقستان-ایران در بندر 
و  آکواریوم  گردشگری  و  تفریحی  بزرگ ترین مجموعه  و  راه اندازی  انزلی 

اسکله مارینای کشور نیز در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.
کاسپین  بندر  به  محموله  اولین  ورود  با  چین- قزاقستان- ایران  کریدور 
تولیدات  حوزه  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  پروژه  دو  و  راه اندازی 
میزان  با  تومانی  با سرمایه گذاری 35میلیارد  داروسازی  و  صنایع های تک 
و  راه  وزیر  و  رئیس جمهوری  اول  معاون  حضور  با  105 نفر  اشتغال زایی 
شهرسازی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل سازمان های مناطق 

آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی افتتاح و به بهره برداری رسید.
چین-قزاقستان- کریدور  راه اندازی  حاشیه  در  رئیس جمهوری  اول  معاون 
چین،  کریدور  راه اندازی  با  محموله  اولین  امروز  اینکه  به  اشاره  با    ایران 
قزاقستان و ایران وارد منطقه آزاد انزلی شده، اظهار کرد: جاده ابریشم نشانه 
از طریق کشورهای همسایه  که  است  تمدنی  و  تاریخی  فرهنگی،  ارتباط 

ایران محقق شده است.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه امروز مسیر جدید بازگشایی می شود و چین، 
اکتائو، قزاقستان و ایران را به هم متصل می کند فافزود: این مسیر بسیار 
مهم است و امیدواریم که ارتباط و همبستگی ما با کشورهای همسایه و 

خصوصا چین توسعه پیدا کند.
وی گفت: گسترش این ارتباط روابط راهبردی ما با سایر کشورها را توسعه 

می بخشد.
بنا بر این گزارش، مجموعه تفریحی و گردشگری آکواریوم و باغ خزندگان 
خزندگان  باغ  و  ۴0متر  طول  به  کشور  آکواریوم  تونل  بزرگ ترین  شامل 
سوئیت های  چندبعدی،  سینمای  بولینگ،  سرپوشیده،  شهربازی  کشور، 
اقامتی و بخش های تجاری و خدماتی با اشتغال زایی مستقیم 120نفر است.
آزاد  مناطق  زیرساختی  پروژه  بزرگ ترین  به عنوان  کاسپین  بندری  مجتمع 
ایران که برای ساخت موج شکن ها، حوضچه آرامش و پنج پست اسکله و 
سایر بخش های زیرساختی آن تاکنون هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده که حدود  انزلی  آزاد  منطقه 

300میلیارد تومان آن از سوی بخش خصوصی است.
دریای  حاشیه  کشورهای  به  کشور  صادرات  توسعه  هدف  با  مجتمع  این 
خزر و به ویژه روسیه، در مسیر خدمات رسانی به کشتی های تجاری داخلی 
و خارجی قرار گرفت می تواند نقش موثری در فعال سازی کریدور شمال-

را که خط  انزلی  اکتائو،  اروم چی،  نموده و مسیر تجاری جدید  ایفا   جنوب 
ترانزیتی جدیدی میان ایران و چین با طول زمان و هزینه تردد کمتر است 

را عملیاتی کند.
ظرفیت های موجود و طرح های زیرساختی که سازمان منطقه آزاد انزلی در 
جهت ایفای نقش موثر مجتمع بندری کاسپین در توسعه مناسبات بین المللی 
کشور در دستور کار دارد، مجتمع بندری کاسپین و منطقه آزاد انزلی را به 
مرکز ترانزیتی کشورهای منطقه و کشور چین در ارتباط با کشورهای حاشیه 
دریای خزر تبدیل می کند و با توجه به امکان فرآوری و تولید کاال در محدوده 

باحضورمعاوناولرئیسجمهوریدرمنطقهآزادانزلیصورتگرفت:
عباسآخوندیدرافتتاحوبهرهبرداری

ازچندینپروژهدراستانگیالنبیانداشت:

دکترجهانگیریدرنشستمشترکبادبیرشورایعالیوتعدادیازمدیرانعاملمناطقآزاد:

استاندارگیالندرمراسمافتتاحوبهرهبرداری
ازچندینپروژهدراستانگیالناظهارداشت:

آن است که  دنبال  به  آمریکا  اظهار داشت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
جنگ اقتصادي علیه ملت ایران ایجاد کند و با استفاده از همه ابزارها، 
شرایط سختي را براي مردم بوجود آورد و با فشار اقتصادي مردم را در 
تنگنا قرار دهد، اما ما باید مقاومت کنیم و تالش مسئولین کشور نیز این 
است که با برنامه ریزي اجازه ندهند که زندگي براي مردم سخت شود. 

دکتر جهانگیری  افزود: فشار آمریکا در مرحله نخست این است که منابع 
درآمدي ایران را یا از بین ببرد یا محدود کند و یا در امکان دسترسي 
بخش  که  مي دانند  آنها  چراکه  کند،  اخالل  درآمدي کشور  منابع  به  ما 
عمده اي از درآمد کشور وابسته به فروش نفت است و در اجالس اخیر 
اوپک نیز شاهد آن بودیم که حتي با روسیه و عربستان نیز توافق شده 
بود که میزان تولید نفت کشورهاي عضو اوپک افزایش پیدا کند تا اگر 
تحریم ها باعث کاهش تولید سهم ایران شد، تغییري در تامین نفت براي 

آنها ایجاد نشود. 
وي ادامه داد: محدودیت روابط بانکي و تحریم نظام بانکي ایران از دیگر 
برنامه هاي آمریکا است و آنها تالش مي کنند رابطه نظام بانکي ایران با 
دنیا را از بین ببرند تا اگر موفق شدیم به کشوري نفت بفروشیم، براي 

انتقال و جابه جایي پول با مشکل مواجه شویم. 
بانکي  نظام  در  است  تالش  در  آمریکا  اینکه  بیان  با  جهانگیري  دکتر 
ایران، کشتیراني، حمل و نقل و سایر زمینه هاي دیگر محدودیت ایجاد 

کند، تصریح کرد: اینها برنامه و طراحي هاي دشمن است و ما در مقابل 
فرصت هایي استثنایي در اختیار داریم تا اجازه ندهیم شوک هاي وارده از 

سوي دشمنان باعث آزار مردم کشورمان شود. 
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: دولت در این مسیر مصمم است 
و تمام دانش و تجربه خود را به کار خواهد گرفت، البته ممکن است که 
اشکاالت و اشتباهاتي نیز وجود داشته باشد که باید با کمک نخبگان و 

صاحب نظران این اشکاالت را اصالح کنیم. 
وي در بخش دیگري از سخنان خود با بیان اینکه استان گیالن استاني 
نباید در یک بخش و یک جهت  چند بعدي است و توسعه این استان 
متمرکز شود، تصریح کرد: یکي از جهت گیري هاي اصلي در مسیر توسعه 
باید توجه به بخش خدمات باشد، چراکه امروز در بسیاري از کشورهاي 
مهم صنعتي، بخش خدمات سهمي در حدود 70درصد در تولید ناخالص 
داخلي آنها دارد و اگر چه عنوان صنعتي بر این کشورها اتالق مي شود، اما 

آنچه توسعه این کشورها را شکل مي دهد بخش خدمات است. 
باید  گیالن  استان  توسعه  فرایند  در  اینکه  بیان  با  جهانگیري  دکتر 
گونه اي  به  باید  استان  توسعه  گفت:  شود،  ایجاد  تغییراتي  و  اصالحات 

دنبال شود تا مردم اثرات توسعه را بر زندگي خود بیشتر احساس کنند. 
تولید  در  کشاورزي  اینکه سهم  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
بیشتر  توجه  لزوم  بر  دارد،  عمده  سهمي  گیالن  استان  داخلي  ناخالص 

بندر  افتتاح  در  رئیس جمهوري  اول  معاون 
جذب  بر  تاکید  با  انزلي  آزاد  منطقه  کاسپین 
سرمایه خارجي در مناطق آزاد، بر تقویت صنایع 

صادراتی و اشتغال در کشور تاکید کرد. 
رسمی  راه اندازی  در  مراسم  که  جهانگیري 
که  چین- قزاقستان- ایران  حمل و نقل  کریدور 
این  از  تجاری  نخستین محموله  ورود  انجام  با 
کریدور به بندر کاسپین شرکت کرد، با مستثنی 
مقررات  و  قوانین  برخی  از  آزاد  مناطق  دانستن 
کشور افزود: این امر مهم، زمینه ای برای جذب 
سرمایه گذاری های خارجی، داخلی و تولید بیشتر 

را فراهم می کند. 
بزرگترین  کاسپین  بندری  مجتمع  است  گفتني 
است  انزلي  آزاد  منطقه  زیرساختی  پروژه 
کشورهای  به  صادرات  توسعه  هدف  با  که 
مسیر  در  روسیه  ویژه  به  و  خزر  دریای  حاشیه 
داخلی  تجاری  کشتی های  به  خدمات رسانی 
موثری  نقش  است،  شده  راه اندازي  خارجی  و 
داشته  شمال-جنوب  کریدور  فعال سازی  در 
انزلی  اکتائو،  اروم چی،  جدید  تجاری  مسیر  و 
و  ایران  میان  جدیدی  ترانزیتی  خط  که  را 
است،  کمتر  تردد  هزینه  و  زمان  طول  با  چین 
عملیاتی می کند. به عالوه ضمن تسریع ارتباط 
با  همجواری  خزر،  دریای  حاشیه  کشورهای  با 
بنادر آستراخان و الگان در روسیه، کراسنودسک 
در  باکو  و  قزاقستان  در  اکتائو  ترکمنستان،  در 
آذربایجان، دسترسی را از طریق راه های مناسب 
 )CIS( بازارهای مصرف کشورهای همسود  به 

تسریع مي کند. 
تقویت  بر  رئیس جمهوری  اول  معاون  تاکید 
صنایع صادراتی و اشتغال در مناطق آزاد، رویکرد 
موثر دولت را در حمایت دولت از طریق جذب 
سرمایه خارجی نشان مي دهد. واقعیت آن است 
بند 11  سیاست هاي  اجراي  با  آزاد  مناطق  که 
حوزه  توسعه  زمینه هاي  در  مقاومتي  اقتصاد 
عمل خود درخصوص گسترش و تسهیل تولید، 
صادرات کاال و خدمات به موفقیت هاي موثري 
با آمار صادرات خود در سال 92 که  در مقایسه 
حدود 192میلیون دالر بود، دست یافته است، به 
طوري که این رقم به یک میلیارد و 50میلیون 
تقویت  موضوع  ولي  رسیده،  سال 96  در  دالر 
را  دیگري  موارد  صادرات،  گسترش  و  تولید 
سرمایه گذاري  جذب  همانا  آن  و  مي کند  طلب 
پیشرفته  فناوري هاي  انتقال  و  داخلي  خارجي، 
از طریق سرمایه گذاري خارجي  الزاما  است که 

