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حمله کور به نبض اقتصاد کشور
تنها  ایران،  علیه  بر  آمریکا  یکجانبه  و  ظالمانه  تحریم های  اعمال  از  پس 
از  افغانستان  توسعه  به  نگاه  با  ترامپ  دولت  طرف  از  کشور  از  نقطه ای 
بود. رشد و توسعه  آزاد چابهار  بندر چابهار در منطقه  تحریم ها معاف شد، 
چابهار در چند سال گذشته و به واسطه منطقه آزاد چابهار سرعتی شتابان 
به خود گرفته است. سیاست های حمایتی دولت در تکمیل زیرساخت های 
بندری و حضور سرمایه گذاران هندی و مشارکت در تکمیل این بندر نشان 

از عظمی جدی در مسیر توسعه چابهار را نمایان می کند.
بندر چابهار یکی از استراتژیک ترین بنادر کشور و منطقه محسوب می شود؛ 
جاگذاری درست و تخصصی منطقه آزاد چابهار در مجاورت این بندر نشان از 
نقش تاثیرگذار مناطق آزاد در سرعت بخشیدن به توسعه مناطق استراتژیک 
کشور دارد. با نیم نگاهی به محدوده های همجوار و خارج از محدوده منطقه 
نقطه  در شرقی ترین  آزاد  منطقه  توسعه   گرای  تاثیر  به  چابهار می توان  آزاد 
نقل،  و  حمل  لجستیک،  عظیم  زیرساخت های  ایجاد  رسید؛  کشور  جنوب 
صنعتی، بندرگاهی و راه ها و جاده ها در کنار بسترسازی در توسعه اقتصادی 
با ایجاد شهرک های صنعتی در جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در منطقه، خود گواهی بر همت و نگاه ویژه 

مدیران منطقه بر توسعه پایدار اقتصادی منطقه و کشور است.
بی تردید یکی از مهم ترین مزیت هایی که به واسطه ظرفیت بندر چابهار و 
رفع تحریم در این منطقه از کشور برای اقتصاد کالن ایران اهمیت دارد، 
نگاه رفع تحریم دولت آمریکا به چابهار با محوریت توسعه افغانستان است، 
بی شک در مسیر توسعه و بازسازی افغانستان نقش ترانزیت و لجستیک در 
منطقه با محوریت چابهار بسیار پررنگ خواهد شد و با توجه به قرارگیری 
چابهار در کریدور شمال- جنوب کشور و نیز توسعه شرق کشور با محوریت 
این  اهمیت  مکران،  سواحل  توسعه  برنامه  کالن  سیاست های  و  چابهار 
ظرفیت ملی را در کشور دوچندان خواهد کرد. از این رو این میزان پویایی 
و تاثیرگذاری در یک منطقه به چشمان دشمنان و بدخواهان ایران خوشایند 
به  و  انتحاری  عملیات های  انجام  با  توسعه  مسیر  در  ناامنی  ایجاد  نیست، 
شهادت رساندن تنی چند از مردمان غیور این مرز و خاک نشان از پیشرفت 
در آن منطقه از کشور است که بدخواهان نظام را تاب نیاورد. بی تردید این 
دست عملیات های کور و جنایتکارانه نمی تواند عزم بزرگ مدیران و فعالین 
توانمند اقتصادی در مناطق جنوبی کشور را در مسیر توسعه ایران اسالمی 
متوقف کند؛ قطعا این عملیات ها نه اولین و نه آخرین تحرکات مزدوران و 
از  بلوچستان سرزمینی است  ایران زمین است؛ استان سیستان و  دشمنان 
جنوبی  مرزهای  امنیت  کالبد حفظ  در  نام شان  که  و شیرزنانی  غیورمردان 

کشور ماندگار و جاودانه خواهد ماند.
#چابهار_همیشه_برقرار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در بازدید از پروژه های عمرانی منطقه:

مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی گفت: حضور بانک ها در مناطق آزاد یکی از 
نیاز توسعه این مناطق است و همکاری  اساسی ترین 
جدی با بانک ملت که از موفق ترین بانک های کشور 
محسوب می شود، موجب تقویت سیستم بانکداری در 

مناطق می گردد.
میان  تفاهم نامه  امضاء  مراسم  در  بانک  مرتضی 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
بانک ملت افزود: امیدواریم در چارچوب این تفاهم نامه، 
داشته  گذشته  به  نسبت  گسترده تری  همکاری های 
باشیم و با توجه به شرایط سخت کشور از ظرفیت های 
برنامه ها  پیشبرد  و  فعالیت ها  تکمیل  برای  یکدیگر 

استفاده کنیم.
بانک  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
ملت را ازجمله بانک های فعال کشور دانست و گفت: 
کشور  اقتصادی  سخت  دوره های  در  ملت  بانک 
تخصص،  دهد،  انجام  مهمی  فعالیت های  توانسته 
توانمندی در حوزه IT و سالمتی بانک در سیستم ارز و 
منابع پیش بینی شده این بانک می توانند کمک موثری 
در حوزه فعالیت های بانکی در مناطق آزاد کشور باشد.

چارچوب  ملت،  بانک  چارچوب  افزود:  بانک  مرتضی 
خوبی است. عمده فعالیتی که این بانک به بخش های 
مختلف ارائه می دهد به صورت متمرکز با هدف و با 
توجه به نیازهای مناطق این سرویس ها و خدمات به 

مناطق آزاد ارائه می شود.
و  برپایه همکاری خواند  را  تفاهم نامه  این  وی عمده 
گفت: مناطق آزاد مقدمات، بستر مناسب، درخواست ها 
و اطالعات الزم را فراهم می کند و بانک نیز با توجه 
به حسن نیتی که دارند شرایط بانکداری و مالی الزم 
را برای تسهیل حوزه های تولید، صادرات و گردشگری 
که از مهم ترین موضوعات در مناطق آزاد کشور است 

را فراهم می کنند.
محمد  امضای  به  که  تفاهم نامه  این  براساس 
بانک مشاور  و مرتضی  بانک  این  بیگدلی مدیرعامل 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
اقتصادی رسید، سطح همکاری های متقابل و مراودات 
به  ملت  بانک  و  یافت  خواهد  افزایش  طرفین  بانکی 
دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
شرکت های معرفی شده در چارچوب ضوابط و مقررات 

جاری، خدمات ویژه ارائه خواهد داد.
به  ملت  بانک  از  جلسه  این  در  رئیس جمهور  مشاور 
و  برد  نام  کشور  در  فعال  و  خوب  بانک  یک  عنوان 

اظهار امیدواری کرد که امضای این تفاهم نامه بتواند 
منشاء خیر و برکت برای دو طرف شود و همکاری های 
فی ما بین را در راستای رونق اقتصاد در مناطق آزاد، 

گسترش دهد.
مرتضی بانک با بیان این نکته که دبیرخانه شورایعالی 
بانک  با  تعامل  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
نگاه  استراتژیک  پیوند  و  راهبرد  یک  عنوان  به  ملت 
بانک به مشارکت در  این  افزود: خوشبختانه  می کند، 
پروژه های بزرگ ملی شهره است و عملکرد خوبی را 
در این زمینه به ثبت رسانده است و امیدواریم که این 
تفاهم نامه، فرصت خوبی را برای فعاالن اقتصادی این 

مناطق فراهم کند.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی 
از  بتواند  دبیرخانه  که  کرد  امیدواری  اظهار  کنونی، 
ظرفیت های بانک ملت در پیشبرد برنامه ها و تکمیل 
بهترین  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  طرح ها 

شکل ممکن بهره ببرد.
مرتضی بانک تولید، صادرات و گردشگری را از مسائل 
مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواند و یادآور شد: 
موارد  این  تسهیل  برای  کافی  منابع  وجود  نیازمند 
هستیم و با توجه به این که بانک ملت از بانک های 
فعال و خوشنام کشور است که در برهه های مختلف، 
که  امیدواریم  است،  داده  انجام  را  بزرگی  کارهای 
توانمندی و تخصص، سالمت کاری و منابع مناسب 
آزاد و ویژه  فعالیت ها در مناطق  به توسعه  بانک  این 

کمک موثری کند.
وظیفه مدار  بانکداری  تفکر  رئیس جمهور  مشاور 
از  را  بانکداری  حرفه ای  کار  انجام  و  هدفمند  و 
خصوصیات بارز بانک ملت دانست و از دست اندرکاران 

این بانک بابت تدارک این تفاهم نامه قدردانی کرد.

مرتضی بانک افزود: امیدواریم تفاهم نامه مذکور بتواند 
مالی  و  پولی  با سیستم  را  ویژه  و  آزاد  مناطق  ارتباط 

کشور بیش از پیش تقویت کند.
توانمندی های  به  اشاره  با  نیز  ملت  بانک  مدیرعامل 
این بانک اظهار داشت: بانک ملت از لحاظ نقدینگی 
در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در سال های اخیر  در 
راستای توسعه اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و کمک 
کشور  ملی  بزرگ  پروژه های  در  پایدار،  اشتغال  به 

مشارکت فعالی داشته است.
 محمد بیگدلی با بیان این نکته که بانک ملت، بانک 
است،  کشور  بزرگ  سازمان های  از  بسیاری  اصلی 
انسانی توانمند و  تاکید کرد: بخشIT قوی و نیروی 
با  و  است  ملت  بانک  بارز  ویژگی های  از  متخصص، 
توجه به نیاز سازمان های مناطق آزاد و ویژه به یک 
بانک قوی در کنار خود، این بانک آمادگی کامل خود 
را برای حمایت از فعالیت های بزرگ اقتصادی در این 

مناطق، اعالم می کند.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: این تفاهم نامه پس از 
شده  آماده  کارشناسی،  مختلف  نشست های  برگزاری 
است که امیدواریم بانک در قالب این تفاهم نامه بتواند 
اقتصادی  توسعه  را در جهت رشد و  گام های موثری 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  گردشگری  رونق  و 

بردارد.
در مراسم امضای این تفاهم نامه، دکتر تاجیک عضو 
هیات مدیره، سعید نصری معاون مدیرعامل، مسعود 
علی اکبر  شرکتی،  بانکداری  امور  مدیر  نصراصفهانی 
عمومی،  روابط  و  مدیریت  دفتر  مدیرکل  صابریان 
محمدرضا جنگجو رئیس اداره کل بانکداری شرکتی، 
تجاری- آزاد  مناطق  شعب  مدیر  حسینی  سیدحمید 
 صنعتی بانک ملت و مدیران عامل مناطق آزاد تجاری 

صنعتی و ویژه اقتصادی نیز حضور داشتند.
این  چارچوب  در  ملت  بانک  است،  ذکر  به  الزم 
بانکداری  ویژه  و  خرد  خدمات  انواع  تفاهم نامه، 
تامین سرمایه و  اعتباری، سرمایه گذاری،  الکترونیک، 
شورایعالی  دبیرخانه  به  را  ارزی  خدمات  و  کارگزاری 
معرفی  شرکت های  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 

شده، ارائه خواهد کرد.
میان  تفاهم نامه  امضاء  مراسم  گزارش،  این  بر  بنا 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
بانک ملت با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور 
و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمد 

بیگدلی مدیرعامل بانک برگزار شد.

مناطق آزاد نقش 
اقتصادی مهمی در دوره 

جدید تحریم ها دارند

چابهار، دریچه توسعه 
ملی است

مشارکت جوامع محلی 
در توسعه اقتصادی 

مناطق آزاد تاثیر 
بسزایی دارد

ماکو، بهشت 
گردشگری ایران

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ارس در جمع دانشجویان 

دانشگاه شهید بهشتی:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در سفر به چابهار:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم بیان داشت:

گفت و گو با معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد ماکو:
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ارائه خدمات متمرکز بانك ملت به مناطق آزاد کشور
امضای تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و بانک ملت:

بررسی دالیل حمله تروریسی به چابهار

 عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار: چرخه توسعه چابهار توقف ناپذیر است

 حسن روحانی رئیس جمهور ایران: چابهار فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران منطقه ای است

 سرپرست فرمانداری چابهار: دشمنان با توطئه ناامنی نمی توانند مانع توسعه چابهار شوند

 محبعلی مدیرکل پیشین 
خاورمیانه وزارت خارجه:
سود ناامن شدن چابهار

 برای برخی قدرت ها

 عبدالرئوف ابراهیمی 
رئیس مجلس افغانستان:
افغانستان جایگاه چابهار 

را در توسعه همکاری های 
منطقه ای بسیار مهم می داند
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مناطق آزاد نقش اقتصادی مهمی در دوره جدید تحریم ها دارند
و  علمی  انجمن  همکاری  با  ایران  ژئوپولتیک  انجمن 
هیات  رئیس  میزبان  بهشتی  شهید  دانشگاه  دانشجویی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ارس برای 

بررسی نقش مناطق آزاد در دوره جدید تحریم ها بود.
شهید  دانشگاه  در  ارس  تجاری  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
مرکز  از  قدردانی  و  دانشجو  روز  تبریک  ضمن  بهشتی 
پژوهش های مجلس و دانشگاه شهید بهشتی گفت: مناطق 
آزاد نقش اقتصادی مهمی در دوره جدید تحریم ها دارند و 
همه قوانینی که در این زمینه تصویب خواهد شد، در مرکز 

پژوهش های مجلس به صورت ویژه بررسی می شود. 
محسن نریمان ادامه داد: ما باید بررسی کنیم مناطق آزاد 
چگونه می توانند در شرایط جدید تحریم نقش موثری در 
اقتصاد داشته باشند. اما ابتدا باید مناطق آزاد را بشناسیم و 
از قوانین این مناطق آگاه شویم و با بخشنامه هایی که با 

قوانین این مناطق مغایر است، برخورد کنیم. 
وی تصریح کرد: منطقه آزاد باید داخل حصر باشد و باید 
همه جای آن را ایزوله کنیم، چون این مناطق از سرزمین 

اصلی جداست و عمال هم به صورت فیزیکی مجزاست. 
قوانین  از  درست  شناخت  باید  ما  اینکه  بیان  با  نریمان 
عامل  آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  باشیم،  داشته  آزاد  مناطق 
نجات و پویایی در اقتصاد است و ایران فعالیت های خوبی 
تحریم ها  مثل  شرایطی  گاهی  اما  داشته،  آزاد  مناطق  در 

تحمیل شده که بر فعالیت این مناطق تاثیر گذاشته است.
به  اشاره  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
به  را  تحریم  شرایط  در  آزاد  منطقه  نقش  می توان  اینکه 
۶دسته تقسیم کرد، گفت: نقش اول، صادرات و تاکید بر 
صادرات غیرنفتی مبتنی بر تقویت تولید است؛ به طوری که 
با توجه  و  باشند  اقتصادی داشته  باید رویکرد  آزاد  مناطق 
با جذب بخش  اقتصاد دانان بر صادرات غیرنفتی  تاکید  به 
خصوصی و اقتصاد مبتنی بر گردشگری یکی از نقش های 

منطقه آزاد در شرایط تحریم است. 
اقتصادی  مراودات  تحریم  در شرایط  از طرفی  افزود:  وی 
در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی از سهولت بیشتری 

برخوردار بوده و ریسک پذیری در این مناطق کمتر است.
نریمان با بیان اینکه علی رغم تحریم ها، صادرات ۶ماه اول 
داشته  افزایش  قبل  سال  اول  ۶ماه  به  نسبت  جاری  سال 
این هستیم که مبادالت و  دنبال  به  ما  اظهار کرد:  است، 
بازنگری  باید  قوانین  شود،  آزادتر  مناطق  این  در  اقتصاد 
بر  باشند.  داشته  پویا  اقتصاد  بتوانند  آزاد  مناطق  تا  شوند 
را  خودتحریمی  بخش نامه های  جلوی  باید  اساس،  همین 
بگیریم و باید بدانیم، خودتحریمی یعنی اینکه مناطق آزاد 

ثبت سفارش الزم ندارند. 
نریمان خاطرنشان کرد: در مناطق آزاد ورود کاال آزاد است 
و  جدید  شرایط  اما  ندارد،  روادید  به  نیازی  مناطق  این  و 
این  در  که  کرده  قوانینی  شامل  را  آزاد  مناطق  تحریم ها 

مناطق هم ثبت سفارش صورت بگیرد.
نریمان گفت: نقش دیگری که مناطق آزاد در شرایط تحریم 
تامین مواد  بر  دارند، واردات هدفمند است. واردات مبتنی 
اولیه برای تولید یکی از این موارد است و برای جلوگیری 
از آثار مخرب تحریم باید واردات را مدیریت کنیم نه اینکه 

آن را محدود کنیم.
مختلف  بخش های  برای  ویژه  ماموریت  کرد:  بیان  وی 
یعنی  هدفمند  واردات  شرایط  که  است  این  آزاد  مناطق 
همچنین  شود.  تسهیل  تکنولوژی  و  تجهیزات  واردات 
تسهیل و توسعه ترانزیت خارجی و عملیات بانکی صورت 

گیرد.
و  واردات  با  کشورها  تعامل  اینکه  بر  تاکید  با  نریمان 
نیاز  واردات  کرد:  اظهار  می گیرد،  همزمان شکل  صادرات 
است.  مهم  بسیار  اولیه  مواد  تامین  و  دارد  برنامه ریزی  به 
اما  افراد فکر می کنند فقط صادرات خوب است،  از  برخی 
ما با واردات مواد اولیه و اضافه کردن ارزش افزوده به آنها 

می توانیم صادرات بیشتری نیز داشته باشیم. 
در  اثربخش  فعالیت  سومین  ارس  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
این  گفت:  و  خواند  سرمایه گذار  جذب  را  تحریم  شرایط 
است  خارجی  سرمایه  ورود  دروازه  مطمئن ترین  مناطق 
برای  خوبی  بسترهای  زمینه  این  در  دولت  خوشبختانه  و 
مناطق آزاد فراهم کرده است. شرایط خوبی برای فاینانس 

و سرمایه گذاری در این مناطق فراهم شده است.
در  افزود:  آزاد،  مناطق  در  ارزی  نظام  به  اشاره  با  نریمان 

نظام ارزی مناطق آزاد خرید و فروش همه ارزها در مقابل 
ریال با سایر ارزها و همه معامالت و نقل و انتقاالت ارزی 
در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است، اما 
مناطق  قوانین  با  که  می شود  صادر  بخش نامه هایی  اخیرا 

