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سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

کوچ مزیت ها از مناطق آزاد
اسالمی  از طرف گمرک جمهوری  بخشنامه ای  گذشته شاهد صدور  روز  چند  در 
به  این بخشنامه  بودیم که در  ترانزیت خارجی کاالهای گروه چهارم  درخصوص 
گمرکات سراسر کشور اعالم شد تا گمرکات اجرایی از صدور هرگونه مجوز ترانزیت 
و ورود کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تا فراهم 

شدن شرایط مورد نظر خودداری کنند. 
بررسی نگارنده در خصوص کاالهای گروه چهارم نشان می دهد که عمده لیست 

این کاالها شامل گروه های کاالیی به شرح زیر است:
1- لباس و منسوجات

2- لوازم آشپزخانه
3- ابزار کار

4- لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن
5- خودرو

6- کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی و...
7- لوازم آرایشی بهداشتی

8- بعضی ماشین آالت تولیدی داخل
9- لبنیات و خوراکی ها

10- مبلمان و مصنوعات چوبی
این لیست کاالیی شامل بیش از 1330قلم کاالی مصرفی کامل و مواد اولیه نیاز 

تولیدکنندگان فعال در مناطق آزاد و نیز کل کشور است.
سوی  از  غیرکارشناسی  بعضا  تصمیماتی  اتخاذ  شاهد  جاری  سال  ابتدای  از 
سازمان های مختلف در خصوص مناطق آزاد بوده ایم که هیچ ثمری به جز ضربه 
زدن به بدنه مناطق آزاد خصوصا فعالین اقتصادی، تجاری و تولیدی این مناطق 
فعالین  بین  را در  تعبیری یک سردرگمی و بالتکلیفی مخربی  به  و  نداشته است 

مناطق آزاد کشور ایجاد کرده است.
از برجام و  از خروج آمریکا  بعد  بیانات مقامات کشوری به خصوص  به  با نگاهی 
نقش  اهمیت  بر  تاکید  و  ایران  بر  اقتصادی  فشارهای  تحمیل  و  تحریم ها  شروع 
شرایط  در  تحریم ها  کاهش  و  رفع  مسیر  در  بازوان کشور  عنوان  به  آزاد  مناطق 
این دست بخشنامه ها و قوانین محدود کننده به شکلی واضح در تضادی  کنونی؛ 
توسعه  به  زدن  ضربه  جز  هدفی  و  است  کشور  اقتصادی  کالن  نگاه  با  مستقیم 

اقتصادی در شرایط حساس کنونی ندارد.
نکته مهم در این گفتار این است که با نگاهی به ماهیت اقتصاد آزاد در تعریف مناطق 
آزاد و همچنین شاخصه تعریف محدوده مناطق آزاد از سرزمین اصلی با رویکرد تمرین 
دموکراسی اقتصاد آزاد برای پیوستن به اقتصاد جهانی در این مناطق، بی شک این 
دست قوانین متضاد با رویکرد اصلی مناطق آزاد دستاوردی جز از بین رفتن کامل 
مزیت های جذبی مناطق آزاد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نخواهد داشت و هر 
روز شاهد ریزش و کاهش حضور فعالین اقتصادی در این مناطق به دلیل این قبیل 

دخالت های تفسیری از قانون در مناطق آزاد کشور خواهیم بود.
صورت  در  که  است  جامع  و  کامل  قانونی  آزاد  مناطق  قانون  نگارنده،  دیدگاه  از 
عدم تمکین و اجرای آن، شاهد از رونق افتادن این مناطق از کشور خواهیم بود 
و تصویب قوانین مختلف و عمدتا غیرکارشناسی، بر بدنه قانون جامع مناطق آزاد 

همچون سنگ اندازی در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصاد آزاد کشور خواهد بود.

استاندار گیالن در مراسم ورود اولین محموله تجاری 
از بندر نینگو چین به مجتمع بندری کاسپین:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی 
اعالم کرد:

مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
کیش می تواند اقتصادی:

پایگاه بسیار خوبی 
برای فعالیت 
شرکت های 
دانش بنیان باشد

ورود نخستین محموله 
تجاری از بندر نینگبو چین 
به مجتمع بندری کاسپین 
منطقه آزاد انزلی

مهم ترین پروژه 
نیمه تمام مناطق 
آزاد، پروژه پل خلیج 
7فارس قشم است 3 7

آزادمناطقاقتصاد نوین درباتوسعهتجاریخالقیت

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
توسعه  سند  دو  تالقی  نقطه   چابهار  گفت:  چابهار  آزاد 
محور  و  مکران  سواحل  توسعه  یعنی  ایران  راهبردی 

توسعه شرق است.
فرصت های  بین المللی  همایش  در  کردی  عبدالرحیم 
رویداد  بلوچستان،  و  سیستان  و  چابهار  سرمایه گذاری 
با تحقق  آزاد چابهار در سال 72  چابهار، گفت: منطقه 
ماموریت سند توسعه محور شرق در چابهار ایجاد شد تا 

تسهیل کننده سرمایه گذاری باشد.
وی با بیان این  که در سال های اخیر سعی کرده ایم تا 
آنجا که می توانیم تسهیل سرمایه گذاری کنیم، افزود: 
مجموع قراردادهایی که برای سرمایه گذاری در سه  سال 
مجموع  از  شده،  منعقد  چابهار  آزاد  منطقه  در  گذشته 

قراردادهای 10سال گذشته  آن، بیشتر است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: فرآیند ثبت 
شرکت در منطقه آزاد چابهار ظرف 48ساعت کاری در 

صورت تکمیل مدارک، اتفاق می افتد.
کردی ادامه داد: در راهبردی بودن چابهار و ظرفیت های 
نقطه تالقی دو سند مهم  بندر  این  نیست؛  آن شکی 
توسعه ای محور شرق و سند مگاپروژه توسعه سواحل 
مکران است؛ چابهار نگین توسعه شرق و محرک توسعه 

این بخِش کمتر توسعه یافته کشور است.
که  این   بیان  با  چابهار  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
امروز در دنیا هزینه های حمل  و نقل تعیین کننده  مکان 
پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری است، گفت: چابهار 
مسیرهای  به  نزدیکی  و  بودن  اقیانوسی  به  توجه  با 
اصلی تجارت دریایی و بازارهای بین المللی؛ بهینه ترین، 
کانون  دو  اتصال  نقطه  ایمن ترین  و  به صرفه ترین 
یعنی  جمعیت  نفر  3میلیارد  بیش از  با  جهان  جمعیتی 
کشورهای حوزه اقیانوس هند با 2میلیارد نفر جمعیت 
و کشورهای آسیای میانه، قفقاز تا شرق اروپا با بیش از 

800میلیون نفر جمعیت است.

چابهار؛ نگین و محرک توسعه محور شرق کشور است

مناطق آزاد بستری نو 
در اقتصاد هنر

علی حسنلو، مدیر هنری، فرهنگی و 
اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی:

صنایع خالق؛ درآمدزایی
 از فرهنگ و هنر

سیدسجاد نوری مدیر توسعه صنایع 
فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد:

تعریف یک اکوسیستم 
آموزش در مناطق آزاد

هانی صباغان، مدیرآموزش، سالمت و 
ورزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد:

بلوچستان و کشور، باید پیوند اقتصادی خود را با استان 
تقویت کند.

مسیر  در  چابهار  پایداری  کرد:  تصریح  کردی 
است.  محلی  جوامع  مشارکت  نیازمند  توسعه بخشی، 
سند اجتماعی که برای توسعه منطقه آزاد چابهار تنظیم 
شده است، مشارکت و اثرگذاری جوامع محلی در توسعه 

منطقه را تضمین می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
حمایت  و  همراهی  در  کرد:  تاکید  پایان  در  چابهار 
سرمایه گذاران برای تحقق پتانسیل های توسعه منطقه 

مصمم هستیم.
بین المللی  نمایشگاه  و  همایش  گزارش،  این  به  بنا 
با  بلوچستان  و  سیستان  سرمایه گذاری  فرصت های 
حضور بیش از 300سرمایه گذار داخلی و خارجی عمدتا 
مقامات کشوری  برخی  و  بلوچستان  و  بومی سیستان 
و استانی برگزار شد. این همایش با برگزاری پنل های 

تخصصی مختلف سرمایه گذاری به کار خود پایان داد.