انجام مي شود. 
به  نگاه  بدون  محلي  صرفا  نگاه هاي  با 
پیوند  و  تعامل  در  توسعه  مدرن  توانمندي هاي 
براي  صادرات  تولید،  موضوع  جهاني  اقتصاد  با 
در  دالر  میلیارد  پنج  تا  سه  رقم  به  رسیدن 
است.  غیرممکن  زیادي  بسیار  حدود  تا  سال 
مناطق  فعالیت هاي  مرکزي  دال  سرمایه گذاري 
تاسیسات  احداث  و  تکنولوژي  انتقال  براي  آزاد 
پیشرفته و اشتغال است. چنان که بعد از برجام 
انتظار مي رفت تا با ورود 38 الي 50میلیارد دالر 
ایران، رقمي معادي 500هزار شغل  به  سرمایه 
براي کارگر صنعتي ایراني ایجاد شود. این رقم 
کمابیش باید در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاري 
الگوي  و  مدل  مثابه  به  مناطق  این  تا  شود 
موثري  نقش  بتواند  ایران  گذر  حال  در  اقتصاد 
که  درصدي  کند،  ایفا  کشور   GDP افزایش در 

اکنون شاید به یک درصد هم نرسد. 
شاخص  داخلي  ناخالص  تولید  که  جایي  آن  از 
از  این درصد  افزایش  بین کشورهاست،  توسعه 
انجام پذیر  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  طریق 
افتاده  است. حال آن که دولت به این صرافت 
صنایع  ایجاد  در  مي توانند  آزاد  مناطق  که 
صادراتي و اشتغال کشور تاثیرگذار باشند؛ دولت 
از کسب  از طریق حمایت  را  باید شرایط الزم 
خارجي،  گردشگران  جذب  نوین،  کارهاي  و 
مشارکت مناطق آزاد در همه فعالیت هاي برون 
با  اقتصادي  مشترک  کمیسیون هاي  مرزي، 
دیگر کشورها، ایجاد دفاتر جذب سرمایه گذاري 
خارجي در محل سفارتخانه هاي کشور با هدف 
وزارت  هماهنگي  ایران،  آزاد  مناطق  در  حضور 
اجراي طرح هاي  براي  دارایي  و  اقتصادي  امور 
تقویت  آزاد،  مناطق  در  خارجي  سرمایه گذاري 
و خدمات  کاال  و  بهادار  اوراق  بورس  بازارهاي 
متناسب با اقتصاد آزاد بین المللي از طریق تدوین 
سرمایه گذاري  جذب  راهبردهاي  و  سیاست ها 
صنعتي  توسعه  استراتژي  با  متناسب  خارجي 
منطقه اي  هدف  بازارهاي  مقررات  و  قوانین  و 
صندوق  ایجاد  آورد.  وجود  به  جهاني  و 
سرمایه گذاري  جذب  هدف  با  سرمایه گذاري 
خارجي و ایرانیان خارج از کشور که سرمایه آنها 
براساس آمار یونیدو بالغ بر 800 تا 1000میلیارد 
براي  دولت  اقتصادي  جدید  بسته  است.  دالر 
و  آزاد  مناطق  در  خارجي  سرمایه گذاري  جذب 
براي  موثر  اقتصادي  دیپلماسي  مستلزم  ویژه، 

رشد اقتصادي بیش از ده درصد است.
امروزه اصطالح کوچک زیباست جاي خود را به 
بزرگ زیباست داده است و این نشان از آن دارد 
که ترکیب 1220واحد تولیدي صنعتي و خدماتي 
در مناطق آزاد باید به سمت واحدهاي متوسط 
و بزرگ هدایت شوند. تهیه گزارش هاي مالي، 
خدمات  شرکت هاي  سوي  از  اقتصادي  و  فني 
و  خارجي  اقتصادي  فعال  جذب  براي  مشاور 
سرمایه گذار  جذب  راه هاي  مهم ترین  از  ایراني، 
نیز  غیرکمپرادور  خصوصي  بخش  جذب  است. 
از  نیز  خارجیان  با  مشارکتي  پروژه هاي  براي 
عواملي است که مي تواند بحث تولید و صادرات 

را تقویت کند. 
اکنون که با تصویب بند دو ماده 23 قانون توسعه 
مسئول  اقتصادي  امور  وزارت  ششم  برنامه 
دبیرخانه شوراي مناطق آزاد شناخته شده است، 
صرف حقنه کردن سیاست هاي انقباضي اقتصاد 
دولتي در خصوص استقرار مسائل گمرکي در بدو 
آزاد، حساسیت هاي  ورود و درب خروج مناطق 
جذب  مسئولیت  غیره،  مالیاتي  و  فرصت سوز 
از  را  آزاد  مناطق  براي  خارجي  سرمایه گذاري 
ساقط  دارایي  و  اقتصادي  امور  وزارت  گردن 

نمي کند.

جذبسرمایهگذاري
دالمرکزيتوسعهمناطقآزاد

دكتر عبدالرسول خليلي
استاد دانشگاه 

و كارشناس مناطق آزاد

حمل و نقل  کریدور  رسمی  افتتاح  آیین  حاشیه  در  و  انزلی  آزاد  منطقه  به  سفر  در  جهانگیری  دکتر 
داشت:  بیان  گیالن  استان  گردشگری  و  پروژه صنعتی  چند  از  بهره برداری  و  چین- قزاقستان- ایران 
آمریکایی ها تصور می کنند با مثلث شومی که از طریق سعودی ها و رژیم صهیونیستی بوجود آورده اند 
نشان  ما  تاریخ کشور  اما  کنند،  را تسلیم خود  ایران  ملت  ایران،  اقتصاد  بر  از طریق فشار  می توانند 

می دهد که ملت ایران زیر بار حرف زور بیگانگان نمی رود.

یادداشت

داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  استان  این  در  صنعت  و  خدمات  بخش  به 
استان گیالن از نظر توانمندي نیروي انساني، وجود نخبگان و چهره هاي 
این  در  نیز  خدادادي  زیرساخت هاي  و  است  برجسته  استاني  فرهیخته 
استان منحصربه فرد بوده و زمینه توسعه صنایع متناسب با شرایط استان 

فراهم است.
وي ادامه داد: باید با اتکا به نیروي انساني استان گیالن و با حمایت هاي 
دولت، تغییرات الزم در جهت گیري توسعه استان ایجاد شود، به گونه اي 
که این تغییرات در زندگي مردم تعیین کننده باشد و مردم احساس کنند 
که وضعیت آنها هر سال نسبت به سال گذشته بهبود مي یابد. البته این 
جهت گیري در کل کشور باید وجود داشته باشد اما در هر استان متناسب 

با ظرفیت ها و شرایط خود دنبال شود. 
دکتر جهانگیري در ادامه با تاکید بر اینکه منطقه آزاد انزلي مي تواند یکي 
از کانون هاي مهم توسعه باشد که بخشي از بار توسعه استان گیالن را بر 
دوش بکشد، خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلي مي تواند و باید به یکي از 
قطب هاي تجاري کشور تبدیل شود و حجم مبادالت تجاري و ترانزیت 

کشور را افزایش دهد. 
افتتاح کریدور چین- قزاقستان- به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
تاریخي- نظر  از  کشور  توسعه اي  مهم ترین ظرفیت هاي  از  یکي   ایران 

هیچ  گفت:  و  دانست  ابریشم  جاده  را  بین المللي  و  منطقه اي   فرهنگي، 
ابریشم  از جاده  را  ایران  تاریخي  کسی نمي تواند سهم، نقش و جایگاه 

حذف کند. 
وي افزود: خیلي ها تالش کردند که بگویند مي توان ایران را دور زد و 
و  مهم ترین  از  یکي  ابریشم  جاده  اما  کرد،  تعریف  کریدور  ایران  بدون 
موثرترین تجربه هاي تمدني بشر بوده و هر کسی امروز به دنبال احیاي 
جاده ابریشم است، باید به این تمدن توجه کند و باید بداند که نمي توان 
جاده ابریشم را احیا کرد اما آنچه کانون تاریخي و تمدني جاده ابریشم 
بوده است را نادیده گرفت. قطعا ایران باید در جاده ابریشم نقش کلیدي 

داشته باشد. 
دکتر جهانگیري روابط جمهوري اسالمي ایران با چین را روابط راهبردي 

توصیف کرد و با بیان اینکه چین شریک نخست تجاري ایران است، به 
37میلیارد دالر حجم مبادالت تهران و پکن اشاره و خاطرنشان کرد: ما 
ارتقا  با چین و کشورهاي آسیاي میانه  عالقه مند هستیم روابط خود را 
دهیم و همبستگي ما با این کشورها به معناي آن است که هیچ تحریمي 

علیه ملت ایران کارساز نخواهد بود. 
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: این اشتباه آمریکا است که تصور 
زانو  به  را  با ظرفیت هاي گسترده  ایران  مانند  مي کند مي تواند کشوري 
درآورد. ایران تاکنون نه به کسي زور گفته و نه اهل زور شنیدن است. 
حقوق  از  و  باشد  مستقل  کشوري  مي خواهد  ایران  اسالمي  جمهوري 
هیچ  زور  حرف  بار  زیر  و  کند  استفاده  خود  ملت  حقوق  و  بین المللي 

کشوري نخواهد رفت. 
وي با اشاره به مذاکرات 18ماه ایران و کشورهاي 1+5 و توافق برجام 
ما  که  داد  نشان  آمده  وجود  به  توافق  و  استدالل ها  مذاکرات،  گفت: 
کشوري اهل گفتگو، مذاکره و منطق هستیم، اما اهل تسلیم حرف زور 
قرباني  را  خود  ملت  حقوق  نیستیم  حاضر  و  نیستیم  بي منطق  حرف  و 

زورگویي دیگران کنیم. 
دکتر جهانگیري با تاکید بر اینکه باید کریدورهاي مختلف حمل و نقلي 
کشور را افزایش دهیم، به فعالیت گسترده بنادر جنوب کشور اشاره کرد 
و گفت: عالوه بر بنادر شهید رجایي، امام خمیني)ره( و خرمشهر، حجم 
یافته  افزایش  برابر  چند  اخیر  سال  چند  طول  در  چابهار  بندر  ظرفیت 
را  توسعه  روند  نیز  هنوز  و  رسیده  تن  8میلیون  به  تن  2.5میلیون  از  و 
طي مي کند و خطوط ریلي آن به راه آهن سراسري کشور متصل شده 
نیز  افغانستان و آسیاي میانه  راه آهن  به  اتصال آن  براي  برنامه ریزي  و 

انجام شده است. 
راه اندازي  و  افتتاح  خاطر  به  تبریک  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
اجراي  تالشگران  و  دست اندرکاران  از  چین- قزاقستان- ایران،  کریدور 
وجود  با  که  نیست  کشوري  ایران  گفت:  و  کرد  قدرداني  برنامه  این 
را  آن  بتوان  نقلي  و  حمل  مختلف  کریدورهاي  و  متعدد  ظرفیت هاي 

محدود کرد.

