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شعارزدایی از محور توسعه بر پایه گردشگری
تولید،  کنار  در  کشور  آزاد  مناطق  مزیت های  مهم ترین  از  یکی  گردشگری 
صنعت و تجارت محسوب می شود و حتی در بعضی از مناطق آزاد ایران ازجمله 
کیش هدفگذاری و سیاست کالن منطقه حول محور گردشگری استوار است.

صنایع  بقیه  کنار  در  پویا  صنعت  یک  عنوان  به  گردشگری  امروز  دنیای  در 
یک  در طول  گردشگری  رشد صنعت  به  نگاهی  با  می شود؛  برده  نام  بزرگ 
دهه گذشته در جهان می توان به اهمیت این موضوع و نقش اقتصادی آن در 
حوزه کالن اقتصاد کشورهایی که تغییر رویکرد به سمت توسعه گردشگری 

خود داشته اند، برسیم.
بی شک لفظ شعار گردشگری به تنهایی نمی تواند برای ما نویدبخش اتفاقات 
خارق العاده ای در این صنعت بزرگ و درآمدزا باشد؛ با نگاهی به رقبای منطقه ای 
خود و سرعت پیشرفت در پیاده سازی زیرساخت های تکمیلی حوزه گردشگری 
می توان به حرکت به شدت کند مناطق آزاد کشور در توسعه زیرساخت های 
گردشگری و یا حتی تکمیل پروژه های نیمه تمام در این مناطق از کشور رسید.

گره  آزاد  مناطق  به  تحلیل  این  در  را  گردشگری  صنعت  نگارنده  چرا  حال 
در  پایدار  درآمدی  منابع  به  رسیدن  ظرفیت  مهم ترین  چراکه  است؟  زده 
آزاد، جذب گردشگران خصوصا گردشگران خارجی می باشد؛ حضور  مناطق 
کالن  زنجیره  در  اصلی  دنده  چرخ  آمدن  در  چرخه  به  همانند  گردشگران 
اقامتی،  فعال شدن بخش  کنار  در  زیرا  است،  آزاد کشور  مناطق  در  اقتصاد 
صنایع  شهری،  خدمات  و  سرویس ها  خرید،  مراکز  رستوران ها،  ایرالین ها، 
گردشگران  بسترسازی  و  حضور  کنار  در  هم  محلی  جوامع  حتی  و  دستی 
در مناطق آزاد با درصد بسیار باالی اشتغال مشغول کار و فعالیت می شوند 
حال  منطقه ای؛  اقتصاد  در کالن  حوزه  داشتن یک  موثر  نقش  یعنی  این  و 
مهم ترین مزیتی که ما در مناطق آزاد از آن بهره مند هستیم و هیچ تبلیغی از 
این ظرفیت در جهت جذب گردشگران نمی کنیم، بحث عدم نیاز به دریافت 
ویزا در ورود به مناطق آزاد کشور توسط گردشگران خارجی است که این امر 
به خودی خود نقش بسیار مهمی در بازاریابی جذب گردشگران به ایران و 

این مناطق می تواند داشته باشد.
شاید ما در این عرصه هم مانند خیلی دیگر از حوزه ها بیش از اینکه واقعیات را 
درک و تحلیل کنیم، بیشتر در این مسیر بسنده به شعار داریم؛ باید قبول کنیم 
که زیرساخت های گردشگری اگر از همین امروز هم شروع به تکمیل و ایجاد 
شوند، بیش از 5سال زمان می خواهد تا بتواند به چرخه گردشگری متصل گردد 
آن هم اگر مشکالت پیش بینی نشده ای در مسیر اجرا به وجود نیایند! حال در 
کنار زیرساخت ها بحث آموزش برخورد و رفتار با گردشگران، باال بردن فرهنگ 
مناطق، تقویت امکان مکالمه به زبان انگلیسی توسط مسئولین و افرادی که 
موظف به ارائه خدمات به گردشگران هم هستند خود مدت زیادی زمان خواهد 
در  افزایش ظرفیت گردشگری  برای  برنامه ای  اگر  که  نیست  بهتر  برد؛ پس 
بر وجه های  آزاد داریم، همزمان در کنار پیشبرد و تکمیل زیرساخت  مناطق 

مهم فرهنگی و ارتباطی این موضوع هم کار کنیم؟!

تمجید اعضای فراکسیون مناطق آزاد 
مجلس شورای اسالمی از اقدامات 
صورت گرفته در منطقه آزاد انزلی: چابهار، ابزاری قوی در 

اختیار اقتصاد کشور جهت 
حضور در عرصه بین الملل

منطقه آزاد انزلی 
از چشم انداز توسعه ای 
خوبی برخوردار است

جزیره قشم
 موفق ترین قطب 
پرورش میگو ایران

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار بیان کرد:

شریفی نایب رئیس 
فراکسیون مناطق آزاد مجلس 

شورای اسالمی:

ُمروارید شکیل قشم واحد 
نمونه برتر کشور 
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی بیان داشت:

براساس قانون مناطق آزاد، واردات قطعات و مواد اولیه 
از مبادی این مناطق بدون ثبت سفارش انجام می شود

شدن

صفحه 2 را بخوانید

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با احمد البلوشی مدیر 

منطقه ای عمان ایر در ایران دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار بر ضرورت توسعه و برقراری خطوط 
هوایی در مسیر ایران و عمان تاکید شد. هم چنین 
ایران و کشور  راه های همکاری میان مناطق آزاد 
عمان و بهره مندی از ظرفیت های طرفین به ویژه 
قرار  بررسی  مورد  هوایی  نقل  حمل   حوزه  در 

گرفت.
گفتنی است؛ عمان ایر، شرکت هواپیمایی ملی کشور 
عمان است که مقر اصلی آن در فرودگاه بین المللی 
مسقط واقع در السیب در نزدیکی مسقط، قرار دارد و 
پروازهای برنامه ریزی شده و چارتر داخلی و خارجی 
را انجام می دهد. این شرکت یکی از اعضای پیمان 

حمل و نقل هوایی عربی است.

عمان ایر در ابتدای مارس سال ۲۰۱۰ توانست اولین 
تلفن  خدمات  که  باشد  جهان  هواپیمایی  شرکت 
همراه و اینترنت وای فای را به صورت همزمان در 

حین پرواز ارائه می دهد.
طالیی  جایزه  توانست  عمان  کشور  سال ۲۰۱۱  در 

خطوط پروازی سال را از آن خود کند.

گسترش همکاری ایران و عمان با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
گفت: براساس قانون، ورود هرگونه کاال با رعایت 
استانداردهای الزم به محدوده مناطق آزاد بالمانع 

بوده است.
ناصر خرمالی درخصوص اعمال قانون لغو ممنوعیت 
آزاد  مناطق  در  کشور  به  مستعمل  کاالهای  ورود 
افزود: براساس ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد ورود هر 
این  به  غیرمستعمل  و  مستعمل  از  اعم  کاال  نوع 

مناطق هیچگونه منعی ندارد.
خرمالی گفت: واردات ماشین آالت و تجهیزات خط 
استانداردها  رعایت  شرط  به  آزاد  مناطق  به  تولید 
مرتبط  سازمان های  از سوی  تعیین شده  و ضوابط 

منطقه بالمانع است.
کاال  هرگونه  واردات  برای  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان های هر منطقه ضوابط خاص خود را تعیین 
با  مرتبط  شرایط  باید  کاالها  این  افزود:  می کند، 
موازین  سایر  و  اتمی  انرژی  استاندارد،  بهداشت، 

مشخص شده را رعایت کنند.
مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده 

اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
و  کاالها  این  از  نمونه ای  ارائه  با  کرد:  تشریح 
سایر  و  بهداشت  استاندارد،  اداره های  توسط  بازدید 
ارگان های مستقر در منطقه، ضوابط یاد شده اعمال 
نداشته  مشکلی  کاالها  صورتی که  در  و  می شود 

باشند، واردات آنها صورت می گیرد.
خرمالی گفت: واردات کاالهای مستعمل به مناطق 

آزاد به این معنی نیست که اساسا هیچگونه ضوابط 
آنها  در  و...  سوخت  معیارهای  استاندارد،  ایمنی، 
ویژه  و  آزاد  مناطق  بهانه  به  و  نمی شود  رعایت 
امکان ورود هرگونه کاالی غیربهداشتی  اقتصادی 

و غیراستاندارد وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر عملکرد کمیسیون ماده یک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش از این نیز ورود 
هرگونه کاالی مستعمل که امکان خرید صفر آن به 
ارزبری  یا واردات آن  دلیل تحریم ها وجود نداشت 
زیادی به همراه داشت؛ توسط این کمیسیون بررسی 

و در صورت تایید وارد کشور می شد.
لغو  قانون  پیش  چندی  گزارش،  به  این  بنا 
کاالهای  واردات  و  سفارش  ثبت  ممنوعیت 
گمرک  به  اجباری  استاندارد  مشمول  مستعمل 
بخشنامه  با  منطبق  آن  براساس  که  شد  اعالم 
ثبت  برای  کلی  موافقت  »لغو  بر  مبنی  آبان ماه 
مستعمل  کاالهای  کلیه  واردات  و  سفارش 
دستگاه های  ترخیص  اجباری«  استاندارد  مشمول 
واردات  مرکز  نظر  به  منوط  مستعمل  کشاورزی 

گمرک ایران شده است.

ورود هرگونه کاال با رعایت استانداردهای الزم به مناطق آزاد بالمانع است
مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

گزارشی از دومین نمایشگاه ملی گردشگری، هتلداری و صنایع دستی جزیره قشم:

برند
جزیرهگردشگری

قشم
جهانیمسیردر

صاصی اخبار آزاد مناطق 
س: اخت

عک
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براساس قانون مناطق آزاد، واردات قطعات و مواد اولیه 
از مبادی این مناطق بدون ثبت سفارش انجام می شود

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی گفت: واردات قطعات و مواد اولیه از مبادی مناطق 
آزاد، بدون ثبت سفارش و براساس قانون این مناطق صورت 

می گیرد.
دکتر مرتضی بانک از اجرایی شدن دستورالعمل جدید واردات 
در مناطق آزاد خبر داد که طبق آن، واردات ۳۲۰۰قلم کاال 
که شامل قطعات و مواد اولیه هستند از طریق مناطق آزاد، 

مشمول مقررات معمولی گمرک نخواهد شد.
وی از تسهیالت تازه برای واردات کاال به مناطق آزاد خبر داد 
و گفت: در سال۱۳۹۷ متاثر از شرایط عمومی کشور، با برخی 
از سیاست های ارزی و مبادالتی در مناطق آزاد روبه رو بودیم 
و طبیعتا ما هم تا حد زیادی از این سیاست ها متاثر شدیم. از 
مهم ترین تصمیمات دولت این بود که برای کنترل تقاضای 
ارز، بحث ثبت سفارش را در کل کشور به طور جدی مطرح 
کرد که این تصمیم درباره مناطق آزاد به نحوی منعکس شد 
و این مناطق هم درگیر شد. هر چند طبق قانون، مناطق آزاد 
تجاری، تابع مقررات خاص خود هستند، ولی شرایط پس از 
خروج آمریکا از برجام، باعث شد مقررات مزبور اعمال شود.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه مصوبه دولت، مبادی 
آزاد و ویژه و همه مبادی گمرکی را مانند هم دیده است، 
افزود: هر کاالیی که وارد کشور می شود باید ثبت سفارش 
شود. ولی در عمل، سیاست های بانک مرکزی، این بود که 
ورود کاال به مبادی گمرکی تحت تاثیر ثبت سفارش قرار 

گرفت. این مسئله در مناطق آزاد تازگی داشت. 

ثبت سفارش کاالهای معمول 
زیر ۶0ساعت انجام می شود

مرتضی بانک گفت: ثبت سفارش چون در سرزمین اصلی، 
دارای قوانین و مقررات گسترده ای است و با توجه به اینکه 
در گذشته مناطق آزاد شامل این مقررات نمی شد، باعث شد 
ثبت سفارش در مناطق آزاد توسط خود مناطق انجام گردد 
و به سیستم وزارت صمت و گمرک متصل شد؛ هر چند تا 
طی شدن این مراحل دو سه ماه زمان صرف شد. طی ۴ماه 
گذشته میزان ثبت سفارش مناطق آزاد به صورت آنالین و 
لحظه ای از ثبت سفارش در منطقه تا دبیرخانه و انعکاس آن 

به سیستم وزارت صنعت، زیر ۶۰ساعت انجام می شود.
وی در امور مناطق آزاد با اشاره به اینکه درباره تخصیص ارز 
طبیعی است بانک مرکزی باید براساس وضعیت درآمد خود 
تامین می کرد، افزود: بر این اساس، حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون 
دالر بیشتر به مناطق آزاد تخصیص داده نشد، ولی تقاضای 
ما ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون دالر بود که عمدتا برای مواد اولیه، 
قطعات، ماشین آالت و کاالهای ضروری است. اساسا برای 
۳۰۰میلیون دالر کاالی همراه مسافر تخصیص ارز داده نشد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه با 
وزارت صمت و بانک مرکزی مذاکراتی داشتیم تا سهمیه ای 
تعیین شود، گفت: برای ثبت سفارش واردات در مناطق آزاد، 
از ردیفی که در اختیار وزارت صمت بود، حدود ۳۰۰میلیون 
دالر در ۴ماه آخر سال برای واردات در مناطق آزاد پیش بینی 
شده است که امیدواریم تا آخر سال با این اعتبارات، بخش 

مهمی از نیاز مناطق آزاد را تامین کنیم.
مرتضی بانک به تحریم های آمریکایی علیه کشورمان اشاره 
کرد و افزود: خروج آمریکا از برجام تاثیراتی در اقتصاد کشور 
داشته و محدودیت هایی ایجاد کرده است. فشار شدیدی که 
در هیچ تحریم بین المللی، این میزان تحریم سابقه نداشته 
است. آنها کاری به کاال ندارند بلکه به افراد و شرکت ها کار 
دارند. هر شرکتی که با طرف ایرانی همکاری می کند، او هم 

محدود می شود.

واردات آزاد طال و ارز با هدف جذب سرمایه 
ایرانیان خارج از کشور

وی از طرح دولت برای آزادسازی واردات ارز و طال استقبال 
کرد و گفت: به دلیل نیاز جدی کشور برای استفاده از منابع 
ارزی مختلف و همه ظرفیت ها، اقدام مناسب دیگر این بود که 
ورود طال و ارز کامال آزاد شد. بخشی از ارز ایرانیان در خارج 
از کشور به این صورت به داخل جذب شد. بخشی از ارزهای 
سرگردان هم به صورت کاال وارد کشور شد. بعد از مذاکرات 
متعدد در ستاد اقتصادی ریاست جمهوری، ورود مواد اولیه و 
قطعات بدون ثبت سفارش و انتقال ارز به مناطق آزاد و ویژه 
مجاز با هدف تامین مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز تولیدات 
داخلی کل کشور و جذب بخشی از ارز سرگردان ایرنیان در 
خارج از کشور اعالم شد. طبیعی است وقتی کاالها قرار است 

به سرزمین اصلی بیاید، باید مقررات خود را طی کند.
 

واردات 3200قلم کاال آزاد شد
سفارش  ثبت  بدون  که  کاالهایی  لیست  از  بانک  مرتضی 
امکان واردات دارد سخن گفت و افزود: ۳۲۰۰قلم کاالی آزاد 
وارداتی باید توسط وزارت صمت تعیین می شد که این لیست 
تعیین و منتشر شد و توسط گمرک به کلیه مناسب اعالم شد 
که بدون ثبت سفارش امکان واردات این کاالها وجود دارد. 
با توجه به شرایط، امکان دارد تعداد و نوع اقالم لیست مزبور 
کم یا زیاد شود. بخشی از کاالهایی که در نزدیک مرزها و در 
کشورهای اطراف انبار می شود، با این شیوه امکان می یابد در 
داخل مناطق آزاد انبار شود و در مواقع نیاز، به سهولت وارد 
سرزمین اصلی شود. طبیعتا اختیار انبار کاالها در مناطق آزاد 

با تجار است.
کلیه  گفت:  لیست  این  درباره  توضیحش  ادامه  در  وی 
گروه های مواد اولیه و قطعات در این لیست وجود دارد. مثال 
مواد اولیه لوازم آرایش بدون ثبت سفارش وارد می شود. ولی 
انبارش  هیچ کاالی مصرفی در این لیست نیست. تاکنون 
کاالها در مناطق آزاد به صورت حجیم، سابقه نداشته و باید 
تجار و بازرگانان مطلع شوند از این امکان می توانند استفاده 
کنند. طبیعتا ظرفیت برای همه کاالهایی که ممکن است نیاز 
به انبار مسقف داشته باشند، وجود ندارد ولی برای کاالهایی 

که نیاز به انبار مسقف نباشند، کاال وجود دارد.
مشاور رئیس جمهور توضیح داد: بعضا مشکالتی در مبادالت کاال 
بین مناطق آزاد و ویژه به وجود می آمد و دو بار ثبت سفارش 
صورت می گیرد. ازجمله تسهیالتی که اخیرا قائل شدیم این است 
که مبادالت کاال بین مناطق آزاد و ویژه فقط یک بار توسط 

گمرک ثبت سفارش و حقوق گمرکی آن دریافت می شود.
موجود  کاالهای  صادرات  اینکه  به  اشاره  با  بانک  مرتضی 
انجام  گذشته  مقررات  طبق  هم  ویژه  و  آزاد  مناطق  طبق 
مناطق  از  کاال  مقطعی صادرات  در  کرد:  بیان  شد،  خواهد 
آزاد و ویژه هم با محدودیت هایی مواجه شد. با مذاکراتی که 
انجام شد، مقرر شده است هر نوع کاالیی که مواد اولیه آن از 
خارج مرزها به منطقه آزاد وارد می شود و پس از تبدیل شدن 
به کاالی مصرفی دوباره صادرات صورت می گیرد، مشمول 

مقررات صادرات نشود.
خاص  کاالهای  واردات  دیگر  تسهیالت  از  همچنین  وی 
در مناطق آزاد خبر داد و گفت: برای کاالهای اساسی که 
تخصیص سهمیه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
در  اگر  وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد،  و  پزشکی 
مناطق آزاد کاالی مورد نظر که جزء اقالم دارویی و کشاورزی 
است، تخصیص ارز با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
منطقه  خود  در  یا  کاالها  این  طبیعتا  و  می شود  انجام  آزاد 
تبدیل به کاالی مصرفی می شود یا به سرزمین اصلی صادر 
خواهد شد. البته تمام این تسهیالت مربوط به شرکت هایی 

است که در مناطق آزاد ثبت شده اند. 