وی افزود: چابهار فرصتی است برای جبران فشارهای 
اقتصادی که تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران ایجاد 

کرده است.
کردی تاکید کرد: ایران تنها راه برای مناسبات ترانزیتی 
کشورهای شرق آسیا، آسیای میانه و اروپا است و چابهار 
این چهارراه  در  اتصال  نقطه  بهترین  و  کم هزینه ترین 

جهانی است.
سازمان  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منطقه آزاد چابهار برای ایفای نقش خود در توسعه به 

بهترین شکل، 5راهبرد اساسی دارد:
1- مشخص نمودن نقش سازمان در اقتصاد ملی

پایین دستی صنایع بزرگ و مادر  2- راه اندازی صنایع 
موجود در منطقه

3- مشارکت جامعه محلی در توسعه منطقه
4- توسعه تعامالت بین المللی
5- انتقال دانش و تکنولوژی

وی افزود: چابهار برای نقش آفرینی در توسعه سیستان و 



دوشنبه اول بهمن ماه 1397 - 21 ژانویه 2019 - شماره  هفدهممجلس2

گزارش:
سید علیرضا هاشمی

اجرای  با  گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
سامانه جامع تجارت الکترونیک، هر کاالیی که وارد کشور 
می شود یا در چرخه تولید و توزیع وجود دارد باید در بستر 

این سامانه حرکت کند.
مبازره  تشدید  نامه  شیوه  ابالغ  تاثیر  درباره  باستانی  سعید 
پنجم  برنامه  در  بازار، گفت:  در  قیمت ها  بر  احتکار کاال  با 
و ششم توسعه حکمی مبنی بر ایجاد سامانه جامع تجارت 
13subسیستم  بود  مقرر  و  شد  تصویب  الکترونیک 
انبارها،  مالیاتی،  راهداری،  سامانه های  مانند  )زیرسیستم( 
گمرکی، مناطق آزاد و... ذیل این سامانه ایجاد و با یکدیگر 

مرتبط شوند.  
مجلس  در  زاوه  و  مه والت  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
تجارت  جامع  سامانه  راه اندازی  با  افزود:  اسالمی  شورای 
چرخه   در  یا  شده  کشور  وارد  که  کاالیی  هر  الکترونیک 
تولید و توزیع جابه جا شود، باید در بستر این سامانه حرکت 
کند. در صورت تحقق این امر موضوعی به نام احتکار معنا 
ندارد؛ چراکه تمامی کاالها دارای مشخصات واضح هستند.

راه اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک، 
ردیابی کاال را ممکن می کند

وی بیان کرد: با راه اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک، 
مواد اولیه وارداتی یا داخلی وارد شبکه تولید شده، سپس در 
به دست مشتری  و  قرار می گیرد  فروش  مکانیزم  صندوق 
خواهد رسید؛ بنابراین در تمامی مراحل کاال قابل پیگیری 
است و می توان به صورت آنالین مشخص کرد کاال یا مواد 
ردیابی  واقع  در  دارد  قرار  مرحله ای  چه  در  موردنظر  اولیه 

وضعیت  به  اشاره  با  مجلس  مرزنشینان  فراکسیون  رئیس 
زندگی  به  بخشیدن  رونق  گفت:  کشور،  شرقی  مرزهای 
مرزنشینان، بازگشایی بازارچه های محلی و تقویت امکانات 
مرزبانان الزمه تحقق امنیت پایدار مرزهای این مناطق است.

جلیل رحیمی جهان آبادی در توضیح اهمیت مرزهای شرقی 
نیروهای  گفت:  مرزها،  این  امنیت  ارتقاء  ضرورت  و  کشور 
ارتش جمهوری اسالمی ایران اخیرا در مرزهای شمال شرق 
کشور مستقر شدند و از سوی دیگر نیروهای مرزبانی و سپاه 

پاسداران برای امنیت مرزی در این منطقه حضور دارند.

توسعه یافتگی، اشتغال زایی و رونق اقتصادی در 
مناطق مرزی الزمه امنیت پایدار

شورای  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  تربت جام،  مردم  نماینده 
به  شرقی  مرزهای  امنیت  حوزه  در  کرد:  تصریح  اسالمی، 
و  مناطق  در  که  مادامی  تا  کرد؛  ویژه  توجه  باید  نکته  دو 
شهرهای مرزی شاهد توسعه نیافتگی، بیکاری، فقر، مهاجرت 
و عدم امکانات برای زیست اولیه باشیم، تحقق امنیت پایدار 

امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه امنیت پایدار تنها با تجهیزات و انسداد 
نیروهای نظامی در مرز امکان پذیر نیست، تصریح کرد: هر 
کسی که نگاه به امنیت شرق داشته باشد باید در این مناطق 
توسعه اشتغال، درآمدزایی و رونق اقتصادی را در اولویت قرار 
دهد تا مردم این مناطق را رها نکند، اصلی ترین عامل امنیت 
مرزها در طول تاریخ مردم، بزرگان قومی و معتمدان محلی 
منتهی  دارند،  را  مرزها  از  حفاظت  آمادگی  افراد  این  بودند. 

عضو  و  چالدران  و  پلدشت  ماکو،  شوط،  مردم  نماینده 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
از  اگر  کرد:  تصریح  دشمن  سوی  از  ناعادالنه  تحریم های 
و بخش های  اولیه صنایع  مواد  تامین  برای  مرزها  ظرفیت 
تحریم های  با  مقابله  در  می توانیم  کنیم،  استفاده  مختلف 

آمریکا قدم های خوبی برداریم.
عین اهلل شریف پور در جلسه شورای اداری استان آذربایجان 
نمایندگان  استاندار،  اطالعات،  وزیر  حضور  با  که  غربی 
شد،  برگزار  استانداری  در  ادارات  کل  مدیران  و  مجلس 
در  متفاوتی  استعدادهای  ظرفیت ها،  ایران  کشور  افزود: 
استان ها دارد که به واسطه این تفاوت، هر استان تفویض 
این  است  الزم  که  می کند  طلب  نیز  متناسبی  اختیارات 
تا  شود  عملیاتی  و  خارج  شعارگونه  حالت  از  تفویض ها 
استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها با 

اینکه  بیان  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
تسهیالت  ارائه  و  آزاد  مناطق  ظرفیت  از  استفاده 
می کند،  فراهم  را  پوشاک  صادرات  زمینه  ارزان قیمت، 
گفت: برای رونق صنعت پوشاک باید دانش فعاالن این 

حوزه به روز شود.
از  پارچه  ترخیص  اینکه  درباره  منصوری  محمدرضا 
گمرک به سختی انجام می گیرد، گفت: در حال حاضر از 
یکسو سیاست انقباضی بر واردات حاکم است و از سوی 
دیگر برای حفظ ارزش پول ملی باید تنها موادی که جزء 
دلیل  همین  به  شود؛  وارد  است،  کشور  اصلی  نیازهای 

برای واردات پارچه سختگیری های بسیاری می شود.

لزوم به روز شدن دانش فعاالن صنعت 
پوشاک

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ساوه  مردم  نماینده 
ثبت  قانونی  مراحل  باید  کاالها  واردات  از  پیش  اینکه 
سفارش انجام شود تا کاالها در گمرک بالتکلیف نماند، 
افزود: برای رونق صنعت پوشاک باید دانش فعاالن این 
حوزه به روز شود، مادامی که زنجیره تامین مواد اولیه، 
دوخت و... در نساجی صنعتی نشود، صادرات آن محقق 

نمی شود.

موفقیت ترکیه در صادرات پوشاک علیرغم 
نبود مواد اولیه

ایران  در  شده  تولید  پوشاک  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
مفقوده   حلقه  کردن  پیدا  با  بایستی  و  نیست  صادارتی 
علی رغم  کرد.  ایجاد  ارزآوری  برای  راهی  صنعت،  این 
مواد  تولید  برای  کافی  پتروشیمی  منابع  از  ترکیه  اینکه 
موفق  بسیار  نساجی  در صنایع  اما  نیست،  برخورد  اولیه 
عمل کرده است و بخش عمده ای از اقتصاد این کشور از 

مناطق  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  فراکسیون  عضو 
عشایری  جوامع  در  بسیاری  تنوع  گفت:  مجلس  آزاد 
سرمایه گذاری  و  شود  توجه  آنها  به  اگر  که  دارد  وجود 
اندازه نفت  به  ادعا کرد که  الزم صورت گیرد، می توان 

می توانند درآمد توریستی ایجاد کنند.
علی اکبری گفت: طبق مطالعاتی که در حوزه گردشگری 
داشتم، کتابی در این زمینه با عنوان »اکوتوریسم مفهومی 
این کتاب  نو در جغرافیای گردشگری« چاپ کردم، در 
و  با یکدیگر مقایسه کردم  را  اکوتوریسم 60کشور  سند 
آنها را با امکاناتی که از نظر اقلیم و تنوع طبیعت در ایران 
در  است،  فوق العاده  تنوع  ایران  در  نمودم؛  مقایسه  بود 
برخی مقاطع سال اختالف دما در داخل کشور تا 60درجه 

است که در کمتر کشوری اتفاق می افتد.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
در حوزه دریاچه ها، غارها، گل فشان ها، گنبدهای نمکی، 
ارتفاعات، دره ها، رودخانه ها و آبشارها همگی به عنوان 
یک مجموعه عظیمی از نعمت های خدادادی در اختیار ما 
قرار دارد که متاسفانه هنوز نتوانستیم زمینه بهره برداری 
الزم را از آنها انجام دهیم، این موارد در دنیا بسیار طالب 

دارد.