گزارش: حسين مرادی

دکتر اسحاق جهانگیری در سفر یک روزه به منطقه آزاد انزلی جهت افتتاح 
رسمی کریدور حمل و نقل چین- قزاقستان- ایران و بهره برداری از چند پروژه 
صنعتی و گردشگری استان گیالن، با دبیر شورایعالي و تعدادی از مدیران 

عامل مناطق آزاد کشور نشستی برگزار کرد.
تصمیم  پیامد های  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون  نشست،  این  در 
آمریکا در خروج یک جانبه و غیرقانونی از برجام، گفت: در صورت هماهنگی، 
بحران های  از  می توان  مسئوالن  و  نخبگان  مردم،  همبستگی  و  انسجام 

پیش رو عبور و دشمن را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کرد.
دکتر جهانگیري گفت: در شرایط موجود هر کسی دلسوز ایران،  کشور و مردم 
است وظیفه دارد دین خود را ادا کند و مدیران دستگاه ها باید فعاالنه و با 
روحیه قوي بیندیشند که چگونه مي توانند به سهم خود در حل مشکالت 

پیش روي کشور کمک کنند. 
وي با تاکید بر اینکه وظیفه ملي همه مدیران طراحي و برنامه ریزي صحیح 
براي مقابله با تحریم ها و عبور از چالش هاي پیش روي کشور است، اظهار 
برهه  در  فساد  بروز  زمینه هاي  جدي،  نظارت  و  برنامه ریزي  با  باید  داشت: 
کنوني را از میان برد و با توجه به تجربه قبلي تحریم ها، با مفسدان اقتصادي 

با قاطعیت برخورد کرد. 
ایجاد  براي  آمریکایي ها  برنامه  تشریح  ضمن  رئیس جمهوری  اول  معاون 
مشکل اقتصادي در کشور گفت: هدف از این تحریم ها ممانعت از پیشرفت 
ایران را  این فشارها ملت  با  آنها  ایران است و  و توسعه جمهوري اسالمي 

هدف گرفته اند. 
دکتر جهانگیري در بخش دیگري از سخنان خود با بیان اینکه مناطق آزاد 
به  توجه  با  آزاد  مناطق  منطقه هستند، گفت:  و  توسعه کشور  اصلي  کانون 
قوانین و مقررات تسهیل کننده باید بتوانند در جذب گردشگر داخلي و خارجي، 

ایجاد صنایع تولیدي و صادرات محور نقش خود را به خوبي ایفا کنند. 
آزاد  مناطق  اداره  نحوه  درخصوص  آسیب شناسي  ضرورت  به  اشاره  با  وي 

راهاندازیکریدورچین-قزاقستان-ایراندرمنطقهآزادانزلی

درمسیرتوسعهاقتصادیاستانوکشور
بنادرکاسپینوانزلینقشمهمیدارند

مناطقآزادکانوناصلیتوسعهکشورهستند

منطقهآزادانزلی،باپتانسیلهایموجود
میتواندکانونتوسعهدرتمامیمحورهاباشد

با استانداردها و شاخص های نسل سوم  پسکرانه آن، کاسپین به یک بندر 
تبدیل می شود که در نوع خود در بنادر ایران کم نظیر است.

همچنین در جریان سفر جهانگیری پروژه تولید مواد افزودنی ضدیخ، روغن 
ترمز، روغن  موتور، اسپری مو و انواع خوشبوکننده هوا نخستین پروژه ای 
است که به لحاظ برخورداری از فناوری باال و با در نظر گرفتن عواملی چون 
از  استفاده  با  و  استان گیالن  نیروهای تحصیلکرده و متخصص در  وجود 
مزایای قانونی منطقه و به  منظور دستیابی به بازارهای صادراتی کشورهای 
در  واقع  و 763مترمربع  به مساحت 11هزار  زمینی  در  دریای خزر  حاشیه 

شهرک صنعتی شماره 2 منطقه آزاد انزلی مورد بهره برداری قرار گرفت.
در پروژه مذکور که در ساخت آن از استانداردهای روز دنیا استفاده گردیده، 
اشتغال  زمینه  که  پذیرفته  صورت  ریال  250میلیارد  بالغ بر  سرمایه گذاری 

70نفر را به صورت مستقیم ایجاد کرده است.
 .DOT3 تولیدات کارخانه مذکور شامل انواع ادتیو ضدیخ و روغن ترمزهای
از  را  اسپری مو و خوشبوکننده هوا هست که کشور  DOT۴ و همچنین 
واردات بخش عمده ای از مواد مذکور بی نیاز نموده و به لحاظ استفاده از 
قابلیت صادرات به کشورهای  اروپا  از  استانداردهای روز دنیا  با  تولید  خط 

همسایه را نیز خواهد داشت.
معاون  توسط  ام اس  داروی  تولید  طرح  هم زمان  به  صورت  همچنین 
سرمایه گذار  آن  ساخت  برای  که  رسید  بهره برداری  به  رئیس جمهوری 
و  هزار  یک  متراژ  به  زمینی  در  ریال  100میلیارد  بالغ بر  خصوصی  بخش 
681مترمربع و در 3طبقه در شهرک صنعتی شماره 2 منطقه آزاد انزلی هزینه 
کرده و با شروع به کار آن زمینه اشتغال 35نفر از نیروهای تحصیلکرده و 

متخصص را فراهم کرده است.
پروژه مذکور در راستای اولویت های واگذاری زمین به صنایع های تک و با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام  شده و با عنایت به دانش بنیان بودن 
فرایند تولید پروژه مذکور در سال موسوم به حمایت از کاالی ایرانی، کشور 

از واردات بخشی از محصول یاد شده نیز بی نیاز خواهد شد.
از نقاط قوت پروژه مذکور تخصص سهامداران شرکت مجری هست که 
با عنایت  بوده و سهامداران مذکور  برتر داروسازی کشور  اساتید  از  عمدتا 
به وجود فارغ التحصیالن و نیروهای تحصیلکرده فراوان استان گیالن در 
رشته های پزشکی و باالخص داروسازی، منطقه آزاد انزلی را جهت اجرای 

پروژه انتخاب کرده است.
دکتر اسحاق جهانگیري در ادامه سفر به منطقه آزاد انزلي از کارخانه تولید 
پوشاک هپي لند بازدید کرد و از ظرفیت تولید و میزان صادرات این واحد 

تولیدي مطلع شد. 
مجموعه کارخانجات هپي لند )سرزمین شاد( عرضه کننده پوشاک نوزاد تا 
نوجوان، سیسموني و اسباب بازي هستند که در استان هاي مختلف کشور 

فعالیت دارند. 
مرکز پوشاک هپي لند انزلي براي 700نفر به صورت مستقیم و 800نفر به 

صورت غیرمستقیم اشتغال زایي کرده است.
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گفت: شناخت مسائل حقوقي براي ممانعت از موازي کاري و تداخل فعالیت 
دستگاه هاي دولتي در این مناطق،  برنامه ریزي و ارائه بسته جامع براي جذب 
گردشگر داخلي و خارجي و هماهنگي با سایر نهادها به ویژه مجلس شوراي 
در  باید  آزاد  مناطق  براي  شده  پیش بیني  هدف گذاري  درخصوص  اسالمي 

دستور کار دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد قرار بگیرد. 

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي:

مناطق آزاد از ظرفیت الزم براي کمك به دولت در شرایط 
دشوار کنوني برخوردار است

مشاور  بانک  مرتضي  رئیس جمهوری،  اول  معاون  سخنان  از  پیش 
رئیس جمهوری و دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور با اشاره 
به اهمیت فعالیت مناطق آزاد در جهت سیاست هاي اقتصادي دولت و نقش 
این مناطق در توسعه و شکوفایي کشور گفت: با استقرار گمرک در مناطق 
آزاد مشکل قاچاق کاال برطرف شده و این مناطق مي توانند به تدریج جاي 
برعهده  را  بانکي  انتقاالت  و  نقل  و  تجارت  در  منطقه  از کشورهاي  برخي 

بگیرند. 
ویژه  به  آزاد  مناطق  اقتصادي  شاخص هاي  از  آماري  گزارشي  ارائه  با  وي 
و  داخلي  گردشگر  و  سرمایه گذار  جذب  میزان  عمراني  طرح  ده ها  اجراي 
خارجي،  اشتغال زایي و صادرات و واردات گفت: مناطق آزاد به دلیل موقعیت 
ژئوپلتیک خود از ظرفیت الزم براي کمک به دولت در شرایط دشوار کنوني 

برخوردار است و در این زمینه تمام مساعي خود را به کار خواهیم بست. 
همچنین چند تن از مدیران مناطق آزاد کشور دیدگاه هاي خود در خصوص 
تعیین شده  اهداف  به  در دستیابي  مناطق  این  ناکامي  یا  و  موفقیت  دالیل 
اصالح ساختار بودجه اي، اداري و منابع انساني، ظرفیت هاي بالقوه و برخي 

موازي کاري ها را بیان کردند.