تحقق سرمایه گذاری خارجی و داخلی 
در مناطق آزاد بیش از سایر نقاط کشور است

میزان  اینکه  به  اشاره  با  آزاد کشور  مناطق  دبیر شورایعالی 

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

سرمایه گذاری خارجی و داخلی در مناطق ویژه صنعتی و آزاد 
سرمایه گذاری  جمع  گفت:  است،  بوده  رضایت بخش  نسبتا 
تومان  میلیارد  امسال، ۲۶هزار  ابتدای مهرماه  تا  از سال ۹۲ 
در مناطق آزاد و ۱۸میلیارد دالر در مناطق ویژه بوده است. 
همچنین ۳میلیارد دالر مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر 
شده است که یک میلیارد و ۲۷۳میلیون دالر از آن محقق 

شده است.
مرتضی بانک با اشاره به اینکه میزان صادرات ما از مناطق 
سال ۹۷،  اول  ماهه  شش  انتهای  تا  سال ۹۲  طی  ویژه 
۹۹میلیارد دالر است، گفت: در این مدت واردات ما ۲۸میلیارد 
دالر بوده است. مجموع درآمد ما در این مدت ۱۰هزار میلیارد 
تومان بوده است و مصارف ما ۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان 
است که مابه تفاوت آن در بخش های مختلف و زیرساخت ها 
سرمایه گذاری شده است. این آمار نشان می دهد ساالنه کمتر 

از ۱۹۰۰میلیارد تومان درآمدزایی داشته ایم. 

بیکاری در مناطق آزاد ۵درصد کمتر 
از میانگین کشور

وی با بیان اینکه در شش ماهه ابتدای امسال در مناطق ویژه 
خدماتی  ۴۹۸واحدهای  و  داریم  صنعتی  تولیدی  ۵۳۰واحد 
ایجاد  را  اشتغال  نفر  مجموعه ۱۷۶هزار  داد:  توضیح  داریم 
آزاد مختلف است، مثال در  بیکاری در مناطق  کرده است. 
بیکاری  ۸/۵درصد  ارس  منطقه  در  نداریم،  بیکاری  کیش، 
آمار  ولی  داریم  بیکاری  ۶/۵درصد  حدود  قشم  در  و  داریم 
میانگین  از  آزاد  مناطق  در  بیکاری  میانگین  نشان می دهد 

کشور ۵درصد کمتر است.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه میزان صادرات ما از 
مناطق آزاد از سال ۹۲ تاکنون حدود ۳میلیارد و ۴۶۰میلیون 
دالر به خارج از کشور است، گفت: میزان تولیدات مناطق 
۳میلیارد  حدود  هم  می شود  صادر  کشور  داخل  به  که  آزاد 
و ۱۲۲میلیون دالر بوده است. یعنی تقریبا معادل آنچه به 
خارج از کشور صادر می شده، به سرزمین اصلی هم صادر 
شده است. صادرات مجدد ما هم یک میلیارد و ۷۸۰میلیون 

دالر بوده است.
سال ۹۲  از  ما  واردات  داد:  توضیح  ادامه  در  بانک  مرتضی 
تاکنون هم ۸/۷میلیارد دالر در مناطق آزاد بوده است. بخش 
زیادی از این مبلغ، سرمایه گذاری و خرید ماشین آالت برای 
از  حدود ۳۵درصد  است.  بوده  اولیه  مواد  همچنین  و  تولید 
این مبلغ مواد اولیه و ماشین آالت بوده است و برای مصرف 
داخل مناطق هم ۳۰درصد از این مبلغ صرف شده و بقیه هم 

مربوط به کاالهای مصرفی همراه مسافر بوده است. 

قاچاق در مناطق آزاد وجود ندارد
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود، به برخی حرف 
و حدیث ها درخصوص قاچاق از مبادی مناطق آزاد اشاره کرد 
و آنها را »باور نکردنی« خواند و گفت: خوشبختانه االن بحث 
قاچاق برای مناطق آزاد خیلی مطرح نیست. برخی پوشش 
دیگر  ولی  قاچاق می شود  آزاد  مناطق  در  که  بودند  ساخته 
کسی این حرف را قبول نمی کند. کاالی همراه مسافر ما 
۲ و نیم میلیارد دالر در ۵ و نیم سال بوده ولی در این بازه 

زمانی، ما ۵۱میلیون گردشگر در مناطق آزاد داشتیم. اگر ما 
برای مسافر، مجوز ۸۰دالر کاالی همراه مسافر داشتیم یعنی 
باید ۴ و نیم میلیارد دالر کاالی همراه مسافر وارد می شد. در 
حالی که اگر ۸۰دالر کاالی همراه مسافر را در مبادی رسمی 
موبایل  گوشی  دستگاه  یک  کنیم،  حساب  کشور  عادی  و 
که مسافر همراه خود می آورد، ۸۰۰دالر قیمت دارد، یعنی 

۱۰برابر حجم ارزی مجاز است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: بحث 
قاچاق در مناطق آزاد یک بحث انحرافی بود برای کسانی که 
می خواستند قاچاق کنند. آنها مسیر و مبادی دیگری داشتند 
و برای اینکه می خواستند نگاه ها را از خودشان دور کنند، به 
مناطق آزاد این بحث را منسوب کردند. ما تنها ۲۰۰کیلومتر 
مرز در اختیار داریم ولی ۸۶۰۰کیلومتر دیگر در اختیار دیگران 
این ۲۰۰کیلومتر صورت می گرفت؟  در  قاچاق  یعنی  است. 
خوشبختانه االن جز صدا و سیما که اصرار دارد قاچاق را به 
یک دستگاه منسوب کند، دیگر کسی بحث قاچاق در مناطق 

آزاد را باور نمی کند.
مرتضی بانک در توضیح عدم قاچاق کاال از مناطق آزاد گفت: 
نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در صدا و سیما اعالم 
کرد ما فکر می کنیم ۷ تا ۸درصد قاچاق از مناطق آزاد بوده 
است. بعد برخی خبرگزاری ها گفتند او گفته ۸ تا ۹درصد بوده 
است، ما همان زمان هم اعالم کردیم این را قبول نداریم. 
کل واردات ما ۸/۷میلیارد دالر در ۵سال و نیم گذشته بوده 
است. مسئول گمرک هم اعالم کرد در مناطق آزاد قاچاق 
نداریم. بانک مرکزی هنوز این مسئله را رسما اعالم نکرده 
است، ولی در جلسات ما می گوید موضوع قاچاق در مناطق 
آزاد، بحث منحرفانه است و از مبادی دیگر قاچاق صورت 

می گیرد.
هم  مسافر  همراه  کاالی  درباره  رئیس جمهور  مشاور 
است. سال گذشته  این کاالها هر سال کمتر شده  گفت: 
بین  که  بود  مسافر  همراه  کاالی  آن  دالر  ۵۵۴میلیون 
مناطق سهمیه بندی شده است و دولت از سال ۹۵ کمیته ای 
هر  که  است  داده  تشکیل  مسافری  کاالهای  برای  را 
این  در  می شود.  کمتر  مسافر  هر  برای  سهمیه  این  سال، 
سهمیه بندی، پوشاکی که از ترکیه می آید، سهم جزئی دارد 
تا بخش های تولیدی داخل از این مسئله کمتر اثر بگیرند. 
لحاظ  از  ما  که صادرات  است  این  ما  پیش بینی  همچنین 
باشد.  نداشته  تغییر  ارزی )دالری( نسبت به سال گذشته، 
همچنین پیش بینی می کنیم روند درآمدی مناطق آزاد هم 

تغییری نخواهد کرد. 

حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
در مناطق آزاد

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در مناطق آزاد، از 
سال ۹۲ تا مهرماه امسال ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
داخلی داشتیم، البته مجوز ما ۵۴هزار میلیارد تومان بود. یک 
میلیارد و ۲۵۰میلیون دالر هم سرمایه گذاری خارجی محقق 
شده که مجوز این بخش هم ۹۶۰۰میلیارد دالر بوده است. 
انجام  خارجی  سرمایه گذاری  با  عظیم  پروژه  سه  امسال 
می شود که از مجموع سرمایه گذاری ۵سال گذشته تاکنون 

بیشتر خواهد بود.
مرتضی بانک افزود: قرار است سامانه اعتبارسنجی اطالعات 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد راه اندازی شود تا اعتبارسنجی 
این سامانه سرعت  گیرد.  از سرمایه گذاران صورت  سریعی 
عمل ما را بسیار زیاد کرده و متقاضیان ما را هم از سردرگمی 

باز می دارد.
وی در ادامه گفت: فرودگاه کیش در حال توسعه است و از 
ابتدای امسال، طرح توسعه آن با سرعت خوبی شروع شده 
است و برنامه این است که در سال آینده این پروژه تمام 
شود. ظرفیت موجود ما ۲میلیون نفر پرواز در کیش است که 
این ظرفیت به ۷میلیون نفر افزایش خواهد یافت. ۶۰۰میلیارد 
تومان اعتبار این طرح است که برای امسال و سال آینده از 

درآمدهای مناطق آزاد تامین خواهد شد.

استقبال گردشگران از سفر به مناطق آزاد
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
نیز گفت:  آزاد  به مناطق  اقتصادی درباره ورود گردشگران 
سال ۹۵ حدود ۱۱میلیون گردشگر داشتیم و در سال ۹۶ این 
میزان به ۱۳میلیون نفر رسید؛ پیش بینی می کنیم به دالیل 
زیادی خواهد  افزایش  ما  تعداد گردشگران داخلی  مختلف، 

یافت و به ۱۵میلیون نفر خواهد رسید.



اخبار منطقه آزاد انزلی

لنگه،  بندر  مردم  نماینده  شریفی  ناصر 
دوم  رئیس  نایب  و  پارسیان  و  بستک 
شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون 
اسالمی پس از بازدید از منطقه آزاد انزلی 
اساسی  گام های  براساس  اینکه  بیان  با 
این  توسعه ای  چشم انداز  شده،  برداشته 
از  باید  داشت:  اظهار  است،  منطقه خوب 
دبیر  بانک  مرتضی  دکتر  همکاری های 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
اندک  مدت  این  در  که  کرد  قدردانی 
همکاری های تنگاتنگی با مجلس شورای 
اسالمی داشته و در عین حال از تالش ها 
سازمان  پرسنل  و  مدیرعامل  زحمات  و 
و  نو  ایده های  با  که  انزلی  آزاد  منطقه 
خالقانه در راستای توسعه این منطقه گام 

برداشته اند نیز باید تشکر نمود.
کیش  آزاد  منطقه  وجود  به  اشاره  با  وی 
به عنوان اولین و قدیمی ترین منطقه آزاد 
خود،  انتخابیه  حوزه  محدوده  در  کشور 
آزاد  مناطق  از مشکالت  تحلیلی  ارائه  به 
پرداخت و با تصریح بر اینکه مناطق آزاد 
یک فرصت استثنایی برای اقتصاد کشور 
همه  در  فرصت  این  افزود:  می باشند، 
شرایط  در  اما  است  تحقق  قابل  شرایط 
بیشتر  آزاد  مناطق  قابلیت های  تحریم 
هویدا می شود؛ موضوعی که می توان آن 
را در قانون مناطق آزاد و نقشی که این 
و  منطقه ای  توسعه  در  می توانند  مناطق 
ایجاد تحول در اقتصاد کشور ایفا نمایند، 

مشاهده کرد.
وجه  آزاد،  مناطق  فراکسیون  عضو  این 
در  را  مناطق  این  مثبت  اثرات  دیگر 
اقتصاد  تحقق  تولید،  افزایش  زمینه های 
در  خارجی  و جذب سرمایه گذار  مقاومتی 
را  آزاد  مناطق  و  اعالم  تحریم  شرایط 
دارای نقش اثرگذار در توسعه اقتصاد ملی 
دغدغه های  ایجاد  گفت:  و  نمود  ارزیابی 
مالیاتی، توقف صادرات با دستورالعمل های 
مختلف، اجرای قوانین مختلف گمرکی و 
از  قاچاق کاال  نگران کننده  طرح مبحث 
مناطق آزاد که واقعا وجود خارجی ندارد، 
ایجاد  مناطق  این  عملکردی  مسیر  در 
آزاد  مناطق  فراکسیون  و  می کند  مشکل 
نگرانی ها  و  مسائل  این  رفع  دنبال  به 

خواهد بود.
را  شده  عنوان  موانع  شریفی،  ناصر 
اینکه  بیان  با  و  کرد  نامگذاری  نفس گیر 
این مصوبات و بخشنامه ها، روند توسعه ای 
کندی  با  یا  متوقف  آزاد  مناطق  در  را 
افزود: برای عملکرد بهتر  مواجه می کند، 
و تخصصی مناطق آزاد، پیشنهاد می دهم 
هر منطقه با توجه به ظرفیت های خود به 
حوزه های  در  فعالیت  یک  مرکز  و  هاب 
ترانزیتی  و  تولیدی- صنعتی  گردشگری، 

تبدیل شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: در حوزه گردشگری 
می توان توریسم دریایی و توریسم ورزشی 
تخصصی  فعالیت  زد،  مثال  را  درمانی  و 
و  ترانزیت  نوین،  فناوری های  زمینه  در 
بین المللی  بورس  و  بانک  ایجاد  تجارت، 
نیز می توانند کمک شایانی به اتفاقاتی که 
منطقه  هر  سطح  در  دیگر  زمینه های  در 
روی می دهد نماید؛ مجموعه تحوالت و 
برنامه هایی که می توانند به روند توسعه ای 

مناطق آزاد کمک مضاعفی کنند.