بهره برداری متناسب با نعمت های خدادادی 
در کشور صورت نگرفت

وی ادامه داد: تنوع بسیاری در جوامع عشایری وجود دارد 
که اگر به آنها توجه شود و سرمایه گذاری الزم صورت 
گیرد، می توان ادعا کرد که به اندازه نفت می توانند درآمد 
توریستی ایجاد کنند؛ از نظر فرهنگی ظرفیت و امکانات 
با این همه نعمت  اما متناسب  بالقوه ای در اختیار داریم 

بهره برداری نکردیم.

برای ورود گردشگر خارجی
 امنیت ایجاد شود

منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در سند چشم انداز گفته شده که در افق 1404 باید 
کرد:  تصریح  باشیم،  داشته  خارجی  گردشگر  20میلیون 
این موضوع با تعارف حل نمی شود بلکه باید زمینه سازی 

و امنیت ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: در حال  حاضر 7میلیون ایرانی در خارج 
افراد  آنها  99.9درصد  تعداد  این  از  که  هستند  کشور  از 
منابع  اینها  ایرانند.  به  برگشت  سالمی هستند که طالب 
و دانش دارند، اما احساس امنیت نمی کنند؛ بنابراین باید 
کشور  به  آنها  ورود  زمینه  که  کرد  ایجاد  کاری  و  ساز 
فراهم شود و باید به دنبال این باشیم تا گردشگران دیگر 

جلوگیری از احتکار کاال با راه اندازی 
سامانه جامع تجارت الکترونیک

تعیین تکلیف الیحه مناطق آزاد 
سرخس و دوغارون، کمک به تقویت 

مرزهای مناطق شرقی

بازارچه های مرزی و مناطق آزاد، 
پتانسیل مهمی جهت 
رونق اقتصادی کشور

استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در 
جهت رونق صادرات پوشاک

مناطق آزاد نقش موثری 
در حوزه جذب گردشگران خارجی

 در کشور دارند

باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

رحیمی جهان آبادی، رئیس فراکسیون مرزنشینان 
مجلس:

 شریف پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

اکبری، عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و 
مناطق آزاد مجلس :

کاالها به راحتی انجام می شود.

شفافیت در تولید و توزیع کاال 
نیاز کشور است

اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
جامع  سامانه  راه اندازی  برای  اندکی  اقدامات  کرد:  اظهار 
تجارت الکترونیک انجام شده و فقط از سامانه رونمایی شده و 

متاسفانه اهداف موردنظر سیستم محقق نشده است.
به  اینکه کشور  بیان  با  نماینده مردم در مجلس دهم  این 
شفافیت در تولید و توزیع کاال نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در 
صورت راه اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک، احتکاری 
اتفاق  یا دو مورد  انجام نمی شود و فقط ممکن است یک 
افتد که مراجع نظارتی ازجمله سازمان تعزیرات، اصناف و... 

کنترل های الزم را انجام می دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 2میلیون و 500هزار واحد صنفی و 
تولید در کشور موجود است، در صورتی که برای بازدید و نظارت 
از هر 10واحد یک نفر مسئول شود به نیروی انسانی بسیاری 

نیاز است. نمی توان از طریق نظارت از احتکار جلوگیری کرد.

نظارت بر 500هزار انبار از طریق نیروی انسانی 
ممکن نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه 500هزار انبار در کشور وجود دارد، عنوان کرد: در بازدید از این 
انبارها مشخص شد در ابتدای انبار یک نوع کاال و در انتهای آن کاال 
و مواد دیگری قرار دارد، حال با این شرایط چگونه می توان تنها با 

نظارت و بازدید میدانی از احتکار جلوگیری کرد؟

زمینه زندگی آنها در مرز باید تعبیه شود.

بازگشایی بازارچه های مرزی به امنیت در مرزها 
کمک می کند

داشت:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
بازگشایی  افغانستان جهت  با کشور  تعامل  مناطق شرقی  در 
بازارچه های مرزی هم ضروری است، کما اینکه در گذشته این 
تعامالت وجود داشته و مردم بخشی از نیازهای خود را از این 
بخش تامین می کردند. این بازراچه ها در حال حاضر تعطیل شده، 
لذا وزارت امور خارجه و کشور باید با دولت افغانستان رایزنی کنند 

تا بازارچه های مرزی در مناطق مرزی بازگشایی شود.

دولت پاکستان و افغانستان فاقد حاکمیت مرزی 
هستند

رحیمی جهان آبادی با اشاره به وضعیت همسایگان شرقی ایران، گفت: 
دولت پاکستان و افغانستان فاقد حاکمیت قدرتمند امنیت در مرزهای 
مشترک هستند، اما با تعامل بیشتر می توان امنیت پایدار را محقق کرد. 
متاسفانه بخشی از مشکالت و ضرورت توجه به مرزهای شرقی به 

دلیل ناامنی در محدوده مربوط به همسایگان شرقی است.
وی تاکید کرد: مرزهای شرقی باید به یکی از اولویت های توسعه کشور، 
امنیتی و اجتماعی-فرهنگی کشور بدل شود، زیرا این نگاه که مرزهای 
شرقی هیچ مشکل ندارد، درست نیست. فراکسیون مرزنشینان هم این 
موضوعات را به طور جدی دنبال می کند. رئیس فراکسیون مرزنشینان 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تعیین تکلیف الیحه مناطق آزاد 
سرخس و دوغارون نیز به تقویت مرزهای مناطق شرقی کمک می کند.

اتکا به ظرفیت ها و استعدادهای هر استان بتوانند مدیریت 
کنند.

وی با تاکید بر این  که استان های مرزی یک ظرفیت بالقوه 
هستند که باید به ظرفیتی بالفعل تبدیل شوند، اظهار کرد: 
نهفته  بالقوه  ظرفیت های  از  نتوانسته ایم  هنوز   متاسفانه 
بازارچه های  وجود  کنیم.  استفاده  کشور  مرزی  استان های 
رونق  برای  مهمی  پتانسیل  تجاری  آزاد  مناطق  و  مرزی 
در  که  آن گونه  نیز  ظرفیت ها  این  از  که  هستند  اقتصادی 

متن قانون آمده استفاده نشده است.
مجلس  در  چالدران  و  پلدشت  ماکو،  شوط،  مردم  نماینده 
از سوی  ناعادالنه  به تحریم های  اشاره  با  شورای اسالمی 
دشمن تصریح کرد: اگر از ظرفیت مرزها برای تامین مواد 
اولیه صنایع و بخش های مختلف استفاده کنیم، می توانیم در 

مقابله با تحریم های آمریکا قدم های خوبی برداریم.

طریق صادرات پوشاک تامین می شود.

آموزش  صحیح در دانشگاه ها؛ افزایش تولید 
کاالهای صادرات محور

به زعم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آموزش  
فارغ التحصیالن  باشد که  گونه ای  به  باید  دانشگاه ها  در 
بتوانند کاالهای صادرات محور تولید کنند، باید با بررسی 
رسیدن  برای  کشور  این  که  مسیرهایی  ترکیه  عملکرد 
آن  از  و  به حجم گسترده صادرات طی کرده مشخص 

استفاده کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه توان مالی مردم کاهش 
و  موادخوراکی  خرید  برای  آنها  درآمد  بیشتر  کرده،  پیدا 
پوشاک  خرید  و  می شود  استفاده  اساسی  نیازهای  رفع 
سال های  در  که  فردی  است؛  داشته  کاهش محسوسی 
تنها  حاضر  حال  در  می خرید  لباس  بار  چندین  گذشته 

یکبار می تواند پوشاک خریداری کند.

ارائه تسهیالت ارزان قیمت، زمینه صادرات 
پوشاک را فراهم می کند

به  اشاره  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ظرفیت مناطق آزاد برای صادرات پوشاک، خاطرنشان 
تولید  برای  تولیدکننده  توانایی  که  صورتی  در  کرد: 
ارائه  با  می توان  شود  مشخص  باکیفیت  پوشاک 
در  پوشاک  زمینه های صادرات  ارزان قیمت،  تسهیالت 
به  وام  بسیاری  موارد  در  کرد.  فراهم  را  آزاد  مناطق 
آنجایی  از  اما  می شود  پرداخت  و صادرات  تولید  ازای 
آنها  نمی توان  نیست،  باکیفیت  تولیدی  کاالی  که 
تولیدکننده  دست  روی  کاال  بنابراین  کرد؛  صادر  را 
می ماند و در نتیجه نمی تواند وام های خود را پرداخت 

کند.