وزارتخانه فهرست  این  اعالم کرد:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
به مراجع  را  ای در حوزه کاری خود  مبادله  ارز  استفاده کنندگان  سوء 

ذیصالح منعکس کرده است.
نشست  حاشیه  در  جهرمی  آذری  جواد  محمد  آزاد،  مناطق  گزارش  به 
در  نابینایان  و  کم بینایان  ورزش های  فدراسیون  رئیسه  هیات  اعضای 
منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
انتظار می رود سایر وزارتخانه ها نیز فهرست سوء استفاده کنندگان از ارز 

مبادله ای را اعالم کنند.
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فهرست این شرکت ها 
را منتشر کرده و دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی 

کل کشوردر حال بررسی موضوع هستند.
مشکالت  با  کشور  که  حوزه ای  هر  در  کرد:  اضافه  جهرمی  آذری 

بین المللی و اقتصادی مواجه شده، مردم با مسئوالن همراهی کرده اند.
فساد  اما  کرده اند  تحمل  را  سختی ها  مردم  چند  هر  داشت:  بیان  وی 

برایشان غیرقابل تحمل است.
رئیس جمهوری در نشست هیات  آذری جهرمی گفت: همان گونه که 
دولت و سایر نشست ها تاکید داشتند، باید فهرست سوء استفاده کنندگان 

از ارز مشخص شود.
وی ادامه داد: مردم را نباید نامحرم بدانیم و فهرست ها باید شفاف منتشر 
شود، اگر به بهانه های مختلف این کار را انجام ندهیم غیرقابل قبول 

است، زیرا شفاف سازی به رشد کشور کمک می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری از سخنان خود به 

به صورت جدی پیگیر راه اندازی فرودگاه مسافربری پیام هستیم

اخبار - مناطق  ویژه

بازدید وزیر ارتباطات و معاون سیاسی وزیر امور خارجه از منطقه ویژه پیام:

اخبار - چابهار
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اعالم کرد:

عمان خواستار سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار
CHABAHARچابهار

نشست هفدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
ایران  کشور  دو  بازرگانی  وزرای  حضور  با  عمان  و 
و عمان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در 

مسقط برگزار گردید.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  کردی  عبدالرحیم 
سازمان منطقه آزاد چابهار در خصوص این نشست 
وزیر  السنیدی،  که  نشست  این  در  داشت:  اظهار 
صنعت،  وزیر  شریعتمداری  دکتر  و  عمان  صنعت 
توسعه  بر  داشتند،  حضور  ایران  تجارت  و  معدن 
منطقه  و  بندر  طریق  از  کشور  دو  همکاری های 

چابهار تاکید شد.
تامین  مشترک،  سرمایه گذاری های  افزود:  وی 
و  شیالتی  همکاری های  دامی،  و  غذایی  نیازهای 
چابهار  و  صحار  بنادر  دریایی  نقل  و  حمل  توسعه 

محورهای اصلی این مذاکرات بود.
در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

مناطق آزاد مکانیزم 
همزمان جلب و جذب 

سرمایه گذاری و توسعه 
صادرات است

سرپرست دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار گفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت:

دکتر عبدالرحیمی در نشست معاونین 
سرمایه گذاری و توسعه مدیریت 

سازمان های مناطق آزاد:

چابهار  آزاد  منطقه  مهندسی  و  فنی  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
ساماندهی  و  توسعه  برای  ریال  500میلیون  و  گفت:70میلیارد 
و  سیستان  جنوب  در  شهرستان  این  طیس  روستای  زیرساخت های 

بلوچستان در سال جاری پیش بینی شده است.
برای  شده  گرفته  درنظر  اعتبارات  داشت:  اظهار  بلیده ای  حمیداهلل 
پیاده روسازی،  جدول گذاری،  آسفالت،  بوستان،  ساخت  زیباسازی، 
مشکالت  حل  روستا،  تفصیلی  و  جامع  طرح  تهیه  معابر،  بازگشایی 

بهداشتی، آموزشی، آب رسانی و برق رسانی هزینه می شود.
وی بیان کرد: ساخت خانه بهداشت و پایگاه اورژانس، ساخت کتابخانه، 
اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب، انجام مطالعات مربوط به شبکه 
جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه از جمله کارهای پیش بینی شده برای 

اجرا در این روستا است.
برای  طیس  روستای  اسالمی  شورای  با  موافقت نامه  تمدید  از  وی 
ساماندهی، بهبود سطح رفاه عمومی روستاییان و توسعه منطقه ای این 

روستای تاریخی خبر داد.
معاون فنی مهندسی سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: انجام مطالعات 
مربوط به برق روستا، تامین روشنایی معابر، ساخت ساختمان دهیاری، 
کتابخانه، اجرای محوطه سازی مسجد جامع و ارائه کمک های آموزشی 
به مدارس سطح روستا از جمله اقدامات برای ساماندهی روستای طیس 

است.
بلیده ای افزود: در سال جاری انجام مطالعات آثار باستانی و انجام مرمت 
و بهسازی الزم، خرید ماشین جمع آوری زباله، ساخت پارک محله ای، 
کمک به توسعه زیرساخت های ورزشی، تهیه تجهیزات مبلمان شهری 
مشتمل بر تابلوهای شهری، مخازن زباله، نصب المان های شهری نیز 

انجام خواهد شد.
انجام مطالعات مربوط به طرح توانمندسازی بافت های فرسوده و  وی 
سکونتگاه های غیررسمی و صدور سند مالکیت، اجرای راه های دسترسی 
در ورودی روستا با توجه به حجم باالی ترافیک را از دیگر کارهای مهم 

درنظر گرفته برای توسعه و ساماندهی روستای طیس عنوان کرد. 
تاریخی  روستای  کرد:  تصریح  چابهار  آزاد  منطقه  مدیره  هیات  عضو 
طیس در پیکره پنجم منطقه آزاد واقع شده و با توجه به موقعیت طبیعی 
این منطقه در کرانه شمال غربی دریای عرب موقعیت خاص و ویژه ای 

معاون فنی و مهندسی سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت:

70میلیارد ریال برای توسعه روستای طیس چابهار پیش بینی شده است

بررسی برنامه های کالن توسعه 
بندر چابهار در مرکز راهکارهای تحول 

و پیشرفت ریاست جمهوری

تدوین برنامه مسئولیت اجتماعی برای شرکت ها 
و سرمایه گذاران در منطقه آزاد چابهار

تجاری-سرما یه گذاری  هیات  کرد:  اعالم  پایان 
نمودن  عملیاتی  و  بررسی  برای  به زودی  عمان 
خواهند  سفر  چابهار  به  توافقات  و  فرصت ها 

نمود.
و  ایران  پیشین  مذاکرات  در  است،  ذکر  به  الزم 
عمانی،  طرف  جدی  خواسته های  از  یکی  عمان 
آزاد  منطقه  در  لجستیکی  و  صنعتی  سرمایه گذاری 

چابهار بود.
فعالیت های  توسعه  با  تا  بود  گردیده  مقرر  همچنین 
از مواد  نیازهای عمان  اقتصادی دوسویه،  تجاری و 
آزاد  منطقه  طریق  از  طیور  و  دام  خوراک  غذایی، 

چابهار تامین گردد.
قرنطینه  مرکز  یک  ایجاد  درخواست  آن  بر  عالوه 
کشور  بازرگانی  وزیر  که  داشتند  ایران  در  را  دام 
اعالم نمود که این امر از طریق منطقه آزاد چابهار 

امکان پذیر است.

انتقال، شبکه  به خط  مربوط  نخست  مرحله  مطالعات  آشامیدنی سالم، 
آغاز  پارسال  نیمه دوم مهرماه  از  آشامیدنی  توزیع و مخزن ذخیره آب 

شده است.
بلیده ای گفت: ادامه مطالعات مرحله دوم مربوط به خط انتقال آب، شبکه 
توزیع و مخزن ذخیره آب آشامیدنی در آذرماه پارسال برای اجرای این 

طرح یک دوره 24ساله در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این طرح برای 14هزار و 683نفر جمعیت روستای طیس 

در سال 1420 درنظر گرفته شده است.
وی افزود: حجم مخزن مورد نیاز سه هزار مترمکعب، مخزن اولیه 2هزار 
مترمکعبی و مخزن تکمیلی هزار مترمکعب درنظر گرفته شده و براساس 
زده  تخمین  ریال  75میلیارد  بر  افزون  اولیه  اجرایی  هزینه  فوق  مبانی 

می شود.
وی ادامه داد: این هزینه مشتمل بر هزینه های اجرای 50کیلومتر خط 
انتقال، انشعابات اصلی و فرعی و مخزن سه هزار مترمکعبی خواهد بود.

معاون فنی و مهندسی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: فاز نخست در 
مسیر ورودی روستای طیس از فروردین ماه سال جاری با هزینه تقریبی 
و  200خانوار  حداقل  به  انشعاب دهی  با  و  شده  آغاز  تومان  65میلیون 
انشعابات  600متر  و  هزار  و  اصلی  انتقال  خط  200متر  و  هزار  اجرای 

فرعی و پیشرفت فیزیکی باالی 95درصد در حال انجام است.
بلیده ای اظهار داشت: پیش بینی می شود فاز دوم اجرایی خط انتقال، شبکه 
توزیع و مخزن ذخیره آب آشامیدنی روستای طیس برای کل روستا پس از 

اخذ مجوزهای الزم و تامین اعتبار در سال های آینده آغاز شود.
پیشنهاد  و  اولیه  پیش بینی های  براساس  را  دوم  فاز  اجرای  مدت  وی 
اعبتار  تخصیص  و  اجرایی  عملیات  آغاز  از  پس  2.5سال  طراح  مشاور 

الزم عنوان کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: بعد از گذشت 24سال از تاسیس منطقه آزاد 
امکانات  از  آزاد  ساکنان طیس به عنوان تنها روستای محدوده منطقه 
اولیه نظیر نعمت آب، برق، طرح هادی، آسفالت معابر، سند مالکیت و 

فضای سبز مناسب بهره مند شوند.
وی گفت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار شخصا بر اجرای طرح ها 
در روستای طیس نظارت و تاکید زیادی برای تسریع در ساماندهی و 

توسعه این روستا دارند.

جلسه  در  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  بین المللی  دانشگاه  سرپرست 
راهکارهای توسعه فناوری در مرکز راهکارهای تحول و پیشرفت 
ریاست جمهوری، طراحی و توسعه اکوسیستم آموزش، پژوهش و 
فناوری با توجه به برنامه های کالن توسعه بندر چابهار مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
ارسالن دژکام افزود: این دانشگاه با همکاری نهادهای متولی حوزه 
بندر  در  فناوری  انتقال  زیرساخت های  تقویت  جهت  در  فناوری 

راهبردی چابهار به  صورت فعال و برنامه محور گام برمی دارد.
وی اضافه کرد: مرکز راهکارهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، 

متولی تنظیم و سیاست گذاری فعالیت های فناورانه در کشور است.
دژکام از توافق راه اندازی مرکز پیشرفته آموزش انیمیشن با همکاری 
این نهاد خبر داد و افزود: مرکز پیشرفته آموزش انیمیشن دانشگاه 
بین المللی چابهار، متولی تربیت نیروی انسانی برای صنعت انیمیشن 

کشور خواهد بود.