منطقه آزاد انزلی 
از چشم انداز 

توسعه ای خوبی 
برخوردار است
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نهبندان  مردم  نماینده  افضلی  نظر  دکتر 
فراکسیون  عضو  مجلس و  در  سربیشه  و 
پس  اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق 
گردشگری،  زیرساخت های  از  بازدید  از 
انزلی،  آزاد  منطقه  بندری  و  تولیدی  صنعتی، 
و  شده  ایجاد  زیرساخت های  اینکه  بیان  با 
منطقه  این  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 
بهره گیری  با  را  مناسبی  شغلی  فرصت های 
نموده  ایجاد  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 
مطرح  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  است، 
و  ورود  محل  فقط  آزاد  مناطق  که  می شود 
خروج کاالست؛ اما طی بازدید از منطقه آزاد 
انزلی، شاهد سرمایه گذاری مختلف داخلی و 
خارجی در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری 
مجموعه های  ازجمله  بودیم؛  گردشگری  و 
بزرگ تولیدی همچون مجموعه سرزمین شاد 
به عنوان یکی از صادرکنندگان و کارآفرینان 
نمونه کشوری که با ایجاد فرصت های شغلی 
مناسبی  نقش  مولد  اشتغال زایی  در  فراوان 
ایفا کرده است و این فعالیت این مجموعه ها 

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شورای اسالمی در بازدید از منطقه آزاد انزلی 
افکار،  از  ترکیبی  انزلی  آزاد  منطقه  گفت: 

ایده های پویا و عملکرد درخشان است.
ماکو،  مردم شوط،  نماینده  عین اله شریف پور 
پلدشت و چالدران و عضو فراکسیون مناطق 
سومین  وی  فعلی  بازدید  اینکه  بیان  با  آزاد 
حضور او در منطقه آزاد انزلی ظرف چند سال 
اخیر است؛ به مقایسه تحوالت گسترده روی 
داده در این منطقه در سال های اخیر پرداخت 
و توسعه ایجاد شده آن را ناشی از ترکیبی از 
افکار، ایده های پویا و عملکرد درخشان اعالم 
کرد و با اشاره به نقدهای غیرمنصفانه ای که 
بنابر  افزود:  می شود،  بیان  آزاد  مناطق  علیه 
هر  عملکرد  بررسی  و  نقد  در  اینجانب،  باور 
مچ گیری،  صورت  به  نباید  مسئولی  و  نهاد 
خدعه و نیرنگ برای اثبات مدعا و نقد خود 
بررسی  این مسیر  در  راه  بهترین  کرد؛  عمل 

مشفقانه و برادرانه است.
مقام  منویات  تحلیل  و  تجزیه  به  شریف پور 
معظم رهبری در جریان بررسی برنامه ششم 
توسعه و برنامه های اقتصاد مقاومتی پرداخت 

مناطق آزاد، بستری مناسب برای جذب سرمایه گذار و توسعه همه جانبه

منطقه آزاد انزلی ترکیبی از افکار، ایده های پویا و عملکرد درخشان است

در  آزاد  مناطق  که  است  این  نشان دهنده 
ماموریت ها  انجام  مسیر  در  حرکت  صورت 
جذب  برای  مناسب  بستری  اهداف،  و 

سرمایه گذار و توسعه همه جانبه هستند.
عضو کمسیون کشاورزی مجلس در ادامه با 

اقتصاد،  عرصه  در  ایشان  تصریح  گفت:  و 
درون زایی،  اصول  دادن  قرار  نصب العین 
شرایط  در  و  است  برون نگری  و  خوداتکایی 
چنین  اجرای  بستر  بهترین  کشور  فعلی 

راهبردی، مناطق آزاد هستند.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 

انزلی

تحقق 7267میلیارد ریال سرمایه گذاری در نه ماه سال97 در منطقه آزاد انزلی
تحقق  میزان  جاری،  سال  ماهه  نه  در 
آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  طرح های 
انزلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

افزایش ۲۸درصدی داشته است.
مدت  این  طی  اساس،  این  بر 
سرمایه گذاری  طرح  ریال  ۷۲۶۷میلیارد 
در  که  شد  محقق  سرمایه گذاران  سوی  از 
ماهه  نه  در  که  ریالی  مقابل۵۶۷۰میلیارد 
یافت،  تحقق  منطقه  این  در  گذشته  سال 
تحقق  میزان  ۲۸درصدی  افزایش  بیانگر 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی است.
فروردین  ابتدای  از  گزارش،  این  بر  بنا 
طرح های  تعداد  سال ۹۷  آذرماه  پایان  تا 
سرمایه گذاری که از سوی این سازمان تایید 
و مجوز سرمایه گذاری برای متقاضیان صادر 
با  بالغ شده که در قیاس  به ۶۳طرح  شده، 
رقم ۵۳مجوز  این  مدت مشابه سال ۹۶ که 
این  در  ۱۹درصدی  رشد  نشان دهنده  بود، 
شاخص جذب سرمایه گذاری در این منطقه 

می باشد.
۶۳مجوز  فعالیت  حوزه  های  درخصوص 
ماهه  نه  در  صادره  سرمایه گذاری  فعالیت 
همچون  زمینه هایی  به  باید  سال ۹۷ 
صنایع  خدماتی،  تولیدی،  واحدهای  ساخت 
صادراتی، اقامتی، احداث هتل و مجتمع های 
مسکونی، های تک و دانش بنیان و همچنین 
گردشگری  و  تفریحی  مجموعه های  ایجاد 

اشاره کرد.
جاری  سال  ماهه  نه  طی  دیگر  سوی  از 
سرمایه گذاری  طرح های  دالر  ۳۱میلیون 
خارجی نیز در منطقه آزاد انزلی تحقق یافته 

است.
تداوم  دالیل  مهم ترین  گزارش،  این  بر  بنا 
جذب  در  انزلی  آزاد  منطقه  رشد  مسیر 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  سرمایه گذار 
شاخص های عملکرد مناطق آزاد در اجرای 

به  باید  مقاومتی  اقتصاد  دستورالعمل های 
اقتصادی- سیاست های  تداوم  استمرار 
 حمایتی این سازمان در قبال سرمایه گذاران 
چراکه  نمود،  اشاره  اقتصادی  فعالین  و 
در  اطمینان  و  آرامش  موجبات  ثبات  این 
و  اقتصادی  فعالیت  مختلف  حوزه های 

تولیدی در سطح منطقه شده است.
حمایتی،  طرح های  ارائه  دیگر  سوی  از 
فعالین  و  سرمایه گذاران  به  تشویقی 
زیرساختی  پروژه های  تکمیل  اقتصادی، 

با رشد 2۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته:

افضلی عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:

شریف پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

رونق  موجبات  جدید  طرح های  اجرای  و 
منطقه  سطح  در  کار  و  کسب  فضای 
برگزاری  نموده،  فراهم  را  انزلی  آزاد 
به  کمک  و  تخصصی  نمایشگاه های 
تولیدی  واحدهای  محصوالت  بازاریابی 
نمایشگاه های  در  حضور  طریق  از  منطقه 
و  حمایت  حال  عین  در  خارجی،  و  داخلی 
پیگیری  بنیان،  دانش  شرکت های  جذب 
منطقه  تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع  و 
که منجر به فعال شدن ۶۲واحد راکد طی 

اقدامات  مهم ترین  باید  را  شده  مدت  این 
فعالین  از  حمایت  منظور  به  سازمان  این 

اقتصادی اعالم کرد.
فعال سازی کریدورهای  این گزارش،  بر  بنا 
از  چین- قزاقستان- ایران  و  نوستراک 
انعقاد  کنار  در  باید  را  منطقه  این  مسیر 
کشورهای  با  همکاری  تفاهم نامه های 
سازمان  برنامه های  مجموعه  به  را  منطقه 
فعالیت های  توسعه  و  تسهیل  جهت 

منطقه ای سرمایه گذاران اضافه کرد.

نشست های  و  بازدیدها  استمرار  اینکه  اظهار 
و  فراکسیون  اعضای  حضور  با  تخصصی 
نمایندگان مجلس در توسعه تعامالت و رفع 
از  گرفته  بازدید صورت  به  است  موثر  موانع 
کرد:  تصریح  و  اشاره  نیز  ارس  آزاد  منطقه 

به  نیز  بنده  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
مناطق  برخی  عملکردی  حوزه های  از  برخی 
جای  به  اما  می دانم،  وارد  انتقاداتی  آزاد 
مستقیم  مذاکره  طریق  از  کردن،  رسانه ای 
سازمان ها  عامل  مدیران  و  محترم  دبیر  با 
کرد:  اضافه  می کنم،  پیگیری  را  موضوعات 

ایجاد  زیرساخت های  از  بازدید  و  سفرها  این 
شده در مناطق آزاد سبب می گردد تا دیدمان 
نسبت به این مناطق وسیع تر و جامع تر گردد 
و نتیجه حاصله طی این بازدیدها، استفاده از 
در  آزاد  مناطق  زیرساخت های  و  ظرفیت ها 
بخش های  در  کشور  متوازن  توسعه  راستای 
و  اقتصادی  فعال  کانون  عنوان  به  مختلف 

جذب سرمایه گذار است.
و  توسعه ای  روند  تشریح  با  افضلی  دکتر 
راه اندازی  خود،  انتخاباتی  حوزه  معیشتی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در بهبود فضای 
از  حمایت  و  فقر  چهره  زدودن  کار،  و  کسب 
جوامع محلی محدوده و نواحی همجوار موثر 
حوزه  محدوده  در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
اقتصادی  ویژه  منطقه  دو  ایجاد  انتخابیه خود 
این مناطق  پیگیری کرده ایم،  را درخواست و 
شامل ۲منطقه ویژه عمومی در شهرستان های 
انرژی های  نهبندان و منطقه ویژه  فردوس و 
نو در سربیشه است که کلیات آن در صحن 

مجلس به تصویب رسیده است.

اعضای  بازدید  و  حضور  تداوم  بنده  پیشنهاد 
با  منطقه  هر  از  آزاد  مناطق  فراکسیون 
همراهی نمایندگان حوزه مرتبط است، چراکه 
انتظارات افکار عمومی بر نمایندگان در جهت 

تامین درخواست های مردمی بسیار است.
مهم  این  بر  اینکه  بر  تاکید  با  شریف پور 
رفع  جهت  در  آزاد  مناطق  که  هستیم  واقف 
نمی توانند  خود  محدوده  و  نواحی  مشکالت 
شق القمر کنند، افزود: مطالبات مردمی در این 

مناطق را باید به آرامی و درایت رفع کرد.
آزاد مجلس شورای  مناطق  فراکسیون  عضو 
راهبری  و  هدایت  از  قدردانی  با  اسالمی 
بانک  دکتر  سوی  از  آزاد  مناطق  خوب 
شورایعالی  دبیری  سمت  تصدی  زمان  از 
گرفته  تعاملی صورت  رویکرد  و  آزاد  مناطق 
مجلس  نمایندگان  با  رئیس جمهور  مشاور 
اگر  گفت:  مرتبط  اجرایی  دستگاه های  و 
در  را  نقش  بیشترین  آزاد  مناطق  می خواهید 
شتاب بخشی به اقتصاد کشور ایفا نمایند، باید 
روند گسترش تعامالت با نمایندگان و اعضای 
کمیسیون ها و فراکسیون مناطق آزاد استمرار 

یافته و تقویت شود.

شریفی نایب رئیس فراکسیون 
مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:
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گزارش:
مرضیه حسینی

جزیره  دستی  صنایع  و  هتلداری  گردشگری،  ملی  نمایشگاه  دومین 
برگزار  بین المللی قشم  نمایشگاه  در سالن  تا 14دی ماه  از 10  قشم 
گردید. در این نمایشگاه بیش از 13استان کشور در قالب 170غرفه 
در حوزه های معرفی جاذبه های گردشگری، صنایع دستی و سوغات 
و آیین های سنتی خود میزبان عالقه مندان و شرکت کنندگان در این 
گردهمایی بودن؛ در حاشیه این نمایشگاه، جشنواره موسیقی سنتی، 
آیینی محلی و غذاهای شهرهای مختلف کشور برگزار گردید که خود 

نیز به تنهایی بر جاذبه های این نمایشگاه افزوده بود.
آزاد  تنها مناطق  آزاد قشم  آزاد ماکو و کیش در کنار منطقه  مناطق 
این نمایشگاه به معرفی ظرفیت های گردشگری  کشور بودند که در 
خود در طی این مدت پنج روز در این نمایشگاه حاضر شدند و نبودن 
دیگر مناطق آزاد ایران با توجه به ظرفیت های بسیار زیادی که در حوزه 

گردشگری دارند، جزء نقاط ضعف این نمایشگاه محسوب می شد.
اصوال در دنیای امروز گردشگری به مبحثی جهانی و صنعتی تبدیل 
ساالنه  درآمد  از  عظیمی  بخش  گسترده،  صنعت  این  و  است  شده 
از  یکی  توریسم  صنعت  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کشورها 
گسترده ترین حرفه ها در جهان می باشد که میلیون ها نفر در سرتاسر 
جهان را به کار مشغول کرده است و با توجه به سر و کار داشتن با 
تمام جهان و  به عنوان مرکزیت خود  جغرافیا و مکان های مختلف 

کشورها را شامل می شود. 
این قائده در ایران هم صدق می کند و می توان از طریق پویایی این 
صنعت به درآمدزایی مطلوبی دست پیدا کرد، اما برای رسیدن به این 
جذب  در  کشور  توانایی های  و  پتانسیل ها  معرفی  گام  اولین  هدف، 
گردشگران می باشد که همانا برپایی نمایشگاه ها و جشنواره ها به این 
موضوع کمک شایانی خواهد کرد؛ خصوصا مناطق آزاد هفتگانه کشور 
که هر کدام در نقاطی گردشگرپذیر احداث شده و قابلیت های بیشماری 

جهت سهم گرفتن در حوزه گردشگری کشور را دارا می باشند.
تعامل  دارد،  ویژه  توجه  به  نیاز  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی  شاید 
آزاد  مناطق  گردشگری  مدیریت های  و  معاونت   بیشتر  هم افزایی  و 
کشور با یکدیگر است تا با یک پلن و برنامه صحیح بتوان گردشگری 
از  می شود  که  معنا  بدان  کرد؛  بنا  مناطق  این  میان  در  را  ترکیبی 
موقعیت های هر کدام از مناطق در شمال و جنوب و شرق و غرب 
بهره  برد و با تعاملی صحیح میان مناطق از وجود گردشگران باتوجه 

به مزیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد بهره برد.
مناطق آزادی همچون ماکو و ارس که در نیمه دوم سال دارای آب 
و هوای زیبای زمستانی هستند و مناطق آزاد جنوبی همچون اروند، 
کیش، قشم و چابهار در که در این نیمه از سال دارای آب و هوای 
مطبوع بهاری، می تواند نیازهای و تقاضاهای گردشگران ورودی به 
اما همان گونه  با معرفی سایر مناطق برطرف کنند؛  را  منطقه خود 
که پیشتر گفته شد این موضوع مستلزم تعامل، همکاری و هم افزایی 
می باشد؛  آزاد  مناطق  در  مربوطه  مدیریت های  و  معاونت ها  میان 
همچنین حضور در نمایشگاه ها در مناطق آزاد و معرفی ظرفیت های 

هر منطقه در رسیدن به این هدف کمک بسزایی خواهد نمود. 
گردشگری،  ملی  نمایشگاه  دومین  برپایی  برای  است،  ذکر  به  الزم 
هتلداری و صنایع دستی قشم هفت کمیته ویژه در منطقه آزاد قشم 

جهت ارایه خدمات به مدعوین فعال بودند.
13استان کشور شامل استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
گیالن، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، زنجان، کرمان، خوزستان، 
سالن  محل  در  مرکزی  و  بختیاری  چهارمحال  کرمانشاه،  گلستان، 
و  هزار  یک  مساحت  به  قشم  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
500مترمربع، ضمن عرضه محصوالت هنری خود به ارائه دستاوردها 

و موفقیت های صنعت هتلداری و بوم گردی خود پرداختند.
93غرفه این نمایشگاه در حوزه های ارائه خدمات و محصوالت ازجمله 
سرمایه گذاری  فرصت های  و  سالمت  گردشگری  دستی،  صنایع 
رستوران ها،  مسافرتی،  آژانس های  هتل ها،  گردشگری،  حوزه  در 

اقامتگاه های بومگردی و استارت آپ ها، فعال بودند.
ملی  همایش  استانی،  گروه  پنج  توسط  اقوام  موسیقی  اجرای 
برگزاری چهار کارگاه تخصصی  ایران شناسی و  گردشگری، مسابقه 
گردشگری،  حوزه  در  کارآفرینی  میناکاری،  آموزشی  کارگاه  شامل 
کارآفرینی در حوزه صنایع دستی و کارگاه راهکارهای توسعه ورزش 
در مناطق آزاد از فعالیت های جانبی دومین نمایشگاه ملی گردشگری، 

هتلداری و صنایع دستی قشم بود.

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور:
قشم باید به عنوان یک پایلوت مهم گردشگری 

درکشور ایفای نقش کند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
نمایشگاه ملی گردشگری قشم درخصوص عمده  در حاشیه دومین 
فعالیت های حوزه گردشگری در دوران تحریم بیان داشت:  علی رغم 

برای  تحریم  قالب  در  کردند  سعی  آمریکایی ها  که  مشکالتی  همه 
کشور ایجاد کنند، خوشبختانه یکی از بخش هایی که توانسته مسیر 
خود را به خوبی طی کند، حوزه گردشگری در کشور است ؛ در هشت 
ماه امسال به نسبت زمان مشابه در سال گذشته در حدود 58درصد 
و  بی سابقه  افزایش  یک  خود  این  که  بوده ایم  گردشگر  رشد  دارای 
نشان از این دارد که روند گردشگری با وجود همه مشکالت در حال 
که  است  شده  اندیشیده  مسیر  این  در  تمهیداتی  می باشد.  پیشرفت 
بسیار سخت  گردنه های  به وجود  توجه  با  بتواند  اقتصاد گردشگری 
مسیر خود را به عنوان یک اقتصاد رو به رشد و تحریم  ناپذیر طی 
کند. در این شرایط رابطه بسیار خوبی بین وزارت امور خارجه، سازمان 
میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی به وجود آمده 
برچسب،  بدون  ویزاهای  الکترونیکی،  ویزاهای  گسترش  شاهد  که 
عدم زدن مهر در پاسپورت و لغو روادید با کشورهای هدف هستیم 

که بخشی از اقداماتی بوده که انجام شده است.
وی در ادامه افزود: گسترش تکمیل زیرساخت های حوزه گردشگری را در 
طول یکسال و نیم گذشته و در دوره دولت دوازدهم در دستور کار داشتیم، 
به طوری که نزدیک به 400پروژه گردشگری به مجموع زیرساخت های 
گردشگری کشور افزوده شده است و پروژه های جذاب و متنوع گردشگری 
در کشور در حال رشد می باشد و مجموعه این عوامل به اضافه افزایش نرخ 

ارز به ما کمک کرده تا شاهد افزایش گردشگری در کشور باشیم.
مونسان درخصوص ظرفیت های گردشگری جزیره قشم گفت: جزیره 
قشم یک جزیره با ویژگی های منحصربه فرد است، از جنگل های حرا 
تا دره ستارها و همچنین آیین های اقوام متنوعی که در جزیره حضور 
بسیار  اقدامات  کنار  در  زیبا  بسیار  سواحل  می کنند،  زندگی  و  دارند 
خوبی که سازمان منطقه آزاد قشم انجام داده است، انصافا این جایگاه 
را قشم دارد که به عنوان یک پایلوت مهم گردشگری کشور ایفای 
نقش کند. در بازدید که همراه مدیرعامل محترم سازمان از امکانات 
که  کردم  سرمایه گذاران عرض  به  داشتیم،  قشم  جزیره  گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی این آمادگی را دارد تا در تامین مالی پروژه ها 
کمک کند، به ویژه هتل های بزرگ و در دست ساختی که در جزیره 
قشم وجود دارد ما این آمادگی را داریم که از طریق صندوق توسعه 
ملی کمک کنیم تا انشااله این هتل ها به اتمام برسند تا سطح باالتری 
از مردم حوزه گردشگری جزیره قشم را به عنوان مقصد گردشگری 

خودشان انتخاب کنند.
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
درباره حضور گردشگران خارجی در ایران و باالترین میزان گردشگران 
از کشورهای مختلف جهان اظهار داشت: رشد حوزه گردشگری ایران 
عمدتا در حوزه منطقه ای بوده است؛ کشور روسیه، ترکیه، ارمنستان، 
را  مالحظه ای  قابل  بسیار  رشدهای  عراق   و  آذربایجان  گرجستان، 
داشته اند و حتی ما شاهد سفر گردشگران از آمریکا به ایران بوده ایم که 
مجموع این کشورها باعث افزایش رشد ورودی گردشگران به کشور 
بوده اند. در بخش اروپا هم عمدتا کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه جزء 

اولین ها در بین کشورهای اروپایی برای سفر به ایران هستند.
گردشگری  توسعه  در  آزاد  مناطق  نقش  درخصوص  مونسان  دکتر 
کشور بیان داشت: مناطق آزاد کشور با توجه به ویژگی هایی دارند 
این مناطق حاکم است به ویژه  و وجود قوانین تسهیل گری که در 
مدیریت واحد، انصافا جا دارد که بسیار نقش پررنگ تری در اقتصاد 
کشور ایفا کنند؛ حال توقع این است که عمدتا بر روی صادرات فعال 
باشند و محل ارزآوری برای کشور باشند، اما بسیار خوشحال هستم 
که مناطق آزاد در حوزه مسئولیت بنده، عمده مناطق آزاد کشور بر 
بعضی  و  فعال در حال کار هستند  و  بسیار خوب  محور گردشگری 
از مناطق موفق بودند و برخی نسبتا موفق بوده اند؛ ولی در مجموع 
می تواند  دارند  که  خوبی  جغرافیایی  موقعیت  واسطه  به  آزاد  مناطق 

نقش آفرینی موثری در این حوزه داشته باشند.