آزاد مغایر است. 
ایجاد  مناطق،  این  اصلی شکل گیری  علل  داد:  ادامه  وی 
تکنولوژی در  و  دانش  آزادی سرمایه،  راه  در  ویژه  شرایط 
راستای تسریع توسعه صادرات محور و اشتغال زایی با جذب 
سرمایه خارجی در خارج های مرزهای سرزمین اصلی بود 
و در حال حاضر ما می توانیم براساس تجربیاتی که کسب 
کردیم و ارتباطاتی که با همسایگان خود داریم فعالیت های 

پرثمری داشته باشیم.
نریمان در ادامه گفت: همچنین یکی دیگر از آثار تحریم ها، 
سخت شدن مبادالت پولی و مالی است، ولی ما در قوانین 
بانک های  ایجاد شعب  برای  آزاد تسهیالت خوبی  مناطق 

خارجی داریم.
وی عنوان کرد: خوشبختانه دولت تاکید دارد که در داخل 
مغایر  که  را  بین المللی  عمومی  مقررات  و  قوانین  کشور 
استقالل اقتصادی مان نیستند را پیاده سازی کند و نمونه آن  

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی:

ایران  اقدام روابط اقتصادی  پیوستن به FATF است. این 
را آسان تر می کند و در این صورت می توان از سرمایه های 

خارجی استفاده کرد.
میزان  کرد:  تصریح  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مالیات بر پرداخت حقوق مرزنشینان می تواند کاهش یابد 
کند.  پیدا  افزایش  تا صادرات چمدانی  کنیم  باید تالش  و 
همچنین اگر کاالها را توسط افراد مرزنشین وارد کنیم، به 

نفع این افراد خواهد بود.
نریمان تاکید کرد: ایرانیان سرمایه گذار خارج از کشور باید 
کشورهای  سفرای  کارگروه  طرفی  از  و  شوند  شناسایی 
همسایه منطقه آزاد می تواند تشکیل گردد تا بتواند به جذب 

سرمایه کمک کرد. 
وی نقش مناطق آزاد را نقش فرامنطقه ای و بین المللی این 
تاثیرپذیری  کاهش  دنبال  به  اگر  گفت:  و  دانست  مناطق 
سهم  باید  هستیم،  بین المللی  فشارهای  از  ملی  اقتصاد 
کشورهای همسایه را در تجارت برون مرزی افزایش دهیم. 
و  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  آزاد  مناطق  میان،  این  در 
وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک و کمی فاصله در 
دسترسی به کشورهای همسایه و وجود قوانین تسهیل کننده 

می توان نقش عمده ای داشته باشد.
نماینده ادوار گذشته در مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با اهمیت گردشگری در دوره جدید تحریم ها، گفت: بعد از 
آزاد  مناطق  در  مسائل  مهم ترین  از   یکی  و صنعت،  تولید 
توریسم  صنعت  که  داشت  توجه  باید  و  است  گردشگری 
قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  فرهنگی  حوزه  اقتصاد،  بر  عالوه 
می دهد و با پیوند میان فرهنگ ها نقش بسزایی ایفا می کند 

و باعث هویت ملی و امنیت اجتماعی خواهد شد. 
نریمان با تاکید بر اینکه باید نگاه زنجیره ارزش گردشگری 
منطقه  در  مثال  طور  به  کرد:  خاطرنشان  باشیم،  داشته 
جذب کننده  که  دارد  وجود  زیبایی هایی  و  جاذبه ها  ارس، 
گردشگر هستند. رودخانه ارس به عنوان یک جاذبه و مرز 
غیرقابل عبور و مرور در این منطقه وجود دارد و کلیسای 
سنت استپانوس و جنگل های ارسباران از مناطق گردشگری 

ارس هستند. 
وی افزود: جاذبه های طبیعی و تاریخی گردشگری بخشی 
ماندگاری  برای  باید  دیگر  طرف  از  و  هستند  موضوع  از 
تا  کنیم  ایجاد  جدیدی  محیطی  جاذبه های  گردشگران، 

گردشگران مدت زمان بیشتری در مناطق آزاد بمانند. 
نریمان در ادامه تصریح کرد: گردشگری در ایجاد اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار است. به ازای هر ۶مسافر 
خارجی، یک شغل و به ازای هر ۲۵گردشگر داخلی نیز یک 

شغل ایجاد می شود.
به  نسبت  ارس  آزاد  منطقه  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
آزاد به خاطر دسترسی راحت تر مردم به آن  دیگر مناطق 
و متصل بودن با سرزمین اصلی، گردشگر بیشتری داشته 
است. هم چنین تالش ما نیز در این منطقه این بوده است 
بازنگری  را  غیرنفتی  تولید  بر  مبتنی  صادرات  و  صادرات 

کنیم. 
به  اشاره  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
برخی  اجرایی  پایلوت  به صورت  آزاد  مناطق  فعالیت  لزوم 
طرح ها نظیر بانک های خارجی و مبادالت پولی، گفت: از 
نقش ویژه مناطق آزاد برای اجرای پایلوت برخی طرح های 
ریسک پذیری  موضوع،  این  شد.  غافل  نمی توان  نیز  ملی 
اما  می دهد؛  کاهش  را  اصلی  سرزمین  برای  طرح ها  این 
ریسک  آزاد؛  مناطق  ماهیت وجودی  به  توجه  با  از طرفی 
قابل  با سرزمین اصلی  آزاد  این طرح ها در مناطق  اجرای 

مقایسه نیست. 
اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  نریمان 
گفت:  بگیرد،  را  کشورها  منافع  جلوی  نمی تواند  تحریم ها 
۸کشوری که اعالم کردند باید از ایران نفت بخرند برای 
این بود که نمی توانند در پاالیشگاه هایشان از نفت دیگری 
استفاده کنند و اگر از نفت های دیگر استفاده کنند خسارت 

می بینند و امریکا مجبور است آن خسارت را جبران کند. 
هزینه  طوالنی مدت  در  امریکا  برای  تحریم ها  افزود:  وی 
ما  با  که  کشورهایی  به  باید  امریکا  داشت.  خواهد  زیادی 
ارتباط دارند و از این ارتباط منفعت می برند، برای قطع این 

منفعت باج بدهد تا آنها از ایران چشم پوشی کنند. 
نریمان همچنین به سختی های تصویب قوانین در مجلس 
برای نسل اول مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در آن زمان 
کلمه آزاد برای برخی افراد آزاردهنده بود و یکسری با این 
موضوع مخالف بودند و فکر می کردند این مناطق قرار است 

خودمختار باشند؛ در صورتی که این طور نبود.
وی افزود: در آن زمان مناطق آزاد برای فرار از بوروکراسی 
پیچ  در پیچ شکل گرفت تا بتوانیم کارآفرینی کنیم، اقتصاد 
مشوق هایی  و  کنیم  کار  آزاد  صورت  به  کنیم،  فعال  را 
پایین  را  تعرفه ها  و  برسانیم  به صفر  را  مالیات  تا  بگذاریم 

بیاوریم.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس تصریح کرد: نسل اول مناطق 
آزاد ایران اسالمی با هدف تسریع در امور زیربنایی، عمران 
و آبادانی، تنظیم بازار کار و کاال و ارائه خدمات عمومی در 
کیش با انگیزه توریسم، در قشم برای شکل گرفتن صنایع 
بزرگ و در چابهار برای توسعه حمل و نقل و بارانداز مواد 
اولیه و هم چنین در هر سه شهر برای ارتباط با کشورهای 

همسایه حوزه خلیج فارس ایجاد شد. 
وی با اشاره به اینکه قوانین مربوط به نسل دوم مناطق آزاد 
در سال های ۸۲ و ۸۳ تصویب شد، گفت: انزلی، اروند، ارس 
و ماکو مناطق آزاد نسل دوم هستند. اخیرا هم نسل سوم 

مناطق آزاد در مجلس در حال بررسی است. 
در پایان نیز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پاسخ به 
سواالت دانشجویان، گفت: معاونت فرهنگی و گردشگری 
منطقه آزاد ارس به عنوان قوی ترین منطقه گردشگری، با 
ارتباط  ارمنستان  و  آذربایجان  ازجمله  همسایه  کشورهای 
خوبی دارد و در راستای توسعه گردشگری در کنار صادرات 

فعالیت می کند.
در ادامه این جلسه دانشجویان سواالت و پیشنهادات خود 
را ارائه کردند. هم چنین فایل پاورپوینتی که توسط یکی از 

دانشجویان آماده شده بود، ارائه شد. 
پژوهش های  مرکز  علمی  هیات  عضو  عزیزنژاد،  صمد 
مناطق  درباره  را  توضیحاتی  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 

آزاد ارائه کرد.
گفتنی است، همایش نقش مناطق آزاد در شرایط تحریم 
توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری انجمن علمی 
انجمن  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  جغرافیای  دانشجویی 
علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 
در محل دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران 

برگزار شد.

 اگر به دنبال کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ملی از 
فشارهای بین المللی هستیم، باید سهم کشورهای 

همسایه را در تجارت برون مرزی افزایش دهیم. در 
این میان، مناطق آزاد به دلیل موقعیت جغرافیایی و 

وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک و کمی فاصله 
در دسترسی به کشورهای همسایه و وجود قوانین 

تسهیل کننده می توان نقش عمده ای داشته باشد

۸کشوری که اعالم کردند باید از 
ایران نفت بخرند برای این بود که 
نمی توانند در پاالیشگاه هایشان از 
نفت دیگری استفاده کنند و اگر 
از نفت های دیگر استفاده کنند 
خسارت می بینند و امریکا مجبور 
است آن خسارت را جبران کند. 
تحریم ها برای امریکا در 
طوالنی مدت هزینه زیادی خواهد 
داشت. امریکا باید به کشورهایی 
که با ما ارتباط دارند و از این 
ارتباط منفعت می برند، برای قطع 
این منفعت باج بدهد تا آنها از 
ایران چشم پوشی کنند

 ما به دنبال این هستیم که مبادالت و اقتصاد در 
این مناطق آزادتر شود، قوانین باید بازنگری شوند 
تا مناطق آزاد بتوانند اقتصاد پویا داشته باشند. بر 

همین اساس، باید جلوی بخش نامه های خودتحریمی 
را بگیریم و باید بدانیم، خودتحریمی یعنی اینکه مناطق 

آزاد ثبت سفارش الزم ندارند



اخبار منطقه آزاد انزلی

و  فنی  معاون  شوقی  رحیم  مهندس 
با بیان  انزلی  زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
الکترونیک  اجرای دولت  راستای  در  اینکه 
سوی  از  پروانه  صدور  خدمات  ارائه 
دهیاری ها از طریق میز خدمت منطقه آزاد 
انزلی به زودی آغاز می شود، اظهار داشت: 
به منظور تسریع و تسهیل در مسیر صدور 
پروانه ساختمانی در سطح منطقه و استفاده 
اجرای  و  محلی  مدیریت  مشارکت  از 
بخش  در  الکترونیک  دولت  برنامه های 
پیگیری های صورت  از  پروانه، پس  صدور 
زیرساخت های  نمودن  فراهم  و  گرفته 
فاز  در  الزم،  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
ارائه  و  الکترونیکی  اتصال  زمینه  نخست 
خدمات صدور پروانه سه دهیاری محدوده 
پایلوت  صورت  به  سازمان  خدمت  میز  به 

فراهم شده است.
این  آغاز  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صدور  و  تکمیل  مراحل  از  بخشی  فرایند، 
با  پروانه ساختمانی توسط دهیاران محترم 
رعایت ضوابط طرح جامع و اسناد فرادست 
مرتبط با حوزه شهرسازی صورت می گیرد، 
پروانه های  صدور  تجمیع  از  پیش  افزود: 
مجوز  سازمان،  این  سوی  از  ساختمانی 
صدور  مراجع  سایر  توسط  ساز  و  ساخت 
پروانه در منطقه صادر می گردید که ظرف 
سال های اخیر با پیگیری های صورت گرفته 
مدیریت  ایجاد  منظور  به  سازمان  از طرف 
واحد در خدمات شهرسازی، صدور مجوز از 
سوی نهادهای دیگر متوقف شده و صرفا 
این سازمان نسبت به ساماندهی این مهم 
طرح  براساس  ساختمان  پروانه  صدور  و 
اقدام می کند؛ موضوعی که  جامع مصوب، 
بوروکراسی  کاهش  و  رویه  وحدت  باعث 

اداری شده است.
ادامه  سازمان  این  زیربنایی  و  فنی  معاون 
مورد  کاربری  تطبیق  عدم  در صورت  داد: 
مصوب  کاربری  با  مردم  سوی  از  تقاضا 
جهت  مزبور  پرونده  منطقه،  جامع  طرح 
تعیین کاربری به کارگروه تبصره یک ماده 
و  زمین  از  استفاده  نحوه  آیین  نامه  هشت 
هیات  مصوب  آزاد  مناطق  در  ملی  منابع 
وزارت  نمایندگان  از  متشکل  که  وزیران 
کشور،  کشاورزی،  جهاد  شهرسازی،  و  راه 
میراث  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
با رعایت قوانین  تا  است، منعکس گردیده 
درخواست  این  درخصوص  ضوابط  و 

تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح ساماندهی 
سوی  از  ساختمانی  پروانه های  صدور  و 
تخلفات  از  بسیاری  توقف  شاهد  سازمان، 
ساختمانی و تغییرات کاربری غیرمجاز که 
محدوده  به  جدید  نواحی  الحاق  از  پیش 
می پذیرفت،  صورت  انزلی  آزاد  منطقه 
اجرای  از  ناشی  که  موضوعی  شده ایم؛ 
دقیق قانون از سوی این سازمان می باشد.

از  صیانت  اینکه  بیان  با  پایان  در  شوقی 
اولویت های  از  ساحلی  نوار  و  ملی  اراضی 
پنج  در  و  است  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
اراضی  از  ۱۰۰هکتار  حدود  اخیر  سال 
منطقه از سوی این سازمان و با هماهنگی 
است،  شده  تصرف  رفع  قضایی  دستگاه 
هیات  رئیس  تاکیدات  حسب  تاکیدکرد: 
مدیره و مدیرعامل این سازمان درخصوص 
برخورد جدی و قانونی با متصرفان، حفظ و 
حراست از اراضی ملی و ساحلی این منطقه 
بسیار حائز اهمیت بوده و صیانت از اراضی 
از  ذیربط  نهادهای  همکاری  با  محدوده 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های 
از تخلفات  محسوب می شود که جلوگیری 
غیرمجاز،  سازهای  و  ساخت  و  ساختمانی 
جلوگیری  اراضی،  تصرفات  با  برخورد 
از  صیانت  و  ماسه  غیرمجاز  برداشت  از 
منطقه  محدوده  طبیعی  منابع  و  جنگل ها 
دستگاه  به  متخلفین  معرفی  و  انزلی  آزاد 
مرتبط  حوزه های  مهم ترین  از  قضایی 

سازمانی در این راستا می باشد .

صیانت از اراضی ملی 
و نوار ساحلی

 از اولویت های سازمان 
منطقه آزاد انزلی است
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با حکم مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
عنوان  به  افقی  امین  و  نقوی  سیدمهدی 
منطقه  سازمان  مدیره  هیات  جدید  اعضای 

آزاد تجاری-صنعتی انزلی معرفی شدند.
وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی که در جلسه ۱۱آذرماه 
سال جاری برگزار شد و به استناد اصل ۱۳۸ 
با  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
۱۱۹۹۸۷۴/ت  شماره  نامه  تصویب  رعایت 
تصویب   ۱۳۹۷.۰۹.۱۲ مورخ  ک   ۵۴۰۴۶

کردند:
نقوی  سیدمهدی  آقای  اساس،  این  بر 
و  مرتضایی  حمید  آقایان  جایگزین  و 
محمدعلی  جایگزین  افقی  امین  همچنین 
عنوان  به  سال  سه  مدت  به  و  شده  نجفی 

و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  فاتحی  مجید 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص 
این سازمان در حوزه های گردشگری و  عملکرد 
عمران روستایی با بیان اینکه تحوالت ایجاد شده 
و طرح های زیرساختی اجرا شده ظرف پنج سال 
گذشته در محدوده این منطقه تحول شگرفی به 
وجود آورده، اظهار داشت: بهره برداری از بزرگترین 
مرکز تفریحات دریایی برای بانوان و آقایان، ساخت 
دریایی،  گردشگری  و  تفریحی  اسکله  بزرگترین 
احداث مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی 
منطقه، بهره برداری از مجموعه ورزش های ساحلی 
قایقران و ساخت مجموعه گردشگری- تفریحی 
بخش  خارجی  سرمایه گذار  توسط  آکواریوم 
خصوصی ازجمله اقدامات این سازمان در راستای 
افزایش خدمات و تسهیالت به منظور جذب بیشتر 

گردشگران بوده است.
طرح های  توسعه  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
زیرساختی و اقدامات فوق، میزان گردشگر ورودی 
سال ۹۲  از  منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز  به 
تاکنون به افزون بر ۱۹میلیون و ۵۰۰هزار گردشگر 
بالغ شده، اضافه کرد: این اقدامات عالوه بر ایجاد 

اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شدند

رضایت مندی ساکنین، گردشگران و فعاالن اقتصادی منطقه 
از مهم ترین دستاوردهای این سازمان در سال های اخیر است

منطقه  سازمان  مدیره  هیات  موظف  عضو 
شدند  منصوب  انزلی  تجاری- صنعتی  آزاد 

رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، منجر 
به اشتغال حدود ۱۱هزار نفر در پنج سال اخیر در 
سطح منطقه شده که با یک مقایسه ساده براساس 
قضاوت منصفانه می توان تفاوت تغییرات اشاره شده 
را در قیاس میان قبل و بعد از سال ۹۲ مشاهده کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی درخصوص اظهارات اخیر نماینده محترم 
گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  در  انزلی  مردم 
باید براساس واقعیات صحبت کرد، چراکه تمامی 

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
انزلی تاکید کرد:

انزلی

بهره برداری از پنج طرح جدید گردشگری، بندری
 و زیرساختی در منطقه آزاد انزلی تا پایان امسال

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بررسی  و  بازدید  ضمن  انزلی  آزاد  منطقه 
روند اجرای پروژه های عمرانی و گردشگری 
منطقه، از افتتاح این پروژه های زیرساختی تا 

پایان سال جاری خبر داد.
بنا بر این گزارش، پروژه های سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در مجتمع بندری کاسپین 
انبارهای سرپوشیده  و  جدید  اسکله  ازجمله 
به مساحت ۱۰هزار مترمربع، مخازن جدید 
از  بخشی  نفتی  اسکله  و  روغن  غالت، 
مورد  که  بود  بندری  زیرساختی  پروژه های 

بازدید قرار گرفت.
بر این اساس، بازدید از روند انجام خدمات 
و  سازمان  چند منظوره  اسکله  در  بندری 
همچنین طرح توسعه پسکرانه بندر کاسپین 
در  رو-رو  جدید  اسکله  احداث  محل  و 
احداث  بندری کاسپین که عملیات  مجتمع 
ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد، از دیگر 

برنامه های این بازدید بود .
از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
روند احداث منظرگاه ساحلی منطقه در فاز 
بهره مندی  برای  که  گردشگری  و  تجارت 

گردشگران از زیبایی های دریای خزر و ثبت 
باردید  است،  شده  طراحی  ماندگار  لحظات 
ساحلی  جدیدگردشگری  جاذبه  این  کرد؛ 
گردشگران  پذیرای  امسال  نوروز  تا  منطقه 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید از پروژه های عمرانی منطقه:

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

خواهد بود.
توسعه  طرح  از  پایان،  در  مسرور  دکتر 
انزلی  آزاد  منطقه  ساحلی  نوار  آماده سازی 
سازمان  اداری  ساختمان  دوم  فاز  پروژه  و 

بازدید به عمل آورد.
بازدید،  این  جریان  در  است،  ذکر  به  الزم 
و  معاونین  پیمانکاران،  مشاور،  مهندسین 

مدیران مرتبط سازمان نیز حضور داشتند .