در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
همایش صیانت گفتمان سازی و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر 
گفت: این سازمان برای شرکت ها و سرمایه گذارانی که خواهان 
سرمایه گذاری و استفاده از مشوق ها و مزایای سرمایه گذاری در 

منطقه می باشند، برنامه مسئولیت اجتماعی گردآوری کرده است.
به  توجه  و  اجتماعی  مسئولیت  به  عمل  افزود:  کردی  عبدالرحیم 
بحران ها و مسائل اجتماعی که سازمان با آن مواجه است، موتور 

محرکه توسعه محور شرق و سواحل مکران می باشند.
کردی اضافه کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر همه نهادهای 
اجرایی و انتظامی تالش کرده و آنچه که به آن نیاز داریم، اراده 
اجتماعی برای ایجاد تاثیر رفتار مناسب بر بازار عرضه و تقاضا است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: کاری بنیادین و 
اساسی با کمک دانشگاه تهران در سازمان انجام شده که در آینده با 

مشارکت حداکثری شاهد موفقیت آن خواهیم بود.
این همایش  در  ویژه شهرستان چابهار  فرماندار  و  استاندار  معاون 
گفت: سازمان های مردم نهاد ظرفیت خوبی برای حل بحران های 

اجتماعی از جمله مبارزه با مواد مخدر هستند.
غالمرضا مجیدی افزود: تمامی دستگاه های اجرایی مکلف هستند 
برای غلبه و حل مشکالت و بحران های اجتماعی که طیف عظیمی 

از جامعه را در برمی گیرد، حمایت و پشتیبانی نمایند.

را به آن داده است.
جزء  سیاسی  تقسیمات  و  اداری  نظر  از  بندر طیس  داد:  ادامه  بلیده ای 
محدوده اراضی منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار قرار گرفته است که 
به واسطه رشد و  بوده که  پذیرای موج مهاجرانی  اخیر  طی سال های 

توسعه بندر چابهار در این روستای حاشیه ای سکنی گزیده اند.
اقماری  روستای  به  تبدیل  طیس  روستای  دیگر  نوعی  به  گفت:  وی 

چابهار شده است.
بلیده ای با بیان اینکه با بررسی تحوالت جمعیتی سال های اخیر مشاهده 
سه ونیم  به  نزدیک  روستا  این  جمعیت  گذشته  30سال  طی  می شود 
طیس  روستای  جمعیت  کرد:  خاطرنشان  است،  یافته  افزایش  برابر 
آزاد  منطقه  ایجاد  از  قبل  سرشماری  آخرین  در  یعنی  سال 1365  در 
چابهار 213خانوار و هزار و 860نفر جمعیت بوده و این عدد در آخرین 
سرشماری در سال 1395 به هزار و 526 خانوار و جمعیت معادل 6هزار 

و 348نفر رسیده است.
وی ادامه داد: روند رشد این روستا به دالیل فوق بسیار بیشتر از حداکثر 

رشد معمول در ایران بوده است.
آب  به  اهالی  مبرم  نیاز  و  فوق  موارد  به  عنایت  با  کرد:  تصریح  وی 

نشست چگونگی تسهیل جلب و جذب سرمایه گذاری 
و نحوه تامین مالی مناسب از بازار سرمایه برای اجرای 
با  راهکارها  و  چالش ها  مناطق،  توسعه ای  پروژه های 
معاونین  رئیس جمهوری،  بانک مشاور  حضور مرتضی 
مدیریت  توسعه  معاونین  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

سازمان های مناطق آزاد در تهران برگزار شد.
توسط  که  نشست  این  در  آزاد،  مناطق  گزارش  به 
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار گردید، 
محمدرضا عبدالرحیمی مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه 
آزاد  مناطق  گفت:  دبیرخانه  این  سرمایه گذاری  و 
مکانیزم همزمان جلب و جذب سرمایه گذاری و توسعه 
صادرات است و ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق 
مناطق  این  در  سرمایه گذاری  توسعه  هدف  بر  آزاد 

تصریح می کند.
تولید  اشتغال،  تاکید کرد: سرمایه گذاری ضرورت  وی 
گذشته  5سال  ظرف  آزاد  مناطق  و  است  صادرات  و 
در توسعه صادرات عملکرد خوبی داشته اند، هرچند که 
هنوز در این بخش با ایده آل و انتظارات فاصله داریم.

هم چنین در این نشست چالش های قابل مدیریت در 
این  فرامنطقه ای  چالش های  نیز  و  آزاد  مناطق  داخل 

مناطق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
امور  برنامه ریزی و هماهنگی  معاون  معزالدین  محمد 
مناطق و اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این 

نشست حضور داشتند.

مسافربری شدن فرودگاه پیام البرز اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه ها در 
ستاد اقتصاد مقاومتی البرز، راه اندازی فرودگاه مسافربری پیام است که 
به صورت جدی این مسئله در حال پیگیری بوده و مجوزهای مختلف 

اخذ شده است.
آذری جهرمی افزود: یکی از مشکالت برای مسافربری شدن فرودگاه 
شد  مقرر  منظور  همین  به  که  است  دسترسی  راه های  مسئله  پیام، 
جاده  و  دهد  اختصاص  الزم  اعتبار  خصوص  این  در  البرز  استانداری 

دسترسی به فرودگاه پیام تعریض شود.
دفن  را  پیام  فرودگاه  شدن  مسافربری  مشکالت  از  دیگر  یکی  وی، 
زباله ها در نزدیکی این فرودگاه برشمرد و بیان داشت: نشست هایی با 
البرز و دیگر مسئوالن منطقه برای رفع مشکل برگزار  حضور استاندار 

شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: با توجه به اینکه دفن زباله ها 
باعث تجمع پرندگان در اطراف فرودگاه می شود یا زباله ها بر اثر وزش 
باد به سمت فرودگاه به حرکت درمی آید، به همین منظور باید محیط 

اطراف این مکان استانداردسازی کرد.
آذری جهرمی افزود: مشکالت زیست محیطی با فعالیت فرودگاه پیام 
گره خورده که با جدیت در حال پیگیری موضوع هستیم تا در کوتاه ترین 

زمان ممکن این مشکالت برطرف و ساماندهی شود.
به  جدیت  با  پیام  فرودگاه  آماده سازی  اجرایی  روند  اگر  داد:  ادامه  وی 
پیش برود، به احتمال زیاد در هفته دولت امسال اولین پرواز بین المللی 

از فرودگاه پیام به مقصد نجف اشرف انجام خواهد شد.
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Iran’s non-oil exports rise 
15.5% in 3 months yr/yr

Iran’s 1st intl. gas exhibition 
slated for early Sep.

Iran could export $11.6 billion of non-
oil goods during the first three months of 
the current Iranian calendar year (March 
21-June 21, 2018), showing an annual in-
crease of 15.5 percent, Iranian economy 
minister announced in a press conference 
on Tuesday.
Level of imports in the said time, as IRNA 
quoted Masoud Karbasian as saying, stood 
at $11 billion, registering 2.7 percent de-
crease in comparison with the same period 
in preceding year.
According to the minister, the government 
has allocated $18 billion for imports of 
necessary goods during the present Iranian 
year which will end on March 20, 2019.
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Iran now policy commission member at WCO

Japan, S.Korea seeking waivers from U.S. sanctions on Iran’s oil
As Iran’s two major oil buyers, Japan 
and South Korea are in talks with the 
U.S. in order to get waivers over U.S. 
sanctions on Iran for buying crude oil 
from the country.
As Reuters reported, earlier on 
Wednesday Japan’s Chief Cabinet 
Secretary Yoshihide Suga said that 
Japan and the United States were in 
talks about the sanctions on Iran, but 
declined to reveal details.
South Korea as well is negotiating 
with the U.S. in order to get an ex-
emption from the U.S. sanctions, 
an Energy Ministry official who de-
clined to be named told Reuters.

Iran’s Kharg Island oil terminal capacity for re-
ceiving, storing and exporting of oil is set to in-
crease by 700,000 barrels per day (bpd) in two 
years, IRNA reported on Tuesday quoting an oil 
official.
According to Pirouz Mousavi, the managing 
director of Iranian Oil Terminals Company 
(IOTC), the necessary infrastructures for 
such a growth are being prepared in the ter-
minal.
Iran exported 800 million barrels of crude oil from 
Kharg Island terminal in south part of the country 

“We are in the same position as Ja-
pan. We are in talks with the United 
States and will keep negotiating to 
get an exemption,” said the official.
The United States is demanding 
countries cut all imports of Iranian 
oil from November, a senior State 
Department official said on Tuesday 
as the Trump administration ramps 
up pressure on allies to cut off fund-
ing to Iran.
Both Japan and South Korea won 
waivers that allowed them to buy 
limited amounts of oil from Iran dur-
ing the previous round of sanctions 
that ended in 2016.

during the last Iranian calendar year 1396 (ended 
on March 20).
Due to its close distance to oilfield regions, its 
good offshore position and suitable depth for gi-
gantic oil vessels berthing, Kharg Island oil ter-
minal has been recognized as one of the country’s 
most suitable places for crude oil export and load-
ing sites.
According to the official, Iran is currently export-
ing about 2.6 million bpd of crude oil and gas 
condensate, most of which is being shipped from 
Kharg terminal.

Iran is accepted as a member of 
World Customs Organization 
(WCO) Policy Commission regard-
ing the vote of the international body 
members at the ongoing 132nd WCO 
meeting in Brussels, IRNA reported 
on Saturday.
Iran has been elected for the second 
time as a WCO member after 14 
years, the report said.
WCO, established in 1952 as the Cus-
toms Co-operation Council (CCC) 
is an independent intergovernmental 
body whose mission is to enhance the 
effectiveness and efficiency of Cus-
toms administrations.
Today, the WCO represents 182 cus-
toms administrations across the globe 
that collectively process approximate-

ly 98 percent of world trade. As the 
global center of customs expertise, 

the WCO is the only international 
organization with competence in cus-

Govt. aims to strengthen 
national currency

Kharg oil terminal›s capacity to increase by 700,000 
bpd in 2 years

Government spokesman Mohammad Baqer Nobakht on 
Tuesday said that the government’s main target is increas-
ing the value of national currency, rial, however, the job will 
not be fulfilled without the support of the Iranian nation.
“Domestic economy faces no problem and we plan to 
strengthen our national currency,” IRIB quoted him as 
saying in a news conference.
“From March 21 to June 24, the government has paid 
above $11.16 billion of foreign currencies, which is not 
less than the figure of the same time span in the preced-
ing year,” he said, “demand for and supply of foreign 
currencies in the said time has increased 21 percent 
compared to that of the previous year, while government 
oil revenues and general income has increased 74 per-
cent and 59.8 percent, respectively.”

toms matters and can rightly call itself 
the voice of the international customs 
community.
The policy commission was estab-
lished to act as a dynamic steering 
group to the council. The commission 
concerns itself with broad policy ques-
tions relevant to the WCO›s activities. 
It acts as a dynamic steering group to 
the council and initiates studies on the 
policies, practices, and procedures of 
the WCO with the objective of assist-
ing the council to achieve the broad 
aims of its activities. Membership of 
the policy commission is restricted to 
a specific number of WCO members, 
elected by the Council on a regional 
basis from among the active Members 
in the region.