کشورها نیز از امکانات ایران استفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال  حاضر 
ایران  از  که  زمانی  آمده،  ایران  به  که  گردشگری  هر 
برگشته خود او یک ُمبلغ شده است؛ بنابراین باید کمی 
در زیرساخت ها برنامه ریزی و کار شود یعنی در بوم گردی 
و  پذیرایی  و  هتلینگ  نقل،  و  حمل  سیستم  هتل ها،  و 

همچنین تربیت نیرو کارهای اساسی صورت گیرد.
وی همچنین درخصوص وجود ظرفیت های گردشگری 
در مناطق آزاد بیان داشت، مناطق آزاد کشور ظرفیت های 
گردشگری بسیاری زیادی در حوزه های طبیعی و تاریخی 
این  در  شده  انجام  زیرساخت های  به  توجه  با  که  دارند 
مناطق و همچنین وجود قوانین ورود گردشگران به این 
مناطق بدون نیاز به ویزا می تواند نقش بسیار زیادی در 
حوزه جذب گردشگران خارجی در کشور داشته باشد که 

باید به این امر بیشتر توجه داشت. 

در حوزه فرهنگی در زمینه گردشگری کار 
بسیاری انجام نشده است

وی با انتقاد از اینکه از نظر فرهنگی کار بسیاری انجام 
فعال  زمینه  این  در  باید  رسانه ها  گفت:  است،  نشده 
باشند؛ چراکه با آن هجمه ای که علیه ایران و منابع آن 
دعوت  ایران  به  را  گردشگران  باید  می شود،  سیاه نمایی 

کنیم تا این آثار بحران را خنثی کنند.
اکبری عنوان کرد: در مسابقات فوتبال المپیک بسیاری 
ایران را  تا تیم ملی  از کشورهای دیگر آمدند  ایرانیان  از 
تشویق کنند؛ این مسائل نشان می دهد که در ایران ریشه 
دارند، خاستگاه آنان اینجاست، بنابراین باید به این گونه 

مسائل احترام گذاشته و توجه شود.

دولت باید در حوزه گردشگری 
تسهیل گر باشد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به این سوال که مجلس و دولت چه کمکی می تواند در 
زمینه گردشگری داشته باشد، گفت: دولت نباید خودش 
و  باشد  تسهیل گر  باید  بلکه  کند  مدیریت  را  کار  این 
موانع را بردارد تا با ایجاد زمینه های الزم و ورود بخش 
خصوصی در این کار کمک کننده باشد و تورگردان نباشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  زیست  محیط  و 
الزاماتی در این زمینه پیش بینی شود و بخش  باید  کرد: 
خصوصی نیز هدایت شود تا خود را تجهیز کند؛ در بخش 
گردشگری باید توجه به تنوع منابع و جوامع محلی و بومی 
شود، مجلس نیز باید با وضع قوانین زمینه را برای حضور و 
فعال سازی بخش خصوصی و ورود گردشگر تسهیل کند.



اخبار منطقه آزاد انزلی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی با حضور در مراسم رونمایی از کتاب 
مجموعه قوانین و مقررات تجاری اوراسیا که 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی  اتاق  ساختمان  در 
کشاورزی کشور و نشست با هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی ایران و اتاق مشترک ایران و روسیه، 
به تجزیه و تحلیل الزامات توسعه روابط ایران 

با روسیه و کشورهای حاشیه خزر پرداخت.
بالغ  حجم  از  اینکه  بیان  با  مسرور  دکتر 
و  روسیه  تجاری  دالری  ۷۰۰میلیارد  بر 
رقمی  کشور  این  واردات  دالری  ۲۵۰میلیارد 
دارد،  اختیار  در  ایران  را  درصد  یک  از  کمتر 
از  ایران  راهکارهایی درخصوص توسعه سهم 
روسیه  ویژه  به  خزر  حاشیه  کشورهای  بازار 
موفق  برای حضور  داشت:  اظهار  و  کرد  ارائه 
در بازار روسیه، نیازمند برنامه خاصی به منظور 
فرادستگاهی  و  فرابخشی  موانع  برخی  رفع 
به  دستگاه  تمرکز یک  با  مهم  این  و  هستیم 

تنهایی حاصل نمی شود.
اتفاقات  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نرم افزاری و سخت افزاری  در حوزه های  اخیر 
در مسیر توسعه روابط ایران و روسیه را مورد 
ایجاد  موافقت نامه  انعقاد  و  داد  قرار  توجه 
منطقه تجاری آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا 
را در این جهت ارزیابی کرد و اظهار امیدواری 
گسترش  در  موجود  تعرفه ای  موانع  که  نمود 
روابط تجاری ایران با روسیه در چارچوب این 
موافقت نامه برطرف و محصوالت ایرانی وارد 

بازار کشورهای روسیه و قزاقستان شود.
انزلی  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
اشاره ای به حجم مبادالت کشورهای مناطق 
بر  با تصریح  و  نمود  روسیه  با  مختلف جهان 
و  تسهیل  جهت  جدی  اقدامات  انجام  لزوم 
توسعه مبادالت، به نقش منطقه متبوع خود در 
این راستا اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد انزلی 
و  توسعه ای  طرح های  اخیر،  سال  چند  ظرف 
به صورت  که  کرده  اجرا  مختلفی  زیرساختی 
نمونه می توان از بهره برداری از مجتمع بندری 
دریای خزر  در  ایران  بندر  بزرگترین  کاسپین، 
نام برد؛ بندری که با توجه به آبخور مناسب، در 
صورت تردد کشتی ها با ظرفیت باال در خزر، 
پتانسیل خدمات رسانی به این کشتی ها را نیز 
این  بنادر  سایر  در  که  ظرفیتی  می باشد؛  دارا 
کریدورهای  فعالسازی  در  و  ندارد  وجود  دریا 

عبوری از منطقه نقش موثری دارد.
وی از اتصال مجتمع بندری کاسپین به مسیر 
ریلی کشور در ظرف سه سال آینده با همکاری 
وزارتخانه های  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مرتبط و حمایت دولت خبر داد و اظهار داشت: 
مطمئن هستیم که بندر کاسپین و منطقه آزاد 
انزلی در افزایش حجم مبادالت تجاری ایران 
ایفا  موثری  نقش  اوراسیا  حوزه  کشورهای  با 

خواهد کرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی فلسفه عملکردی مناطق آزاد 
و  اقتصادی  همکاری های  در  تسهیل گری  را 
متبوع  سازمان  آمادگی  و  کرد  معرفی  تجاری 
خود را جهت خلق مزیت های رقابتی مورد نظر 
اتاق بازرگانی کشور به منظور تسهیل در روند 
توسعه مراودات با کشورهای هدف در حاشیه 

خزر و اوراسیا اعالم نمود.
کتاب  از  رونمایی  مراسم  در  است،  گفتنی 
مجموعه قوانین و مقررات تجاری اوراسیا که 
توسط سیدجلیل جاللی فر گردآوری و ترجمه 
شده و از سوی اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
روسیه منتشر گردیده، عالوه بر پدرام سلطانی 
علیرضا  کشور،  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
تیزهوش  هادی  ایران،  اتاق  دبیرکل  اشرف 
روسیه،  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  تابان 
دکتر سیده فاطمه مقیمی و سایر اعضای هیات 
ایران- روسیه  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیسه 
خزر حضور  و  اوراسیا  حوزه  فعال  بازرگانان  و 

داشتند.

خلق مزیت های رقابتی 
در منطقه آزاد انزلی به 
منظور توسعه مبادالت 

تجاری با کشورهای 
حاشیه خزر و اوراسیا
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با حضور استاندار گیالن، رئیس هیات مدیره 
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، معاون دبیرخانه 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تخلیه  عملیات  استانی،  مقامات  از  جمعی 
در  چین  نینگو  بندر  از  شده  حمل  کاالهای 

بندر کاسپین آغاز شد.
مراسم  حاشیه  در  ساالری  مصطفی  دکتر 
نینگو  بندر  از  تجاری  محموله  اولین  ورود 
برای  را  اتفاق  این  کاسپین،  بندر  به  چین 
کشورمان بسیار مبارک ارزیابی کرد و گفت: 
از کشور چین و  از طریق قطار  این محموله 
سپس قزاقستان و نیز در ادامه از بندر آکتائو 
به صورت دریایی به بندر کاسپین حمل شده 

است.
یک  را  چین- قزاقستان- ایران  کریدور  وی 
ظرفیت تجاری جدید برای کشور دانست و با 
تقدیر از تالش های سازمان منطقه آزاد انزلی 
داشت:  اظهار  کریدور  این  فعالسازی  برای 
محدودیت های جدی که بعضا بنادر جنوبی با 
آن مواجه می شوند، در این مسیر وجود ندارد.