و این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۲ 
جمهوری  ریاست  محترم  مقام  تایید  به 

این منطقه  اقداماتی که ظرف ۵سال گذشته در 
افزایش  آسایش،  رفاه،  جهت  در  گرفته،  شکل 

اشتغال و کاهش معضالت اجتماعی بوده است.
مجید فاتحی که از مدیران بومی محدوده منطقه 
۸۴پروژه  انجام  کرد:  اضافه  است،  انزلی  آزاد 
عمران روستایی که صرفا در سال جاری در سطح 
۲۹روستای منطقه به اجرا درآمده اند، نمونه ای از 
اقدامات این سازمان بوده و طرح هایی مانند ساخت 
مدرسه، مسجد، راه روستایی، سالن ورزشی، ساخت 
بهبود  و  عمران  های  طرح  مددجویان،  مسکن 
از  بیش  رضایتمندی  موجبات  روستایی  محیط 
پیش مردم منطقه را فراهم نموده و این در حالی 
است که علی رغم کاهش منابع درآمدی سازمان، با 
دستور اکید ریاست محترم سازمان، خللی در اجرای 
اجتماعی  و  پروژه های خدماتی، عمران روستایی 

مزبور ایجاد نشده است.
وی با اشاره به بازدیدها، نامه نگاری ها و طومارهای 
تشکر ساکنین روستاهای منطقه خطاب به مدیران 
سازمان تصریح کرد: این اقدامات بیانگر لطف و 
عنایت مردم است، مردمی که به ما ثابت کرده اند 
قدرشناس خادمان خود بوده و خادمان واقعی خود 

است. رسیده 
هیات  دو عضو موظف جدید  احکام  متن  در 
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره 
مشاور  بانک  مرتضی  امضای  به  که  انزلی 
دبیرشورایعالی  و  رئیس جمهور  محترم 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
مسیر  در  برداشتن  گام  است:  آمده  رسیده، 
به  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق 
و  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  منظور 
سرمایه گذاری و همچنین انتقال فناوری های 
پیشرفته، ارائه خدمات و تسهیالت مناسب در 
از تولید داخلی، حضور فعال  راستای حمایت 
در بازارهای منطقه ای و جهانی، ضمن اتکال 
اعضای  سایر  با  همکاری  و  متعال  ایزد  به 
هیات مدیره در زمینه تحقق اهداف مورد نظر 

فراهم آید .

ساکنین،  رضایت مندی  و  می دهند  تشخیص  را 
گردشگران و فعاالن اقتصادی منطقه از مهم ترین 

دستاوردهای این سازمان در سال های اخیر است.
معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی افزود: بدیهی است روستاها و همچنین 
محدوده شهر انزلی که در خارج از محدوده منطقه 
آزاد انزلی قرار دارند، این سازمان براساس قانون 
هیچگونه دخالتی در انجام امور ندارد و اگر نارضایتی 

وجود دارد به این سازمان برنمی گردد.
فاتحی با بیان اینکه امروز به دلیل فعالیت و رشد و 
توسعه منطقه آزاد انزلی، تمامی حوزه ها رونق گرفته 
و فضای کسب و کار و معیشت مردم بهبود یافته، 
افزود: در نتیجه نمی توان با اظهار نظرهای خالف 

اخالق، واقعیت را وارونه جلوه داد.
وی با تصریح بر اینکه در شرایط حساس کشور، 
منطقه آزاد انزلی موفق شده با رونق فضای کسب 
مسئولیت  راستای  در  پایدار  اشتغال  زمینه  کار  و 
اجتماعی خود را پدید آورد، گفت: این رشد و توسعه 
مدیون خرد جمعی و حمایت مسئولین استانی و 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  و  کشوری 

اسالمی است.

راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  عملیاتی سازی 
اشتغال  ایجاد  و  محلی  جوامع  توانمندسازی 
دوره های  گذشته،  سال  سه  از  پایدار، 
مهارت آموزی، فرش بافی و صنایع دستی را به 
عالقه مندان  و  شهروندان  ویژه  رایگان  صورت 

به این حوزه برگزار کرده است.
در  نفر   ۸۰ بر  بالغ  تاکنون  این گزارش،  بر  بنا 
گلیم بافی،  رشته  در  ۶۲نفر  فرش بافی،  دوره 
۲۶نفر  و  پیشرفته  حصیربافی  رشته  در  ۱۶نفر 
نیز در رشته رشتی دوزی، در سه سطح مقدماتی 

برگزاری دوره های رایگان مهارت آموزی، فرش بافی و صنایع دستی در منطقه آزاد انزلی
تکمیلی و تخصصی، در دوره های آموزشی که 
منطقه  سازمان  دستی  صنایع  واحد  سوی  از 
و  مشارکت  است،  شده  برگزار  انزلی  آزاد 
راهبردهای  راستای  در  و  داشته اند  حضور 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حمایتی 
منظور  به  سرمایه  تامین  جهت  الزم  اقدامات 
در  شرکت کنندگان  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد 
دوره های مهارت آموزی و معرفی هنرمندان به 
انجام  کارآفرینی  صندوق  و  عامل  بانک های 

شده است.
احیای  اهمیت  به  توجه  با  است،  گفتنی 

در راستای عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی جوامع محلی صورت پذیرفته است:

برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  ابریشم  فرش 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  محلی،  جوامع 
آموزش  ۸دوره  مجرب،  اساتید  کارگیری  به 
برای  رایگان  صورت  به  را  ابریشم  فرش بافی 
که  است  کرده  برگزار  منطقه  این  شهروندان 
آموزش  مرکز  در  نیز  آموزشی  دوره  نهمین 
فرش بافی  به  عالقه مندان  حضور  با  سازمان 
هشتمین  پایان  در  و  است  برگزاری  حال  در 
ابتدای  از  که  ابریشم  فرش بافی  آموزش  دوره 
تابلو  تخته  هشت  بود،  شده  آغاز  جاری  سال 
فرش ابریشمی با حضور اعضای هیات مدیره، 

معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی از 
دار قالی برچیده شد.

صندوق  با  تفاهم نامه  انعقاد  است،  بذکر  الزم 
حرفه ای،  و  فنی  سازمان  امید،  کارآفرینی 
محصوالت  عرضه  نمایشگاه های  برگزاری 
به  آموزشی  دوره های  برپایی  و  دستی  صنایع  
روستاییان محدوده منطقه از مهم ترین اقدامات 
سیاست های  عملیاتی سازی  برای  سازمان 
اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی در حوزه صنایع 
دستی در راستای توانمند سازی جوامع بومی و 

محلی بوده است.



یادداشت 

فرانك ستاري
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني

امروزه کشورهای در حال توسعه  برای دستیابی به توسعه اقتصادي، 
جذب سرمایه گذاري، تولید و صادرات، ایجاد فرصت های شغلی و 
جذب تكنولوژي پیشرفته، اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری-
صنعتی مي کنند. تعداد بیش از 4000منطقه آزاد با ساز و کارهاي 

گوناگون، موید همین رویكرد است. 
تولید  خارجی،  سرمایه گذاری  جلب  با  دارند  سعی  مناطق  این 
کاالهای صادراتی و اپلیكیشن هاي تولیدي را براي جذب بازار 
مورد توجه قرار دهند. همچنین با صادرات کاال و ارائه خدمات 
رشد  در جهت  تجارت  و  اقتصادي صادرات  مزایای  از  فناورانه 

اقتصادی برخوردار شوند. 
این  است،  به خود مشغول کرده  را  سوالی که ذهن مخاطبان 
است که آیا مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در کشور توانسته اند رشد 
اقتصادی براي ارتقا کیفي توسعه را میسر کنند تا بتوانند پاسخگوی 
نیاز کشور در جهت گسترش روند فعالیت هاي تولیدي و صادراتي 

باشند؟ 
رسمی  افتتاح  در  کشورمان  رئیس جمهور  روحانی  حسن  دکتر 
طرح های منطقه آزاد ماکو اخیرا خاطرنشان ساخته که مناطق آزاد 
امروز در شرایط تحریم کشور مسئولیت سنگین تری برعهده دارند. 
وی همچنین با اشاره به موفقیت اخیر منطقه آزاد ماکو در تولید بذر 
کشاورزی توسط محققان و نیز با اشاره به افتتاح رسمی فرودگاه 
ماکو که مدتی از بهره برداری آن گذشته و به طرز بسیار زیبایی 
نیز ساخته شده است، بیان داشت: مناطق آزاد ایران از ظرفیت 

باالیی برخوردارند.
با  آزاد کشور در مقایسه  میانگین وسعت مناطق  گفتني است، 
میانگین وسعت مناطق آزاد جهان که 7500 هكتار است، باید به 
گونه اي مبناي فعالیت هاي کالبدي موجود را در طرح هاي جامع و 

تفصیلي روشن کند. 
صنعتی،  و  تولیدی  2000واحد  حدود  دارای  ایران  آزاد  مناطق 
24واحد معدنی و 139واحد کشاورزی و 7600دفتر مسافرتی و 
گردشگری هستند. تعداد گردشگران خارجی ورودی به مناطق 
آزاد در سال 96 هم نسبت به سال95، حدود 65درصد رشد داشته 
است. همچنین حدود 13میلیون گردشگر داخلی در سال 96 از 
مناطق آزاد کشور بازدید کرده اند؛ هم اکنون بیش از 130هتل در 
مناطق آزاد کشور به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می دهند. 
منطقه آزاد اروند که با استقبال چشمگیر گردشگران عراقی مواجه 
شده، عالوه بر توسعه کسب و کارها، رونق مراکز خرید و بازدید از 
اماکن تفریحی و بنادر در اروند، توسعه اقتصادی و فرهنگی را نیز 
به همراه داشته است. رشد صادرات کاالهای تولیدی در واحدهای 
صنعتی و خدماتی در منطقه آزاد اروند باعث شده تا این سازمان 
در بین مناطق آزاد کشور از رتبه قابل توجهي در زمینه صادرات 

برخوردار باشند. 
بنادر کشور که هم اکنون سه کشور چین، هند و  از مهم ترین 
افغانستان نگاه ویژه ای به آن دارند، بندر چابهار است که امید 
مي رود در آینده نزدیك با بهره برداری از راه آهن چابهار- زاهدان، 
از طریق  روند توسعه ترانزیت در منطقه به ویژه حمل کاالها 
چابهار به کشورهای آسیای میانه و افغانستان سرعت الزم را پیدا 
کند. در بندر چابهار همچنین سرمایه گذاری بزرگی در بخش های 
بر  از آن عالوه  از بهره برداری  بعد  انجام شده است، که  فوالد 
رشد تولیدات، شاهد بكارگیری نیروهای بومی و متخصص در این 

منطقه خواهد بود. 
در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، صنعت 
کشت گلخانه ای به یكی از پیشگامان در کشور تبدیل شده است. 
مناطق آزاد کیش، قشم و انزلي نیز از قاعده پیشرفت بدور نیستند. 
این مناطق در زمینه هاي مختلف تجاري و صنعتي فرصت هاي 
ترمینال  کانتینري،  اسكله  احداث  ساخته اند.  فراهم  را  زیادي 
منطقه  توسعه  و  احداث  و  انبارکانتینري  بین المللي،  فرودگاهي 
به شناورها،  و سوخت رساني  دریایي  تاسیسات صنایع  صنعتي ، 
توسعه اسكله ها، احداث نمایشگاه بین المللي و سالن همایش ها 

و غیره از آن جمله اند.
ایرانی،  کاالی  از  نام حمایت  به  امسال  نام گذاری  به  توجه  با 
برنامه های جدید نیز در مناطق آزاد کشور برای افزایش تولید 
اولویت های مناطق  از  تا یكی  و صادرات در نظر گرفته شده 
آزاد برای رسیدن به شاخص مطلوب تولید و صادرات کاالی 
به  اعتماد  و  خصوصی  بخش  به  کمك  طریق  از  ایرانی 
ایجاد  عملیاتي خواهد شد. همچنین  توانمندی سرمایه گذاران 
بورس بین الملل، تاسیس بانك های خارجی، افزایش تعامالت 
بین المللي و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای رونق و توسعه 
آزاد در سال  اولویت دار مناطق  برنامه های  از  تولید و صادرات 
این  فعالیت هاي  شدن  به روز  در  زیادي  تاثیر  که  است  جاری 

مناطق خواهد داشت. 
با توسعه مناطق آزاد، مجلس شورای اسالمی نیز برای افزایش 
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی الیحه دولت را به تصویب 
که  کشور  ویژه  و  آزاد  مناطق  افزایش  به  گرایش  این  رساند. 
با هدف رفع محرومیت زدایي در مناطف مرزي صورت گرفته 
است، عمال با توجه افزایش میزان صادرات از مناطق آزاد در 
سال 96 به میزان یك میلیارد و پنجاه میلیون دالر که رکورد 
خوبی نسبت به سال 92 است، نشان می دهد ساز و کار مناطق 
آزاد براي رشد کمي اقتصاد کشور و تحقق اهداف تعیین شده 
مي تواند موفقیت هاي زیادي را  در راستاي جذب سرمایه گذار 

خصوصي و خارجي فراهم سازد. 
تحقق این امر با توجه به اینكه زیرساخت هاي قانوني، نرم افزاري و 
سخت افزاري در مناطق در طي 25سال گذشته ایجاد شده، عمال 
دولت را برآن خواهد داشت تا به مناطق آزاد و ویژه به منزله یك 
فرصت تاثیرگذار نگریسته و مشكالت آنها را در مقابله با اقتصاد 
دولتي بیش از پیش حل کند. در حال حاضر مناطق آزاد، فرصت 
کشور براي مقابله با تحریم هاست؛ از این منظر باید گفت توجه 

بیشتر به آنها رشد اقتصادي کشور را تسریع خواهد ساخت.

مناطق آزاد سازوكاري براي رشد 
كمي اقتصادی كشور
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گزارش:
حسین مرادی

از  تعدادی  شدن  زخمی  و  شهید  به  که  چابهار  در  تروریستی  حمله 
آورد  وجود  به  را  پرسش  این  انجامید،  منطقه  این  در  هموطنانمان 
که هدف تروریست ها از انجام عملیات تروریستی در این منطقه چه 

بوده است؟ 
در این زمینه باتوجه به موقعیت ژئوپلتیكی چابهار می تواند سرنخ های 

گوناگونی درباره منتفعان خارجی از این اقدام را به دست دهد.
می شود  یاد  ایران«  شرق  توسعه  »نگین  عنوان  به  چابهار  بندر  از 
گرفتن  پهلو  قابلیت  اقیانوس  با  آبی  مرز  400کیلومتر  داشتن  با  که 
از  از طرف دیگر  را داراست و  اقیانوس پیما و پهن پیكر  کشتی های 
موقعیت ژئوپلتیكی مهمی در خلیج فارس برخوردار است. به همین 
بندر  توسعه  به  ویژه ای  اهمیت  ایران  اخیر  سال های  طول  در  دلیل 
چابهار داده و برای جلب سرمایه گذاران خارجی تالش داشته است، 
پی  در  و  فهمیده   خوب  به  را  موضوع  این  حمله کنندگان  بنابراین 
ناامن سازی این منطقه  هستند؛ منطقه ای که به دلیل اهمیت تجاری 
و اقتصادی و دسترسی به آب های آزاد برای ایران و همسایگان ایران 

بسیار مهم است. 
هند  می باشد.  هند  بخش،  این  در  سرمایه گذاران  مهم ترین  از  یكی 
امید بسیاری به رونق اقتصادی چابهار دارد و اعالم کرده که برای 
توسعه بندر چابهار 500میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد کرد. هند 
انفجار  وقوع  اولیه  ساعت  همان  در  که  بود  کشورهایی  نخستین  از 

تروریستی چابهار آن را محكوم و با مردم ایران ابراز همدردی کرد.
روابط هند و ایران طی چند سال گذشته روند روبه رشدی را تجربه 
می کند. این توسعه روابط، نه تنها در بخش سیاسی بلكه در بخش 
اقتصادی نیز دیده می شود و هند امید بسیاری به استفاده از ظرفیت 
بندری ایران برای دسترسی به آسیای مرکزی به ویژه افغانستان دارد.
دچار  شدت  به  خود  شمالی  مرزهای  جانب  از  هند  دیگر  عبارت  به 
منطقه  به  هند  شمالی  مناطق  که  این  دلیل  به  و  است  محدودیت 
پرمناقشه کشمیر و سپس چین و پاکستان ختم می شود و از سوی 
دیگر از جانب غرب و شرق نیز از سوی مرزهای پاکستان و بنگالدش 
آسیای  به  زمینی هند  لذا دسترسی  قرار گرفته،  ارتباطی  تنگنای  در 

مرکزی به شدت محدود و تقریبا غیرممكن است.
از سوی دیگر با توجه به اختالفات و تنش های دهلی نو و اسالم آباد، 
درب های بنادر جنوبی پاکستان ازجمله بندر گواتر به روی تجار هندی 
بسته و مسدود است و در این شرایط تنها چشم امیدی هندی ها برای 
بندر چابهار  ویژه  به  ایران  بنادر جنوبی  آسیای مرکزی  به  دسترسی 
و سپس  افغانستان  به  هند  رسیدن  امكان  چابهار  طریق  از  تا  است 
آسیای مرکزی فراهم شود. بنابراین باید گفت چابهار در جنوب شرق 
ایران برای هند شاهراه ارتباطی آسیای مرکزی و افغانستان به شمار 

می رود. 
 