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
مناطق آزاد پیشگام حوزه گردشگری در کشور هستند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص 
اهداف تعریف شده در جهت برگزاری دومین نمایشگاه گردشگری و 
صنایع دستی قشم بیان داشت: یکی از مهم ترین رویکردهای سازمان 
افزایش ظرفیت های  منطقه آزاد قشم در حوزه گردشگری، موضوع 
حال  در  که  است  قشم  جزیره  در  مختلف  بخش های  در  حوزه  این 
این  به  راه های رسیدن  از  این رویکرد هستیم؛ یکی  پیگیری جدی 
در  پتانسیل ها  دست  این  فراخوان  و  اطالع رسانی  ظرفیت ها،  ایجاد 
این  از  می توان  که  راهی  بهترین  نمایشگاه  که  است  قشم  جزیره 
گردشگری،  بخش،  سه  در  نمایشگاه  نمود.  طی  را  مسیر  طریق 
صنایع دستی و میراث فرهنگی برپا شد، این دومین نمایشگاه ملی 
و  گردید  برگزار  که  بود  قشم  هتلداری  و  دستی  گردشگری، صنایع 
فرصت بسیار خوبی برای معرفی ظرفیت های متنوع حوزه گردشگری 
از امکان گردشگری تاریخی، طبیعی، دریایی جزیره تا ظرفیت های 
ژئوپارک و صنایع دستی بود که واقعا با استقبال خوبی هم از سوی 
13استان  حدود  در  نمایشگاه  این  در  گردید.  مواجه  شرکت کنندگان 
با 170 غرفه شرکت داشتند. همچنین سرمایه گذاران خوبی خصوصا 

و  داشتند  حضور  نمایشگاه  در  اقامتی  مراکز  و  هتل سازی  حوزه  در 
ادامه  هدف  با  اگر  انشااله  را  برنامه ها  دست  این  که  امیدوارم  بنده 
دهیم می تواند تاثیر بسزایی در گسترش و معرفی هرچه بیشتر حوزه 

گردشگری قشم داشته باشد.
مومنی درمورد جذب سرمایه گذاران در حوزه گردشگری در قشم افزود: 
مراجعات بسیار زیادی درخصوص سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
برای  کیش  از  سرمایه گذار  چند  داشته ایم،  ایام  این  در  این  قشم  در 
بودند که در هفته گذشته  آمادگی کرده  ساخت هتل در قشم اعالم 
دو قطعه زمین برای ساخت هتل به این سرمایه گذاران تحویل داده 
شد؛ سرمایه گذارانی در بخش خدمات مسافری و برپایی تور به قشم 
در منطقه حضور داشته اند ؛ ایرالین های هواپیمایی هم درخواست هایی 
درخصوص افزایش پروازها به جزیره قشم داشته اند و در مجموع فکر 
می کنم که خروجی این نمایشگاه به طور حتما بتواند حوزه گردشگری 
جزیره قشم را تقویت کند تا هم گردشگر و هم امکانات بیشتری را 
برای حوزه گردشگری در قشم فراهم سازد. همچنین با توجه به شرایط 
سخت اقتصادی برای کسبه در قشم، حضور گردشگران می تواند رونق 
خوبی به کسب و کارها در جزیره دهد و همه سعی ما این است که در 
دوره های بعدی با وسعت بیشتر و برنامه بهتری بتوانیم این نمایشگاه را 

برپا کنیم تا به تمامی اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم درباره نقش گردشگری 
در اقتصاد کالن کشور اظهار داشت: بی تردید بخش گردشگری نقش 
بسیار پررنگی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند؛ در همین راستا 
سازمان منطقه آزاد قشم دو رویکرد را دنبال می کند، به تعبیر من حوزه 
گردشگری در قشم مثل یک شمشیر دو لبه است، گردشگرانی که تا 
چند سال پیش به قشم سفر می کردند عمدتا می آمدند، خرید می کردند 
و بازمی گشتند، وقتی چنین تفکری در جامعه وجود داشته باشد یعنی 
که شما مراکز اقامتی و خدماتی در شهر نیاز ندارید، فضاهای تفریحی، 
رستوان نیاز ندارید و امکان گردشگری شما هم خیلی مورد بازدید و 
توجه قرار نمی گیرد و بنابراین این حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری ندارد. 
در طول سه سال و نیم گذشته و خصوصا عید سال 97 که میزان اقامت 
کل کشور یک و نیم شب بود، ولی در قشم چهار شب بود؛ ورودی قشم 
که صرفا برای بازار خرید تعریف شده بود در حال حاضر به بازار خرید 
و گردشگری بدل شده است. حوزه گردشگری در قشم در حال سبقت 
گرفتن است و خود را به گردشگران داخلی و خارجی به خوبی دارد 
می شناساند ، میزان استقبال داخلی و خارجی از جاذبه های گردشگری 
قشم بسیار قابل توجه است. ولی سمت دیگر لبه این شمشیر این است 
که ما با توجه به ظرفیت هایی که ایجاد کرده ایم و در حدود 14000واحد 

صنفی در قشم و درگهان و رمکان وجود دارد که کاالهای مورد نیاز 
فروش  به  را  غیره  و  خانگی  لوازم  و  و کفش  پوشاک  قبیل  از  مردم 
می رسانند، این بدان معنی است که هر چقدر که گردشگر به جزیره 
وارد شود و به موضوع خرید نپردازد، بی تردید این ظرفیت مغفول واقع 
خواهد شد و این رونق نسبی بازار به رکود بدل می شود و این رویداد 
با  قشم  در  خرید  عمده ظرفیت های  نیست.  قشم  در  ما  برای  خوبی 
هزینه های بسیار باالیی برای سرمایه گذاران ایجاد شده است؛ به عنوان 
مثال در پاساژها مغازه هایی داریم که متری حدود سی میلیون تومان 
قیمت دارند و شخصی که این مغازه ها را می خرد بی تردید باید توجیه 
اقتصادی برایش داشته باشد و ما مسئول هستیم نسبت به این موضوع 
حساسیت نشان دهیم و باید بتوانیم دو حوزه گردشگری و گردشگری 
خرید را در جزیره توام با هم تقویت کنیم؛ ما در هر دو حوزه در حال 
رصد مسائل و مشکالت هستیم و هم برنامه هایی که نیاز دارند را در 
حال طراحی می باشم، اگر بتوانیم این دو بخش را با هم توسعه دهیم 
و اجازه ندهیم که بخشی روی بخش دیگر تاثیر منفی بگذارد، قطعا 
می توانیم با مدیریت هر دو بخش را به شکل مناسب و مطلوب پیش 
ببریم. از زمانی که بنده وارد سازمان شده ام، اجازه ساخت هیچ مجتمع 
جدید را در قشم نداده ایم و تاکید کرده ایم که باید مجتمع های قبلی 
تکمیل شوند، به عنوان مثال مجتمع الماس که در اوایل سال تکمیل و 
افتتاح شد در حدود 18درصد راه اندازی شده و این اتفاق خوبی نیست. 
از دیگر مشکالت ما تصویب قوانین و مقرارت جدیدی است که کار 
را برای فعالین اقتصادی در مناطق سخت و دشوار می کند، در حال 
مذاکره هستیم که تا جایی که می شود بتوانیم قوانین دست و پاگیر را 
در مناطق آزاد رفع کنیم و دیدگاه مان این است که اگر قرار باشد که 
قوانین مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی باشد، هیچ نیازی به شکل گیری 
آزاد به تجارت و کسب و  مناطق آزاد در کشور نبود؛ ماهیت منطقه 
کار آزاد در این مناطق است، شاید در حوزه تولید و صادرات به اهداف 
تایین شده دستیابی نداشتیم، اما قرار هم نیست که همه زیرساخت های 
بخش های دیگر را هم نابود کنیم. باید به این نکته توجه کنیم که نگاه 
سرمایه گذاران به مناطق آزاد نگاه کوتاه مدت نیست، سابقه تجارت قشم 
با هند و چین به 500سال پیش برمی گردد، بعضی از فعالین اقتصادی 
جزیره بیش از 30سال است در این منطقه فعال هستند، شخصی برای 
شروع فعالیت در قشم با خانواده خود کوچ می کند؛ همه این موارد به 
ما نشان می دهد که نمی توانیم با عدم ثبات در تصمیم گیری ها و اجرای 
قوانین بسیار محدودکننده، کوتاه مدت ظرفیت های ایجاد شده در منطقه 
را از بین ببریم. اعتقاد مان این است که ظرفیت هایی که در حال حاضر 
وجود دارد را براساس نیازها توسعه دهیم؛ قطعا اقتصاد مداوم خواهد 

شد و چرخه اقتصادی پایداری در منطقه برای فعالین اقتصادی ایجاد 
می گردد.

با محوریت مناطق  توسعه صنعت گردشگری کشور  مومنی درمورد 
در  گردشگری  حوزه  پیشگام  آزاد  مناطق  بی تردید  کرد:  تاکید  آزاد 
کشور هستند. مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی )البته اگر برخی 
شهرها مانند اصفهان و شیراز و یکسری شهرهای تاریخی را فاکتور 
به  این حوزه هستند،  در  باالتری  بسیار  دارای ظرفیت های  بگیرید( 
عنوان نمونه در حال حاضر یک ژئوسایت در سرزمین اصلی مشاهده 
این یک  دارد؛  در قشم 25ژئوسایت وجود  در صورتی که  نمی کنید 
امکان جدید در حوزه گردشگری خصوصا گردشگری خارجی است. ما 
امسال در بعضی از ژئوسایت  ها در قشم در حدود چهار برابر به نسبت 
سال گذشته افزایش گردشگری داشته ایم. قشم در حوزه گردشگری 
خرید خود یک مزیت برزگ دارد، چراکه گردشگر با سفر برای خرید 
می تواند تفریح و گردش در منطقه داشته باشد،؛ آمارها به ما نشان 
باالیی در حوزه های گردشگری در قشم  بسیار  افزایش  می دهد که 
حدود  در  سال 97  نوروز  تعطیالت  ایام  در  قشم  فرودگاه  داشته ایم؛ 
22پرواز در روز داشته است، یعنی 44سوتی پرواز؛ چنانچه در بعضی 
از زمان ها از هرمزگان هم بیشتر پرواز داریم، این در صورتی است 
که سهم هوایی ما در حدود 5درصد از ورودی ها به جزیره قشم است، 
بتوانیم  اگر  است،  گران  بسیار  قشم  به  پرواز  بلیط  که  دلیل  این  به 
نرخ بلیط را کمتر کنیم شاهد افزایش بسیار چشمگیری گردشگران 
بسیار  مزیت های  که  قشم  مثل  مناطقی  مجموع  در  بود.  خواهیم 
متنوعی ازجمله خرید، تفریح، دریا و غیره را در یک نقطه دارند، اگر 
برنامه ریزی درست و خوبی را داشته باشند، قطعا می توانند در توسعه 

صنعت گردشگری در کل کشور نقش بسیار پررنگی را ایفا کنند.
پایان  آزاد قشم در  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
درخصوص ظرفیت های بی نظیر گردشگری در قشم گفت: در قشم 
غار نمکی داریم که در کنار جذابیت هایی که برای گردشگران دارد، 
مزیت  درمانی برای بیماری هایی همچون ریه و آسم را دارا می باشد، 
اتفاق  این  که  نماییم  فراهم  را  امکانات  یکسری  مکان  آن  در  اگر 
درمانی در آن مکان رخ دهد، می شود همان بحث گردشگری درمانی 
بی شک  شد.  خواهد  مکان  این  از  زیادی  بسیار  استقبال  بی تردید  و 
سال  پایان  تا  دارد.  وجود  آزاد  مناطق  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های 
شاهد افتتاح اولین هتل 5 ستاره در جزیره خواهیم بود و حداقل 5هتل 
در حال حاضر در دست اقدام داریم و همچنین 7هتل پنج ستاره در 
حال حاضر متقاضی در جزیره داریم که در حال بررسی هستیم که 
این  در  اینجا  آمده  قشم  در  تجاری  واحدهای  به سر  که  بالیی  آن 

گزارشی از دومین نمایشگاه ملی گردشگری، هتلداری و صنایع دستی جزیره قشم:

برند گردشگری جزیره قشم در مسیر جهانی شدن 
بخش دیگر اتفاق نیافتاد، زیرا نگاه ما این است که سرمایه گذاری که 
به جزیره ورود می کند باید حتما سرمایه گذاری پایداری داشته باشد 
و نباید سرمایه او به خطر بیافتد؛ بنابراین سعی می کنیم ظرفیت هایی 
که برای سرمایه گذاران ایجاد مشکل  می کند را در جزیره ایجاد نکنیم.