از  کاال  حمل  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
بنادر  برای  بزرگ  ظرفیت  یک  را  مسیر  این 
شمال کشور دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم 
و  صادرات  شامل  خارجی  تجارت  ظرفیت 
افزایش  جدید  کریدور  طریق  از  را  واردات 
دیگر  به  محموله ها  انتقال  آن،  تکمیل  در  و 
توسعه  را  غرب  و  شمال  سمت  در  کشورها 
تجاری  تراز  کردن  مثبت تر  شاهد  تا  دهیم 

کشور باشیم.
کاسپین،  بنادر  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 

کریدور چین-قزاقستان-ایران یک ظرفیت تجاری جدید برای کشور است

انزلی و آستارا می توانند نقش جدی تر و سهم 
کنند، گفت:  ایفا  تجارت خارجی  در  بیشتری 
بنادر گیالن  بین  آمادگی در  این  خوشبختانه 

روز به روز در حال افزایش و توسعه است.
وی با اشاره به اینکه حمل کاال در مسیرهایی 
جاده  به  متکی  قزاقستان  به  چین  همچون 
از  مسیر  این  در  کاال  حمل  افزود:  نیست، 

طریق خط آهن به بنادر متصل می شود.
دکتر ساالری به نقش موثر تکمیل خط ریلی 
سهولت  و  هزینه  کاهش  در  رشت-انزلی 
با  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  کاالها  جابجایی 
این اقدام، رغبت صاحبان کاالها در استفاده 

از این مسیر افزایش پیدا می کند.
در  نیز  را  رشت-آستارا  راه آهن  تکمیل  وی 
و  کرد  ارزیابی  مهم  کاال  جابجایی  فرآیند 

انزلی

حضور  با  دیبا  تجاری  کشتی  پهلوگیری  با 
امور  و  حقوقی  معاون  گیالن،  استاندار 
آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مجلس 
و  کشوری  مقامات  مجلس،  نمایندگان 
استانی و فعاالن اقتصادی در مجتمع بندری 
مبدا  از  تجاری  محموله  نخستین  کاسپین، 
بندر نینگبو در شرق چین، وارد منطقه آزاد 

انزلی شد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مراسم  این  حاشیه  در  انزلی  آزاد  منطقه 
گذشته  سال  سه  تالش های  به  اشاره  با 
مجموعه مدیریتی خود به منظور راه اندازی 
داشت:  اظهار  تجاری،  جدید  مسیر  این 
اهمیت کریدور جدید میان دو کشور ایران و 
چین زمانی مضاعف می شود که متوجه طرح 
یک  کمربند،  »یک  عنوان  با  چین  بزرگ 
جاده« شویم، به این معنی که این کریدور 
تجاری به عنوان مسیر جایگزین میان چین 

و اروپا به ایفای نقش خواهد پرداخت.
دکتر رضا مسرور با بیان اینکه ظرف ۳سال 
گذشته مذاکرات متعددی با مسئولین بخش 
و  چین  کشورهای  خصوصی  و  دولتی 
قزاقستان درخصوص کریدور جدید تجاری 
برگزار  جنبی  مسیر  عنوان  با  مسیر  این  در 
نخستین  پهلوگیری  با  کرد:  اضافه  شد، 
محموله که کاال را از شرقی ترین نقطه چین 
به  چین-  قزاقستان- ایران  کریدور  مسیر  در 
از  کاال  ترانزیت  فرصت  درآورده،  حرکت 
طریق این مسیرتجاری به اروپا و کشورهای 
به  جدید  مسیر  تا  می شود  فراهم  منطقه 
به  چینی ها  بزرگ  طرح  از  بخشی  عنوان 

ایفای نقش بپردازد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 
محموله  این  شده  طی  مسیر  به  ادامه  در 
تصریح  و  اشاره  خصوصی  بخش  کاالیی 
دوچرخه،  قطعات  حاوی  محموله  این  کرد: 
لوازم موتورهای صنعتی، کاغذ دیواری، لنت 
توسط  نینگبو  بندر  از  که  است  و...  خودرو 
خط ریلی داخلی چین به منطقه خورگوس 
قزاقستان منتقل شده  با  این کشور  در مرز 
و سپس از طریق خط ریلی در طول کشور 
قزاقستان به بندر اکتائو وارد و از طریق این 
کاالیی  محموله  فروند کشتی،  با یک  بندر 

ترانزیت شده به بندر کاسپین وارد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

استاندار گیالن در مراسم ورود اولین محموله تجاری از بندر نینگو چین به مجتمع بندری کاسپین:

اتصال  نقش  و  اهمیت  هم اکنون  اینکه  بر 
ریل به بنادر انزلی و کاسپین بسیار افزایش 
یافته، خواستار تسریع در این مهم به منظور 
کشور  ارزی  درآمدهای  توجه  قابل  افزایش 
اقتصادی  فعالین  کرد:  نشان  خاطر  و  شد 
توجه داشته باشند که زمان و هزینه کمتر از 
مزایای این مسیر تجاری در مقایسه با مسیر 

موجود میان دو کشور است.
ایران  جدید  کریدور  مزایای  است،  گفتنی 
از  پیگیری  از چندین سال  و چین که پس 
راه اندازی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سوی 
و  کشور  دو  مبادالت  گسترش  در  شده، 
حائز  بسیار  خزر  دریای  در  تجارت  توسعه 
اهمیت است و نسبت به مسیرهای موجود از 

طریق دریای زرد، اقیانوس هند و بندرعباس 
کاهش  و  مدت زمان  کاهش  در  جنوب،  در 
از  این موضوع  است که  تاثیرگذار  هزینه ها 
مهم ترین ویژگی های این کریدور محسوب 
می شود و با توجه به اینکه منطقه آزاد انزلی 
بوده،  پایتخت  به  آزاد  منطقه  نزدیک ترین 
کاالهای وارداتی در کوتاه ترین زمان ممکن 

در پایتخت توزیع می شود.
مسیر ترانزیتی جدید چین- قزاقستان- ایران 
ترکیبی  جدید  مسیرهای  ایجاد  منظور  به 
آزاد  منطقه  با محوریت  و چین  ایران  میان 
در  بار  نقل  و  افزایش ظرفیت حمل  انزلی، 
این  فعالیت  شروع  با  و  است  خزر  دریای 
کاال  تن  ۱۰میلیون  ترانزیت  امکان  کریدور 

فراهم شده است.
در  شهری  نینگبو  است،  ذکر  به  الزم 
در  چین  ججیانگ  استان  شرقی  شمال 
به  و  چین  شرقی  دریای  ۲۵کیلومتری 
عنوان یکی از بنادر صنعتی و تجاری مهم 
این کشور از قرن هفتم تا به امروز شناخته 
شهر  از  کوچکی  نمونه  را  آن  و  می شود 
شانگهای در اقتصاد چین قلمداد می کنند و 
بندر نینگبو از لحاظ توان عملیاتی در ارسال 
محموله های بازرگانی رتبه دوم جهان را به 
خود اختصاص داده؛ به همین منظور انتقال 
عنوان  به  چین  نقطه  شرقی ترین  از  بار 
مسیر  این  در  یافته  توسعه  کامال  منطقه ای 
ترکیبی  جدید  مسیرهای  ایجاد  در  می تواند 
آزاد  منطقه  با محوریت  و چین  ایران  میان 
در  بار  نقل  و  افزایش ظرفیت حمل  انزلی، 

دریای خزر نقش موثری داشته باشد.