Iran’s first international gas exhibition (IRGS 
2018) is due to be held at Shahr-e-Aftab 
Complex in Tehran during September 1-4.
In this regard, attended by a number of 
officials and over 100 journalists a press 
conference was held at Espinas Hotel in 
Tehran on Monday to promote and intro-
duce the exhibition.
Speaking at the press conference, Nasrollah 
Seifi, former managing director of Iran Fuel 
Conservation Company (IFCO), mentioned 
providing a stage for introducing Iran’s gas 
industry and its potentials, facilitating commu-
nication among Iranian and foreign companies 
active in this area, attracting foreign investment 
and improving Iran’s position as an energy hub 
in the region as well as technology transfer as 
some of the exhibition’s main goals.
According to the official, such events and ex-
hibitions could pave the way for foreign com-
panies and investors to enter Iran’s lucrative 
gas industry and therefore facilitate growth 
and development in this area.
“Iran has 15 neighboring countries and this gives 
Iran a significant strategic and geopolitical sig-
nificance in the region; Iran could be the main 
gas hub in the region,” Seifi told Tehran Times.
IRGS 2018 will cover 12 specialized sectors 
including drilling and exploration, gas supply, 
storage, distribution and transmission, tech-
nology and training, detection and evaluation, 
health, safety and environment and etc. and 
over 80 subsectors for products and services.
According to the Iranian Oil Ministry, the 
country’s proved natural gas reserves are 
about 1,201 trillion cubic feet (34.0 trillion 
cubic meters) that is about 17.8 percent of 
the world›s total reserves.



اخبار - قشم

ضیافت  برگزاری  از  قشم  عمومی  كتابخانه هاي  ویژه  اداره  رئیس 
اندیشه و قلم به مناسبت  اهالی  هم اندیشی شاعران، نویسندگان و 

روز قلم در كتابخانه اندیشه قشم خبر داد.
امینه دریانورد با اعالم این خبر گفت: این نشست در راستای همدلی 
بیشتر هنرمندان و اندیشمندان حوضه قلم با هدف تعالی بخشی به 
ارتقا  و  هنجارها  بر  تاثیرگذاری  در  افراد  اجتماعی  رسالت  و  كلمه 
این  به  متعلق  كه  فضایی  در  اجتماعی  نشاط  و  مکتوب  فرهنگ 
عزیزان است، با حضور شاعران و نویسندگان مطرح هم روزگارمان 

برگزار خواهد شد.
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پژوهشکده  رئیس  پوراعتماد،  حمیدرضا  پروفسور 
علوم شناختی در نشست با مسئوالن سازمان منطقه 
در  قشم  سنت  اهل  جمعه  امامان  از  جمعی  و  آزاد 
با  مقابله  برای  گفت:  رشد،  بین المللی  مركز  سالن 
سالم  مغزهای  به  جامعه،  هر  در  موجود  چالش های 

و برتر نیاز داریم. 
تربیت  و  تعلیم  استقرار  ژنتیکی،  دستکاری  از  وی 
دانش  از  استفاده  با  آموزش  مدارس،  در  شناختی 
برای  غربالگری  مصنوعی،  هوش  و   IT فناوری و 
توانبخشی افراد ناتوان و پیشگیری از تولد مغزهای 
نارسا به ویژه در خانواده های پرخطر به عنوان بخشی 
از راهکارها برای دستیابی به افزایش سرانه مغز برتر 

یاد كرد.
مواجه  مغزی،  آسیب  به  منجر  حوادث  از  پیشگیری 
شناختی  عملکردهای  مغزها،  سوگیرانه  مهاجرت  با 
و فرهنگ توجه به سالمت مغز، همچنین استفاده از 
ماشین و كامپیوتر از موارد دیگری بود كه پوراعتماد 
از آنها به عنوان راهکارهای داشتن سرانه مغز برتر 

نام برد.
عنوان  به  مغز  از  شناختی،  علوم  پژوهشکده  رئیس 
متعدد  حوزه های  و  خانواده  فرد،  سالمت  مركز 
اجتماعی نام برد و افزود: با داشتن مغزهای برتر در 
جامعه ای همچون قشم، می توان به سالمت روانی، 
كمک  مردم  زندگی  كیفیت  و  اقتصادی  اجتماعی، 

كرد.
حوزه  به  نسبت  عمومی  آگاهی  سطح  ارتقای  از  او 
عنوان مهم ترین  به  مغز  و عملکرد صحیح  سالمت 
راهکار برای افزایش سرانه مغز برتر در هر جامعه و 
منطقه نام برد و افزود: رسیدگی به مغز همچون قلب 

باید در برنامه های نظام سالمت قرار بگیرد.
توانبخشی  و  آموزش  شناسایی،  پوراعتماد،  گفته  به 
مغزهای آسیب دیده در قالب بیماری های مختلف از 
جمله اوتیسم و پیشگیری از معلولیت ها و اختالالت 
رشدی با بررسی های ژنتیکی هم از دیگر راهکارهای 

داشتن سرانه مغز برتر است.
و  آموزشی  مراكز  كلینیک ها،  كردن  دایر  از  وی 
توانبخشی و آموزش در مدراس به عنوان روش های 
سیستم های  از  استفاده  داد:  ادامه  و  برد  نام  سنتی 
اولیه  تشخیص  هدف  با  غربالگری  پیشرفته 
بیماری های حوزه مغز، آموزش و توانبخشی به افراد 
با سیستم های هوشمند نیز بخشی از روش های نوین 
برای پیشگیری از روند رو به رشد بیمارهای مغزی از 

جمله اوتیسم هستند.

مغز  امروز  كرد:  تاكید  كشور  برجسته  پروفسور  این 
انسان ها به شدت در معرض آسیب قرار دارد و فکر 

كردن به این مسئله اهمیت ویژه ای دارد.  
وی همچنین مشکالت حوزه سالمت را یک مشکل 
فرآیند  یک  به  رسیدن  هدف  بر  دانسته،  جهانی 
مشترک برای حل این مشکل در همه جوامع تاكید 
افراد  عنوان  به  روحانیون  مشاركت  خواستار  و  كرد 

صاحب نفوذ برای آگاهی بخشی به مردم شد.
به  رسیدن  در  خیرین  مشاركت  افزود:  پوراعتماد 
افزایش  به  كمک  و  معلولیت ها  از  عاری  جامعه ای 

سرانه مغزهای برتر بسیار حائز اهمیت است.
و  روانی  مشکالت  از  بهشتی،  شهید  دانشگاه  استاد 
آب  منابع غذایی،  آلودگی  اعتیاد،  اجتماعی همچون 
و هوا در كره زمین به عنوان عاملی موثر در جهت 
افزایش اختالالت رشدی مغز در نقاط مختلف جهان 

نام برد.
لزوم  بر  تاكید  با  شناختی  علوم  پژوهشکده  رئیس 
ایجاد یک مركز درمانی مربوط به معلولیت های مغز 
در قشم، گفت: به مدد دانش برتر ایران در حوزه های 
پزشکی، این مركز می تواند عالوه بر ارائه خدمات به 
استان های همجوار، به كشورهای  بیماران جزیره و 

حاشیه خلیج فارس نیز خدمت رسانی كند.
 

استقبال سازمان منطقه آزاد قشم برای 
ایجاد مرکز بیماری های مغزی

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با 
تقدیر از ارائه اطالعات علمی مربوط به بیماری های 
به  كمک  برای  را  سازمان  این  آمادگی  مغز،  حوزه 
ایجاد یک مركز علمی در این شاخه از علم پزشکی 

اعالم كرد.
تاثیرگذار  تریبون های  گفت:  كمالی  عبدالجواد 
مهمی  نقش  قشم  جزیره  روستاهای  در  جمعه  ائمه 
عاری  جامعه ای  داشتن  اهمیت  و  آگاهی  انتقال  در 
برای  تبلیغات  كنار  در  و  دارند  عهده  به  معلولیت  از 
پیشگیری از بیماری های معلولیتی، می توانند خیرین 
جامعه را برای مشاركت در ایجاد مركز بیماری های 

مغزی ترغیب نمایند.
به  مربوط  مركز  یک  زودی  به  اینکه  اعالم  با  وی 
بنام  َخیر  یک  توسط  قشم  جزیره  در  معلولیت ها 
آزاد  منطقه  سازمان  آمادگی  از  شد،  خواهد  احداث 
به  مربوط  زیرساخت های  ایجاد  راستای  در  قشم 
ساخت مركز بیماری های مغزی با مشاركت خیرین 

این جزیره خبر داد.
ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
شهید  دانشگاه  فنی  دانش  انتقال  حتم  طور  به  داد: 
بهشتی به این مركز می تواند به تولد كودكان عاری 
این  در  برتر  مغزهای  سرانه  افزایش  و  معلولیت  از 

منطقه كمک كند.
بنا به این گزارش، امام جمعه اهل سنت شهر قشم 
هم در این مراسم از دین و اعتقادات مردم به احکام 
مشکالت  رفع  در  مهم  عوامل  عنوان  به  اسالمی 

اجتماعی نام برد.
شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: اسالم در كنار تاكید 
به  اجتماعی،  اهمیت بهداشت و نظافت فردی و  بر 
اساسی  نیاز  عنوان  به  بیمارها  درمان  و  پیشگیری 
مقوله  اولویت  بیانگر  كه  دارد  ویژه ای  توجه  جامعه 

پیشگیری بر درمان است.
به گفته وی، هر قدر مردم به مبانی اخالقی خانواده 
پایبند باشند، به همان میزان به سالمت جامعه كمک 
بهره  با  باید  مردم  كنونی همه  شرایط  در  و  كرده اند 
بردن از علوم و فناوری های روز، همچنین با آگاه سازی 

جامعه به سالمت اجتماعی كشوركمک كنند.
نیز  قشم  جزیره  مختلف  روستاهای  جمعه  امامان 
آمادگی خود را برای انتقال اهمیت سالمت مغزی در 
جامعه و تولد فرزندان سالم برای ارتقا سطح دانش و 
نیروهای  آموزش  انسانی كشور اعالم كرده،  نیروی 
نیروها  این  ماندگاری  به  با توجه  بومی تحصیلکرده 
در جزیره و توانایی باالتر آنها در انتقال مفاهیم علمی 
حوزه سالمت با زبان بومی به جامعه محلی را بسیار 

مهم و تاثیرگذار ارزیابی كردند.
شایان ذكر است در این نشست، رسول اكبری معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم به همراه چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه 
یاری  و  حمایت  انجمن  اعضای  و  بهشتی  شهید 
از كودكان  انجمن حمایت  آسیب دیدگان اجتماعی و 
را  خود  نظرات  نقطه  نیز  )احیا(  توان یاب  نوجوانان  و 
برای كاهش آسیب های اجتماعی، دوری از گسترش 
معلولیت ها به ویژه بیماری های سیستم مغزی با هدف 

داشتن جامعه ای با مغزهای برتر تاكید كردند.
رئیس  مومنی  حمیدرضا  دعوت  به  نشست  این 
آزاد قشم  و مدیرعامل سازمان منطقه  هیات مدیره 
از اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی و 
مغز دانشگاه شهید بهشتی با هدف كمک به سالمت 
مردم این جزیره به ویژه تولد كودكان سالم در مركز 

بین المللی رشد قشم برگزار شد.