عبدالجواد کمالی معاون فرهنگی، گردشگری 
و اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم:

ثبت قشم به عنوان شهر فعال آیین ها 
در یونسکو در سال آینده

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
نمایشگاه  دومین  برگزاری  از  معاونت  این  دستاوردهای  درخصوص 
ملی گردشگری، هتلداری و صنایع دستی قشم بیان داشت: در حوزه 
گردشگری رخدادها و تقویمی که برنامه ریزی می شود برای ما بسیار 
مهم است؛ متاسفانه در قشم بر روی حوزه نمایشگاه ها و جشنواره ها 
کار خاصی صورت نگرفته است؛ در سال 95 اولین نمایشگاه هتلداری 
و گردشگری و صنایع وابسته را در قشم شروع کردیم و شاهد استقبال 
بسیار خوبی از این نمایشگاه بوده ایم و از عمده استان های کشور در 
میراث فرهنگی  و مدیران سازمان  پیدا کردند  نمایشگاه حضور  این 
با  نمایشگاه  و  بسیار خوبی داشتند  نمایشگاه حضور  استان ها در آن 
احساس  زمان  همان  در  شد؛  افتتاح  سلطانی فر  دکتر  جناب  حضور 
نمایشگاهی  تقویم  جزء  باید  قشم  گردشگری  نمایشگاه  که  کردیم 
ایجاد شد  نمایشگاه  این  برگزاری  در  وقفه ای  اما  بگیرد؛  قرار  کشور 
و امسال بالفاصله دومین دوره نمایشگاه را استارت زدیم و در کنار 
نمایشگاه، جشنواره موسیقی محلی برگزار گردید و با توجه به استقبالی 
که مردم و غرفه داران از این نمایشگاه داشتند، احساس می کنم که 
گردشگری قشم به آن نقطه ای که باید برسد، در حال نزدیک شدن 
یک  عنوان  به  گذشته  در  قشم  آزاد  منطقه  آنکه  علی   رغم  و  است 
منطقه تجاری و صنعتی بیشتر شناخته می شد، با توجه به جاذبه ها و 
مزیت هایی که در این منطقه وجود دارد در حوزه گردشگری در حال 
نمایان شدن است و بخش گردشگری تقریبا در حال سنگینی کردن 

بر حوزه های دیگر در منطقه آزاد قشم است.
عبدالجواد کمالی درباره شناخت قشم به عنوان مرکز خرید ارزان در 
به  را  قشم  مسافران  اغلب  گذشته  سال های  در  کرد:  اظهار  گذشته 
اما  برای خریدهای خود می شناختند؛  ارزان  مرکز خرید  عنوان یک 
خوشبختانه در چند سال اخیر آمار بازدید از مراکز گردشگری جزیره 
رشد بسیار خوبی داشته و وجود ژئوپارک قشم که در خاورمیانه تنها 
ژئوپارک محسوب می شود، توانسته گردشگران را به قشم جذب نماید 
و در این مورد جهش مثبتی داشته ایم و مطمئن هستیم که در سال ها 
آینده شاهد رشد فزاینده ای در این مسیر خواهیم بود و اعتقاد داریم 
که بخش بزرگی از گردشگران در این رخدادها و نمایشگاه ها بیشتر 
با ظرفیت های قشم آشنا می شوند که از دیدگاه بنده این نمایشگاه 

توانسته است که به اندازه کافی در معرفی قشم موثر واقع شود.
درخصوص  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  موظف  عضو 
برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم در جهت جذب گردشگران خارجی 
از  یکی  گفت:  حوزه  این  در  شده  ایجاد  زیرساخت های  همچنین  و 
مهم ترین مزیت های مناطق آزاد برای ورود گردشگران خارجی به این 
مناطق، عدم نیاز به روادید است که متاسفانه بر روی این ظرفیت خیلی 
این مزیت  بین گردشگران خارجی  در  و  نگرفته  ویژه ای صورت  کار 
مناطق آزاد شناخته شده نیست؛ اما ما بر روی 5محور در چند سال 
اخیر و در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی کرده ایم، یکی از این محورها 
ما  که  بود  قشم  آزاد  منطقه  پیرامون  منطقه ای  بازارهای  از  استفاده 
کشور های عمان و امارات را به عنوان بازار هدف خود تحت مطالعه قرار 
داده ایم که خوشبختانه در سنوات آینده دو رخداد بسیار بزرگ در سطح 
خاورمیانه قرار است که اتفاق بیفتد، یکی اکسپو دبی در سال 2020 و 
همچنین مسابقات جام جهانی 2022 قطر است که برنامه ریزی های الزم 
را برای جذب و بهره برداری از این دو رخداد را انجام داده ایم و بخش 
خصوصی خودمان را فعال کردیم تا بتوانند با بخش خصوصی این دو 
منطقه مذاکره داشته باشند. خط دریایی عمان را راه اندازی کرده ایم که 
البته در مقطعی با مشکالتی رو به رو بودیم که خوشبختانه در حال مرتفع 
شدن است. پروازهایی به مقصد دوحه و مقسط را تا قبل از سال انشااله 
راه اندازی خواهیم کرد و به طور جد مصمم هستیم که سهم خود را از 
این بازار منطقه ای جذب و به دست بیاوریم و در کنار آن هم نیم نگاهی 
به کشور چین داریم که به  عنوان بازار هدفی بزرگ می توانیم بر روی 
آن هم کار کنیم. بررسی های مقدماتی را انجام داده ایم و ذائقه های 
گردشگران چینی را شناسایی نموده ایم. در حوزه غذاهای دریایی بسیار 
باکیفیت و ارزان می توانیم خدمات بسیار خوبی به گردشگران چینی 
ارائه دهیم و همچنین فضاهای غواصی در جزایر هنگام و الرک به 
دلیل وجود مرجان ها می تواند مقصد گردشگری خوبی برای گردشگران 

چینی باشد.
کمالی درباره عمده فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
در جزیره قشم نیز اظهار داشت: در حوزه زیرساخت های گردشگری 
متاسفانه مشکل داشته ایم، همان گونه که در خلیج فارس از منظر 
طبیعی  جاذبه های  حوزه  در  هستیم،  توانمند  بسیار  زیرزمینی  منابع 
هم این منطقه بسیار غنی می باشد، اما تاکنون این جاذبه ها تبدیل 

در  خوبی  بسیار  اقدامات  البته  است،  نشده  گردشگری  مقصد  به 
این دولت انجام شده است خصوصا سایت های ژئوپارک جزیره که 
بخش  همزمان  ما  می باشند.  آماده  کامال  گردشگران  بازدید  برای 
ستاره  پنج  هتل های  کردیم؛  فعال  هتلینگ  حوزه  در  را  خصوصی 
برندهای  و  بزرگ  شرکت های  و  شده  جانمایی  جزیره  در  خوبی 
مطرحی برای ساخت هتل اعالم آمادگی کردند. یک فرصت بسیار 
غنی که ما در این سال ها کمتر ازآن بهره برده ایم، استفاده از دریا 
این منطقه را در زمینه های  اقتصادی که می تواند کامال  به عنوان 
اقدامات  توانسته ایم  هم  شیالت  حوزه  در  کند ؛  متحول  مختلف 
نماییم؛ در کنار حوزه های  ایجاد جذابیت  انجام دهیم و  را  مناسبی 
صنعتی و حتی شیالت جاذبه هایی برای گردشگران داخلی و خارجی 
ایجاد کنیم. همچنین ورزش های هوایی را جزیره ایجاد نمودیم و 
سافارین  کرده ایم ،  راه اندازی  هوایی  تفریحات  برای  سایت  چندین 
را در جزیره راه اندازی کردیم و آماده جذب سرمایه گذار می باشیم. 
سایت سافارین جزیره قشم، ایجاد و ساخت شهر آبی از پروژه های 
برای  دنبال جذب سرمایه گذار  به  که  است  در قشم  ما  مهم  بسیار 
سال  دو  یکی  در  خوشبختانه  و  هستیم  جزیره  در  هم  پروژه  این 
را شاهد  از جانب سرمایه گذاران  استقبال بسیار چشمگیری  گذشته 
بودیم علی رغم تنگناهایی که وجود دارد در کشور و توانسته  ایم به 
نسبت جذب سرمایه گذاری مطلوبی در حوزه گردشگری در جزیره 

قشم داشته باشیم.
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم درمورد اهداف و 
صنایع  از  بیشتر  حمایت  درخصوص  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های 
دارد،  وجود  جزیره  در  که  وسعتی  و  تنوع  به  توجه  با  قشم  دستی 
از  محلی  جوامع  بهره مندی  ما،  شده  تعریف  اهداف  از  یکی  گفت: 
امتیازات سازمان بوده است؛ اشتغال را در دستور کار خود قرار داده  
و در این راستا اقدامات موثری را انجام دادیم. در حوزه گردشگری 
روستایی شاهد یک جهش بسیار خوبی بوده ایم و شاید سهم روستاها 
از  کمتر  گذشته  در  گردشگران  ورود  از  جزیره  غربی  جاذبه های  و 
از  نیمی  از  بیش  که  هستیم  این  شاهد  امروز  اما  بود،  10درصد 
گردشگرانی که وارد جزیره می شوند از عمده روستاها در سطح جزیره 
بازدید می کنند. ایجاد بیش از 70کاشانه مهمان در روستاهای مختلف 
قشم با توجه به تعدد روستاها با آداب و روسوم مختلف در جزیره که 
این تنوع روستایی برای گردشگران ما بسیار جذاب است. در حوزه 
یونسکو درخصوص  و حتی  فعال عمل کرده ایم  بسیار  زنان  اشتغال 
بحث ژئوپارک قشم اعالم کرده که قشم می تواند در اشتغال بانوان 
در سطح جهان نمونه باشد. در حوزه صنایع دستی سه بخش را به 
صورت همزمان با هم در حال رشد هستیم، فاخر کردن صنایع دستی 
صنایع  بسته بندی  بحث  دارد،  قرار  اصلی ما ن  برنامه های  در  قشم 
به کشورهای منطقه در دستور کار  دستی و صادرات صنایع دستی 
قرار گرفته و خوشبختانه با استقبال خوبی از جانب جوامع محلی هم 

این حمایت سازمان مواجه شده است.
عضو موظف هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تصریح کرد: برای سال 98 برنامه 
بسیار منسجمی را طراحی کرده ایم که با توجه به رایزنی هایی که با 
دوستان خود داشته ایم، مانند شهر رشت که به عنوان شهر خالق در 
حوزه غذایی معروف و معرفی شده است؛ برنامه داریم که قشم را با 
توجه به فرهنگ غنی و تاریخی ساحل نشینان خلیج فارس که در خود 

دارد، به عنوان شهر خالق آیین ها در یونسکو ثبت نماییم. 

سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون 
گردشگری مناطق آزاد در قشم اعالم کرد:

استفاده از فناوری های نوین جهت رونق دادن 
به بازار صنایع دستی کشور

از  اسالمی  آزاد مجلس شورای  مناطق  فراکسیون گردشگری  عضو 
فناوری های نوین و فروش کاال به صورت اینترنتی به عنوان نیاز مهم 

برای کمک به بازار فروش صنایع دستی کشور نام برد. 
سیده حمیده زرآبادی در آیین گشایش دومین نمایشگاه گردشگری، 
هتلداری و صنایع دستی در قشم اعالم کرد: زنجیره صنایع دستی 
باقی  مغفول  رقابت  و  فروش  بازار  از  داشتن  فاصله  دلیل  به  کشور 

مانده است.
این  زنجیره  آخرین حلقه موفقیت  را  بازار فروش صنایع دستی  وی 
موجب  دستی  صنایع  فروش  بازار  کسادی  افزود:  و  دانست  صنعت 
دلسردی فعاالن این هنر می شود و تنها راه برون رفت از این شرایط، 

استفاده از فناوری های اینترنتی دارای مخاطبان بیشمار است.
ارتقای  اسالمی،  شورای  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده  گفته  به 
موردنظر  رنگ های  از  استفاده  دستی،  صنایع  محصوالت  کیفیت 
خریداران در کشورهای مختلف و بهره بردن از بسته بندی های شکیل 

هم نقش مهمی در ارتقای فروش این صنایع دارد.
وی به هزینه های باالی سفر در کشور ازجمله مناطق جنوبی ایران 
اشاره کرد و افزود: برای پیشگیری از افزایش سفرهای مردم به خارج 
از کشور و خروج ارز، باید سفرهای ارزان قیمت به نقاط دیدنی ایران 

به عنوان بسته های حمایتی ارائه شود.



اخبار منطقه آزاد چابهار

مشاور رئیس جمهور خبر داد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد 

چابهار خبر داد:

طرح جامع منطقه آزاد 
چابهار آماده ارائه به مجلس
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد:

همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
چابهار  نقش  داشت:  بیان  چابهار  آزاد  منطقه 
لحاظ  به  استراتژیک  نقطه  یک  عنوان  به 
جغرافیایی، به دلیل تغییر در شرایط منطقه و 
تمام شده  قیمت  در سبد  آن  اقتصادی  آرایش 
قیمت  در  تولید  نهاده های  عوامل  یا  کاال 
تمام شده کاال، در یکی دو دهه اخیر به سمت 

پررنگ شدن می رود.
عبدالرحیم کردی افزود: دلیلش این است که 
در  و  خاورمیانه  در  امروز  ما  که  شرایطی  در 
داریم،  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  حاشیه 
وقتی به جغرافیا و به نقشه جهان نگاه می کنید، 
و  دسترسی  دلیل  به  منطقه  این  که  می بینید 
منطقه ای  بازارهای  با  پیوندهایی که می تواند 
برقرار بکند، ویژگی های منحصربه فردی دارد. 
شاید بتوان گفت هم در خلیج فارس و هم در 
دریای عمان، بخشی از این ویژگی ها یکسان 
هستند، یعنی جغرافیا، جغرافیایی یکسان است 

و مشترکاتی را به لحاظ دسترسی دارد.
نقطه ها  بین  هم  تفاوت هایی  داد:  ادامه  وی 
دریای  شمال  در  که  آنچه  اما  دارد،  وجود 
و  عام  صورت  به  مکران  سواحل  که  عمان 
یک  با  قوی  بسیار  پیوند  دارد،  قرار  چابهار 
حجم خیلی مناسبی از بازار حدود ۸۰۰میلیون 
نفری است، شما از افغانستان که شروع کنید، 
روسیه، شرق  قفقاز،  و  میانه  آسیای  به  بروید 
چیزی  ایران،  همسایه  کشورهای  و  اروپا 
حدود ۸۰۰میلیون نفر را می توانید در این بازار 
ببینید و از طرف دیگر، خیلی از این کشورها، 
این طرف در  به  از قفقاز  کشورهای خصوصا 
گذشته  سال های  در  که  هستند  توسعه  حال 

رشد خیلی خوبی را تجربه کرده اند.
گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  تولید  نهاده های  سهم  هم  طرف  این  از 
تغییر  حال  در  وزنشان  کاال،  تمام شده  قیمت 
است. حمل و نقل شاید در دو دهه قبل جزء 
نهادهای تولید نمی آوردیم، منتهی در دو دهه 
رقابت ها  و  رفته  بین  از  فناوری  شکاف  اخیر 
مواد  در  شده،  نزدیک  هم  به  تکنولوژی  در 
انسانی همین طور، ولی هزینه  نیروی  و  اولیه 
حمل و نقل نه تنها شکاف را کم نکرده حتی 
این همه  مانده.  باقی  جایگزین  بدون  معنادار 
نزدیک تری  مسیر  که  برده  این  سمت  به  را 
را انتخاب کنید و در نقطه مناسبی نسبت به 

بازارهای مصرف قرار بگیرید.
از خطوط  ادامه داد: در یک مقطعی خیلی  او 
منتقل شد چون  آسیا  به سمت  اروپا  از  تولید 
و  اروپا  در  تولید  و  دارد  بزرگ  مصرفی  بازار 
گران  خیلی  آنها  برای  آسیا  شرق  در  مصرف 
دارد  جابجایی ها  این  االن  بود،  پرهزینه  و 
ادامه پیدا می کند. اکنون سه بازار خیلی مهم 
آسیای  و  آسیا  شرق  آفریقا،  جنوب  و  آفریقا 
هم  بازار،  سه  این  داریم.  را  روسیه  و  میانه 
لحاظ مصرف، همه  به  و هم  تولید  لحاظ  به 

همزمان با سفر اسحاق جهانگیری معاون اول 
بلوچستان  و  سیستان  استان  به  رئیس جمهور 
به منظور بررسی مسائل و مشکالت و دیدار 
کارآفرینان  و  مدیران  نخبگان،  معتمدان،  با 
برپایی  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  استان، 
آخرین  قصرقند  شهرستان  در  نمایشگاه 
دستاوردهای خود در زمین  های توانمند سازی 
و ایجاد اشتغال جوامع محلی و روستایی را به 

معرض دید عموم قرار داد.
جداگانه  غرفه  سه  قالب  در  نمایشگاه  این 
تحت  صنعتگران  دستی  صنایع  شامل: 
حمایت و آموزش سازمان منطقه آزاد چابهار، 
صنعتگران  و  مربیان  تولیدات  و  مصنوعات 
فعالیت های  سایر  و  روستایی  کارگاه های  در 
آموزشی  ورزشی،  گردشگری،  مانند  اجتماعی 

و بهداشتی و درمانی به نمایش گذاشته شد.

بازدید دکتر جهانگیری 
از نمایشگاه دستاوردهای 
سازمان منطقه آزاد چابهار

استان  به  رئیس جمهور  اول  معاون  در سفر 

چابهار،ابزاریقویدراختیاراقتصادکشــورجهتحضوردرعرصهبینالملل

حضور دکتر جهانگیری در نمایشــگاه دستاوردهای سازمان منطقه آزاد چابهار

تولیدکنندگان را به سمتی می برد که در یک 
نقطه بهینه نسبت به سمت این سه بازار قرار 
بگیرند و کجا بهتر از چابهار می تواند، هر سه 
تا بازار را در شرایط مناسبی به هم وصل بکند.