نقش استراتژيك چابهار در منطقه
دریای  در  آفریقا  ساحل  و  باب المندب  تنگه  دبی،  گوادر،  چابهار، 
از  بخشی  و  خاورمیانه  اقتصاد  سرنوشت  که  است  نام هایی  سرخ 
امارات  بنادر  میان  این  در  است.  خورده  گره  آنها  به  جهانی  تجارت 
و  جدی  رقبای  نبود  واسطه  به  گذشته  دهه های  طی  دبی  ویژه  به 
سرمایه گذاری های کالن خارجی توانسته است بسیار پیشرفت کند و 
به قطب سرمایه پذیری منطقه تبدیل شود. اما امارت طی سال های 
اخیر از سر برآوردن رقبای مهم دیگری همچون بندر عدن در جنوب 
یمن نزدیك به تنگه استراتژیك باب المندب و همچنین بندر چابهار 

ایران همجوار با تنگه استراتژیك هرمز واهمه داشته است.
تغییر  و  چابهار سرخس  راه آهن  ایجاد  و  بهشتی  شهید  بندر  تكمیل 
بندر  تعطیلی  و  کسادی  باعث  می تواند  جنوب  به  شمال  کریدور 
می تواند  ایران  برای  که  نقطه ایست  چابهار  شود.  امارات  جبل علی 

معادالت استراتژیك را تغییر دهد.

واكنش وزير خارجه ايران به حمله تروريستی در چابهار
بر همین اساس محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در واکنش 
به این حمله تروریستی اعالم داشت: »تروریست های مورد حمایت 
خارجی، افراد بی گناه را در چابهار کشتند و زخمی کردند. همان طور 
که در گذشته هم به صراحت گفته ایم، چنین جنایاتی بی مجازات باقی 
نخواهد ماند. در سال 2010 سرویس های امنیتی ما افراط گرایانی را 
که از امارات می آمدند، ردیابی و بازداشت کردند. حرفم را به خاطر 
به سزای عملشان  را  آنها  اربابان  و  تروریست ها  ایران  باشید:  داشته 

می رساند«. 
اما از سوی دیگر به طور حتم ناامن کردن این بندر برای دور کردن 
سرمایه گذاران خارجی به سود تمامی دشمنان ایران می باشد، چراکه 
چابهار می تواند یكی از مجاری تنفسی تجاری و اقتصادی برای ایران 
در دوران تحریم های خصمانه ایاالت متحده علیه کشورمان به شمار 
آید. در این رابطه توجه به این نكته ضروری است که در اثر فشارهای 
در  ایران  علیه  در جریان تحریم های همه جانبه خود  واشنگتن  هند، 
مورد  در  معافیت  اعطای  به  مجبور  باطنی  میل  علی رغم  13آبان ماه 

سرمایه گذاری هند در چابهار شد. 
بر  برای هند عالوه  اهمیت چابهار  از  توجهی  قابل  همچنین بخش 
دسترسی به آسیای مرکزی، جهت ترانزیت کاال و تجارت با افغانستان 
بازار  در  فعال  بازیگری  عنوان  به  هند  است. طی چند سال گذشته 
116پروژه  انجام  به  متعهد  دهلی نو  و  داده  نشان  را  ود  خ افغانستان 
اقتصادی تاثیرگذار در 31والیت افغانستان شده است که انجام این 
پروژه ها جز از طریق دسترسی به چابهار برای هند امكان پذیر نیست. 
همچنین در دومین نشست شورای مشترک استراتژیك، نمایندگان 
هند و افغانستان تاکید کردند که زمینه تجارت از مسیر بندر چابهار 
تسریع  راستای  در  دو طرف  هر  و  شود  تامین  کشور  دو  بین  ایران 

فعال سازی بندر چابهار کار کنند.
به  رقیب  از طریق چابهار، یك  کابل  و  روابط دهلی نو  اما گسترش 
شدت سخت برای هندی ها به همراه دارد و آن رقیب سنتی و دیرینه 

یعنی پاکستان است.
پاکستان سال هاست که عمق استراتژیك خود را در خاک افغانستان 
قدیمی  رقیب  حضور  آنها  برای  که  است  طبیعی  و  د  می کن تعریف 
یعنی هند در خاک افغانستان بسیار نامطلوب ارزیابی می شود. در واقع 
در  از گسترش حضور هند  تا  است  در تالش  راهی  از هر  پاکستان 

افغانستان ممانعت به عمل آورد.
از سوی دیگر بندر چابهار رقیبی جدی برای همتای پاکستانی خود 
آسیای  کشورهای  ورود  دروازه  عنوان  به  که  است  اتر  بندرگو یعنی 
مرکزی به اقیانوس هند به شمار می رود و توسعه بندر چابهار به طور 
طبیعی بر رونق بندر گواتر تاثیرگذار خواهد بود و حداقل بخشی از 
حجم تجاری کشورهایی مانند تاجیكستان از مسیر اقیانوس هند را به 

چابهار منتقل خواهد ساخت.

گلوگاه تجاری با وجود تحريم ها
ایران  بلوچستان  و  سیستان  استان  جنوبی  شهرهای  از  یكی  چابهار 
مكران  دریای  کرانه  در  که  است  کشور  این  اقیانوسی  بندر  تنها  و 
اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی های  و 
ایران است. چابهار در  آزاد تجاری  از مناطق  و  دارد  را  اقیانوس پیما 
سال های اخیر از منظر اقتصادی و روابط تجاری با کشورهای همسایه 

دور و نزدیك مرود توجه قرار گرفته است. 
اهمیت  درباره  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  بتی،  موه احمدعلی 
مرزهای آبی استان اظهار داشته است: دسترسی به اقیانوس فرصت 
داشتن  آرزوی  حتی  کشورها  از  بسیاری  که  است  طالیی  بسیار 
نزدیك  استان  این  در  که  حالی  در  دارند،  را  مرز  این  از  10کیلومتر 

به 400کیلومتر ساحل داریم که فرصت بی بدیلی برای استان است.

استاندار سیستان و بلوچستان 
حادثه تروريستی چابهار را محکوم كرد

حادثه تروریستی چابهار که منجر به شهادت دو نفر و جراحت تعدادی 
از دلیرمردان و حافظان امنیت و آرامش استان عزیزمان شد، موجب 

تألم و تأثر خاطر همه هموطنان و هم استانی های شهیدپرور گردید.
این حادثه بار دیگر ماهیت اهریمنان کوردل را بر همگان اثبات کرد.
دشمنان کوردل و ستم پیشه این مرز و بوم همواره با اعمال ننگین 
شریف  ملت  آزادیخواه  روحیه  تضعیف  در  سعی  خویش  ظالمانه  و 
نتیجه بی اثر  اخیر که در  ایران داشتند و علی الخصوص در روزهای 
ماندن تحریم ها و توطئه های آمریكای جنایتكار و رژیم صهیونیستی 
مواجه  مفتضحانه ای  با شكست  آنها،  حامی  تروریست  دولت های  و 
شده اند، همچون همیشه در پی شكست، دست به اعمال رذیالنه و 
تروریستی زدند، غافل از اینكه مردم غیور ایران اسالمی با پاسداری 
از خون شهیدان و دفاع از میهن اسالمی و با توکل به قدرت الیزال 

خداوندی در برابر همه توطئه ها سربلند بوده و خواهد بود .
گرانقدر  معظم شهدای  خانواده  به  تسلیت  و  تبریك  اینجانب ضمن 
این حادثه و مردم شهیدپرور ایران اسالمی و آرزوی بهبودی عاجل 
برای مجروحان، اقدام ناجوانمردانه این کوردالن را محكوم و اعالم 
می نمایم که ملت عزیز ایران و این خطه از سرزمین مان هر بار با اراده 
و توانی قوی تر از قبل در برابر توطئه های استكبار جهانی و مزدوران 

آنها ایستادگی خواهند کرد.

سرپرست فرمانداری چابهار:
دشمنان با توطئه ناامنی نمی توانند مانع توسعه چابهار شوند

سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه چابهار گفت: دشمنان با طراحی 
آبادانی  و  توسعه  از  نمی توانند  تروریستی  اقدامات  و  نی  ناام توطئه 

منطقه راهبردی و اقتصادی چابهار جلوگیری کنند.
رحمدل بامری اظهار داشت: حمله کور تروریستی در چابهار موجب 

شهادت 2نفر و زخمی شدن 40 نفر شده است.
وی افزود: وقتی خودروی بمب گذاری شده تروریست ها نتوانست وارد مقر 
فرماندهی انتظامی چابهار شود، در مقابل درب ورودی منفجر و موجب 

شهادت و زخمی شدن تعدادی از عابران پیاده و نیروهای انتظامی شد.
هدف  با  حمالت  اینگونه  کرد:  تصریح  چابهار  انداری  فرم سرپرست 
ایجاد ناامنی و عوض کردن فضای صفا و صمیمت چابهار به عنوان 
بزرگترین بندر اقیانوسی ایران است، ولی این حمالت هیچ خللی در 

روند توسعه بندر معاف از تحریم های ظالمانه آمریكا ایجاد نمی کند.
وی با اشاره به وجود بندر و منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: همزمان 
با حمله تروریستی به مقر فرماندهی انتظامی در انتهای همین بلوار 
و  هزار  اعتبار  با  سرمایه گذاری  طرح  سه  چابهار  بندر  چندمتری  و 

700میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
از  بیش  حضور  و  خارجی  و  داخلی  مقامات  سفر  داد:  ه  ادام بامری 
از  نشان  اخیر  سال  سه  طول  در  خارجی  مایه گذاری  سر 150هیات 

اهمیت چابهار برای سرمایه گذاران است.
آمریكا  تحریم های  از  معاف  چابهار  که  آنجایی  از  کرد:  تصریح  وی 
است و با توجه به موقعیت راهبردی آن عالوه بر توسعه سیستان و 
بلوچستان، نقش مهمی در توسعه محور شرق دارد و دشمنان برای 
ناامن کردن این منطقه مهم درصدد اقدامات ضدامنیتی هستند، اما 
باید بدانند که مردم شیعه و سنی این دیار با وحدت و انسجام گسترده 

تمامی توطئه های آنان را خنثی می کنند.

واكنش مولوی عبدالحمید 
امام جمعه اهل سنت زاهدان به حمله تروريستی چابهار

بیانیه ای حمله تروریستی چابهار  امام جمعه اهل سنت زاهدان طی 
را محكوم کرد.

متن بیانیه مولوی عبدالحمید به شرح زیر است: حادثه انفجاری که در 
مقر فرماندهی انتظامی شهرستان چابهار رخ داد و منجر به شهادت 
انتظامی و مردم عادی شد،  از عزیزان نیروی  و مصدومیت شماری 

بسیار تأسف بار و ناگوار بود.
بنده بارها تاکید کرده ام و اکنون نیز تاکید می کنم که ایجاد هرگونه 
ناامنی در کشور و استان از سوی هر فرد یا گروهی که باشد، هرگز 
به نفع مردم منطقه نیست، بلكه دشمنان ملت و فرصت طلبانی را که 

دنبال سوءاستفاده هستند، به خواسته هایشان می رساند.
ضمن محكوم کردن این اقدام تروریستی، برای شهدای این حادثه علو 

درجات و برای مصدومین شفای عاجل را از بارگاه الهی مسالت دارم.

ارتباط میان معاف شدن چابهار از تحريم ها 
و حمله تروريستی

از تحریم ها معاف  را  ایران  بندر چابهار  آمریكا  ماه پیش،  دقیقا یك 
کرد. چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران و بخشی از مناطق آزاد کشور 
است. چابهار در سال های اخیر به بندری برای سرمایه گذاری هندی ها 
تبدیل شده است و منافع مالی و حتی استراتژیك دهلی به این بندر 
از طریق چابهار، پاکستان )رقیب  ایرانی گره خورده است. هندی ها 
منطقه ای( را دور می زنند و به افغانستان و آسیای مرکزی راه می یابند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریكا در این باره گفته که پروژه خط آهن 
چابهار به افغانستان نیز برای انتقال کاالهای مجاز مانند مواد غذایی 

و دارو از تحریم ها معاف است.
موافقت نامه تاسیس خط آهن بین ایران، هند و افغانستان در خردادماه 
سال 1395 امضا شد. این خط آهن از چابهار آغاز شده و پس از گذشتن 

از زاهدان به مرز افغانستان )زرنج( می رسد.
اگر از منظر معافیت چابهار از تحریم ها به حادثه تروریستی در چابهار 

بنگریم، می توانیم به تحلیلی متفاوت درباره آن بیندیشیم:
است.  وابسته  چابهار  به  دریا،  بدون  افغانستاِن  اقتصاد  از  بخشی   -
دولت مرکزی کابل نیز در حال مقابله با طالبان است. لذا گروه طالبان 

احتماال برای ناامن سازی چابهار انگیزه داشته باشد.
- سعودی ها از این که حتی یك منفذ غیرتحریمی برای ایران وجود 
داشته باشد، ناراحت هستند. آنها حاضرند حتی نفت خود را به قیمت 
پایین تر به مشتریان ایران بفروشند تا به هر نحوی که شده، به ایران 

آسیب بزنند.
از این رو، در تحلیل سیاسی و امنیتی، این گزاره را باید به طور جدی 
پروژه  از  بخشی  چاربهار،  تروریستی  حادثه  که  داد  قرار  توجه  مورد 

دشمنان برای جلوگیری از کارکرد چابهار در دوران تحریم ها است.
با توجه به این موضوع، آنچه بیش از پیش الزم است، تقویت تدابیر 
امنیتی در چابهار است، چراکه اگر دشمنان بخواهند تنها بندر تحریم 
نشده ایران را ناامن کنند، قطعا در اندیشه شرارت های بیشتر خواهند 

بود و این هوشیاری و همدلی بیشتری در داخل می طلبد.

دولت هند عملیات تروريستی در چابهار را »نفرت انگیز« 
خوانده و آن را به شدت محکوم كرد

این  چابهار،  در  تروریستی  عملیات  مورد  در  بیانیه ای  در  هند  دولت 
حمله را »نفرت انگیز« خوانده و آن را به شدت محكوم کرده است  و 

مجازات عامالن این حادثه را خواستار شد.
در بیانیه دهلی آمده است: هند حمله تروریستی نفرت انگیز در شهر 

چابهار ایران را به شدت محكوم می کند.
قربانیان  خانواده های  و  ایران  مردم  دولت،  به  می افزاید:  ه  بیانی این 
این حمله تسلیت می گوییم و بهبودی سریع مجروحان را آرزومندیم.

این  به  همزمان »راویش کومار« سخنگوی وزارت خارجه هند هم 
حمله تروریستی واکنش نشان داده و ضمن محكوم کردن آن، گفته 
است: عامالن این حادثه باید فورا مجازات شوند. هیچ توجیهی برای 

برای اقدامات تروریستی وجود ندارد.

محبعلی مديركل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه:
سود ناامن شدن چابهار برای برخی قدرت ها

قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه با اشاره به اقدام 
منطقه  در  هند  و  چین  رقابت  به  اشاره  با  چابهار  در  اخیر  تروریستی 
بلوچستان در هر دو کشور ایران و پاکستان گفت: ناامن شدن چابهار 

می تواند هزینه حضور هندی ها و توافق ایران و هند را باال ببرد. 
محبعلی تاکید کرد: شاید یكی از دالیل ناامن شدن چابهار این باشد 
که قدرت های شرقی یعنی قدرت های پاکستانی و عربی که تمایل 
ندارند این طرف امن باشد در تالش هستند از تروریست ها برای ناامن 

کردن این منطقه استفاده کنند. 
بلوچستان  در  اظهار کرد:  نیز  پاکستان  بلوچستان  منطقه  درباره  وی 
پاکستان، مشكالت منطقه ای و قومی نشان می دهد اقوام این منطقه 

هیچ گاه حاکمیت دولت مرکزی اسالم آباد را نپذیرفتند. 
دولت های  و  قدرت ها  سوءاستفاده  زمینه  موضوع  این  کرد:  تاکید  او 
خارجی را فراهم آورده است. در واقع ناامن شدن این مناطق هم برای 

ما و هم برای پاکستان هزینه های زیادی را به بار می آورد.