آمادگی سازمان منطقه آزاد قشم در جهت ساخت مرکز بیماری های مغزی
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

سرانه فضای سبز شهر قشم
 به 13مترمربع رسید

برگزاری ضیافت شعر و قلم در قشم

درج مدارک فعاالن اقتصادی قشم در بانک 
اطالعاتی سامانه ثبت سفارش کاال

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: سرانه 
از  بیش  افزایش  با  گذشته  سال  سه  طی  قشم  شهر  سبز  فضای 

90درصدی، به 13مترمربع رسیده است.
تورج امانی در جمع خبرنگاران اعالم كرد: هم اینک در شهر قشم 
شهرهای  در  و  مترمربع  528هزار  از  بیش  جمعیت،  نفر  40هزار  با 
500نفر  و  76هزار  با  قشم  جزیره  67روستای  و  سوزا  درگهان، 

جمعیت، 180هزار مترمربع فضای سبز داریم.
افزایش  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور  به  افزود:  وی 
از سه سال گذشته در نقاط مختلف جزیره آغاز  سرانه فضای سبز 
شده و طی این مدت یک هزار و 835نفر نخل ُمثمر در نقاط مختلف 
قشم كاشته شده كه سهم روستاها از این رقم بیش از 56درصد بوده 

و نهضت كاشت نخل در این جزیره همچنان ادامه دارد.
اعالم  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیر 
اینکه بیش از 30هزار نفر نخل كشت بافت با 11میلیارد ریال اعتبار 
خریداری شده است، افزود: تاكنون بیش از چهار هزار و 500نفر از 
این نوع نخل با مشاركت جهاد كشاورزی شهرستان قشم با هدف 

توسعه متوازن فضای سبز به روستاهای جزیره اهدا شده است.

زیباسازی اتوبان خلیج فارس با کاشت درختان نارگیل
در  نارگیل  800درخت  و  یکهزار  كاشت  برنامه  از  همچنین  او 
12كیلومتر مسیر اتوبان خلیج فارس از میدان علم و صنعت به سمت 
شهر درگهان با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال تا پایان امسال 
خبر داد و گفت: كاشت درختان نارگیل كه متناسب با شرایط آب و 
هوایی قشم است، جلوه زیبایی به اتوبان خلیج فارس در مسیر جاده 

شمالی می دهد.

اجرای سیاست کاهش هزینه نگهداری فضای سبز 
قشم

امانی گفت: با اجرای سیاست كاهش هزینه های حفظ و نگهداری 
فضای سبز، درختان گلدار همچون مشعل جنگل، تی وی تیا، گل های 
و  خرزهره  تابی بویا،  كاسیا،  پلومریا،  متنوع،  رنگ های  در  كاغذی 
چندین گونه جدید در نقاط مختلف جزیره جایگزین گل های فصلی 

كه هزینه نگهداری آنها بسیار زیاد است، خواهد شد.
او با اعالم اینکه ساالنه بیش از 300هزار نشاء گل فصلی در 15هزار 
مترمربع فضای جزیره قشم كاشته می شد كه هزینه نگهداری آن 
كاشت  مساحت  امسال  افزود:  می رسید،  ریال  6میلیارد  از  بیش  به 
گل های فصلی جزیره قشم با تمركز بر نقاط پرتردد كاهش می یابد 
و درختان گلدار با ماندگاری زیاد، با هدف كاهش هزینه های حفظ و 

نگهداری عرصه های فضای سبز، جایگزین آنها می شود.

ثبت نام  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  ترانزیت  و  گمرک  مدیركل 
درخواست واردات كاال توسط فعاالن اقتصادی قشم با درج مدارک 
تائید شده آنان در سامانه بانک اطالعاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد كشور خبر داد.
اولیه  نام  ثبت  از  پس  قشم  اقتصادی  فعاالن  گفت:  امیری  هرمز 
 esm.freezones.ir آدرس  به  سفارش  ثبت  سامانه  در 
می بایست مجوز فعالیت اقتصادی خود را حضوری به تائید مدیریت 

سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم برسانند.
و  گمرک  كل  اداره  توسط  دریافتی  تائیدیه  اینکه  اعالم  با  وی 
ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم در بانک اطالعاتی ثبت سفارش 
دبیرخانه  و  تجارت  توسعه  سازمان  افزود:  می شود،  بارگذاری  كاال 
شده،  تائید  مستندات  این  براساس  كشور  آزاد  مناطق  شورایعالی 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  كاالی  واردات  سفارش  ثبت  مراحل 
كشور از جمله قشم را پس از آماده سازی زیرساخت ها انجام می دهند.
كرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  ترانزیت  و  گمرک  مدیركل 
همانند  آزاد كشور  مناطق  در  كاال  واردات  به  مربوط  سفارش  ثبت 
سرزمین اصلی به عنوان سیاست اجرایی دولت با هدف حمایت از 

تجار، بازرگانان و تولیدكنندگان كاال انجام می شود.
اقتصادی  معاونت  حوزه  مدیران  سیاست  اینکه  اعالم  با  امیری 
سازمان منطقه آزاد قشم، حمایت از حقوق فعاالن اقتصادی است، 
گفت: گمرک این سازمان در دو شیفت كاری صبح و بعدازظهر در 

حال ارائه خدمات به تجار، بازرگانان و تولیدكنندگان كاال است.

مدیر امور شهری و روستایی 
سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

رئیس اداره ویژه کتابخانه هاي عمومی قشم خبر داد:

مدیرعامل شركت آب و برق و تاسیسات قشم از كاهش 
طریق  از  نیامده  حساب  به  آب  كل  میزان  30درصدی 
اصالح شبکه و تاسیسات توزیع و استفاده از تکنولوژی 
روز در شناسایی نقاط بحرانی شبکه و نشت یابی خطوط 

انتقال خبر داد.
اجرای  و  توزیع  شبکه  اصالح  با  گفت:  مومنی  فرامرز 
سیاست  قشم،  شهر  در  سال 1394  از  نشت یابی  پروژه 
بهینه سازی توزیع آب جایگزین سیاست افزایش ظرفیت 
تولید كه بسیار پرهزینه است، گردید و اقدامات صورت 
گرفته در این راستا باعث شد تا ضمن كاهش میزان تولید 
نیز در وضعیت عادی  توزیع  انتقال و  آب، سیستم های 

قرار گیرند. 
وی با بیان این مطلب كه سیستم جمع آوری و تصفیه 
فاضالب در شهر قشم قادر به بازیافت بالغ بر 30درصد 
میزان واقعی آب توزیع شده است كه این آمار در سطح 
ملی نیز حائز اهمیت می باشد، افزود: در میان كشورهای 
بازیافت آب  با حدود سی درصد  اسپانیا  اروپایی، كشور 
توزیع شده، رتبه اول را دارا است و در صورت بهره برداری 
دست  در  تصفیه خانه ای  ظرفیت  توسعه  پروژه های  از 
معنی داری  میزان  به  اسپانیا  كشور  از  قشم  اقدام، شهر 
پیشی خواهد گرفت و این رویکرد اولین گام در جهت 
رسیدن به سطح استانداردهای جهانی در این حوزه است.
مدیر عامل شركت آب و برق و تاسیسات قشم با تشکر از 
ساكنین محترم شهر قشم، آنها را از منظر رعایت الگوی 
بین المللی  و  ملی  در سطح  بهترین ها  زمره  در  مصرف 
دانست و دلیل اصلی پایین بودن مصرف سرانه آب در 
این شهر را آگاهی و درک درست قشم وندان عزیز از قدر 

و منزلت آب آشامیدنی عنوان نمود.
كاركنان  جهادی  اقدامات  بر  تاكید  با  همچنین  وی   
شركت اظهار كرد: از سال 94 تاكنون قریب به یک سوم 
كل شبکه توزیع آب نوسازی گردیده است كه این حجم 

كار در صنعت آب و برق مثال زدنی است.

بهره برداری از یک واحد تصفیه خانه ای در 
آینده نزدیک به ظرفیت 1000مترمکعب

مدیرعامل شركت آب و برق و تاسیسات قشم با اشاره به 

همچنین توسعه فضای سبز جزیره قشم برعهده شركت 
آب و برق و تاسیسات قشم گذاشته شده، فضای سبز 
از قبیل  نامناسب كیفی و مشکالتی  از وضعیت  جزیره 
نبود  دلیل  به  و  می برد  رنج  متعدد  آفت های  و  انگل 
زیرساخت مناسب توسعه، به سختی و یا در برخی نقاط 

امکان پذیر نبود.
و  متعهد  كاركنان  شبانه روزی  همت  با  داد:  ادامه  وی 
به  آسیب شناسی  مطالعات  ابتدا  در  شركت،  متخصص 
از كنترل آسیب ها، در عرض كمتر  انجام رسید و پس 
از چهارماه، قشم وندان عزیز شاهد تغییر كلی در كیفیت 
فضای سبز جزیره بودند و پس از آن با اجرای پروژه های 
متعدد زیرساختی، توسعه همه جانبه فضای سبز در جزیره 

قشم كلید خورد.
جنگل  به  موسوم  جنگل  بازسازی  پروژه های  اجرای 
اكالیپتوس در شهرک گلستان، فضای سبز سه راه دریا و 
كمپ پارک ساحل جنوبی بخشی از این فعالیت ها است 
كه جلوه متمایزی به ورودی شهر قشم از سمت جاده 

ساحلی جنوبی بخشیده است.
نیز  شمالی  ساحل  سمت  از  قشم  شهر  ورودی  در 
امام علی )ع( و  ایران زمین، نخلستان  پارک  پروژه های 
ورودی  مسیر  باعث چشم نوازی  گل ناز  خزانه  جابجایی 

شهر شده است.
هم اكنون، با برنامه ریزی های انجام شده، مساحت فضای 

سبز شهری قشم از مرز 33هکتار گذشته است.