یکسری  این  بر  عالوه  کرد:  تاکید  کردی 
می تواند  منطقه  در  هم  را  دیگر  مزیت های 
آن  از  دیگر  یکی  که  می دانیم  ما  کند؛  ایجاد 
برایش  نتوانسته ایم  هنوز  که  تولید  نهاده های 
قیمت  روی  و  بکنیم  پیدا  مناسب  جایگزین 
دارد،  جدی  خیلی  اثر  محصوالت  از  بعضی 
انرژی است. ما انرژی ارزان داریم، دسترسی 
کنار  در  این هم  و  است  فراوان  انرژی  به  ما 
حمل و نقل و دسترسی به بازار، توجیه پذیری 
محدوده  این  در  را  اقدامی  و  فعالیت  هر 

جغرافیایی پررنگ تر می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
قواره  ماجرای  از  بخشی  این  افزود:  چابهار 
در  هم  طرف  آن  از  است.  چابهار  بین المللی 
نگاه  سرزمینی  آمایش  به  وقتی  کشور  داخل 
بین  جدی  توازن  عدم  که  می بینید  می کنید، 
غرب و شرق کشور داریم. حدود بیش از ۷۰ 
به سمت  مرکز  از  و ۸۰درصد جمعیت کشور 
و  صنعتی  فعالیت های  تمام  هستند،  غرب 
اساسی کشور در این محدوده مستقر شده اند 
و در شرق کشور به رغم پتانسیل های خوبی 
است.  پایین  خیلی  جمعیتی  تراکم  داریم،  که 
از آن طرف صنعت و فعالیت جدی در شرق 
کانون  اصلی ترین  است،  نگرفته  کشور شکل 
است  مشهد  و  رضوی  خراسان  در  فعالیت ها 
که مبانی آن غیر از پتانسیل ها و ظرفیت های 
مشابه  ما  که  حالی  در  است.  بوده  منطقه 
غرب  در  فعالیت  کانون  زیادی  تعداد  مشهد، 
کشور داریم، یکی از دغدغه ها و مسائل جدی 
در آمایش سرزمینی این است که این توازن را 
مقداری برقرار کنیم و از این پتانسیل که قواره 
بین المللی هم پیدا کرده است کمک می گیریم 

که این مسیر را فعال کنیم.
این  به  بار  اولین  که  شخصی  گفت:  وی 

از  اسحاق جهانگیری  بلوچستان،  و  سیستان 
منطقه  سازمان  دستاوردهای  آخرین  غرفه 
و  توانمندسازی  های  زمینه  در  چابهار  آزاد 
و  محلی  جوامع  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد 

موضوع توجه کرد، مقام معظم رهبری بودند 
اشاره  مکران  سواحل  در  پنهان  گنج  به  که 
روحانی  دکتر  دولت   در  خوشبختانه  و  کردند 
در  مستمری  کامال  جدیت  و  اهتمام  یک 
تقویت  و  توسعه  و  مکران  سواحل  توسعه 
زیرساخت های ماموریت محور این مسیر شکل 
گرفت. بندر، راه آهن، منطقه آزاد، پتروشیمی و 
فوالد و بسیاری از فعالیت ها و صنایع در این 
کدام  هر  و  کردند  استقرار  به  شروع  محدوده 
این  آینده  از  امیدی  اینها یک موج و یک  از 
صنعت و این فعالیت را در تکمیل خوشه هایش 
به سمت چابهار آورد و فکر می کنم این نگاه 
و سیاست گذاری در منطقه باعث شد که ما در 
با  متفاوتی  بسیار  تجربه  گذشته  سال  سه  دو 

۲۰سال گذشته در چابهار داشته باشیم.
کردی اظهار داشت: می بینید که ظرفیت بندر 
میلیون  هشت  به  میلیون،  دو  از  دفعه  یک 
پهلوگیری  کشتی  محدودیت  و  می رسد  تن 
دو سه سال  در  و  برداشته می شود  آن  از  هم 
آینده مسیر حمل ریلی را در این بندر خواهیم 
داشت. از اون طرف صنایعی که در حال استقرار 
هستند، از فوالد که ۱۰میلیون تن هدف گذاری 
شده و ۱/6میلیون تن آن هم االن روی خاک 
خط  است،  استقرار  حال  در  پتروشیمی  است، 
انتقال گاز دارد می آید، خب این یعنی اینکه یک 
پویایی صنعتی خوبی در آینده نزدیک در چابهار 
خواهیم داشت. این همه، پالس ها و عالمت هایی 
را برای صاحبان صنعت می فرستد. اگر صنعتی 
است  رویکردش صادراتی  که  داریم  در کشور 
اولیه آن پتروشیمی است، طبیعتا هیچ  و مواد 
جایی بهتر از چابهار برای استقرارش نیست و 

لذا آنها شروع به آمدن کرده اند.
اتفاقات  این  تاکید کرد: حاصل مجموعه  وی 
این است که انتظار داشته باشیم در چند سال 
آینده چیزی حدود ۵۰۰هزار نفر را در این شهر 
میزبانی کنیم و از آن طرف هم صنایعی که در 
حال شکل گیری هستند. ما در دو سال گذشته 
که  بسته ایم  سرمایه گذاری  ۴۲۰قرارداد  حدود 

قصرقند  شهرستان  در  که  همجوار  نواحی 
برپا بود، بازدید به عمل آورد.

رئیس  کردی  عبدالرحیم  بازدید،  این  در 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

چابهار

۱۰سال  قراردادهای  مجموع  از  تعداد  این 
به  هم  و  قرارداد  تعداد  لحاظ  به  هم  قبلش 
این  یعنی  است.  بیشتر  قراردادها  لحاظ حجم 
ما  دادن است.  اتفاق عجیبی در حال رخ  که 
در سال گذشته ۹۷۰درخواست سرمایه گذاری 
در منطقه ثبت کرده ایم که توانستیم به حدود 
۲۰۰درخواست پاسخ دهیم. لذا کار سختی را 
می افتد.  دارد  زیادی  اتفاقات  داریم.  رو  پیش 
اینکه چابهار، چابهار شده است مجموعه ای از 

این عوامل درونی و بیرونی است.
کردی گفت: شاید نکته دیگری که چابهار را 
منطقه  این  چرا  که  است  این  کرده،  متفاوت 
نظر می آید  به  است؟  تحریم ها خارج شده  از 
کشورهای  منافع  با  اهمیتش  دلیل  به  چابهار 
است.  خورده  گره  خودمان  منطقه  از  خارج 
منافع  جزء  ملی،  منافع  بر  عالوه  چابهار 
منطقه  در  کشورهایی  وقتی  است.  منطقه ای 
حضور دارند که منافعشان به وجود و فعالیت 
این  دنبال  به  قطعا  است،  خورده  گره  چابهار 
را در حاشیه امن قرار  خواهند بود که چابهار 
به رغم هجمه های سنگینی که علیه  بدهند. 
همه همکاران خوب زحمتکش ما در سازمان 
بنادر و وزارت راه در ارتباط با قرارداد چابهار و 
هم در ارتباط با واگذاری صورت گرفت، اعتقاد 
انعقاد  را  قرارداد  این  که  کسی  به  باید  دارم 
بهترین  از  یکی  چون  داد،  لیاقت  نشان  کرد، 
شمار  به  بندر  یک  بازاریابی  قراردادهای  نوع 
بار خیلی خوبی خواهد  باعث جذب  و  می آید 
و  می کند  تقویت  هم  را  ما  ملی  منافع  شد. 
میزان  این  می خواستیم  اگر  هست  طبیعی 
بسیار  هزینه های  کنیم،  خودمان جذب  را  بار 
سنگین تبلیغاتی را باید انجام می دادیم. از آن 
طرف هم به دلیل اینکه یک شرکت خارجی و 
یا کشور ثالثی منافعش در چابهار درگیر شده، 
این  از  چابهار  خروج  برای  که  است  طبیعی 

فضای تحریم هم کمک می کند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیان  رئیس 
منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: کشورهایی که 
کنند هم  استفاده  این ظرفیت  از  می خواهند 
که خروج  معتقد هستم  لذا  و  می کنند  کمک 
چابهار از تحریم ها یک تجربه و درس خیلی 
خوبی داشت و آن اینکه باید تالش کنیم در 
منافع  و  دیگر  کشورهای  منافع  مرزها،  همه 
بین المللی  و  ملیتی  چند  بزرگ  شرکت های 
کشور  کردن  تحریم  هزینه  تا  کنیم  درگیر  را 
ندهیم  اجازه  و  ببریم  باال  مختلف  ابعاد  در  را 
بشود. خالصه  تکرار  هم  باز  اتفاقات  این  که 
جغرافیایی  ویژگی های  دلیل  به  چابهار  اینکه 
کرده،  پیدا  منطقه  در  که  اقتصادی  اهمیت  و 
اختیار  در  بین المللی  کنشگر  یک  به  تبدیل 
است  این  اعتقادم  و  است  شده  ایران  اقتصاد 
که می تواند برای حضور و بازیگری در عرصه 
و  نظام  اختیار  در  قوی  ابزار  یک  بین المللی 

اقتصاد کشور باشد.

درخصوص  توضیحاتی  چابهار،  آزاد 
صنایع  شامل  که  سازمان  غرفه های 
آموزش  و  حمایت  تحت  صنعتگران  دستی 
و  مصنوعات  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان 
تولیدات مربیان و صنعتگران در کارگاه های 
روستایی و سایر فعالیت های اجتماعی مانند 
و  بهداشتی  و  آموزشی  ورزشی،  گردشگری، 
ارائه  جهانگیری  دکتر  به  را  بودند  درمانی 

دادند.
صنعتگران  دستی  صنایع  فاخر  اثر  همچنین، 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  توسط  چابهاری 
آزاد چابهار به معاون اول رئیس جمهور اهدا 

گردید.
جریان  در  جهانگیري  دکتر  است،  گفتنی 
گفت وگوي  در  نمایشگاه،  این  از  بازدید 
صاحبان  و  غرفه داران  با  صمیمي 
مسائل  جریان  در  خوداشتغالي  طرح هاي 
دستورات  و  گرفت  قرار  آنان  مشکالت  و 
این  توسعه  از  حمایت  راستاي  در  را  الزم 
مسئوالن  به  محروم  مناطق  در  طرح ها 

کرد. صادر 

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
ارائه  برای  آمادگی  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
مساحت  با  چابهار  آزاد  منطقه  جامع  طرح 
سال  گفت:   و  داد  خبر  مجلس  به  جدید 
آینده عملیات اجرایی ترمینال جدید فرودگاه 

کنارک آغاز می شود.
درخصوص  برنامه  دو  افزود:  بانک  مرتضی 
هوایی  نقل  حمل  و  زیرساخت های  توسعه 
احداث  برای  توافق  یکی  داریم؛  چابهار 
کنارک  کنونی  فرودگاه  در  جدید  ترمنیال 
این  اجرایی  عملیات  آینده  سال  از  است. 

ترمینال آغاز می شود.
فراهم شدن  به  توجه  با  وی گفت:  همزمان 
مقدمات از قبل، پیش بینی شده توسط وزارت 
راه و شهرسازی و استانداری فرودگاهی را در 

کنار شهر چابهار احداث کنیم.
و  مجوزها  افزود:  رئیس جمهور  مشاور 
مصوبات الزم این پروژه اخذ شده و آمادگی 
مورد  مساحت  با  چابهار  جامع  طرح  داریم 
نظری که نیاز است را مجددا به مجلس ارائه 
چابهار  فرودگاه  موافقت  در صورت  تا  دهیم 

داخل این محدوده قرار گیرد.
راه  وزارت  با  که  این   بیان  با  بانک  مرتضی 
تا  شده  انجام  اولیه  توافقات  شهرسازی  و 
اجرای این فرودگاه جدید منطقه آزاد کمک 
جدی کند، گفت: به نظرم این روند مقداری 
طوالنی خواهد بود و بیش از یک سال زمان 

خواهد بُرد.

آشنایی  سطح  سنجش  و  دانش افزایی  هدف  با 
آتش نشانان به علم روز آمادگی جسمانی گروه امداد 
۲۰۰۰نفری  ورزشی  سالن  در  آتش نشانی  نجات  و 

ورنا منطقه آزاد چابهار برگزار شد.
نجات  و  امداد  مهارتی  و  آموزشی، تخصصی  دوره 
برجسته  اساتید  زیرنظر  منطقه  آتش نشانان  ویژه 
برگزار  منطقه  این  در  تهران  آتش نشانی  سازمان 
تخصصی  گروه  تشکیل  منظور  به  دوره  این  شد. 

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
راه اندازی  از  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان 
در  ۵کیلوواتی  خورشیدی  نیروگاه های 
روستای تیس خبرداد و افزود: این نیروگاه ها 
در راستای اجرای تفاهم نامه امضاء شده بین 
ایرانیان  سازمان منطقه آزاد و بانک حکمت 
مسکونی  منازل  سقف  روی  نخست  فاز  در 
نصب  تیس  روستای  اهالی  از  ۱۰۰مشترک 

می گردد.
از  پس  کرد:  اضافه  چاکرزهی  محمداکبر 
سازمان  عامل،  بانک  توسط  اعتبار  تامین 
انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
عملیات  نیرو  وزارت  به  وابسته  )ساتبا(  برق 
خورشیدی  پنل های  این  واگذاری  و  نصب 

آغاز شده است.
روستای  اهالی  ساخت:  خاطرنشان  وی 
پنل های  خرید  بابت  مبلغی  هیچ گونه  تیس 
آن  اقساط  و  نمی کنند  پرداخت  خورشیدی 
کنتورهای  توسط  شده  تولید  برق  محل  از 
مخصوص محاسبه و به بانک عامل پرداخت 

می شود.
به  تولیدشده  برق  داشت:  اظهار  چاکرزهی 
اداره  توسط  از مشترکین  پاک  انرژی  عنوان 
برق شهرستان به صورت تضمینی خریداری 
اقتصاد و معیشت  به  شده و در واقع کمکی 

خانوارهای محلی می شود.
تیس  روستای  ۱۰۰مشترک  است،  گفتنی 
شناسایی و کار کارشناسی روی آنها صورت 
گرفته و در مرحله نصب و واگذاری پنل های 

خورشیدی هستند.

واگذاری 100 نیروگاه 
خورشیدی خانگی در روستای 

تیس منطقه آزاد چابهار

موفقیت 
آتش نشانان 
منطقه آزاد 
چابهار در آزمون 
امداد و نجات 
کار در ارتفاع

ارتفاع، نجات غریق،  امداد و نجات شامل: کار در 
در  افراد  نجات  و  زلزله  وقوع  مواقع  در  آواربرداری 

تصادفات رانندگی برگزار گردید.
دوره  این  جسمانی  آمادگی  تست  آزمون  همچنین 
آموزشی، تخصصی و مهارتی برای ۱6نفر از آتش نشانان 
سازمان در سالن ورزشی ۲۰۰۰نفری ورنا توسط اساتید 
سازمان آتش نشانی تهران برگزار گردید که آتش نشانان 

موفق به اخذ حد نصاب قبولی در این آزمون شدند.

است  مقرر  مهارتی  و  تخصصی  دوره های  این 
رشته های  در  ماه  هر  پایان  در  مستمر  صورت  به 

مختلف برگزار گردد.
شایان ذکر است، سازمان منطقه آزاد چابهار دارای 
دو ایستگاه آتش نشانی با نیروهای زبده و تجهیزات 
کامل در سطح منطقه می باشد که عالوه بر انجام 
عملیات در صورت بروز حوادث در منطقه به شهر 

چابهار و نواحی همجوار خدمات ارائه می دهد.



منطقه آزاد انزلی، نقطه عطفی در اقتصاد و تجارت کشور

اقدامات بسیار چشمگیر زیربنایی و اساسی در بخش های 
زیرساختی منطقه آزاد انزلی، با استفاده از توانمندی های 
توانست ضمن  مجلس،  و  دولت  حمایت های  و  موجود 
تحقق اهداف تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، 
و  توجه  جلب  موجب  نیز  اشتغال  و  تولید  زمینه  در 
انزلی گردیده  آزاد  به منطقه  فرامنطقه ای  نگاه ملی و 
با  کند.  متمایز  مناطق  سایر  به  نسبت  را  منطقه  این  و 
فعالیت های مثبت جهت توسعه منطقه و فراهم ساختن 
فرصت های شغلی  تولید کنندگان،  برای  مناسب  شرایط 
افزایش  موجب  امر  این  که  است  شده  ایجاد  مناسبی 
بیشتری  توجه  و  درآمد در سطوح مختلف مردم  سرانه 
به ضرورت صنایع تبدیلی و تولیدی شده است. چنانکه 
این  امکانات موجود در  از دستاوردها و  اکنون می توان 
منطقه به عنوان نمونه ای درخشان از سازندگی و رشد 
نیز  و  استان گیالن  در  اقتصادی  توسعه و شکوفایی  و 
را  آن  بر  حاکم  مدیریت  و  گفت  ملی سخن  سطح  در 

مثال زدنی و قابل تمجید و تحسین دانست.
بر این اساس دکتر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه 
شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  اعضای  بازدید 
منطقه،  این  از  شورایعالی  دبیرخانه  معاونین  و  اسالمی 
ضمن تمجید و تقدیر از مدیریت و زحمات و تالش های 
دکتر مسرور که از مدیران باسابقه و موفق مناطق آزاد 
هستند با همراهی معاونین، مدیران و همکاران ایشان 
توفیقات ارزنده ای نصیب این منطقه شده است، اظهار 
کرد: اقدامات موثری در مناطق آزاد خصوصا منطقه آزاد 
صورت  ماموریت ها  و  اهداف  تحقق  راستای  در  انزلی 
گرفته که با توجه به شرایط کشور بسیار مناسب هستند 
و با برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر داریم تالش 
بیشتری در راستای رشد نقش آفرینی در توسعه اقتصادی 

کشور صورت پذیرد.
آزاد و ویژه  فراکسیون مناطق  به تشکیل  اشاره  با  وی 
گفت  مجلس  نمایندگان  و  رئیس  همت  با  اقتصادی 
نظرات  و  راهکارها  ارائه  با  فراکسیون می تواند  این  که 
یاری گر  و  حامی  توسعه ای  جدید  مسیر  در  تخصصی 
برای  خوبی  و  موثر  بسیار  کمک  و  بوده  آزاد  مناطق 
توسعه تفکر توسعه ای مناطق آزاد و روند حرکتی اثرگذار 

این مناطق در کنار اقتصاد ملی باشد.
فراکسیون  نمایندگان  اینکه  به  اشاره  با  بانک  مرتضی 
و  اقدامات  اسالمی،  شورای  مجلس  آزاد  مناطق 
تولید،  حوزه های  در  مناطق  این  مهم  فعالیت های 
اشتغال، توسعه و عمران را بسیار موثر ارزیابی کردند و 
نظرات دقیق آنها برای ما بسیار مغتنم است، خاطر نشان 
کرد: بیشتر مشکالت ما مربوط به دستگاه های اجرایی 
بیشتر،  نظارت  با  که  می خواهیم  نمایندگان  از  و  است 
این دستگاه ها را ملزم کنند که به خوبی به وظایفشان 