حسن روحانی رئیس جمهور ايران:
چابهار فرصتی مناسب برای سرمايه گذاری 

سرمايه گذاران منطقه ای است
رئیس جمهور در دیدار با رئیس مجلس افغانستان گفت: منطقه چابهار 

فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران منطقه ای است.
»عبدالرئوف  دیدار  در  رئیس جمهور  روحانی  حسن  حجت االسالم 
و  تهران  روابط  اظهارداشت:  افغانستان  مجلس  رئیس  ابراهیمی« 

کابل، روابطی فراتر از همسایگی است و از همین رو غلبه بر تروریسم 
و استقرار ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان برای جمهوری 

اسالمی ایران اهمیت دو چندانی دارد.
مجالس  روسای  کنفرانس  دومین  حاشیه  در  که  دیدار  این  در  وی 
افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه برگزار شد؛ افزود:  ایران، 
روابط ایران و افغانستان در زمینه های مختلف رو به گسترش است و 
در حال حاضر ایران در راستای اتصال ریلی دو کشور، خط آهن را تا 
مرز افغانستان اجرایی کرده و برای اتصال این خط آهن به هرات در 

داخل افغانستان نیز آماده کمك به این کشور هستیم.
زاهدان  به  چابهار  داریم خط آهن  اینكه تالش  بیان  با  رئیس جمهور 
افغانستان  به  نیز  ادامه  در  و  برسد  بهره برداری  به  سریع تر  چه  هر 
برای  خوبی  بسیار  فرصت  چابهار  منطقه  گفت:  شود،  متصل 
برای  مناسب  فرصتی  و  کشور  دو  اقتصادی  همكاری های  گسترش 

سرمایه گذاری سرمایه گذاران منطقه ای است.
روحانی در ادامه با اشاره به مشكل تولید و تجارت مواد مخدر تصریح 
ایران و  به  هر دو ملت  زیادی  کرد: معضل مواد مخدر آسیب های 
افغانستان وارد کرده و حل جدی آن فقط در گرو همكاری متقابل 
است  آماده  دارد  زمینه  این  در  که  تجاربی  به  توجه  با  ایران  است. 
توسعه  و  خشخاش  کشت  با  مبارزه  زمینه  در  افغانستان  دولت  به 

کشت های جایگزین کمك کند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانستان:
افغانستان جايگاه چابهار را در توسعه همکاری های 

منطقه ای بسیار مهم می داند
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانستان نیز  با ابراز خرسندی 
فرهنگی  و  قومی  اشتراکات  افغانستان  و  ایران  گفت:  دیدار،  این  از 
نگاه  همسایه ای  به چشم  ایران  به  افغانستان  ملت  و  دارند  بسیاری 

می کند که همواره در روزهای سخت کنار او ایستاده است.
در  تروریسم  اصلی  قربانیان  از  دو  افغانستان هر  و  ایران  افزود:  وی 
ایران در  با  افغانستان  منطقه و جهان هستند و باور داریم همكاری 
با تروریسم نه تنها به نفع دو کشور، بلكه به نفع کل  زمینه مبارزه 
منطقه است و باعث گسترش ثبات و تسریع توسعه در منطقه خواهد 

شد.
رئیس مجلس افغانستان از میزبانی شایسته جمهوری اسالمی ایران 
از مهاجرین افغانستان تشكر کرد و اظهار داشت: فراهم آوردن امكان 
تحصیل فرزندان مهاجرین افغانی در ایران یكی از بزرگترین خدماتی 

است که ایران به ملت و دولت افغانستان کرده است.
توسعه  در  را  چابهار  جایگاه  افغانستان  کرد:  تصریح  ابراهیمی 
توسعه  برای  و  می داند  مهم  بسیار  منطقه ای  همكاری های 

همكاری های خود با ایران اراده جدی داریم.
وی با اشاره به اینكه معضل مواد مخدر آسیب های زیادی به افغانستان 
و حیثیت ملتی صاحب تاریخ و فرهنگ وارد کرده است، اظهار داشت: 
زمینه های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  با  همكاری  به  افغانستان 
در  ایران  به  و  داشته  تمایل  مخدر  مواد  با  مبارزه  ازجمله  و  مختلف 
این همكاری ها اعتماد کامل دارد. شك نداریم که جمهوری اسالمی 
ایران خواهان مصلحت و رفاه مردم منطقه و ازجمله مردم افغانستان 

است و به همكاری با ایران برای توسعه افغانستان نیازمندیم.

عبدالرحیم كردی مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
چرخه توسعه چابهار توقف ناپذير است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص 
و جذب  توسعه  روند  در  آن  تاثیر  و  منطقه  این  در  تروریستی  حمله 
سرمایه گذاران در چابهار بیان داشت: بندر چابهار به عنوان یك نقطه 
استراتژیك، در مناسبات اقتصادی منطقه جایگاه ویژه ای را به خود 
از  ابتدا  است؛  جدی  توجه  مورد  بعد  دو  از  که  است  داده  اختصاص 
منظر بین الملل و با توجه به شرایطی که منطقه دارد و نیازمندی که 
بازارها برای  افغانستان برای دسترسی به  کشورهای آسیای میانه و 
تامین مواد اولیه و همچنین فروش محصوالت خودشان در بازارهای 
آب های  به  دسترسی  مسیر  ارزان ترین  و  نزدیك ترین  دارند،  جهانی 
میانه  آسیای  کشورهای  می دانید  که  طور  همان  است.  چابهار  آزاد، 
در حال رشد هستند و در سال های گذشته نرخ های رشد خوبی را در 

حال تجربه کردن می باشند و همین طور افغانستان با توجه به ثبات 
نسبی که در این کشور در حال برقراری است، روند بازسازی را شروع 
کرده و این بازسازی نیازمند تعامالت بین المللی بیش از پیش است؛ 
به  را  چابهار  بتواند  بین المللی  مقیاس  در  که  شده  باعث  اینها  همه 
عنوان یك بندر مهم و ضروری برای همه این کشورها برجسته کند. 
از سوی دیگر در برنامه های داخل کشور و اسناد توسعه ای که موجود 
است، چابهار نقطه تالقی دو صنعت بسیار مهم توسعه محور شرق 
و سواحل مكران می باشد و در دولت تدبیر و امید نیز تمرکز ویژه ای 
به توسعه زیرساخت های این بندر شده است. اگر چه که چابهار در 
اسناد باالدستی و در برنامه های توسعه همیشه مورد توجه بوده است، 
منتهی در سال های اخیر دولت، همه سازمان ها و نهادها اراده و برنامه 

خود را بر محور توسعه چابهار قرار داده اند.
طبیعی است در شرایطی که تحریم های ظالمانه آمریكا به صورت یكجانبه 
علیه ایران وضع می شود و یك بندر مهم و استراتژیك از این تحریم ها 
معاف می گردد، حساسیت های منطقه ای نسبت به این بندر افزایش پیدا 
کند؛ در شرایطی که همه رقبای ما در حاشیه دریای عمان، تالش برای 
پیشبرد اهداف خود دارند و در حال توسعه و رقابت در تكمیل زیرساخت ها 
هستند، طبیعتا امنیت چابهار در سرعت دادن به برنامه توسعه آن نكته 
بسیار مهم و پراهمیتی است و باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم. 
عبدالرحیم کردی اظهار داشت: اقدامات کور و بدون هدف با رویكرد 
نا امن جلوه دادن این منطقه طبیعتا از دیرباز یكی از اهداف دشمنان 
بوده تا مسیر توسعه منطقه را متوقف نمایند؛ اما تفاوتی که این اتفاق 
با سنوات گذشته در استان سیستان و بلوچستان دارد، این است که بار 
امنیتی این رخداد به نسبت موارد مشابه قبلی بسیار کمتر بود و عمدتا 
تهدیدهایی که در روزهای گذشته شاهد بودیم، از نگاه صاحبت نظران 
مختلف در بحث سیاسی و بار سیاسی این رویداد بود که طبیعتا تصور 
ما این است که حتما اثرات منفی در مقیاسی بر روی سرمایه گذاران 
امنیتی  نیروهای  که  تدبیری  و  هوشیاری  بی تردید  داشت؛  خواهد 
خواهند داشت و هم توجهی که در سطح ملی به این موضوع خواهد 
شد، نباید اجازه دهیم که باز هم موارد مشابهی را در چابهار داشته 
باشیم و تالش مان هم بر این است که در چابهار با ایجاد یك انسجام 
بین دستگاه های مختلف بتوانیم این فضاها را تنگ تر نماییم تا شاهد 
این دست رخدادها نباشیم. ولی آنچه که مسلم است این است که 
بازتاب چنین رویدادهایی در منطقه قطعا بازتاب خوبی نخواهد بود و 
در ذهن سرمایه گذاران تردیدهایی را ایجاد خواهد کرد، اما از سویی 
دیگر جذابیت ها و ویژگی های خاص و منحصربه فرد چابهار با توجه 
به توسعه زیرساخت ها ازجمله بندر، راه آهن، جاده ها و امكانات خوبی 
که در منطقه آزاد چابهار برای استقرار صنایع و فعالیت های اقتصادی 
پیش بینی شده، موضوعاتی نیست که سرمایه گذاران بتوانند به راحتی 
از کنار آن عبور کنند؛ لذا باور ما بر این است که این گونه ناامنی های 
کور که با رویكرد فرار سرمایه از منطقه اتفاق می افتد، مانعی برای 
را مختل  توسعه چابهار  روند  نمی تواند  و  بود  نخواهد  منطقه  توسعه 
نماید و قطعا با توجه، برنامه ریزی و هدفگذاری صحیح، این اطمینان 
را به سرمایه گذاران خواهیم داد که از این دست اتفاقات را کمتر شاهد 
باشیم؛ همچنین این مدل تهدیدها و رویدادها هم نشان می دهد که 
این منطقه به لحاظ سرمایه گذاری، جذابیت های کافی را برای تهدید 
و  رشد  به  عالقه ای  که  افرادی  و  نظام  بدخواهان  شدن  حساس  و 

توسعه کشور ندارند، خواهد داشت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان 
است؛  متفاوت  دوران گذشته  با  دوره  این  تحریم های  گفت: جنس 
در این دوره، کشورها تحریم جدی ندارند، ولی تمرکز تحریم ها بر 
فعالیت های اقتصادی است و تاکید می کنند که، کسانی که با ایران 
کار کنند مورد تحریم قرار می گیرند. از طرف دیگر در مباحثی که 
مطرح گردیده، تاکید شده که استثنا کردن چابهار از این تحریم ها 
که  است  این  دهنده  نشان  این  می باشد،  افغانستان  توسعه  برای 
چابهار امكان و بستر خوبی را برای توسعه حمل و نقل و ترانزیت 
بر  پیدا خواهد نمود، یعنی مهم ترین بخشی که در چابهار می توان 
و  نقلی  و  حمل  زیرساخت های  توسعه  برد ،  بهره  و  کرد  تمرکز  آن 
شده اند  تعریف  که  هم  پروژه هایی  است.  مسیر  این  در  ترانزیتی 
عمدتا در همین مسیر می باشند، لذا به نظر می آید که روند توسعه 
چابهار با توجه به این که عمده پروژه ها، در حوزه زیرساختی حمل 

و نقل و ترانزیتی هستند، خیلی متاثر از این تحریم ها نخواهند بود و 
باید چابهار را به عنوان یك فرصت دید و بررسی که چه کمك هایی 
عنوان  به  ترانزیت  و  نقل  و  حمل  کند.  کشور  اقتصاد  به  می تواند 
و  درآمدی  منابع  حوزه  در  کشورها  اقتصاد  در  مهمی  بسیار  بخش 
این  از  بخشی  می تواند  چابهار  قطعا  و  است  مطرح  اشتغال  ایجاد 
را که شاید در سایر مناطق و بخش های دیگر  نواقص و کمبودها 

کشور پیش خواهد آمد، جبران نماید.

كلنگ زنی سه طرح سرمايه گذاری در چابهار 
با حضور معاون وزير راه و شهرسازی

بندر  تنها  چابهار  دادن  جلوه  ناامن  راستای  در  هیاهوها  میان  در  اما 
اقیانوسی کشور، خبری مهم آنگونه که باید دیده و شنیده نشد و آن 
کلنگ زنی سه طرح سرمایه گذاری در چابهار با حضور معاون وزیر راه 

و شهرسازی بود.
شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  حضور  با  سرمایه گذاری  طرح  سه 
محلی  مسئوالن  از  جمعی  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 

)پنجشنبه 15آذرماه( در بندر چابهار کلنگ زنی شد.
مراسم  حاشیه  در  بلوچستان  و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
کلنگ زنی این طرح ها اظهار داشت: احداث مخازن فرآورده های نفتی 
به روش B.O.T)طراحی، ساخت و بهره برداری( و انتقال نفت و گاز 
منطقه به بازارهای داخلی و خارجی، جمع آوری مواد زائد کشتی ها و 
را  شده  یاد  طرح  سه  دریایی،  محیطی  زیست  آلودگی  از  پیشگیری 

تشكیل می دهند.
ریال  700میلیارد  و  هزار  پروژه ها  این  برای  افزود:  آقایی  بهروز 

سرمایه گذاری می شود.
با   B.O.Tبیان کرد: احداث مخازن فرآورده های نفتی به روش وی 
سرمایه گذاری 9۸0میلیارد ریال و ظرفیت یك میلیون و 260هزار تن 
است که با هدف بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی بندر 
انتقال  چابهار برای خرید و فروش و فرآوری و پاالیش، معاوضه و 

نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و خارجی است.
وی گفت: احداث مخازن فرآورده های نفتی برای 2۸نفر شغل ایجاد 
می کند و موجب افزایش سهم بندر چابهار در بازار خدمات بندری-

 دریایی منطقه می شود.
احداث  داد:  ادامه  بلوچستان  و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
مخازن نگهداریLPG به روشB.O.T با اعتباری بالغ بر 531میلیارد 

ریال و ظرفیت 265هزار تن از دیگر پروژه هاست.
زائد  مواد  جمع آوری  ریالی  195میلیارد  سرمایه گذاری  گفت:  آقایی 
یك  گستر  در  که  است  پروژها  دیگر  از   B.O.Tروش به  کشتی ها 

هكتاری اجرا می شود.
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  راستاد  محمد  گزارش ،  این  به  بنا 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و شهرام آدم نژاد معاون حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان 
و بلوچستان و جمعی از مدیران محلی و سازمان بنادر در سفر 2روزه 
عالوه بر کلنگ زنی طرح های سرمایه گذاری از چند طرح عمرانی و 

سرمایه گذاری بازدید به عمل آوردند.
اسكله ها،  زیرساخت ها،  بهشتی،  شهید  بندر  توسعه  طرح  از  بازدید 
بهشتی،  شهید  بندر  توسعه  طرح  پروژه  اجرای  روند  و  تجهیزات 
آزادراه  و  کمربندی  )جاده  پسكرانه  و  جاده ای  ریلی،  زیرساخت های 
درب شرق، پایانه حمل و نقل، انبارهای طریق القدس، اراضی پسكرانه 
دو هزار و 500هكتاری و راه آهن( و زیرساخت ها و تجهیزات ترمینال 
از  کنارک  صیادی  بندر  و  کالنتری  شهید  بندر  بین المللی  مسافری 

دیگر برنامه های معاونان وزیر راه در بندر چابهار بود.

اجرای قرارداد هندی ها در چابهار 
تا قبل از سال جديد میالدی

اپراتوری  بنادر و دریانوردی گفت: قرارداد موقت  مدیرعامل سازمان 
هندی ها در چابهار تا قبل از سال جدید میالدی اجرایی می شود.

محمد راستاد در نشست چالش ها و فرصت های بندر چابهار در اداره  
طبق  داشت:  اظهار  بلوچستان  و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  کل 
توافق نامه ایران، هند و افغانستان موسوم به توافق نامه چابهار؛ هند در 
دو بخش در بندر چابهار و زیرساخت های پسكرانه آن سرمایه گذاری 
به  بندر  برای  بارگیری  و  اول خرید تجهیزات تخلیه  می کند؛ بخش 
اعتباری  خط  اعطای  دوم  بخش  و  دالر  میلیون   ۸5 بیش از  میزان 

150میلیون دالری برای توسعه پسكرانه بندر است.
وی افزود: قرارداد ساخت تجهیزات و امكانات تخلیه و بارگیری برای 
بندر چابهار نهایی شده و شرکت ای پی جی ال هندوستان، بخش اول 
دیگر  سال  دو  تا  و  داده  سفارش  را  بارگیری  و  تخلیه  دستگاه های 

ساخته و به بندر چابهار منتقل می شوند.
تصریح  بلوچستان  و  دریانوردی سیستان  و  بنادر  مدیرعامل سازمان 
کرد: با توجه به اهمیت ورود هند به چابهار و فعال شدن ظرفیت های 
تا  افغانستان؛  و  میانه  آسیای  کشورهای  برای  چابهار  بندر  ترانزیتی 
قرداد  یك  دالر،  ۸5میلیون  قرارداد  شدن  اجرایی  و  تجهیزات  ورود 
موقت برای اپراتوری بندر چابهار امضا شده که این قرارداد تا قبل از 

سال جدید میالدی اجرایی می شود.
راستاد گفت: در قرارداد موقت، هندی ها تا ورود تجهیزات در دوسال 
آینده بهره  برداری موقت از بخشی از فاز اول بندر چابهار با استفاده از 

تجهیزات موجود را برعهده خواهند گرفت.
وی با اشاره به برگزاری اولین نشست هماهنگی موافقت نامه داالن 
تجاری ایران، هند و افغانستان موسوم به موافقتامه چابهار در آبان ماه 
23دسامبر  نشست  این  پیگیری  کمیته  شده  مقرر  گفت:  امسال، 
مصادف با 4دی ماه با حضور مقامات سه کشور در چابهار برگزار شود.

150میلیون  اعتباری  برای خط  گفت:  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
نیز  چابهار  پسكرانه های  توسعه  برای  هندوستان  بانك  اگزیم  دالر 
پیشنهاد دادیم این خط به ریل اختصاص یابد و منتظر پاسخ طرف 

هندی هستیم.

مسیر توسعه بندر چابهار متوقف نخواهد شد
اقدام تروریستی در چابهار نشان داد دشمنان قسم خورده ایران زمین 
و  توسعه  مسیر  و  بوده  خود  منافع  دنبال  به  جنایتی  و  حربه  هر  با 
اعتالی ایران همانند خاری در چشم آنها بوده است و به فكر باطل 
خود برداشت می کنند که با این دست عملیات های جنایتكارانه و 
توانند خللی در مسیر توسعه چابهار و متوقف کردن  تروریستی می 
و  سیستان  استان  توسعه  و  آبادانی  در  دیار  آن  مردمان  راسخ  عزم 

بلوچستان بردارند.

بررسی داليل حمله تروريسی به چابهار

#چابهار_همیشه_برقرار



اخبار منطقه آزاد چابهار

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
اقتصادی، در حکمی عبدالرحیم  ویژه  آزاد و 
آزاد  منطقه  مدیرعامل  سمت  در  را  کردی 

تجاری- صنعتی چابهار ابقا کرد.
در حکم مرتضی بانک آمده است:

به استناد ماده6 قانون چگونگی اداره مناطق 
تفویض  به  توجه  با  و  تجاری-صنعتی  آزاد 
نظر  و  جمهوری  محترم  ریاست  اختیار 
ابالغ  ارزشمندتان،  تجربیات  و  سوابق  به 
مدیره  هیات  »رئیس  عنوان  به  جنابعالی 
تجاری- آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 

صنعتی چابهار« تمدید می گردد.
بهره گیری  ضمن  می رود  انتظار  جنابعالی  از 
مناطق  شورایعالی  ابالغی  سیاست های  از 
هماهنگی  و  تعامل  تجاری-صنعتی،  آزاد 
هیات  محترم  اعضای  و  شورا  دبیرخانه  با 
مدیره سازمان در انجام بهینه وظایف محوله 
نواحی  به  رونق  و  رشد  تعمیم  همچنین  و 
و  محلی  جوامع  توسعه  به  و کمک  همجوار 

بومی نهایت مساعی را معمول نمایید. 
توفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت دارم.