بومی سازی گیاهان دارویی و گونه های 
ارزشمند صادراتی

گیاهان  تبخیر- تعرق  میزان  به كاهش  اشاره  با  مومنی 
به وضعیت آب  باتوجه  ماهه دوم سال گفت:  در شش 
و هوا در شش ماهه دوم، وضعیت آب موردنیاز فضای 
سبز به گونه ای است كه مصرف آب بازیافتی تولید شده 
كاهش می یابد و ما به دنبال راهی برای بهره برداری از 

آب بازیافتی مازاد در شش ماهه دوم سال هستیم. 
وی ادامه داد: در این راستا پروژهای پژوهشی به منظور 
یافتن راه حل بهینه برای ایجاد امکان بومی سازی گیاهان 
دارویی و همچنین گیاهان با ارزش صادراتی تعریف شده 

و در این مجموعه در حال انجام است.
ابراز امیدواری نمود كه تا پایان سال 97 گونه های  وی 
پایلوت  اقلیم جزیره شناسایی و طرح  با  گیاهی سازگار 
كاشت این گیاهان اجرایی شود و اقتصادی ترین آنها وارد 

چرخه كشت و تولید انبوه گردد.

شناسایی و ثبت سازه های تاریخی آبی جزیره
مومنی از كامل شدن پروژه شناسایی و ثبت سازه های 
تاریخی آبی جزیره قشم در سال 1397 خبر داد و افزود: 
ثبت و شناسنامه دار كردن سازه های آبی جزیره با هدف 
شناسایی آنچه نیاكان به عنوان گنجینه های تاریخی-

از دیگر برنامه های این  ارمغان گذاشته اند   آبی قشم به 
شركت می باشد. 

امسال  تابستان  پایان  تا  كه  كرد  امیدواری  اظهار  او 
رسیده  پایان  به  پروژه  این  تدوین  و  شناسایی  مراحل 
و  احیاء  عملیاتی  برنامه  سال 1397  انتهای  در  و 
بهره برداری علمی از بركه ها و سدهای شاخص جزیره 

به مرحله اجرا برسد.
به گفته مدیر عامل آب و برق و تاسیسات قشم، بازیابی 
هدف  با  قشم  های  روستا  اطراف  قدیمی  سدهای 
پیشگیری از هدر رفت و در جهت تامین بخشی از آب 

مورد نیاز این مناطق در دستور كار قرار دارد.
بومی  و  باستانی  راهکارهای  مطالعه  شد،  یادآور  وی 
استحصال آب باران نه تنها می تواند تهدیدهای مرتبط با 
وقوع سیالب را كاهش دهد، بلکه می تواند این تهدیدها 
را به فرصت برنامه ریزی جهت مدیریت كارآمد منابع آبی 

تبدیل نماید.
مومنی ضمن بیان این مطلب كه حفاظت از منابع آب 
شیرین از دیگر مزایای مطالعات مرتبط با این سازه ها 
می باشد، افزود: كانال انتقال آب، حوضچه رسوب گیر و 
معماری خارق العاده  با  از ساختمانی  آب  مخزن ذخیره 
منابع  ورود  و  تبخیر  مقابل  در  آب  از  حفاظت  برای 
در طول  اینکه  به  توجه  با  اما  است،  برخوردار  آالینده 
زمان شاهد تغییرات اقلیمی هستیم، كاركرد بهینه آنها 
وابسته به انجام محاسبات و ایجاد تغییراتی در ساخت 

سازه است.

مدیرعامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم گفت:

بهینه سازی مصرف، جایگزین افزایش تولید

گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  محیط زیست  مدیر 
برای  خمیس(  )ناتوران  قشم  محلی  جامعه  مشاركت 
انقراض  معرض  در  شدت  به  گونه های  از  حفاظت 

الک پشت های پوزه عقابی به 17سال رسید.
سیدمحمد هاشم داخته با بیان این مطلب افزود: پروژه 
عقابی  پوزه  الک پشت های  تخم گذاری  از  حفاظت 
دره شوری  بیژن  همت  به  سال 1381  بار  نخستین 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  محیط زیست  وقت  مدیر 
برنامه كمک های كوچک تسهیالت محیط  با حمایت 
ملل  توسعه سازمان  به صندوق  وابسته  زیست جهانی 
شیب دراز  روستای  محلی  جامعه  همکاری  همچنین  و 

آغاز شد.
به گفته وی، تا پیش از اجرای این پروژه، بخش اعظم 
تخم های این جانوران توسط افراد سودجو جمع آوری و 
سگ های  همانند  وحشی  حیوانات  توسط  هم  بخشی 

ولگرد و روباه ها خورده می شد.
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: 
طرح حفاظت از تخم های الک پشت های پوزه عقابی در 
ساحل شیب دراز قشم به همت جامعه محلی و حمایت 

مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مشارکت جامعه محلی، سیاست جدی محیط زیست منطقه آزاد قشم
طبیعی شان،  میراث  از  حفاظت  در  آینده  نسل های 
دوره های آموزشی نه تنها برای متولیان كنونی حفاظت 
در  عقابی  پوزه  الک پشت های  تخم گذاری  ساحل  از 
روستای شیب دراز، بلکه برای دانش آموزان این روستا و 

برخی از روستاهای دیگر جزیره نیز برگزار شده است.
اعالم  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  محیط زیست  مدیر 
شیب دراز،  ساحل  در  الک پشت ها  تخم گذاری  اینکه 
افزود:  نمی شود،  محسوب  حفاظتی  پروژه  این  پایان 
امسال به پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
عملیات  برای  اعتبار  ریال  500میلیون  و  میلیارد  سه 
نسل  از  بهتر  كنترل  هدف  با  ساحل  این  زون بندی 

اینگونه الک پشت ها آغاز می شود.
جزیره قشم با یکهزار و 500 كیلومتر مربع وسعت به 
ایران  جنوب  در  فارس  خلیج  جزیره  بزرگترین  عنوان 
از دوستداران  تعداد زیادی  واقع شده است. همه ساله 
پوزه  الک پشت های  ورود  با  همزمان  زیست  محیط 
عقابی به ساحل شیب دراز، دوره تخم گذاری و در نهایت 
ورود بچه الک پشت ها به دریا به این جزیره و روستای 

شیب دراز جزیره قشم سفر می كنند.

كارشناسان و متخصصین محیط زیست سازمان منطقه 
آزاد در سال 1388 به عنوان یکی از 10طرح برتر بنیاد 
توسعه و محیط زیست آسیا- اقیانوسیه در ژاپن انتخاب 

شد.
او گفت: این طرح همچنین سال 1395 از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست كشور به عنوان یکی از طرح های 
اثرگذار محیط زیستی معرفی و موفق به دریافت جایزه 

شد.
به گفته داخته، امسال بیش از دو هزار بچه الک پشت 
شیب دراز  روستای  تخم گذاری  سایت  در  عقابی  پوزه 
تا دو هفته دیگر وارد آب های  قشم متولد شده اند كه 

نیلگون خلیج فارس در این منطقه می شوند.
وی یادآور شد: الک پشت های ماده پوزه عقابی اسفندماه 
سال گذشته با ورود به ساحل روستای شیب دراز قشم 
حفاظت  امن  محیط  یک  در  گذشته  سال های  همانند 

شده، تخم گذاری كردند.
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم اعالم كرد: 
این پروژه حفاظتی در حالی به دومین دهه از فعالیت 
از  بر حفاظت  توانسته عالوه  نزدیک می شود كه  خود 

گونه به شدت در معرض خطر انقراض الک پشت های 
پوزه عقابی، تاثیرات مثبتی را در حوزه های اشتغال زایی 
و ارتقاء معیشت جامعه محلی روستای شیب دراز ایجاد 

كند.
وی ادامه داد: هم اینک تیمی متشکل از جوانان باتجربه 
این روستا كه در زمینه حفاظت از الک پشت ها عالوه 
از آموزش های الزم نیز بهره برده اند،  بر دانش بومی، 
در قالب تعاونی با نام ناتوران خمیس )در زبان محلی به 
معنی نگهبانان الک پشت( مسئولیت اجرای این پروژه 

را برعهده گرفته اند.
ناتوران  تالش  كنار  در  امسال  داخته،  گفته  به 
دانشگاه  اساتید  و  محیط زیست  كارشناسان  خمیس، 
بیش  تعاونی،  این  عملکرد  بر  نظارت  ضمن  نیز 
نحوه  خصوص  در  آموزشی  كالس  100ساعت  از 
حفاظت و زیست شناسی الک پشت های دریایی، نحوه 
گزارش نویسی و مهارت های فن بیان را به منظور ارتقاء 
برگزار  تعاونی  این  اعضای  حرفه ای  و  علمی  سطح 

نمودند. 
سرنوشت ساز  نقش  به  توجه  با  داشت:  بیان  وی 

اینکه در سال 1394 و در بخش فاضالب با كمبود بالغ 
بر 2000مترمکعب ظرفیت تصفیه خانه ای مواجه بودیم، 
اظهار كرد: با تکیه بر نیروی متخصص و متعهد داخلی 
موفق شدیم  ایرانی،  تجربه  و  دانش  از  بهره گیری  با  و 
این میزان را جبران نماییم و با اجرای سیاست خروجی 
صفر در بخش فاضالب، هم اكنون خروجی تصفیه خانه ها 
تنها شامل آب بازیافتی و كود قابل استفاده در واحدهای 

مشغول به امر كشاورزی است.
مومنی از بهره برداری یک واحد جدید تصفیه خانه ای با 
ظرفیت تصفیه روزانه 1000مترمکعب در آینده نزدیک 
خبر داد و افزود: عالوه بر آن، یک واحد دیگر با همین 
انجام  برنامه ریزی  اجراست كه طبق  در دست  ظرفیت 

شده در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز جزیره
در  شده  انجام  فعالیت های  درخصوص  مومنی  فرامرز 
زمینه حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز جزیره قشم 
و  نگهداری  حفظ،  مسئولیت  كه  سال 1394  در  افزود: 

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:
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