براساس  کاالها  جابجایی  اولویت ها  گفت: 
دریایی،  نقل  و  حمل  ترتیب  به  بودن،  ارزان 
حداقل  به  که  است  هوایی  و  جاده ای  ریلی، 
رسیدن بخش جاده ای با اتصال به خط ریلی 

توسعه تجارت گیالن را به دنبال دارد.
مزیت  کریدورها،  تکمیل  داشت:  اظهار  وی 
جابجایی  قیمت  تا  می کند  تقویت  را  رقابتی 

کاال و مدت آن کاهش پیدا کند.
گفتنی است، محموله های قبلی این کریدور 
از مرکز و غرب چین به ایران حمل شده بود 
و اهمیت این محموله جدید به دلیل مبدا آن 
در شرق چین است که نشان دهنده مزیت این 
مسیر برای انتقال کاال از چین به ایران نسبت 

به مسیرهای فعلی است.
پس  که  چین  و  ایران  جدید  کریدور  مزایای 

آزاد  از سوی منطقه  پیگیری  از چندین سال 
انزلی راه اندازی شده، در گسترش مبادالت دو 
کشور و توسعه تجارت در دریای خزر بسیار 
مسیرهای  به  نسبت  و  است  اهمیت  حائز 
اقیانوس هند و  از طریق دریای زرد،  موجود 
زمان  در کاهش مدت  در جنوب،  بندرعباس 
این  که  است  تاثیرگذار  هزینه ها  کاهش  و 
موضوع از مهم ترین ویژگی های این کریدور 
انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  به  توجه  با  و  است 
بوده،  پایتخت  به  آزاد  منطقه  نزدیک ترین 
کاالهای وارداتی در کوتاه ترین زمان ممکن 

در پایتخت توزیع می شود.
قزاقستان  )اروم چی(،  چین  ترانزیتی  مسیر 
به  کاسپین(  )بندر  ایران  آکتائو(،  )بندر 
میان  ترکیبی  ایجاد مسیرهای جدید  منظور 
ایران و چین با محوریت منطقه آزاد انزلی، 
دریای  در  بار  نقل  و  افزایش ظرفیت حمل 
کریدور  این  فعالیت  شروع  با  و  است  خزر 
فراهم  کاال  تن  ۱۰میلیون  ترانزیت  امکان 

شده است.
استان  شرقی  شمال  در  شهری  نینگبو 
دریای  ۲۵کیلومتری  در  چین  ججیانگ 
بنادر  از  یکی  عنوان  به  و  چین  شرقی 
قرن  از  کشور  این  مهم  تجاری  و  صنعتی 
را  آن  و  می شود  شناخته  امروز  به  تا  هفتم 
اقتصاد  از شهر شانگهای در  نمونه کوچکی 
چین قلمداد می کنند و بندر نینگبو از لحاظ 
محموله های  ارسال  در  عملیاتی  توان 
خود  به  را  جهان  دوم  رتبه  بازرگانی، 

اختصاص داده است.

دکتر مسرور در جلسه با هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک 

ایران و روسیه گفت:
ورود نخستین محموله تجاری از بندر نینگبو چین به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی
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گفت و گو:
حسین مرادی

صنایع خالق موضوع بسیار نوینی در اقتصاد فرهنگی و هنری در ایران به 
شمار می آید؛ نگاه همیشه به حوزه فرهنگ و هنر بر پایه هزینه بوده است و 
درک مفهوم ایجاد منابع درآمدی در این حوزه، رویکرد و نگاه جدیدی را در 
کشور می طلبد که این روزها شاهد این رویکرد در معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم؛ تیمی 
متشکل از جوان باانگیزه، با نگاهی نو در تالش هستند که با برنامه ریزی و 
هدفگذاری، گفتمان صنایع خالق را با محوریت مناطق آزاد کشور به جریان 
بیندازند؛ از این رو گفت و گویی با مدیران جوان معاونت فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام دادیم که 

ذیل می خوانید.

سیدسجاد نوری مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 

صنایع خالق؛ درآمدزایی از فرهنگ و هنر
مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
هر  اساسا  داشت:  بیان  خالق  صنایع  از  کلی  تعریف  درخصوص  اقتصادی 
موضوعی که به حوزه فرهنگ و هنر مرتبط باشد و بتوان از این موضوعات 
تعریف  در یک  در حوزه صنایع خالق طبقه بندی می شود.  کرد،  درآمدزایی 
علمی، صنایع خالق و صنایع فرهنگی بر مبنای نشر دانش و صنعت پایه ریزی 
شده و اساس آن هنر است. صنایعی که به تولید خالقانه محصوالت ملموس 
و غیرملموس فرهنگی می پردازند و مورد حمایت قوانین مالکیت فکری باشند. 
در واقع صنایع خالق از هم گرایی صنایع فرهنگی، فناوری و خالقیت های 
انسانی شکل می گیرد و بیشتر از هر صنعتی می تواند ارزش افزوده اقتصادی 

داشته باشد.  
دسته بندی ها در حوزه صنایع خالق بسیار متنوع است و بخش گسترده ای را 
تحت پوشش دارد، حتی در برخی از تعاریف، اکوسیستم استارتاپی هم در حوزه 

صنایع خالق گنجانده شده است. 
 

منبع درآمدی جدید در مناطق آزاد با صنایع خالق
سیدسجاد نوری درباره تعریف صنایع خالق در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی اظهار کرد: تعریف ما در دبیرخانه، حوزه های فرهنگی و هنری 
است که تاکنون با نگاه بخش هزینه  بر دیده شده است، به عنوان نمونه با توجه 
به برگزاری حجم بسیار زیادی از رویدادها در مناطق آزا،د اما کمتر رویدادی 
رویکرد اقتصادی داشته و به عنوان یک منبع درآمدزا تعریف شده است، این 
در حالی است که رویدادها در دنیا در حال حاضر درآمدزایی می کنند و حتی 
این رویدادها ماهیت یک شهر و نگاه ها را به آن تغییر می دهند. هر حوزه ای 
که مربوط به فرهنگ و هنر باشد و ماهیت اقتصادی داشته باشد و بتوان از 
آن درآمد زایی کرد، در حوزه صنایع خالق طبقه بندی می شود که اکنون ما 
به دنبال پرداختن به این موضوعات در مناطق آزاد هستیم و اساسا هدف و 
ماموریت این است که با ایجاد این گفتمان، یک مبنای درآمدزایی جدید برای 
مناطق آزاد ایجاد نماییم. در حال حاضر مناطق آزاد درآمدهای خود را از صنایع 
سنگین و تجارت به دست می آورند، این در حالی است که در حوزه صنایع 
خالق و فن آوری های نرم تاکنون درآمدی نداشته ایم و بنا داریم تا این گفتمان 
را ایجاد کرده تا موضوع صنایع خالق در این مناطق به یک منبع درآمدی 

جدید بدل شود. 
 

استعداد نیروی انسانی، مهم ترین موضوع در صنایع خالق
وی درخصوص ماهیت وجود زیرساخت ها در مناطق آزاد و این موضوع که آیا 
بستر در مناطق برای این رویکرد مهیا است، افزود: با توجه به اینکه گستره 
ایجاد  مبنای  تنهایی  به  زیرساخت  بسیار وسیع می باشد، یک  صنایع خالق 
صنایع خالق در یک منطقه محسوب نمی شود. در حال حاضر در دنیا جریان 
از سوی  یعنی  می باشد،  صنایع  سایر  برعکس  دقیقا  صنایع خالق  صادرات 
کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته است و به تعبیری 
کشورهای در حال توسعه در این حوزه پیشرو هستند؛ دلیل اصلی این اتفاق 
به خاطر پیشینه فرهنگی این کشورهاست؛ چراکه این موضوع یک عنصر 
بسیار مهم در صنایع خالق می باشد و اساسا اگر پیشینه فرهنگی وجود نداشته 
باشد، صنایع خالق مصنوعی خواهد شد. در مناطق آزاد کشور این پیشینه 
فرهنگی وجود دارد و از طرفی، چون جنس مناطق آزاد ایران با دنیا متفاوت 
است و به شکلی ما در مناطق آزاد خود بافت شهری داریم، شکل گیری صنایع 
خالق در بستر این مناطق بهتر انجام خواهد شد و به طور کل صنایع خالق 
در بسترهایی که زندگی شهر وجود نداشته باشد اساسا شکل نمی گیرد و به 
تعبیری انسان ها هستند که صنایع خالق را شکل می دهند و ما در مناطق 
آزاد کشور این ظرفیت و بستر انسانی را داریم. نکته ای که در صنایع خالق 
مهم است، ادبیات موضوع است، یعنی فهم این مسئله که می شود از حوزه 
فرهنگ کسب درآمد کرد؛ رسیدن به این مهم، نیاز به انسان، خالقیت و دانش 
فرهنگی در کنار درکی از اقتصاد دارد . اگر این گفتمان را ایجاد نماییم، نیاز به 
زیرساختی مانند صنایع دیگر نداریم. شاید بهتر باشد به این نکته اشاره کنم 
که ما در مناطق آزاد استعداد داریم و استعداد بسیار مهم تر از زیرساخت است. 