با حكم مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

عبدالرحيم كردی در سمت 
مديرعامل سازمان منطقه 

آزاد چابهار ابقا شد
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر به چابهار:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه، چابهار دریچه 
توسعه ملی است و اهمیت بسیاری دارد، گفت: رئیس جمهور 
تاکید  و  نگاه  بلوچستان  و  سیستان  استان  توسعه  برای  نیز 

ویژه ای دارد.
سیدعباس صالحی در سفر به جنوب استان سیستان و بلوچستان 
شهرستان های  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  جمع  در  حضور  با 
چابهار، کنارک، سرباز و قصرقند در سالن همایش های چابهار 
افزود: باتوجه به اینکه چابهار را دریچه توسعه ملی می دانیم، 
باید نسبت های آن را با فرهنگ و جامعه رصد کنیم؛ مسیری 
که توسعه چابهار و مراکز و مناطق استان طی می کنند، حرکت 
به سوی کم کردن فاصله هاست. این استان کم کم به سوی 

شاخص های ملی و استانداردها قدم برمی دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: چابهار ویژگی های 
نیازمند نگاه ویژه ای  فرهنگی و هنری بسیار زیادی دارد که 

است.
معطوف  چابهار  توسعه  به  توجه ها  همه  کرد:  اضافه  صالحی 
را در پی دارد. چابهار  بلوچستان  شده زیرا توسعه سیستان و 
اهمیت خاصی در زمینه های مختلف دارد و هنرمندان آن نیز 

نقش آفرینان خوبی هستند و همیشه خوش می درخشند.

چابهار، دریچه توسعه ملی است

وی یادآور شد: توجه ویژه دولتمردان به پروژه های توسعه ای 
منطقه چابهار، سال به سال در حاکمیت و دولت تقویت  شده 

است.
نمایندگان  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

و  فرهنگی  نگاه های  با  استان  فرمانداران  و  استاندار  مجلس، 
مثبت می توانند بسیاری از مشکالت را مرتفع کنند.

تبدیل چابهار به مدرسه هنر
و  اشاره کرد  آزاد چابهار  منطقه  با  تفاهم نامه ای  تهیه  به  وی 
افزود: باید چابهار به یکی از پایگاه های مد و لباس و مدرسه 
انجام  را  الزم  همکاری  رابطه  این  در  و  شود  تبدیل  هنر 

می دهیم.
صالحی با بیان اینکه امید است همراه با وزارتخانه های دیگر 
بتوانیم پروژه های توسعه فرهنگی را همراه با توسعه اقتصادی 
در این منطقه پیش ببریم، گفت: حوزه فرهنگ و هنر باید یکی 
از مهم ترین محرک های اقتصادی این استان باشد تا مسائلی 
چون بیمه هنرمندان، حمایت از فرهنگ های بلوچی، حمایت 
از هنرمندان و معیشت آنان و اقتصاد فرهنگ و هنر به صورت 

طبیعی تر در گردش باشد.
به  تا  بدهیم  به دست هم  باید دست  کرد: همه  تصریح  وی 
اقتصادی  و  فرهنگی  توسعه  برسیم.  اطمینان تری  قابل  مسیر 
همراهی بیشتری را می طلبد، باید توسعه فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی در چابهار بیش از گذشته باشد.

چابهار

تكميل زنجيره اكو سيستم كسب و كار در مناطق آزاد

حضور سازمان منطقه آزاد چابهار در دهمين نمايشگاه
 بزرگ گردشگری پارس در شيراز

تبديل منطقه آزاد ماكو به هاب توزيع 
نهاده های گوشتی و گوشت قرمز به داخل و 

خارج كشور

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار:

چابهار منطقه ای برای فعاليت های اقتصادی در سطح بين المللی است
آزاد  اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  معاون فرهنگی، 
تحریم های  در بحث  منطقه  این  از مستثنی شمردن  چابهار 
ظالمانه استکبار جهانی علیه کشورمان به عنوان فرصتی برای 
سطح  در  اقتصادی  فعالیت های  در  منطقه  این  نقش آفرینی 

بین المللی نام برد.
محمداکبر چاکرزهی در حاشیه هفدهمین نشست معاونان و 
مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق 
آزاد کشور که قشم برگزار شد، اعالم کرد: منطقه آزاد چابهار 
به دلیل قرار گرفتن در مسیر تبادالت اقتصادی هندوستان از 
بحث تحریم های ظالمانه آمریکا برای کشورمان مستثنی شد.

وی ادامه داد: منطقه آزاد چابهار مهم ترین مسیر دسترسی فعالیت 
اقتصادی هند با افغانستان و کشورهای آسیای میانه است و در 
شرایط کنونی می توان از ظرفیت این منطقه آزاد برای تامین 

نیازهای اساسی کشورمان نیز بهترین بهره برداری را کرد.
به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 

تا  بود  فرصتی  قشم  جزیره  در  هفدهم  نشست  چابهار،  آزاد 
مسئوالن سازمان های مناطق آزاد کشور با طرح های متنوعی 
که در هر منطقه در دست اقدام و یا برنامه ریزی است، آشنا شوند.
برای  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  تدبیر  از  وی 
داشتن نقشه راه و حرکت براساس آن به عنوان اقدامی مهم 

برای پیشرفت همه جانبه در حوزه های مختلف نام برد.
کمک  با  چابهار  آزاد  منطقه  راه  نقشه  داد:  ادامه  چاکرزهی 
دانشگاه تهران تدوین و در دست اجراست و این منطقه تمام 
برنامه های توسعه ای خود را براساس این نقشه پیش می برد.

وی گفت: نقشه راه به ما کمک می کند تا فرآیندهای مهم 
صنعتی و اقتصادی این منطقه را با حساسیت بر حفظ محیط 
زیست و توسعه جوامع محلی از طریق جذب سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی انجام دهیم.

تفاهم نامه همکاری های متقابل و توسعه مراودات بانکی فی مابین دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک ملت امضا شد. 
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
صنعتی و ویژه اقتصادی، با اعالم این خبر با ترسیم پیش نیازهای توسعه 
پایدار در مناطق آزاد و ویژه کشور، یکی از ملزومات مهم اثربخشی اکو 
سیستم کسب و کار در این مناطق و شکوفایی اقتصادی در آنها را حضور 
فعال نظام های پولی و بانکی با فرآیندها و محصوالت ویژه  مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی دانست. 
تولید و صادرات  از  معناداری  افزود: در حال حاضر سهم  افتخاری  اکبر 
کشور توسط واحدهای تولیدی و بنگاهای اقتصادی مستقر در این مناطق 
ایجاد می شود، حضور بانک های و موسسات مالی که از پشتوانه مناسب 
سرمایه ای برخوردار بوده و در حوزه خدمات رسانی ازجمله خدمات حوزه 
بانکداری شرکتی و غیرحضوری سرآمد باشند، از عوامل موفقیت و توسعه 

گفت:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با تفویض اختیار صدور مجوزهای بهداشتی 
به  قرمز  گوشت  و  دامی  نهاده های  واردات 
منطقه آزاد ماکو، این منطقه به هاب توزیع 
نهاده های گوشتی و گوشت قرمز به داخل 

و کشورهای همسایه تبدیل می شود .
نشست  در  مناطق،  آزاد  اخبار  گزارش  به 
و محمدمهدی  مشترک غالمرضا سلیمانی 
شهریاری استاندار آذربایجان غربی با دکتر 
علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی 
دفتر  مدیرکل  محمدیان  مسعود  و  کشور 
سازمان  این  زیستی  امنیت  و  قرنطینه 
مجوزهای  صدور  اختیار  تفویض  توافقنامه 
بهداشتی واردات نهاده های دامی و گوشت 

قرمز از منطقه آزاد ماکو امضا شد. 
ماکو  آزاد  منطقه  افزود:  سلیمانی  غالمرضا 
به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور با دارا 
بودن دو مرز مهم کشور ازجمله مرز بازرگان 
به عنوان بزرگترین مرز زمینی کشور با بیش 
و  ابریشم  جاده  در  واقع  سابقه  از 100سال 
تسهیل  برای  خوبی  فرصت  پلدشت،  مرز 
دامی  نهاده های  حوزه  در  خصوصا  تجارت 
و گوشت قرمز برای کشور ایجاد کرده است. 
آزاد  منطقه  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
راستای توسعه کسب و کار بحث  ماکو در 
زنجیره تولید گوشت قرمز و سفید را دنبال 
می کند، اظهار داشت: با عنایت به اینکه این 
منطقه با دارا بودن 140هزار هکتار اراضی 
کشاورزی و آب کافی به دلیل قرار گرفتن 
در جوار رود ارس و بهره برداری از پایاب سد 
کرم آباد، زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز 

و سفید در این منطقه توجیه پذیر است. 
با  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

این مناطق است.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به استقرار اکوسیستم یکپارچه کسب و 
کار در مناطق و پلتفرم سککوک، حضور بانک ملت را در کنار این پلتفرم 
مهم ارزیابی نمود و گفت: با مشارکت این بانک در مواردی همچون تامین 
ضمانت خرید اعتباری برای واحدهای مستقر در این مناطق، می توانیم 

شاهد توسعه روزافزون این پلتفرم باشیم.
این تفاهم نامه با هدف توسعه و بهبود اکوسیستم کسب و کار مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و نقش آفرینی بیشتر بانک ملت در این مناطق، همچنین 
ارتقاء سطح همکاری های دو طرف در حوزه های مختلف نظیر خدمات 
اعتباری اعطای تسهیالت گوناگون، ارائه خدمات سرمایه گذاری، تامین 
سرمایه و کارگزاری همانند همکاری در تامین مالی طرح ها و پروژه های 
سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افتتاح انواع حساب ها جهت این 
دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ارائه خدمات ارزی در 
چارچوب قوانین و مقررات جاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
سایر خدمات به امضاء مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژ اقتصادی و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسید. 
الزم به ذکر است، مدت این تفاهم نامه سه سال بوده و با توافق طرفین این 

تفاهم نامه برای سال های بعد قابل تمدید خواهد بود. 
گفتنی است؛ در این مراسم، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نقش نهادهای مالی، 
پولی و بانکی در توسعه ساختار اقتصادی کشور، بانک ملت را به عنوان 
یکی از بزرگترین بانک های کشور از منظر منابع و توسعه زیرساخت های 
IT عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد که این همکاری پیشران توسعه مناطق 

آزاد از منظر اقتصادی، اشتغال و گردشگری شود. 

کشتارگاه  ایجاد  شرایط  فراهم شدن  اعالم 
صنعتی مدرن دام در منطقه آزاد ماکو ادامه 
داد: برای ایجاد این زنجیره باید از ظرفیت 
لذا  کرد،  استفاده  منطقه  گمرکات  تجاری 
وزارت  از سوی  مجوزهای صادره  براساس 
دامپزشکی،  سازمان  و  کشاورزی  جهاد 
و  بازرگان  گمرک  تبدیل  زیرساخت های 
دام  ورود  ترمینال های  عنوان  به  نخجوان 

زنده و نهاده های دامی فراهم شد. 
علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور نیز در این دیدار با یادآوری دو سفری 
آذربایجان  استان  به  جاری  سال  طی  که 
مرتفع  را  امر  این  دلیل  است،  داشته  غربی 
ساختن موانع ناشی از تحریم ها و از طرفی 
که  برشمرد  منطقه  این  مرزی  مزیت های 
کریدورهای  از  استفاده  زمینه  در  را  ایران 
مشکل  کم ترین  با  دریایی،  و  ریلی  زمینی، 

به اروپا متصل می کند.
مشورت هایی  از  پس  که  این  بیان  با  وی 
مواد  و  دارو  واردکنندگان  تشکل های  با 
مواد  واردکنندگان  همچنین  و  بیولوژیک 
پروتئینی استفاده از این امکان مورد اجماع 
براساس  کرد:  تصریح  است،  گرفته  قرار 
استان  عالی  مقامات  با  توافق  و  مذاکرات 
آذربایجان غربی، اختیار کامل در این زمینه 
به اداره کل دامپزشکی استان تفویض شده 
تا در صدور مجوزهای بهداشتی مسئولیت و 

اختیار تام داشته باشد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با استناد به 
مزایای این توافق، به مردم و تولیدکنندگان 
زمینه  در  ترتیب  به  تا  داد  خاطر  اطمینان 
تامین گوشت قرمز و انواع نهاده های دامی 

هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان 
بزرگ  نمایشگاه  »دهمین  در  سازمان  حضور  از  چابهار  آزاد  منطقه 
گردشگری پارس« خبر داد و افزود: این نمایشگاه از ۲1 تا ۲4آذرماه ۹۷ 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار می شود.
فرزین حقدل اضافه کرد: این نمایشگاه تنها نمایشگاهی در ایران است 

که در سازمان جهانی گردشگریW.T.O به ثبت رسیده است.
موسیقی  و  صنایع دستی  گردشگری،  جذابیت های  معرفی  گفت:  وی 

سنتی چابهار در غرفه سالن اصلی نمایشگاه صورت می پذیرد.
برپا  سیاه چادری  نمایشگاه،  بیرونی  محوطه  در  داشت:  اظهار  حقدل 
می شود که در آن زندگی، آداب، رسوم، سنن بلوچ های مکران معرفی 

و طبخ انواع غذاهای سنتی این منطقه انجام می گیرد.
از اقصی نقاط کشور به چابهار  اینکه جذب گردشگر  با اشاره به  وی 

برای ما حائز اهمیت است، افزود: از فرصت به وجود آمده با آژانس های 
مسافرتی و گردشگری برای قرار دادن چابهار در لیست مقصد سفر خود 
و شرکت های هواپیمایی شرکت کننده در نمایشگاه جهت افزایش پرواز 

به مقصد چابهار مذاکره خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه تورهای گردشگری 
باهدف  دارالشفاء  و  قاجار  و  زند  و حکمت،  فلسفه  تور  مانند  مختلفی 

معرفی بخش های تاریخی شهر شیراز برگزار می شود.
تخصصی  نشست های  برگزاری  ساخت:  خاطرنشان  همچنین  وی 
چالش های  و  فارس-فرصت ها  در  ساسانی  جهانی  نشست 
گردشگری، تاریخی و هنری ، هتلداری دیجیتال و استراتژی رفتار 
این  برنامه های  دیگر  از  مهمان نوازی  نگرش  با  پیشرفته  سازمانی 

هستند. نمایشگاه 
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گفت و گو با حسین حمزه لو معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو:

گردشگری یکی از مهم ترین ظرفیت ها در مناطق آزاد است 
و  منطقه ای  توسعه  در  را  پررنگی  بسیار  نقش  می تواند  که 
باشد.  داشته  اقتصادی در کشور  و  پایدار  توسعه  آن  تبع  به 
وجود ظرفیت های طبیعی، تاریخی و مذهبی در مناطق آزاد 
و همچنین تنوع بکر، جذاب و متنوع هر منطقه می تواند عامل 
بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد که با 
توجه به نوسانات نرخ ارز و کاهش چشمگیر سفرهای خارجی 
گردشگران ایرانی، مناطق آزاد ایران می توانند بهترین مقصد 
برای این سفرها باشند و نقش بسزایی را در عدم خروج ارز از 

کشور در شرایط کنونی اقتصادی ایفا نمایند.
منطقه آزاد ماکو نیز به عنوان جوان ترین منطقه آزاد ایران 
با دارا بودن جاذبه های فراوان طبیعی، تاریخی و مذهبی در 
کنار زیرساخت های مطلوبی که در طول چند سال گذشته 
در حوزه گردشگری ایجاد کرده، به یکی از مقاصد نوظهور 
این  از  است،  شده  بدل  کشور  شمال غرب  در  گردشگری 
با مهندس حسین حمزه لو معاون فرهنگی  رو گفت و گویی 
انجام  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  و 
درخصوص  سازمان  این  اهداف  و  برنامه ها  با  تا  داده ایم 

توسعه گردشگری در منطقه بیشتر آشنا شویم.

ظرفیت های طبیعی و تاریخی ماکو
 اهرم توسعه گردشگری منطقه

گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه منطقه آزاد ماکو 
می باشد؛ با توجه به ظرفیت های طبیعی و خدادادی در این 
منطقه، حوزه گردشگری پیش از این هم در چشم انداز منطقه 
آزاد ماکو به صورت جدیدی برنامه ریزی و هدف گذاری شده 
بوده است. در این راستا و در جهت معرفی بیشتر منطقه آزاد 
ماکو، در سال جاری جشنواره ماکو گرام را با حضور بیش از 
50نفر از فعالین شبکه های اجتماعی برگزار نمودیم؛ که در 
این برنامه این عزیزان مهمان منطقه بودند و ظرفیت های 
گردشگری ماکو را از نزدیک دیدند و انعکاس دادند و نتیجه 
ماهه  در شش  که  بود  این  رویدادی  چنین  ارزشمند  بسیار 
ابتدای سال، بیش از دو برابر سال گذشته گردشگر داخلی 

در منطقه داشتیم.
تاکید  ماکو  گردشگری  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
در  خصوصا  را  محلی  جوامع  همکاری  و  مشارکت  کرد: 
خود  با  خوبی  به  منطقه  در  بوم گردی  خانه های  طرح 
با  پایان سال 98  تا  برنامه ریزی  کرده ایم  همراه داشته ایم و 
هستند،  بوم گردی  ظرفیت  دارای  که  روستا  پنج  بر  تمرکز 
جوامع  مشارکت  با  روستاها  این  در  را  برم گردی  پروژه 
تا  که  است  این  ما  هدفگذاری   نماییم؛  پیاده سازی  محلی 
را در منطقه در حوزه  پایان سال 1400 در حدود 30روستا 
بوم گردی فعال کنیم و با توجه به وجود مزیت های فراوان 
این است که  ما  تاریخی در منطقه، وظیفه همه  طبیعی و 
برای توسعه رفاه اجتماعی و اقتصادی در منطقه و بالطبع 
در کشور، در مسیر توسعه گردشگری منطقه اقدامات الزم 

را انجام دهیم.