عمل نمایند. 
بیشتر  همکاری  لزوم  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  مشاور 
برای  آزاد  مناطق  در  موجود  کمبودهای  رفع  جهت 
نقش آفرینی در اقتصاد ایران، افزود: خوشبختانه منطقه 
آزاد انزلی طی دوران فعالیت خود موفق به ایجاد اشتغال 
برای ۱۸۵۰۰نفر شده که از این تعداد ۸۸درصد بومیان 
سازمان  پرسنل  ۹۸درصد  همچنین  و  هستند  گیالنی 
انزلی نیز بومی استان می باشند که اقدامی  منطقه آزاد 
این منطقه جهت  بیانگر عملکرد مناسب  و  توجه  قابل 

جذب نیروهای بومی است.
در  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه ای  طرح های  و  تحوالت 
واحد های  از  زیادی  تعداد  فعال سازی  اخیر،  سالیان 
تولید  رونق  و  اشتغال زایی  راستای  در  تولیدی- صنعتی 
قرار  بانک  دکتر  تقدیر  مورد  که  است  مواردی  ازجمله 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مثبت  اقدام  را  آن  و  گرفت 
اعالم کرد و گفت: ظرف سال های اخیر زیرساخت های 

ویژه ای در حوزه ترانزیت، دریایی و بندری در این منطقه 
افتتاح  بازدید، دو واحد صنعتی  ایجاد شده و در جریان 
اضافه  منطقه  این  تولید  و  اشتغال  ظرفیت  بر  که  شد 

می کند.
رئیس جمهور  مشاور  توسط  که  جالبی  و  مهم  نکات  از 
اعالم شد، این بود که کارشناسان بانک مرکزی، گمرک 
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال رسما اعالم کرده اند که در 
مناطق آزاد قاچاقی انجام نمی شود و متاسفانه ذی نفعان 
هستند  خودشان  منافع  دنبال  به  غلط  آدرس دهی  با 
راستای  در  منفی  آثار  کاهش  با  می کنیم  تالش  ما  و 

فراهم سازی بستر جذب سرمایه گذار گام برداریم.
بهره برداری زیرساخت بلوار کاسپین که سال قبل کلنگ 
منطقه  این  جدید  کریدور  نقش  اهمیت  بود،  شده  زده 
میان ایران و چین و آغاز عملیات اجرایی احداث پروژه 
غربی  اسکله  توسعه  راستای  در  رو- رو  اسکله  احداث 
رو- رو  اسکله  افتتاح  از  بعد  بندری کاسپین که  مجتمع 
در منطقه آزاد انزلی، به مهم ترین و موثرترین پروژه ای 
تبدیل خواهد شد که در تسریع در حمل و نقل و ارزان تر 
ازجمله  دارد،  بسزایی  تاثیر  خزر  در  نقل  و  حمل  شدن 
مواردی بود که مورد تاکید مشاور رئیس جمهور و دبیر 

شورایعالی مناطق آزاد قرار گرفت.
با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
آزاد  منطقه  مدیران  نشست  مثبت  خروجی  بر  تاکید 
فعالین  از  شورایی  قالب  در  آزاد،  مناطق  فراکسیون  و 
اقتصادی تداوم برگزاری این جلسات را به صورت مرحله 
به مرحله و به صورت موردی، مثبت و مفید ارزیابی کرد.
فراکسیون  رئیس  فیروز آبادی  دهقانی  کمال  دکتر 
مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی نیز در حاشیه بازدید 
حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  از  فراکسیون  این  اعضای 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مدیرعامل سازمان، با تاکید بر اهمیت  مسائل اقتصادی 
مناطق  سازمان های  بودجه  دریافت  عدم  به  کشور  در 
آزاد از منابع بودجه ای دولتی اشاره کرد و افزود: ظرف 
سال های گذشته شاهد عمران و آبادانی، رشد و توسعه 
اقتصادی، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی، 
رونق تولید در محدوده این مناطق آزاد علی رغم برخی 
از تالش های  ناشی  مشکالت می باشیم، موضوعی که 

مدیران، سرمایه گذاران و شورایعالی مناطق آزاد است.
اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
اظهار داشت: براساس نشستی که با حضور دبیر محترم 
آزاد  مناطق  فراکسیون  اعضای  آزاد،  مناطق  شورایعالی 
و رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، اعضا هیات مدیره و 
معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی به میزبانی این منطقه 
نهادهای  حضور  با  جلسات  این  شد  مقرر  شد،  برگزار 
دارایی  و  اقتصاد  وزارت  گمرک  و  دارایی  مانند  همکار 

برگزار تا جهت رفع مسائل چاره اندیشی شود.
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
قدردانی  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
از حضور اعضای فراکسیون مناطق آزاد و دکتر بانک، 
تصریح کرد که رویکرد منطقه آزاد انزلی تبدیل شدن به 
مرکز مبادله کاالی استراتژیک کشورهای حاشیه دریای 
آزاد را یکی  خزر است. وی تشکیل فراکسیون مناطق 
از ظرفیت هایی دانست که می تواند به این مناطق یاری 
رساند و این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند 
شورای  مجلس  نمایندگان  باشیم،  داشته  توجه  که 

اسالمی قانونگذار نیز هستند.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توضیح استراتژی سازمان متبوع خود به این 
موارد اشاره کرد که بسیار حائز اهمیت است:

زیرساخت های  ایجاد  و  تکمیل  کاال،  بورس  ایجاد   
ترانزیتی )بندری( به عنوان اهداف اصلی جهت دستیابی 

به هدف عالی

تمجید اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی از اقدامات صورت گرفته در منطقه آزاد انزلی:

 انجام فعال سازی کریدورهای ترانزیتی بین المللی از 
سوی این سازمان و آمادگی اجرای دستور دولت محترم 
ریلی  خط  به  کاسپین  بندری  مجتمع  اتصال  جهت  در 

برای رسیدن به هدف اصلی
صنعتی  شهرک  ساخت  صادراتی،  پایانه  احداث   
با  کاسپین  بندری  مجتمع  لجستیک،  پارک  و  جدید 

شاخص های بنادر نسل سوم جهان
 درخواست همکاری نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد 
جهت انتقال بخشی از کاالهای ترانزیتی در کانال سوئز، 

از طریق ایران و در مسیر کریدور شمال- جنوب
 ورود کشتی باری که از مبدا بندر شانگهای به اکتائو 
قزاقستان حرکت کرده، به بندر کاسپین برای نخستین 
یک  فعال سازی  حوزه  در  بزرگی  کار  که  کشور  در  بار 
کریدور جدید بین المللی و توسعه مبادالت تجاری است

کاال  تن  ۱میلیارد  از حجم  تا ۵درصد   ۳ ترانزیت  با   
مبادله  سوئز  کانال  از طریق  که  آسیا  و  اروپا  میان  که 
عاید  توجهی  قابل  درآمد  از مسیر کشورمان،  می گردد، 

کشور می شود
 امکان ترانزیت کاال از شرقی ترین نقاط چین یعنی 
اکتائو  به  ریلی  طریق خط  از  نینگبو  و  شانگهای  بنادر 
سمت  به  کشتی  وسیله  به  آن  از  بعد  و  قزاقستان  در 
بندر کاسپین، از مسیر تجاری جدیدی که از سوی این 
جهانگیری  دکتر  با حضور  ایران  و  چین  میان  سازمان 

افتتاح و فعال شده
به  چین  میان  کامیون ها  مستقیم  ترانزیت  امکان   
ترکیه و اروپا، در صورت اتصال اسکله رو- رو در مجتمع 

بندری کاسپین به خط ریلی سراسری
سرمایه گذاری  طرح  تومان  ۴۰۰۰میلیارد  جذب   
شاخص های  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  شده 

اقتصادی مقاومتی، فقط در سال گذشته
 سهم ۴۵۵میلیون دالری منطقه آزاد انزلی از ۱میلیارد 
در  کشور  آزاد  مناطق  مجدد  صادرات  و  صادرات  دالر 

سال گذشته
 ایجاد اشتغال برای ۱۰هزار و ۷۰۰نفر در این منطقه 

ظرف چهار سال گذشته
 برخورداری صادرات نسبت به واردات از تراز مثبت 
۳۴۰میلیون دالری در منطقه آزاد انزلی )به عنوان یک 

نمونه(
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی درخصوص موانع پیش روی 

مناطق آزاد، به دو نکته اشاره کرد:
تفاوت مدل ایجادی مناطق آزاد در ایران با سایر نقاط 
جهان، به این نحو که در سایر نقاط جهان ابتدا در یک 
آن  سپس  و  شده  ایجاد  الزم  زیرساخت های  محدوده 
منطقه به عنوان منطقه آزاد اعالم می شود، اما در ایران 
برای  مدیری  سپس  و  شده  مشخص  محدوده ای  ابتدا 

درآمدزایی و ایجاد زیرساخت ها به آنجا مامور می شود!
چنین  اساسا  که  حالی  در  آزاد؛  مناطق  به  قاچاق  اتهام 
در  گمرک  چراکه  ندارد؛  وجود  آزاد  مناطق  در  چیزی 
مبادی ورودی و خروجی مناطق مستقر شده است؛ لذا 
قوانین گمرکی در ارتباط با مناطق آزاد نباید مداوم تغییر 

کند.
تداخل قوانین ازجمله موانع پیش روی منطقه آزاد است 
با  شهرداری ها  قوانین  تداخل  در  نمونه  عنوان  به  که 
مناطق آزاد مشاهده می شود که باید نمایندگان محترم 

پیگیری و اصالح الزم را انجام دهند.
در پی این نشست، سیدحمایت میرزاده عضو فراکسیون 
مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با توجه 
به زیرساخت ها و اقدامات انجام شده منطقه آزاد انزلی 
آزاد موجود و در  الگویی مناسب برای مناطق  می تواند 
حال تاسیس باشد، اظهار داشت: باید تصریح کرد حضور 
منتقدین  و  کارشناسان  مجلس،  نمایندگان  بازدید  و 

نزدیک  آشنایی  و  مناطق  این  از  آزاد  مناطق  عملکرد 
با ظرفیت ها، چالش ها و عملکرد هر منطقه، در قضاوت 
آنها تاثیر خواهد گذاشت، چراکه بخش اعظم منتقدین 
به دلیل عدم حضور در این مناطق، از قضاوت چندان 

منطقی برخوردار نمی باشند.
سخنگوی  و  اردبیل  استان  گرمی  مردم  نماینده 
اظهار  با  اسالمی  شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون 
محل  آزاد  مناطق  که  غلط  باور  این  به  نسبت  تاسف 
کرد:  اضافه  شده اند،  لوکس  واردات  ویژه  به  واردات، 
در  انزلی  آزاد  منطقه  عملکرد  و  وضعیت  خوشبختانه 
موضوعی  بوده،  خوب  بسیار  زیرساختی  حوزه های 
حوزه  سرمایه گذاران  برای  خوبی  بسیار  فرصت  که 
فراهم  اقتصادی  فعالین  و  صادرکنندگان  تولیدی، 
کرده و بنابراین باید تاکید کرد که آنچه در منطقه آزاد 
در  سرمایه گذاران  موفق  حضور  است،  مشخص  انزلی 

حوزه های مختلف است.
وی با تصریح بر اینکه نمونه های موجود در این منطقه 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریتی  مثبت  اثر  و  نقش  بیانگر 
تولیدکننده  انزلی در عملکرد مثبت صادراتی واحدهای 
در این منطقه است، گفت: الحمدهلل عالوه بر حوزه های 
نیز  گردشگری  بخش های  در  تولیدی-صنعتی، 
زیرساخت های خوبی در این منطقه احداث شده و نکته 
حائز اهمیت اینکه این امکانات از سوی بخش خصوصی 
حمایتی  فضای  نشان دهنده  که  موضوعی  شده،  ایجاد 
معافیت های  و  مزایا  تمامی  اجرای  منظور  به  تالش  و 
تداوم  و  گردیده  ایجاد  منطقه  این  در  که  است  قانونی 

یافته است.
حجت االسالم حسن نوروزی رئیس فراکسیون ایثارگران 
مجلس شورای اسالمی نیز اقدامات منطقه آزاد انزلی در 
و  ارزشمند  را  اشتغال  ایجاد  و  سرمایه گذار  حوزه جذب 
قابل تقدیر دانست. وی افزود: آنچه در منطقه آزاد انزلی 
مشاهده شده نمونه موفقی از تالش ها و اقداماتی است 
توسعه فضای  در جهت  آزاد مختلف کشور  مناطق  که 

کسب و کار در کشور مشغول به فعالیت می باشند.
ناصر شریفی نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس 
براساس  که  گفت  زمینه  همین  در  اسالمی  شورای 
از  انزلی  آزاد  منطقه  شده،  برداشته  اساسی  گام های 

چشم انداز توسعه ای خوبی برخوردار است.
ناصر شریفی نماینده مردم بندر لنگه، بستک و پارسیان 
و نایب رئیس دوم فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای 
از  بازدید  از  پس  که  بود  بازدیدکننده ای  دیگر  اسالمی 
را،  شده  برداشته  اساسی  گام های  انزلی  آزاد  منطقه 
و  دانست  منطقه  این  توسعه  به چشم انداز خوب  منجر 
و  دبیر شورایعالی  بانک  مرتضی  دکتر  از همکاری های 
تالش ها و زحمات مدیرعامل و پرسنل سازمان منطقه 
آزاد انزلی که با ایده های نو و خالقانه در راستای توسعه 

این منطقه گام برداشته اند، تشکر و قدردانی نمود.
فعالیت ها  درباره  مسرور  رضا  دکتر  زمینه  همین  در  اما 
نخستین  پهلوگیری  به  انزلی  آزاد  منطقه  رویدادهای  و 
دولفین  اسکله  در  در  خوراکی  روغن  حامل  کشتی 
اشاره  استان گیالن  به  ورود  و  بندری کاسپین  مجتمع 
زیرساخت های  ایجاد  عدم  علت  به  گذشته  در  که  کرد 
نمی توانستند  خوراکی  روغن  حامل  کشتی های  الزم، 
در  لذا  کنند؛  تخلیه  گیالن  بنادر  در  را  خود  محموله 
بنادر خارج از استان پهلو گیری می کردند؛ اما در حال 
و  از ظرفیت های بخش خصوصی  بهره گیری  با  حاضر 
کاسپین،  بندری  مجتمع  در  الزم  زیرساخت های  ایجاد 
نخستین کشتی حامل روغن خوراکی در اسکله دولفین 
این منطقه پهلو گیری کرد. و طبق توافقات انجام شده 
بندر  این  از طریق  بر ۱میلیون تن روغن خوراکی  بالغ 

وارد کشور خواهد شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی در ادامه با تشریح پروژه های سرمایه گذاری ایجاد 
بخش خصوصی در حوزه بندری گفت: یکی از مهم ترین 
رویکردهای سازمان منطقه آزاد انزلی، جذب سرمایه گذار 
کاسپین  بندری  مجتمع  در  و  است  خصوصی  بخش 
ساخت ۴پست اسکله، تاسیسات پسکرانه اسکله دولفین، 
با  غالت  سیلوهای  و  خوراکی  روغن  سوخت،  مخازن 
ایجاد  توانمند  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  بهره گیری 
شده و در حال حاضر ظرفیت مخازن روغن خوراکی در 
این بندر ۱۴هزار ۱۰۰مترمکعب بوده و ۲مخزن ۷هزار 
مترمکعبی برای سوخت های سبک، ۳۰هزار تن سیلوی 
غالت در فاز نخست ایجاد و ۱۵هزار تن دیگر نیز در 
دست ساخت بوده و همچنین با توجه به اهمیت ایجاد 
۱۰هزار  مجموعا  ظرفیت  با  ۲انبار  سرپوشیده  انبارهای 
مترمربع به بهره برداری رسیده است و سردخانه ۱۲هزار 
این  تمامی  که  است  در دست ساخت  نیز  ۲مداره  تنی 
و  ایجاد  بخش خصوصی  توسط  بندری  زیرساخت های 

در دست ساخت است.
دکتر مسرور با اشاره به اینکه مناطق آزاد یک فرصت 
استثنایی برای اقتصاد کشور می باشند، افزود: این فرصت 
در همه شرایط قابل تحقق است اما در شرایط تحریم، 
قابلیت های مناطق آزاد بیشتر هویدا می شود، موضوعی 
که می توان آن را در قانون مناطق آزاد و نقشی که این 
مناطق می توانند در توسعه منطقه ای و ایجاد تحول در 

اقتصاد کشور ایفا نمایند، مشاهده کرد.
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اخبار منطقه آزاد قشم

جزیره قشم، موفق ترین قطب پرورش میگو ایران
منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
شرکت  جدید  رکورد  با  گفت:  قشم  آزاد 
تعاونی ُمروارید شکیل قشم در تولید میگو، 
این شرکت موفق به کسب عنوان برترین 