 
تعریف زیست نظام صنایع خالق در مناطق آزاد

مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی درباره کارهای انجام شده در این حوزه در مناطق آزاد اظهار داشت: با 
توجه به اینکه حدود 2ماه است که این مدیریت در دبیرخانه شورا شکل گرفته، 
نمی توان گفت که چه کارهایی را انجام داده ایم، بلکه همه را در حال انجام 
هستیم و انجام خواهیم داد و چیزی به عنوان گزارش کار نمی توان ارائه کرد و 
فقط برنامه ها را می توان بیان نمود. یکی از کارهای مهمی که در دست انجام 
داریم، ایجاد زیست نظام صنایع خالق در هر منطقه است؛ در هر منطقه ای 

یکسری استعدادهایی وجود دارد که باید شناسایی کنیم؛ نمی توانیم در یک 
منطقه هم زمان روی موسیقی، تئاتر، سینما، انیمیشن و اسباب بازی کار کنیم، 
چراکه این اتفاق نشدنی است، بلکه باید با توجه به استعدادهای ذاتی مناطق 
یک یا دو موضوع صنایع خالق را آغاز کرده و به یک پایگاه بدل نماییم. برای 
رسیدن به این موضوع باید استعدادها و توانمندی ها را برداشت کنیم، سرمایه 
این موضوعات  برای توسعه  را بسنجیم و یک مسیر  انسانی منطقه  نیروی 
تعریف نماییم و نهایتا آن منطقه تبدیل به قطب آن حوزه بخصوص شود. نگاه 
ما در بخش صنایع خالق، کامال اقتصادی است و به دنبال این هستیم که 
هر منطقه بتواند از ایجاد صنایع خالق، اقتصاد خود را توسعه دهد؛ این تعریف 
زیست نظام صنایع خالق در مناطق آزاد است، موضوعی که با مشاورهای 
مختلف در حال گفتگو در این مبحث می باشیم و برای هر منطقه به صورت 
مستقل زیست نظام را تعریف می کنیم و مراحل را پیش می رویم تا به خروجی 

برسیم. 
آزاد  مناطق  ایجاد مزیت در  پیگیری آن هستیم،  بعدی که در حال  مبحث 
برای صنایع خالق است؛ در صنایع خالق با دو گروه سر و کار داریم، یکی 
جامعه محلی مناطق آزاد که بسیار برای ما مهم می باشند و دوم افرادی که 
در شهرهای بزرگ هستند و می خواهیم آنها را وارد مناطق آزاد کنیم؛ این 
دو گروه برایمان بسیار حائز اهمیت می باشند. یکی از مباحث مهم در شکل 
گیری زیست نظام صنایع خالق، ایجاد مزیت است. ما باید بتوانیم با تدارک 
مزیت نسبت به سرزمین اصلی، جامعه محلی را در این بخش فعال کنیم و 
سایر فعالین مربوط را به مناطق بکشانیم. مزیت هایی که در این خصوص در 
حال ایجاد هستیم شامل، بحث ها و کارهایی می باشد که با صندوق نوآوری 
و شکوفایی در حال پیشبرد هستیم. ایجاد صندوق پژوهش و فناوری صنایع 
خالق مناطق آزاد به این دلیل است که بتوانیم به این واسطه حوزه های صنایع 
خالق را در این مکان ها حمایت کنیم. موضوع بعدی، ایجاد هاب صادراتی 
صنایع دستی در مناطق آزاد است که بتواند صنایع دستی کل کشور را تحت 
پوشش قرار دهد که در این خصوص نگاه ما بحث لجستیک نیست و در واقع 
بر موضوع بازارسازی صادراتی صنایع دستی تمرکز ویژه داریم. یا موضوعات 
مهم و اثرگذار دیگری مانند انیمیشن، بازی و ... اینها موضوعاتی است که ما در 
حال پیگیری هستیم تا بتوانیم شاهد رونق صنایع خالق در مناطق آزاد کشور 

باشیم و امیدواریم بتوانیم خبرهای خوبی داشته باشیم. 
 

تشکیل شورای راهبردی صنایع خالق
نوری درخصوص تشکیل شورای راهبردی صنایع خالق در مناطق آزاد گفت: 
به دلیل این که در صنایع خالق، حوزه ها بسیار گسترده هستند و در هر حوزه 
یکسری افراد توانمند در حال فعالیت می باشند، باید بتوانیم این گفتمان را ایجاد 
نماییم؛ به عنوان مثال در حال حاضر در حوزه هنرهای تجسمی درآمدهای 
بسیار خوبی برای کشور در حال شکل گیری در حراجی ها و گالری ها می باشد و 
یا در صنعت سینما هم همین طور؛ ولی این موضوعات باید گسترش پیدا کند 
و برای اینکه بتوانیم این ادبیات را وارد مناطق آزاد کنیم و از ظرفیت پایتخت و 
شهرهای بزرگ در این مسیر بهره ببریم، در حال تشکیل یک کمیته راهبردی 
با حضور افراد موثر این حوزه هستیم تا بتوانیم از توانمندی های این افراد در 

مناطق آزاد استفاده نماییم.  
 

لزوم افزایش تحقیقات و پژوهش با محوریت صنایع خالق
مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی  درمورد کم بودن فعالیت های تحقیقاتی در حوزه صنایع خالق در 
کشور بیان کرد: به طور کلی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی با محوریت صنایع 
خالق در کشور بسیار کم است، به عنوان مثال ما نمی دانیم که چه میزان از 
GDP کشور از صنایع خالق است؛ این موضوع که ادبیات صنایع خالق در 
کشور نوپا است، یک ضعف قلمداد می شود که ما هم نیاز داریم در مکان هایی 
که الزم است کارهای تحقیقاتی را انجام دهیم. در حوزه زیست نظام، بحث 
علمی و تحقیقاتی بسیار مهم است که بدانیم که وضع موجود چگونه است؛ 
چراکه باید متوجه شویم که به چه شکل و به کدام سمت حرکت کنیم که به 

مقصود برسیم. 
 

نسبت گردشگری و صنایع خالق
وی ادامه داد: گردشگری یکی از موضوعات مهم و اصلی در حوزه صنایع 
خالق است، اما قرار نیست که در همه مناطق صرفا یک مدل گردشگری را 
داشته باشیم، بی شک مدل فرهنگی جوامع محلی در جذب گردشگران بسیار 
تاثیرگذار می باشد. نکته بعدی این است که چون منابع درآمدی گردشگری را 
به وضوح دیده ایم، گرایش  بیشتر به سمت گردشگری است، در صورتی که 
هیچ فرقی میان موضوعات و حوزه های دیگر صنایع خالق با گردشگری وجود 
ندارد و همه بخش ها می توانند همانند گردشگری درآمد بسیار خوبی را برای 
فعالین خود داشته باشند. مسئله مهم این است، زمانی که بتوانیم درآمد خود 
را از یک حوزه اقتصادی صنایع خالق به مردم نشان دهیم، مردم جذب آن 
حوزه اقتصادی می شوند؛ ما باید بتوانیم منابع درآمدی و مدل پول درآوردن از 
صنایع خالق را به مردم نشان دهیم و بی شک اگر بتوانیم این کار را در هر 
حوزه از صنایع خالق انجام دهیم، آن بخش رشد خواهد نمود. موضوع مهمی 
این است که  از منظر سرمایه گذاری وجود دارد،  که در حوزه صنایع خالق 
اساسا در صنایع خالق نیازی به سرمایه گذاری سنگین نیست و سرمایه هایی 
که می توانند باعث رشد صنایع خالق شوند، همان سرمایه های جامعه محلی 
می باشند. در دنیا شهرهای بسیار کوچک و کم جمعیتی را داریم که مبنای رشد 
شهر صنایع خالق بوده است؛ در یونسکو شبکه ای وجود دارد به عنوان شبکه 
شهرهای خالق یونسکو که حدود 72کشور در این شبکه عضو می باشند و در 
حدود 150شهر در آن حضور دارند و از ایران هم رشت و اصفهان در این شبکه 
عضو هستند. این شبکه 7سرفصل مختلف دارد، تعریف شبکه هم این است 
که هر شهر که بتواند قلب تپنده شهر خود را بر مبنای یکی از این 7سرفصل 
بگنجاند، می تواند عضو این شبکه گردد. در ایران رشت به عنوان شهر خالق 
خوراک شناسی و اصفهان به عنوان شهر خالق صنایع دستی عضو این شبکه 
می باشند. در دنیا شهرهایی داریم که مبنای توسعه آنها بر پایه این موضوع بوده 
است؛ به عنوان مثال شهر کن در کشور فرانسه، شهر جشنواره ها است، با وجود 
این که کن شهری است با دنیایی از جاذبه های بسیار زیبا، ولی همه دنیا این 
شهر را به اسم جشنواره های مختلف و خصوصا جشنواره فیلم کن می شناسند 
و این موضوعی ست که باعث توسعه شهر کن شده است. ما نیز با همین نگاه، 
ظرفیت های مناطق آزاد کشور را مورد بررسی قرار دادیم؛ به عنوان نمونه در 
ارس یک پیشینه کهن در حوزه ادبیات داریم؛ شهر کن قبل از این که بخواهد 
به مرکز جشنواره فیلم جهانی بدل شود، افراد را به آنجا می برند و از این افراد 
می خواهند فقط در این شهر فیلم نامه بنویسند؛ قطعا یک تاریخچه ای در این 
حوزه داشته و بررسی هایی پیرامون این موضوع شکل گرفته بوده است؛ حال 
این پیشینه تاریخی را در ارس در حوزه ادبیات داریم و این موضوع می تواند 
برای ما در ارس الهام بخش باشد. این که چگونه با این ظرفیت برخود کنیم، 
هدف و سوال ما است؛ باید استعدادهای ذاتی موجود در مناطق آزاد را شناسایی 
کرده و یک زیرساخت حمایتی در این مناطق مهیا نماییم؛ طبیعتا افراد به آن 
منطقه رجوع می کنند و به سراغ این استعدادها خواهند رفت. یک بخش در 
حوزه صنایع خالق استعداد ذاتی می باشد و بخش دیگر مزیت های رقابتی است 

که ما باید برای تشویق به حضور افراد در مناطق آزاد ایجاد کنیم.