برنامه ریزی در جهت برپایی 
رویداد های منطقه ای

زیاد  با وسعت بسیار  آزاد ماکو یک منطقه جوان و  منطقه 
و پرظرفیت می باشد؛ اولین قدم برای معرفی این مزیت ها 
در  برنامه  با  و  هدفمند  تبلیغات  کشور،  سراسر  مردمان  به 
برنامه ریزی  همچنین  و  می باشد  منطقه  شناساندن  حوزه 
به  ظرفیت ها  این  معرفی  جهت  در  سازمان  هدفگذاری  و 
خارجی  گردشگر  جذب  برای  منطقه  همسایه  کشورهای 
می باشد. در این مسیر نگاه بر این بود که این ظرفیت ها باید 
از طرق مختلف معرفی گردد؛ یکی از مسیرهایی که بررسی 
نمودیم، موضوع رویدادمحوری بود؛ یکی از رویدادهایی که 
تعریف کردیم، موضوع صخره نوردی بود که این مسابقات 
را در سطح کشوری در منطقه برگزار نمودیم. رویداد دوم 
مسابقات آفرود بود که در سطح ملی در منطقه برگزار شد که 
آفرودبازان کل کشور به همراه خانواده هایشان که در حدود 
800نفر بودند، در منطقه تخته دوزی با همکاری فدراسیون 
مربوطه، این مسابقات برگزار گردید که این رویداد بین 5 
حوزه  در  داشت.  منطقه  در  مستقیم  تماشاگر  نفر  7هزار  تا 
توسعه گردشگری سالمت در حدود 70پزشک متخصص را 
از سراسر کشور دعوت نموده ایم که در منطقه حضور پیدا 
در  همچنین  کردند.  دیدن  موجود  ظرفیت های  از  و  کرده  
آینده برنامه های متعددی حول محور جشنواره زمستانی و 
نیز جشنواره نوروزی داریم که انشااهلل در سطح و معیار ملی 

ماکو، بهشت گردشگری ایران

در منطقه آزاد ماکو برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری ماکو درخصوص 
رویدادهای بین المللی اظهار داشت: یکسری برنامه ریزی ها 
ارمنستان،  کشورهای  مشارکت  با  تا  داریم  تهیه  دست  در 
بین المللی  رویداد های  ارس  همچنین  و  ترکیه  و  نخجوان 
را در منطقه آزاد ماکو اجرا نماییم تا به امید خداوند شاهد 
انعکاس ظرفیت های منطقه آزاد ماکو در سطح بین المللی و 

خصوصا کشورهای هدف باشیم.

تاثیر جوامع محلی در توسعه منطقه ای
به  ماکو  آزاد  منطقه  می باشد؛  توسعه  محور  انسان،  اساسا 
به  حساس  و  کوشا  فعال،  محلی  جامعه  بودن  دارا  واسطه 
سرنوشت خود، متفاوت از دیگر جوامع محلی سایر مناطق 
جوامع  حوزه  در  خود  هدفگذاری  لذا  است ،  کشور  آزاد 
بردن  باال  مردم،  زندگی  به  کیفیت دهی  روی  بر  را  محلی 
مهارت ها و تخصص های مردم از طریق آموزش و پرورش 
و دانشگاه ها متمرکز کرده ایم و در کنار همه اینها با استفاده 
از ظرفیت های رسانه ای، بر روی فرهنگ عمومی مردم کار 
می کنیم؛ قطعا همراهی و مشارکت آگاهانه و درونی جوامع 
محلی در توسعه منطقه بسیار مهم و موثر است، فعالیت های 
بسیار زیادی در این خصوص در منطقه انجام شده ولی  به 
حتم کافی نیست و باید تالش بیشتری صورت گیرد و سعی 
نماییم تا این حس به مردم منتقل شود که در توسعه منطقه 
با سازمان شریک و همراه هستند و باید به درک مشترکی 
از مشارکت با سازمان برسند و تفکر بنده این است که هنوز 
به  با سازمان  تعریف مشترکی  به  از مردم  بخش عمده ای 
یکی  بی تردید  و  نرسیده اند  آزاد  منطقه  بودن  جوان  دلیل 
بخش  بیشتر  حضور  مردم،  مشارکت  عوامل  مهم ترین  از 
منطقه  در  کار  انجام  و  سرمایه گذاری  مسیر  در  خصوصی 
است، مانند خانه های بوم گردی که می تواند سهم مشارکت 
تبع  به  ببرد و  باالتر  به روز  را در توسعه منطقه روز  مردم 
شود؛  منطقه  توسعه  و  خانوارها  اقتصادی  رونق  باعث  آن 
لذا معتقدم که مشارکت جوامع محلی در همه ابعاد توسعه، 
و  است  مهم  بسیار  منطقه  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
در  که  ماکویی  سرمایه گذاران  کلیه  سازمان  راستا  این  در 
داشتند  اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری  دیگر  شهرهای 
دعوت به منطقه کرده و بازدید جامعی از همه ظرفیت ها و 
مزیت های منطقه داشتند و در جلسه ای با این سرمایه گذاران 
به بحث های کارشناسی در همه حوزه ها پرداخته ایم و آنها را 
به سرمایه گذاری در شهر و دیار خودشان دعوت نموده ایم، 

که این جلسه نتایج بسیار خوبی در برداشته است.

نقش پررنگ بخش خصوصی در توسعه منطقه
معاون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری ماکو در خصوص 
نقش بخش خصوصی در توسعه منطقه بیان داشت: تاکید 
جناب آقای دکتر سلیمانی مدیرعامل سازمان به مشارکت 
است؛  منطقه  توسعه  طرح های  در  خصوصی  بخش  بیشتر 
سرمایه  در  هم  خصوصی  بخش  مبنای  که  می دانید 
محکم  دلیل  باید  سرمایه گذار  است؛  زیان  و  سود  گذاری، 
موضوع  بخش،  یک  باشد،  داشته  منطقه  در  حضور  برای 
بزرگراه ها،  و  جاده ها  فرودگاه،  مانند  است  زیرساخت ها 
در  مقرارت  و  قوانین  به  و... همچنین بخش دیگر  راه آهن 
منطقه آزاد مربوط می شود؛ ما به همه واحد ها اعالم کرد ه ایم 
که باید خودمان به دنبال سرمایه گذار باشیم و تا جایی که 
سازمان های  مقررات  و  قوانین  درگیر  سرمایه گذار  می شود 
استان نگردد و همه کارها در منطقه انجام شود و همچنین 

منطقه  در  سرمایه گذاران  اختیار  در  را  تشویقی  بسته های 
خواهیم گذاشت تا انگیزه آنان برای حضور در منطقه بیشتر 
شود و با این طرح هایی که در منطقه انجام پذیرفته است، 
این  در  و  هستیم  سرمایه گذاران  جذب  در  موفقیت  شاهد 
پنج  را جهت ساخت هتل  اصفهان  از  راستا سرمایه گذاری 
از  ستاره عباسی در منطقه جذب کرده ایم، سرمایه گذارانی 
حال  در  و  کرده اند  پیدا  حضور  منطقه  در  اردبیل  و  تهران 
ساخت پل معلق شیشه ای در منطقه می باشند و موارد بسیار 
در  است که  آماده  و گردشگری  در حوزه خدماتی  دیگری 
نتیجه  این  به  و سازمان  حال جذب سرمایه گذار می باشیم 
رسیده است که عامل موفقیت منطقه، حضور سرمایه گذاران 
می باشد و انشااهلل با توسعه منطقه آزاد ماکو، تبدیل به یک 

مدل توسعه در کشور برای همه حوزه ها خواهیم شد.

نقش موثر کشورهای همسایه 
در مسیر توسعه منطقه

به  با توجه  حسین حمزه لو درباره جذب گردشگران داخلی 
افزایش نرخ دالر در کشور و کم شدن مسافرت گردشگران 
در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  و  خارج  به  ایرانی 
ماکو  آزاد  منطقه  موقعیت  به  توجه  با  گفت:  این خصوص 
که به عنوان دروازه ورود به اروپا در کشور شناخته می شود، 
گردشگران خارجی در منطقه حضور دارد، اما این به لحاظ 
اینکه ما کاری انجام داد ه ایم و یا زیرساختی ایجاد نموده ایم 
به  این موضوع صرفا  اتفاق صورت پذیرد، نیست،  این  که 
و  مهم  مرزهای  و  ورودی ها  از  یکی  که  است  دلیل  این 
اصلی کشور در این نقطه واقع شده است و به همین خاطر 
گردشگران خارجی به منطقه ورود می کنند. در حال حاضر 
در حال شکل دهی ارتباطات با کشورهای همسایه در جهت 
نمایشگاه  در  هستیم؛  منطقه  به  خارجی  گردشگران  جذب 
برگزار  منطقه  در  که  کشور  شمال غرب  دستی  صنایع 
نمودیم، چند غرفه به کشورهای همسایه ازجمله نخجوان 
و برخی شهرهای همجوار ترکیه اختصاص دادیم تا بتوانیم 
منطقه  بین  فرهنگی  همکاری های  سطح  واسطه  این  به 
متاسفانه  ببریم.  باالتر  را  همسایه  کشورهای  و  ماکو  آزاد 
معرفی  جهت  در  ماکو،  آزاد  منطقه  بودن  جوان  دلیل  به 
کار  همسایه  کشورهای  به  منطقه  ظرفیت های  و  جاذبه ها 
خاصی صورت نگرفته و این موضوع یک خالء است و باید 
برنامه ای مدون تنظیم نماییم تا بتوانیم با توجه به مشکالتی 
که در کشور وجود دارد، از کشورهای همسایه گردشگر در 
منطقه جذب نماییم و با ارتباطات با سفارت ها، رایزن های 
فرهنگی، بخش خصوصی و شرکت های گردشگری خارجی 
این شرایط و موقعیت را مهیا کنیم و در کنار همه این کارها 
منطقه  در  هم  را  گردشگری  زیرساخت های  حوزه  بتوانیم 

تقویت نماییم.

ضرورت ایجاد تصویر مثبت از ایران 
در ذهن گردشگران خارجی

اقتصاد  در حوزه  گونه که  است که همان  این  بنده  اعتقاد 
سرمایه گذاران  جذب  برای  را  امتیازاتی  آزاد  مناطق  در 
امتیازات  همین  باید  هم  فرهنگی  حوزه  در  شده ایم،  قائل 
براساس  اساسا حضور گردشگران خارجی  باشیم.  داشته  را 
بر  قطعا  باید  و  دارند  ایران  کل  از  که  است  تصویری  نوع 
زمانی  کنیم.  کار  بیشتر  جهان  در  کشورمان  تصویر  روی 
دقیقا  می نماییم،  کشور  وارد  را  خارجی  گردشگران  که 
تصویر ذهن آنها را با مهمان نوازی و بسترهای گردشگری 
در  ما  دشمنان  اینکه  به  توجه  با  می دهیم.  خودمان شکل 

در  جهانیان  اذهان  در  منفی  تصویری  ایجاد  حال  در  دنیا 
مورد ایران هستند، باید بتوانیم با ایجاد ظرفیت های مختلف 
به  را  این تصاویر  و بسترسازی در جهت ورود گردشگران 
بهترین شکل در ذهن گردشگران خارجی مثبت و ماندگار 
است که  این  آزاد  مناطق  در  ما  از مشکالت  نماییم. یکی 
هیچ برنامه مشترکی در سطح بین المللی با مشارکت همه 
مناطق آزاد برای معرفی ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد 
ایران نداریم و هر منطقه به صورت مستقل عمل می کنند؛ 
باید ساز و کاری را طراحی نماییم تا بتوانیم با مشارکت همه 

مناطق طرح های تبلیغاتی بین المللی را پیاده سازی کنیم.

نقش گردشگری در اقتصاد کالن کشور
می باشد؛  بیکاری  بحث  دوران،  این  در  کشور  مشکل  ابر 
بخش ها  همه  در  که  است  فعالیت هایی  جزء  گردشگری 
و همه  دارد  زودبازده  نتایج  بسیار  اقتصادی  حوزه  خصوصا 
الیه های جامعه ازجمله خدمات، هتل، تفریحات گردشگری 
گردشگری  توسعه  در  می توانند  و...  بوم گردی  خانه های  و 
نقش فعال ایفا کنند. با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور 
و کاهش سفرهای خارجی گردشگران ایرانی، بدون تردید 
مناطق آزاد می توانند در این موضوع نقش کلیدی ایفا کنند 
و ظرفیت گردشگری خارجی گردشگران ایرانی را به سمت 
خود جذب نمایند. این اتفاق نقش بسیار بزرگی را در شرایط 
کنونی کشور در عدم خروج ارز از کشور ایفا می کند و بی تردید 
مناطق آزاد می تواند با برنامه ریزی و تکمیل زیرساخت های 
گردشگری خود، سهم بزرگی را در توسعه اقتصاد مناطق و 
به تبع آن اقتصاد کالن کشور به واسطه حضور گردشگران 
گردشگری  جاذبه های  ایجاد  با  کنیم  تالش  باید  کند.  ایفا 
بیشتر و متنوع تر در مناطق آزاد کشور، مدت زمان ماندگاری 
گردشگر  اگر  و  دهیم  افزایش  مناطق  این  در  را  مسافران 
داخلی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد با خانواده ورود پیدا 
می کند ، حداقل بتواند یه زمان سه تا چهار روزه را با توجه 
به جاذبه های تفریحی و اقامتی استانداردی که ایجاد شده 
هنوز  حوزه  این  در  متاسفانه  که  نماید  برنامه ریزی  است، 
نتوانسته ایم ظرفیت های الزم را در مناطق آزاد ایجاد کنیم.

مزیت فرودگاه ماکو در توسعه و رونق 
گردشگری منطقه

فرودگاه ماکو یکی از زیرساخت های بسیار مهم و تاثیرگذار 
در توسعه گردشگری منطقه به شمار می رود و می تواند به 
عنوان یک اهرم مهم در این حوزه نقش آفرینی نماید. در 
حال حاضر با توجه به برنامه ریزی هایی که برای پروازها از 
تهران به ماکو صورت می گیرد و محدودیت ناوگان پروازی 
تعیین  پیش  از  اهداف  و  برنامه ها  به  نتوانسته ایم  کشور، 
به دستور مدیرعامل محترم  توجه  با  اما  یابیم،  شده دست 
کوچک  هواپیماهای  ظرفیت  از  هستیم  تالش  در  منطقه، 
پرواز  تعداد  افزایش  شاهد  تا  نماییم  استفاده  مسیر  این  در 
در فرودگاه ماکو با زمان مناسب باشیم؛ در همین راستا با 
داشته ایم  نیز مکاتباتی  آژانس های مسافرتی سراسر کشور 
آنها  همکاری  با  بتوانیم  فرودگاه  ظرفیت  به  عنایت  با  که 
تورهای گردشگری متنوع در منطقه تعریف کنیم تا شاهد 
حضور بیشتر گردشگران داخلی در منطقه باشیم؛ همچنین 
برقراری  جهت  در  همسایه  کشورهای  با  هم  مذاکراتی 
انشااهلل  که  داشته ایم  بین المللی  و  منطقه ای  پروازهای 
مقاصد  به  ماکو  فرودگاه  از  پروازها  این  شاهد  زودی  به 
باید  کلی  صورت  به  بود.  خواهیم  هم  همسایه  کشورهای 
گردشگری  توسعه  در  ماکو  فرودگاه  نقش  که  کنم  تاکید 

منطقه بسیار مهم و تاثیرگذار است.

سخن پایانی
هفته نامه اخبار آزاد مناطق، نشریه بسیار خوب و تاثیرگذاری 
دست اندرکاران  از  بنده  است؛  کشور  آزاد  مناطق  حوزه  در 
بسیار  آزاد  مناطق  معرفی  و  اطالع رسانی  بابت  نشریه  این 
این  از  تا کنون  نتوانسته ایم  ما  متاسفانه  می کنم؛  تشکر 
ظرفیت خوب و حرفه ای بهره الزم را ببریم. ماکو، سرزمینی 
و  منحصربه فرد  تاریخی  و  طبیعی  جاذبه های  با  زیبا  بسیار 
مردمان صمیمی، خونگرم و مهمان نواز است که مشتاقانه 
هر  بی تردید  و  می باشند  خود  هموطنان  از  پذیرایی  منتظر 
گردشگری که وارد منطقه آزاد ماکو می شود با خاطره بسیار 
خوب و ماندگاری به شهر خود باز می  گردد. همه تالش ما 
و  گردشگران  برای  ایده آل  و  مطلوب  شرایط  کردن  مهیا 
آزاد  منطقه  نزدیکی  به  توجه  با  همچنین  است،  هموطنان 
می کنند،  سفر  منطقه  این  به  که  عزیزانی  ارس،  به  ماکو 
در  و  باشند  داشته  ماکو  به  راحتی می توانند سفری هم  به 
سد  کنار  در  و  ماکو  آزاد  منطقه  به  متعلق  که  ارس  کمپ 
خوبی  بسیار  کمپ های  و  اقامتی  مکان های  دارای  ارس 
را  ماندنی  بیاد  بسیار  سفر  یک  خاطره  می توانند  می باشد، 

برای گردشگران رقم بزند.
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اخبار منطقه آزاد قشم

مشارکت جوامع محلی در توسعه اقتصادی 
مناطق آزاد تاثیر بسزایی دارد

و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
پایان  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
هفدهمین نشست معاونان و مدیران فرهنگی، 
مناطق  های  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
آزاد کشور که در سالن مرکز بین المللی رشد 
قشم برگزار شد، اظهار داشت: برای موفقیت 
مناطق آزاد جدید کشور و دستیابی به اهداف 
زیرساخت های  ایجاد  جز  راهی  آن،  مهم 
نیاز برای توسعه در بخش های مختلف  مورد 
و  اقتصادی  گردشگری،  فرهنگی،  صنعتی، 

خدماتی در این مناطق نداریم.
به گفته وی، یکی از مشکالت اساسی مناطق 
آزاد هفتگانه کشور با گذشت بیش از دو دهه 
از  پیش  زیرساخت ها،  نبود  آنها،  تاسیس  از 
اعالم تاسیس منطقه آزاد، در هر یک از این 

مناطق می باشد. 
آزاد قشم  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
تاکید کرد: یکی از چالش ها و مشکالت مناطق 
آزاد، مشخص نبودن سهم مسائل اقتصادی یا 
GDP در بخش های مختلف است. در صورت 
تغییر ساختارها، این مشکالت در مناطق آزاد 