واحد پرورشی کشور شد.
تولید  نُرم  اینکه  اعالم  با  عبدالهی  حامد 
هر  در  3.5ُتن  به  کشور  در  میگو  پرورش 
تعاونی  شرکت  افزود:  می رسد،  هکتار 
دانش  از  بهره  با  قشم  شکیل  ُمروارید 
افزایش  با  نُرم  این  ارتقای  به  موفق  فنی، 
149درصد و ثبت رقم 8.7ُتن در هر هکتار 

شده است.
فعاالن  با  مقایسه  در  قشم  وی،  گفته  به 
متوسط  با  هرمزگان  استان  در  این صنعت 
107درصد  هکتار،  هر  در  4.2ُتن  تولید 
عنوان  به  قشم  از  می توان  و  داشته  رشد 
نام  کشور  میگو  پرورش  قطب  موفق ترین 

برد.
عبدالهی اظهار کرد: شرکت تعاونی ُمروارید 
به  موفق  جاری  11دی ماه  قشم  شکیل 
میگو  پرورش  واحد  برترین  عنوان  کسب 
پرورشی  واحدهای  همه  میان  از  کشور 
این آبزی در سرتاسر استان ها و شهرهای 
از وزیر  تقدیر  لوح  ساحلی کشور شد و دو 
کشور  شیالت  سازمان  رئیس  و  کشاورزی 

دریافت نمود.
اصولی  احداث  و  ساخت  رعایت  از  وی 
در  موفقیت  میگو،  پرورش  استخرهای 
سطح  واحد  در  تولید  میزان  باالترین 
اصول  رعایت  و  هکتار(  هر  در  )8.7ُتن 
آیتم های  مهم ترین  عنوان  به  بهداشتی 
به  قشم  شکیل  مروارید  شرکت  انتخاب 
در  میگو  تولیدکننده  برترین شرکت  عنوان 

دوره  سومین  و  سی  در  کشور  پرورشی 
انتخاب واحد نمونه ملی سال 97 در بخش 
کشاورزی، موفق به کسب دو لوح تقدیر از 
سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
شیالت  سازمان  رئیس  صالحی  حسن  و 

ایران شد.
خود  اهدایی  لوح  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
به خالد نژاد باسعیدو به عنوان واحد نمونه 
پرورش میگوی کشور آورده است: بی تردید 
مرهون  کشور،  غذایی  امنیت  به  دستیابی 
عرصه های  تالشگران  کوشش  و  همت 
گوناگون تولید کشاورزی است و ثمره این 
برای  روشن  آینده ای  نویدبخش  تالش ها 

توسعه پایدار در ایران اسالمی می باشد.
وی در ادامه با تبریک این موفقیت به خالد 
نژاد باسعیدو مدیرعامل شرکت تعاونی ُمروارید 
ایزد منان برای وی  از پیشگاه  شکیل قشم، 

آرزوی موفقیت روزافزون کرده است.

هم  کشور  شیالت  رئیس  صالحی  حسن 
مروارید  شرکت  مدیرعامل  به  پیامی  در 
اینکه  به  نظر  است:  آورده  قشم  شکیل 
از  آمده  عمل  به  ارزش یابی های  براساس 
بین پرورش دهندگان میگو کشور به عنوان 
در  ساحلی  مناطق  در  نمونه  پرورش دهنده 
به  بدینوسیله  شده اید،  انتخاب  سال 1397 
ارزنده ای  خدمات  و  پشتکار  زحمات،  پاس 
شما  از  داشته اید،  پرورش  امر  در  که 

قدردانی به عمل می آید.
است  امید  است؛  آمده  پیام  این  ادامه  در 
رهنمودهای  و  توجهات حق تعالی  در سایه 
در  العالی(  و  )مد ظله  رهبری  معظم  مقام 
سال مزین به نام حمایت از کاالی ایرانی، 
تدبیر  محترم  دولت  سیاست های  اجرای  با 
عالیه  اهداف  با  همسو  و  همگام  امید،  و 
سازمان شیالت ایران در اجرای برنامه های 
موید  و  موفق  پایدار  توسعه  و  آبزی پروری 

باشید.
بنا به این گزارش، شرکت تعاونی ُمروارید 
شرکت های  از  یکی  عنوان  به  شکیل 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  تحت 
زیرکشت  و  زمین  150هکتار  دریافت  با 
توانسته  اراضی،  این  از  120هکتار  بردن 
68استخر  ایجاد  با  کنونی  شرایط  در 
میگوی  پرورش  به  نسبت  73هکتار  در 

صادراتی اقدام کند.
همچنین مدیر کشاورزی و شیالت سازمان 
دومین  برگزاری  از  قشم  آزاد  منطقه 
و  آبزیان  شیالت،  المللی  بین  نمایشگاه 
 IFEX 2019 QESHM صنایع وابسته
تا 29 دی ماه امسال در این  تاریخ 27  از 

جزیره خبر داد.

فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
جشنواره های  برپایی  روند  ادامه  از  قشم 

گردشگری در این جزیره خبر داد.
اختتامیه دومین  آئین  در  عبدالجواد کمالی 
و  هتلداری  گردشگری،  ملی  نمایشگاه 
در  14دی ماه  تا   10 از  که  دستی  صنایع 
سالن نمایشگاه های بین المللی قشم برگزار 
منطقه  سازمان  سیاست  کرد:  اعالم  شد، 
برپایی جشنواره های حوزه  ادامه  آزاد قشم 

گردشگری در مناسبت های مختلف است.
در 12هزار  نمایشگاه  این  کرد:  اظهار  وی 
حوزه های  فعاالن  حضور  با  مترمربع 
از  دستی  صنایع  و  هتلداری  گردشگری، 
مورد  کشور،  آزاد  منطقه  سه  و  13استان 

استقبال بسیار خوب مردم قرار گرفت.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گفته  به 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
جشنواره موسیقی اقوام با حضور هنرمندان 
از  یکی  عنوان  به  هم  کشور  9استان 
بخش های جانبی این نمایشگاه عزم ما را 
برای برنامه ریزی در زمینه موضوعات شاد و 

نشاط آور در این جزیره دوچندان کرد.
گردشگری  بهشت  عنوان  به  قشم  از  وی 
ایران نام برد و افزود: نیمه دوم هر سال به 
عنوان بهار طبیعت قشم، فرصت مهمی برای 
برپایی جشنواره ها با هدف معرفی هرچه بهتر 

قشم و جذب حداکثری گردشگر می باشد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
شد:  یادآور  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
نخست  نیمه  در  حتی  طبیعت  دوستداران 
این  با وجود شرایط گرمای هوا،  سال هم 
به عنوان مقصد گردشگری  را  زیبا  جزیره 

انتخاب می کنند.
اجرای سیاست سفرهای  با  داد:  ادامه  وی 
جزیره  می کنیم  پیش بینی  قشم،  به  ارزان 
میزبان  و در طول سال  ابتدای سال 98  از 
و  ایران  مختلف  نقاط  از  گردشگران 

کشورهای خارجی خواهد بود.
بهار  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  کمالی 
انقالب و ایام اهلل دهه فجر و ورود به دهه 
پنجم انقالب اسالمی، افزود: به پاسداشت 
جشنواره های  فجر،  دهه  شادمانه  روزهای 

شادمانه در این جزیره برگزار خواهد شد.
بنا به این گزارش، همزمان با آئین اختتامیه 
دومین نمایشگاه ملی گردشگری، هتلداری 
در  برترین ها  از  قشم،  دستی  صنایع  و 
تجلیل  لوح  اهدای  با  مختلف  بخش های 

شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان 

منطقه آزاد قشم:
قشم؛ جزیره جشنواره های 

شاد و نشاط آور

توسعه  دریانوردی شرکت  و  بنادر  امور  مدیر 
منطقه  سازمان  فرودگاه  و  بنادر  مدیریت  و 
بندر  در   X-RAY اتاق احداث  از  قشم  آزاد 
مسافربری شهید ذاکری شهر قشم خبر داد.

پژمان بهرامی با اعالم این خبر بیان داشت: 
احداث اتاق X-RAY با هدف تجهیز ترمینال 
به امکانات و تجهیزات ترمینالی و روان سازی 
بندر  این  در  گردشگران  و  مسافران  تردد 

مسافربری صورت گرفت.
خدمات  ارتقا  و  بهسازی  به  اشاره  با  وی 
مسافری در این بندر پر تردد، ادامه داد: نصب 
گمرک  توسط   X-RAY دستگاه راه اندازی  و 
در  تسهیل  موجب  ایران  اسالمی  جمهوری 
خروج  زمان  کاهش  و  کاال  کنترل  عملیات 

مسافران و گردشگران جزیره می شود.
مدیر امور بنادر و دریانوردی شرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: ساخت اتاق و نصب این دستگاه 
ویژه  به  و  بوده  تکریم گردشگران  در جهت 
مسافر  باالی  حجم  با  که  نوروزی  ایام  در 
مواجه هستیم، باعث آسان سازی عبور و مرور 

خواهد شد.
مهم ترین  ذاکری  شهید  بندر  است،  گفتنی 
قشم  شهر  بین  مسافر  نقل  و  حمل  پایگاه 
بندرعباس  شهر  در  حقانی  شهید  اسکله  و 
می باشد که روزانه به طور متوسط شاهد عبور 
و مرور 10هزار مسافر است که این تعداد در 

ایام نوروز به 25هزار مسافر می رسد.

 X-RAY راه اندازی اتاق
در بندر مسافربری 
شهید ذاکری قشم

کشور نام برد.
شرکت  در  کار  51نیروی  گفت:  عبدالهی 
تعاونی ُمروارید شکیل قشم مشغول فعالیت 
روسیه  چین،  فرانسه،  کشورهای  و  هستند 
میگوهای  مشتریان  عمده ترین  امارات  و 

تولید شده قشم می باشند.
اول  دوره  در  میگو  270ُتن  تولید  به  وی 
شرکت  استخرهای  در  آبزی  این  تولید 
با  ُمروارید شکیل قشم اشاره کرد و گفت: 
دوره  در  برداشت محصول  به شروع  توجه 
برداشت  میزان  می شود  پیش بینی  جدید، 

این دوره به حدود 400ُتن افزایش یابد.

لوح تقدیر وزیر جهاد کشاورزی 
و رئیس شیالت ایران 

به واحد نمونه صنعتی قشم
با  قشم  شکیل  مروارید  تعاونی  شرکت 
میگوی  تولیدکننده  برترین  عنوان  کسب 

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

ُمروارید شکیل قشم واحد نمونه برتر کشور 

و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  قائم مقام 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
فارس  تمدن خلیج  بازنگری فصل مشترک 

و شرق آفریقا در قشم خبر داد.
در  موسوی اجاق  سیدمهدی  حجت االسالم 
فرهنگی  روابط  بین المللی  نشست  نخستین 
و تمدنی خلیج فارس و شرق آفریقا که در 
سالن همایش های مرکز بین المللی رشد قشم 
فرهنگی  هویت  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
مختلف  اقوام  فرهنگ  از  متاثر  فارس  خلیج 

ازجمله آفریقایی ها می باشد.
وی ادامه داد: دریانوردان باستانی خلیج فارس و 
دریای عمان که به شغل بازرگانی می پرداختند، 
با سفر به سواحل جنوب شرقی آفریقا، نه تنها 
باعث  بلکه  می دادند  انجام  کاالیی  تبادالت 

تلفیق فرهنگ این دو منطقه نیز شده اند.
روابط  فرهنگی  پژوهشگر  میرزایی،  بهناز 
تحقیقاتی  سابقه 20ساله  که  آفریقا  و  ایران 
به عنوان سخنران  نیز  دارد  این موضوع  در 
این نشست، گفت: برگزاری مراسم آیینی در 

فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
سوارکاری  مدرسه  نخستین  گفت:  قشم 
شامل چوگان، پرش با اسب و استقامت در 

روستای گورزین قشم ایجاد می شود.
عبدالجواد کمالی به اتفاق نوذر مظفری نژاد 
از  و  سوارکاری  فدراسیون  اسبق  دبیر 
کشور  سوارکاری  مطرح  کارشناسان 
روستای  سوارکاری  سایت  از  بازدید  در 
آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  اعالم  گورزین، 
پیست  ایجاد  برای  زمین  400هکتار  قشم 
در  شترسورای(  و  )اسب سواری  سوارکاری 

روستای گورزین اختصاص داده است.
به  جزیره  مردم  عالقه مندی  اعالم  با  وی 
ورزش سوارکاری، افزود: در مرحله نخست 
در  سوارکاری  مدرسه  پروژه،  این  اجرای 
روستای  در  هکتار  سه  مساحت  به  فضایی 

گورزین جزیره قشم ایجاد خواهد شد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
به  سوارکاری  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

در نشست بین المللی روابط فرهنگی و تمدنی خلیج فارس و شرق آفریقا مطرح شد:

به همت سازمان منطقه آزاد قشم انجام خواهد شد:

فرهنگ قشم، میراثی فراملی است

احداث نخستین مدرسه سوارکاری در روستای گورزین قشم

فرهنگی را بیشتر کردند.
میرزایی با تاکید بر تفاوت مشخص تجارت 
برده در ایران با کشورهای دیگری همچون 
آمریکا، ادامه داد: در ایران برده ها به زنجیر 
کشیده نمی شدند و دارای  قوانین و حقوقی 
بودند که بیانگر پیشرو بودن ایران در زمینه 

مسائل اجتماعی است.
این پژوهشگر در توضیح بیشتر عنوان کرد: 
و  ایران  در  آفریقا  بومی  فرهنگ  اثرگذاری 
زمینه های  مناطق جنوبی کشور در  ویژه  به 
فرهنگ،  و  ادبیات  هنر،  همچون  متفاوتی 
نشان دهنده تاریخی کهن در روابط بین این 

دو منطقه است.
باورهای  شباهت  به  پرداختن  با  میرزایی 
قسمت های جنوبی ایران با مردم آفریقا افزود: 
به عنوان مثال، مراسم زار که در هر منطقه ای  
با نامی متفاوت شناخته می شود و از خوزستان 
تا چابهار را دربرمی گیرد، توسط آفریقایی ها به 

ایران آمده است.
میراث فرهنگی سازمان منطقه  اداره  رئیس 

به نزدیکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برگزاری مسابقات  برای  به محلی  می تواند 
ملی و بین المللی این ورزش حرفه ای تبدیل 

آزاد قشم نیز با اشاره به خاطرات دریانوردان 
قشم  مردم  گذشته،  در  داشت:  بیان  قشمی 
به علت پیشه دریانوردی و رفت و آمدهای 
فراوان در مسیر شرق آفریقا، فرهنگ ایرانی 
تاثیر  از آنها  را به این مناطق صادر کرده و 

پذیرفته اند.
عبدالرضا دشتی زاده خاطرنشان کرد: فرهنگ 
تاثیر  می توان  و  است  فراملی  میراثی  قشم، 
این  موسیقی  و  هنر  بر  آفریقایی  سنت های 
منطقه و نیز تاثیر کشورهای عربی و هند را 

بر خوراک و پوشاک مردم مشاهده کرد.
در پایان این نشست، تنی چند از دریانوردان 
باسابقه جزیره به بیان خاطرات سفر و خواندن 
اشعاری با زبان های مختلف سواحلی، عربی، 

جزیرتی و... پرداختند.
بین المللی  نشست  نخستین  است،  گفتنی 
روابط فرهنگی و تمدنی خلیج فارس و شرق 
آفریقا در قشم، روز یک شنبه 9 دی ماه در 
قشم  رشد  مرکز  های  همایش  سالن  محل 

برگزار شد.

شود.
فدراسیون  اسبق  دبیر  بازدید  به  وی 
از سایت سوارکاری قشم  سوارکاری کشور 
اشاره کرد و گفت: قرار شد شماری از جوانان 
مظفری نژاد  زیرنظر  قشم  جزیره  عالقه مند 
دوره های آموزشی را در باشگاه های مطرح 

کشور سپری کنند.
دوره های  در  که  افرادی  کمالی،  گفته  به 
با  می کنند،  شرکت  سوارکاری  آموزش 
سایت  و  سوارکاری  مدرسه  راه اندازی 
سوارکاری روستای گورزین به عنوان مربی 

در این مجموعه فعالیت خواهند کرد.
جزیره قشم با ظرفیت های مهم گردشگری 
سایت  ایجاد  دارد،  قرار  ایران  جنوب  در 
در  زمینی  و  هوایی  دریایی،  ورزش های 
به  منجر  گذشته  سال  دو  طی  جزیره  این 
افزایش سفر گردشگران به قشم شده است 
روستای  در  سوارکاری  سایت  راه اندازی  و 
شمار  ارتقای  در  مهمی  نقش  نیز  گورزین 

گردشگران خواهد داشت.

مناطق سواحلی خلیج فارس، تلفیقی از میراث 
لیوا،  زار،  مراسم  است؛  آفریقاییان  فرهنگی 
نوبان و همچنین موسیقی بندری شاهدی بر 

این مدعاست.
ادغام  اصلی  دالیل  از  یکی  وی،  گفته  به 
فرهنگی و تمدنی، مبادالت تجاری بازرگانان 
به  آفریقایی ها  حضور  و  آفریقایی  و  ایرانی 
عنوان برده بوده که به مرور زمان در جامعه 
نفوذ  این  تاثیرات  و  شده  ترکیب  ایرانی 

عنوان یکی از ورزش های مفرح مورد عالقه 
افراد خاص نام برد و اعالم کرد: با راه اندازی 
سایت سوارکاری در این روستا، قشم با توجه 
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