مرتفع می شود.
اعالم  با  آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان 
با  شدت  به  کشور  آزاد  مناطق  شرایط  اینکه 
یکدیگر تفاوت دارند، افزود: وجود 67روستا در 
تمام  به  رسیدگی  اهمیت  و  قشم  آزاد  منطقه 
آنها یکی از موضوعاتی است که هیچ یک از 

شش منطقه آزاد دیگر درگیر آن نیستند.
در  و مجلس  دولت  که  درصورتی  وی گفت: 
پیش  به مشکالت  آزاد  مناطق  تاسیس  زمان 
روی امروز این مناطق توجه می کردند، شرایط 
برای  فرصتی  می توانست  مناطق  این  کنونی 

کمک به اقتصاد کالن کشور باشد.
مومنی با اشاره به اینکه در قشم فعالیت های 
گاز،  نفت،  شیالت،  از  اعم  صنعتی  مختلف 
انرژی، فوالد و صنایع کوچک و بزرگ دیگر 
ایجاد معاونت صنعت  افزود:  در جریان است، 

دوره های  مدت  این  طی  داد:  ادامه  مومنی 
مختلف آموزشی برای ارتقای سطح توانمندی 
بومیان در حوزه های مختلف برگزار شده و با 
صدور مجوز هم اینک بیشتر روستاهای جزیره 
در حوزه  و  ایجاد کاشانه های مهمان  با  قشم 
اقتصاد  از  ماهی  و  میگو  پرورش  با  شیالت 
۸۴واحد  هم اکنون  شده اند.  برخوردار  خوبی 
کاشانه مهمان )اقامتگاه بوم گردی( در جزیره 
قشم فعالیت می کند که زمانی این تعداد؛ تنها 
2واحد بود. 20نفر از نخبگان جزیره قشم که 
رتبه های باالیی کسب کرده اند، بورسیه منطقه 
آزاد قشم شده اند که پس از اتمام تحصیالت 
عالی به روند توسعه منطقه آزاد قشم در بدنه 
کرد؛  خواهند  کمک  منطقه  این  مدیریت 
همچنین هنرستان گردشگری در جزیره قشم 

به زودی آغاز به کار می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
دریایی  گردشگری  توسعه  کرد:  تاکید  قشم 
بخش  حضور  مستلزم  قشم  آزاد  منطقه  در 
خصوصی و رفع موانع برای سرمایه گذاری در 

این بخش است.
از  قشم  به  سفر  ارزان سازی  گفت:  وی 
سیاست های جدی سازمان منطقه آزاد است و 

امیدواریم با راه اندازی ایرالین ویژه و برقراری 
خط پروازی با استان های مختلف و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به ارتقای گردشگری این 

جزیره کمک کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از 
ایجاد کمپ پارک های 12گانه در نقاط مختلف 
تکریم  برای  اقدامی  عنوان  به  قشم  جزیره 
مسافران این جزیره یاد کرد و گفت: خوشبختانه 
ازجمله  اقامتی  مناسب  اماکن  داشتن  با  امروز 
مهمان  کاشانه های  و  ۴ستاره  تا   2 هتل های 
در روستاها و همچنین اکوکمپ ها برای همه 
مختلف  سلیقه های  با  گردشگران  و  مسافران 

شرایط مناسب ایجاد کرده ایم.
رئیس هیات مدیره اعالم کرد: تا پایان امسال 
بهترین  با  قشم  ستاره  پنج  هتل  نخستین 
بهره برداری  به  مناسب  شرایط  و  تجهیزات 
در  روند  این  می شود  پیش بینی  و  می رسد 

سال های آینده هم ادامه داشته باشد.
مومنی از مجوز دوباره تنها ژئوپارک خاورمیانه 
در قشم و پیوستن آن به جمع ژئوپارک های 
حوزه  در  ارزشمندی  اقدام  عنوان  به  جهانی 
این  با  که  برد  نام  جزیره  این  گردشگری 
به عنوان یک  آزاد قشم  نام منطقه  موفقیت، 
برند در حوزه مناطق دارای ژئوپارک در نقاط 

مختلف جهان معرفی شده است.
وی ادامه داد: ایجاد ژئوپارک در نقاط مختلف 
نظر  و  با ممیزی  ایران و کشورهای همسایه 
نهایی ژئوپارک جهانی قشم به عنوان نماینده 
سال  دو  از  بیش  و  است  امکان پذیر  یونسکو 
برای این موفقیت به صورت جدی و شبانه روز 

تالش کردیم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از حضور  تشکر  با  پایان  در  آزاد قشم  مطنقه 
مهمانانی که در این گردهمایی حضور داشتند، 
تاثیر  نشست  این  که  کرد  امیدواری  اظهار 
بسزایی در سیاست افزایش سفرها به مناطق 

آزاد هفتگانه کشور داشته باشد.

َسلَخ  سپهر  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
طرح  در  اَگریتوریسم  پروژه  گفت: 
برای  اشتغال زایی  با  خود  توسعه ای 
بیکاری  نرخ  روستا،  این  200بانوی 

می رساند. به صفر  را  َسلَخ  بانوان 
مطلب،  این  اعالم  با  دریایی  زینت 
ماه  بهمن  در  که  پروژه  این  گفت: 
ریال  ۸00میلیون  اعتبار  با  سال 1396 
به  2.3هکتار  مساحت  به  زمینی  در 
جایکا  پایلوت  پروژه های  از  یکی  عنوان 
توسعه ای  طرح  در  کرده،  کار  به  آغاز 
دارد  نظر  در  60هکتار،  به مساحت  خود 
دامپروری  آبزی پروری،  فعالیت های  به 

بپردازد. نیز  ماکیان  پرورش  و 
َکهور  درخت  حذف  افزود:  وی 
گیاهان  و  درختان  کاشت  پاکستانی، 
و  جزیره  اقلیم  با  مناسب  جایگزین 
یک  قالب  در  مزرعه  توسعه  درنهایت 
اجرایی  اهداف  از  گردشگری  مزرعه 

می باشد. طرح  این 
َسلَخ  سپهر  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
با  متناسب  گیاه  گونه  سه  کشت  از 
و  داد  خبر  مزرعه  این  در  جزیره  اقلیم 
)کاکتوس  اندیکا  فیکوس  اپونتیا  گفت: 
از  ترش  چای  و  آلوئه ورا  علوفه ای(، 
گونه های گیاهی کاشته شده به صورت 
سلخ  اَگریتوریسم  مزرعه  در  پایلوت 
بازدهی  از  باالیی  راندمان  با  هستند که 

بودند. همراه 
اندیکا  فیکوس  اپونتیا  افزود:  دریایی 
است.  دامی  مصرف  با  کاکتوس  نوعی 
ژل  استحصال  منظور  به  آلوئه ورا 
مصارف  و  انسانی  خوراک  زمینه  در 
نیز  ترش  چای  و  آرایشی- بهداشتی 
مورد مصرف دارویی به صورت دمنوش 

و شربت دارد.
بومی  درخت  گونه  دو  همچنین  وی 
را  پائولونیا  و  مورینگا  نام های  به  افریقا 
نام برد که در این مزرعه کشت شده و 

می کنند. تولید  باارزشی  چوب 
َسلَخ  سپهر  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
جزیره  بومی  درختان  کاشت  داد:  ادامه 
نیز  کنار  و  کهور  محلی  گونه های  مانند 

است. بوده  همراه  مناسبی  رشد  با 
از  یکی  پاکستانی  َکهور  وی،  گفته  به 
با  که  دنیاست  درختان  مهاجم ترین 
و  درختان  سایر  آب  جذب  در  رقابت 
در  رو  این  از  می کند؛  نابود  را  گیاهان 
حذف  شیوه های  شده  سعی  پایلوت  این 
درختان  و  شده  آزموده  مذکور  درخت 

شود. انتخاب  جایگزینی  برای  مناسبی 
مزرعه  آینده  برنامه های  به  دریایی 
کرده  اشاره  َسلَخ  سپهر  اَگریتوریسم 
روش  به  گردشگری  توسعه  گفت:  و 
توسعه  اَگریتوریسم،  و  اِکوتوریسم 
سپهر  مزرعه  اَگریتوریسم  کشاورزی 
این  ازجمله  انسانی  منابع  توسعه  و  َسلَخ 

می باشد. برنامه ها 
کشاورزی  گردشگری  است،  گفتنی 
است  گردشگری  نوعی  )اَگریتوریسم( 
خانوارهای  با  گردشگران  آن،  در  که 
روستایی و کشاورزان زندگی کرده و در 
زندگی  و  کشاورزی  فعالیت های  مورد 
در کشتزارها و مناطق کشاورزی خاص 
فعالیت های  در  و  فراگرفته  را  مطالبی 
در  می کنند.  مشارکت  کشاورزی  سنتی 
مجموعه ای  ارائه  با  نیز  میزبانان  مقابل، 
گردشگران،  به  خدمات  و  فعالیت ها  از 
در  آرامش  ایجاد  و  رضایت  جلب  ضمن 

می کنند. درآمد کسب  خود  برای  آنها، 

مدیرعامل شرکت تعاونی سپهر 
َسلَخ گفت:

نرخ بیکاری بانوان روستای 
َسَلخ با پروژه اَگریتوریسم، 

به صفر می رسد

ارائه  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  در 
شایسته تر خدمات به فعاالن صنعتی در دستور 

کار این سازمان قرار دارد.
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون  از  وی 
آزاد کشور  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  خالق 
معاونت  این  فرهنگی  جایگاه  کرد  درخواست 
برای  از بخش گردشگری و صنایع خالق  را 

سرعت بخشیدن به کارها، تفکیک کند.
آزاد قشم  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
گفت: اگر بخواهیم گردشگری واقعی و فعال 
را به عنوان یکی از مولفه های کلیدی مناطق 
با  آن  موفقیت  برای  باید  باشیم،  داشته  آزاد 
هزینه  و  زمان  صرف  و  زیرساخت ها  ایجاد 

مورد نیاز اقدام کنیم. 
مهمی  نقش  محلی  جوامع  اینکه  اعالم  با  او 
حتی  و  جهان  آزاد  مناطق  اقتصاد  توسعه  در 
سه  طی  گفت:  داشته اند،  موفق  کشورهای 
برای  گسترده ای  تالش  گذشته  نیم  و  سال 
نقش آفرینی جوامع محلی قشم در بخش های 
مختلف انجام داده ایم. مشارکت جوامع محلی 
در  ویژه  به  آزاد  مناطق  اقتصادی  توسعه  در 
گسترده  فعالیت  واسطه  به  قشم  آزاد  منطقه 

اقتصادی این جوامع بسیار موثر است.

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

سردبیر: حسین مرادی

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  درنا  کسرایی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه 
و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  قشم  آزاد 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، محرم 
جمعی  و  زیربنایی  و  فنی  معاون  بهاروند 
از  برخی  همراه  به  سازمان  این  مدیران  از 
اعضای  عنوان  به  قشم  شهرستان  مدیران 

این ستاد برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این 
الزم  تمهیدات  انجام  داشت:  اظهار  جلسه 
برای مقابله با بحران، یکی از مسئولیت های 
جزیره  مردم  برابر  در  سازمان  این  اصلی 

است.
سندی  ترسیم  افزود:  مومنی  حمیدرضا 
دسته بندی  زیرساخت ها،  آماده سازی  برای 
از  استفاده  و  منسجم  برنامه ریزی  وظایف، 
غیرعامل  پدافند  در  شده  ارائه  راهکارهای 
ضروری  بحران  مدیریت  و  مقابله  برای 
است تا شرایط بحران را با کمترین آسیب 

سپری کنیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
تمامی  حضور  لزوم  بر  تاکید  با  قشم 
ادامه  ستاد  این  در  اجرایی  دستگاه های 
داد: مدیریت، مسئولیت نهادهای حاکمیتی 
با  بخش ها  تمامی  می رود  انتظار  و  است 
آمادگی  برای  را  قشم  همکاری،  و  تعامل 
قبل از بروز حادثه و رسیدگی بعد از حادثه 

آماده کنند.
تاریخ  از  10سال  گذشت  به  اشاره  با  وی 
تصویب تشکیل ستاد بحران در کشور گفت: 

برگزاری نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد قشم:

معاون توسعه مدیریت 
سازمان منطقه 
آزاد قشم خبر داد:

تشکیل ستاد مدیریت بحران، یکی از وظایف مسئولین در قبال مردم

انتشار 
سومین فراخوان 
بورسیه تحصیلی 
سازمان منطقه 
آزاد قشم

معاون فنی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد قشم:

اختصاص 500مترمربع زمین برای 
احداث ساختمان ستاد مدیریت 

بحران قشم
آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  و  فنی  معاون 
از اختصاص 500مترمربع زمین برای  قشم 
احداث ساختمان اداری ستاد مدیریت بحران 

قشم خبر داد.
اظهار  مطلب،  این  بیان  با  بهاروند  محرم 
بحران  مدیریت  ستاد  استقرار  لزوم  داشت: 
مدیرعامل  تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه  در 
در  سازمان  این  عمل گرای  و  توسعه گرا 
دستور کار قرار گرفت تا ساز و کاری مناسب 
برای پیشگیری و مقابله با بحران در جزیره 

ارائه شود.
آب  و  اخیر  بارندگی های  به  اشاره  با  وی 
گرفتگی معابر در شهر قشم افزود: استقرار 
بخشی ثابت به عنوان ستاد مدیریت بحران 
با  اختصاصی  فضایی  داشتن  نیازمند  قشم، 
ساختاری مهندسی با زیرساخت های مستقل 
است تا در زمان بروز حوادث طبیعی بدون 
اختالل و توقفی به خدمات دهی بپردازد، که 

احداث آن سال آینده آغاز خواهد شد.
سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون  گفته  به 
منطقه آزاد قشم گفت: در حال حاضر دفتر 
ساخت  مراحل  پایان  تا  ستاد  این  موقت 
ساختمان مذکور، در محل مرکز بین المللی 

رشد قشم تشکیل می شود.

وی  از بورسیه 50دانش آموز قشمی برای 
به  معتبر کشور  دانشگاه های  به  راهیابی 
منطقه  سازمان  اقدامات  از  یکی  عنوان 
و  بومی  انسانی  نیروی  تربیت  برای  آزاد 
رشته های  افزود:  و  کرد  یاد  متخصص 
منتخب برای ادامه تحصیل دانش آموزان 
بورسیه شده، براساس حوزه های در حال 
توسعه و پیشرفت جزیره نیازسنجی شده 

و شامل 16عنوان می باشد.
منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
آزاد قشم ادامه داد: انتخاب دانش آموزان 
تسهیالت  از  استفاده  برای  بومی 

را  ستاد  این  وظایف  عمده ترین  بهاروند 
برای  برنامه ریزی  کرد:  عنوان  و  برشمرد 
مشارکت  جلب  اثرات،  کاهش  و  پیشگیری 
و  پیشگیری  فعالیت های  در  مردمی 
حادثه،  با  مقابله  و  آمادگی  اثرات،  کاهش 
سازمانی  ساختارهای  ایجاد  و  سازمان دهی 
ویژه مدیریت بحران بخشی از فعالیت های 

این ستاد است.
وی از به کارگیری نیروی انسانی از سطح 
رهبری  فرماندهی،  سطوح  تا  عملیاتی 
اثرات  کاهش  پیشگیری،  فعالیت های 
آمادگی و مقابله و بازسازی، نظارت و کنترل 
بر فعالیت های مدیریت بحران نیز به عنوان 

بخش دیگری از این وظایف نام برد.
آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  و  فنی  معاون 
قشم ادامه داد: از آنجا که جزیره قشم جزء 
یکی از پرخطرترین مناطق کشور به لحاظ 
و  مقاوم سازی  به  توجه  است،  زلزله  وقوع 
در ساخت می تواند  اصول مهندسی  رعایت 
تاثیر  مالی  و  جانی  خسارات  کاهش  در 

بسزایی داشته باشد.
مدیریت  جلسه  نخستین  است،  ذکر  شایان 
دستور  به  قشم  آزاد  منطقه  بحران  ستاد 
مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
حضور  با  و  سازمان  این  مدیرعامل  و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، محرم 
از  زیربنایی و جمعی  و  فنی  معاون  بهاروند 
مدیران سازمان و شهرستان قشم به عنوان 

اعضای این ستاد در قشم برگزار شد.

شاخص های  براساس  تحصیلی،  بورسیه 
مقاالت  تحصیلی،  حوزه  تخصصی 
در  آنان  مشارکت  و همچنین  ارائه شده 
انتخاب  رویدادهای فرهنگی و اجتماعی 

می شوند.
شایان ذکر است، داوطلبان جهت آگاهی 
از  بیشتر  اطالعات  و  نام  ثبت  شرایط  از 
سومین فراخوان  بورسیه تحصیلی سازمان 
منطقه آزاد قشم در سال تحصیلی 97-9۸ 
می توانند با دبیرخانه بورسیه تحصیلی این 
تلفن 07635252۴66  به شماره  سازمان 

تماس حاصل نمایند.

برای وظیفه ای که  آغازی است  این جلسه 
به صورت  باید  که  داریم  مردم  قبال  در  ما 
ادارات  سایر  با  جدی  ارتباط  در  و  مستمر 

ذیربط تشکیل و پیگیری شود.
مومنی اذعان داشت: تشکیل ستاد مدیریت 
مردم  قبال  در  ما  وظایف  از  یکی  بحران 

است.
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دسته  دو  به  تحریم ها  کردن  دسته بندی 
مرزی  خارج  و  مرزی  داخل  تحریم های 
اسالمی  جمهوری  نظام  موفقیت  افزود: 
نشان  ۴0ساله،  تحریم های  برابر  در  ایران 
خارجی  تحریم های  برابر  در  ما  موفقیت  از 
قرار گیرد،  نظر  باید مورد  آنچه که  و  است 
تحریم هایی است که در داخل کشور اتفاق 

می افتد.

منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
فراخوان  سومین  انتشار  از  قشم  آزاد 
آزاد  منطقه  سازمان  تحصیلی  بورسیه 

قشم در سال تحصیلی 9۸-97 خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  سعادت فر  عابدین 
اظهار داشت: با توجه به تاکید مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم مبنی بر تحول 
ارائه  و  قشم  پرورش  و  آموزش  نظام 
دانش آموزان  بورسیه  قالب  در  طرحی 
قشمی، سومین مرحله از فراخوان بورسیه 
در  برتر  10دانش آموز  جذب  منظور  به 

سال تحصیلی 9۸-97 انتشار یافت.
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