هانی صباغان، مدیر آموزش، سالمت و ورزش دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تعریف یک اکوسیستم آموزش در مناطق آزاد
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ورزش  و  سالمت  آموزش،  مدیر 
اقتصادی درخصوص کارهای انجام شده در حوزه آموزش در مناطق آزاد بیان 
داشت: در حوزه  آموزش در مناطق آزاد در حال دنبال کردن راهبردها و سیات 
کالن این بخش هستیم. در ابتدای شروع فعالیت، اولین کاری که انجام شد، 
آسیب شناسی حوزه آموزش در مناطق آزاد کشور بود و سپس براساس این 
بررسی، یک اکوسیستم درخصوص آموزش در این مناطق از کشور تعریف 
از بخش های مختلفی تشکیل شده که شامل  این اکوسیستم  نموده ایم که 
بخش نظام آموزش رسمی است که این بخش شامل آموزش و پرورش و 
آموزش عالی می باشد و همچنین بحث آموزش های فنی، عمومی، مهارتی 
و آزاد می باشد که به صورت آموزش های غیررسمی در مناطق آزاد در حال 
دنبال شدن است. خالئی که در بحث آموزش در مناطق آزاد کشور دیده ایم، 
مبحث صنعت آموزش بوده است که محتوای دیجیتال آموزشی یا به طور کلی 
فناوری های آموزشی یکی از بخش های اصلی صنایع خالق فرهنگی است و از 
اهداف اصلی معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد »توسعه کسب و کار و گسترش بازار صنایع آموزشی، محصوالت و 
خدمات الکترونیکی آموزش« در مناطق  است. پس ما ارتقای کیفیت آموزش 
و یادگیری الکترونیکی را در دستور کار خود گذاشته و ضمن تعامل سازنده با 
دستگاه های متولی این موضوع، با جدیت آن را پیگیری می کنیم و متاسفانه 
تاکنون به این حوزه بسیار کم توجه شده است. بیشتر در این خصوص نگاه 
اقتصادی در صنعت آموزش )و نگاه کیفی در آموزش های رسمی( با محوریت 
است  این  آموزش ها  این  رویکرد  زیرا  است،  فنی  و  تخصصی  آموزش های 
راستا  در همین  ببرند؛  باال  آزاد  مناطق  در  را  اقتصادی  بهره وری  بتوانند  که 
و  آموزش  جامع  نظام  طرح  نام  به  داده ایم  پیشنهاد  و  آماده  را  طرحی  یک 
توانمندسازی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، که این طرح مانند چتری در 
باالی نظام آموزشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار می گیرد و اهدافی که این 
طرح دنبال می کند در حوزه بهبود توسعه فعالیت ها و شاخص های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی مناطق آزاد است و باعث ارتقای بهره وری سازمان ها و 
مراکز اقتصادی فعال که در حال انجام کارهای تجاری و اقتصادی هستند، 
می شود؛ همچنین باعث تقویت تخصصی تر بهره وری نیروی کار در مناطق 
آزاد می شود و نیز زیرساخت های مدیریتی بخش آموزش را در این مناطق 
تقویت می کند و یک نظامی است برای ارزیابی و اعتبارسنجی مراکز آموزش 
که در حال حاضر در مناطق آزاد وجود دارند؛ ارزیابی فنی این مراکز را پایش 
می کند. مدل پیاده سازی این طرح بر پایه تصدی گری مجری این طرح نیست؛ 
در ابتدا این طرح یکسری مطالعات اولیه انجام می دهد و شرایط نیروی کار 
را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بررسی می کند و سپس استاندارهای 
شغلی را در این مسیر تعریف می نماید و در این خصوص آزمون هایی را هم در 
این حوزه برگزار می کند و عالوه بر این، می تواند به بنگاه های اقتصادی که در 
مناطق آزاد وجود دارند در خصوص جذب نیروی کاری متخصص هم مشاور 
دهد و درباره نحوه تامین نیروی انسانی پیشنهاد ارائه کند. در همین خصوص 
قرار است یک بانک اطالعاتی نیروی کار و پوزیشن های کاری که در مناطق 
آزاد وجود دارد و بنگاه های اقتصادی در مناطق نیازمند این جایگاه های شغلی 
هستند با یک سامانه خاص این دو به هم متصل شوند تا فعالین اقتصادی 
تامین  اطالعاتی  بانک  این  از طریق  را  انسانی خود  نیروی  نیازهای  بتوانند 
کنند. در این طرح همان طور که اشاره نمودم آزمون هایی به صورت مرتب 
به  کار تخصصی  نیروهای  به  را  اعتبارسنجی  و گواهی های  برگزار می شود 
صورت WORK ID اعطا می کند و می تواند گزارش ها و تحلیل های آماری 

را در اختیار مدیران مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی  قرار دهد که در حوزه 
سیاست گذاری هایی که در این بخش انجام می دهیم، براساس گزارش هایی 
که سیستم در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند راهبری را حوزه آموزش 

انجام دهند.

آموزش نیروی انسانی براساس نیازهای منطقه ای
هانی صباغان در ادامه افزود: یکی از کارهایی که این سیستم نظام آموزشی 
به صورت ثابت انجام می دهد، پایش نیروی های کاری فعلی و فعال در مناطق 
آزاد است و با توجه به رویکرد اقتصادی که هر منطقه دارد، بازآموزی نوین 
ضمن خدمت برای پرسنل فعال را انجام می دهد ، به عنوان نمونه یک منطقه 
مانند کیش رویکرد اقتصادی آن گردشگری است، سیستم به صورت اتوماتیک 
آموزش هایی با محوریت گردشگری انجام می دهد و موسسات آموزشی که به 
صورت خصوصی در مناطق آزاد در حال فعالیت هستند را به سمت سیاست 

جامع منطقه ای که فعالیت می کنند، هدایت می کند.

اجرای طرح نظام آموزشی در کوتاه مدت و بلندمدت
وی درباره فازهای مختلف طرح نظام آموزش در مناطق آزاد اظهار کرد: فاز 
اول این طرح شامل مطالعات، برنامه ریزی و شناخت است؛ در واقع در حدود 
4ماه زمان در نظر گرفته ایم که بتوانیم اطالعات اولیه را استخراج نماییم. فاز 
دوم که فاز اصلی این طرح است، در حدود 2سال زمان می برد تا بتوانند در 
کل مناطق بر روی کلیه اطالعات پایش ها انجام شود و طبیعتا این طرح پس 
از این دو سال نیاز به بازنگری و اصالح دارد که به صورت داینامیک اصالح 
و بازنگری طرح صورت خواهد گرفت؛ این طرح به شکل خودگردان انجام 

خواهد شد و نیاز به حمایت مالی از سوی مناطق آزاد و دبیرخانه ندارد.

نظام  آموزشی مناطق آزاد همسو با سطوح بین المللی
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ورزش  و  سالمت  آموزش،  مدیر 
طرح  این  گفت:  دنیا  در  آموزش  نظام  طرح  اجرای  درخصوص  اقتصادی 
موضوع جدیدی در دنیا نیست و کشورهای پیشرفته مانند استرالیا و فنالند 
که نظام های آموزشی بسیار پیشرفته دارند، سطوح مختلفی را برای نیروهای 
کاری خود درنظر می گیرند و اکثر این دوره ها  نتیجه محور هستند و بر روی 
آموزش های  دارند و  مهارت های شغلی و صالحیت های کسب شده تمرکز 
ارجح یا مهارت های به روز در صنعت را شناسایی می کند. این فرآیند انتقال 
دانش را تسهیل می کند و راه های آموزشی انعطاف پذیری را به متقاضیان ارائه 
می دهد و آموزش های حرفه ای را براساس سطحی که نیروی کاری نیاز دارد 
اختصاص می دهند و در این حوزه، از سطح کارکنان مبتدی تا مدیران کالن 
را شامل طرح های آموزشی با سطوح مختلف قرار می دهند و نکته مهم این 
است که کلیه این آموزش ها جدا از سطوح آموزش های آکادمی و دانشگاهی 
می باشند. تمامی ارائه دهندگان دوره ها از استاندارد مشخصی باید تبعیت کنند. 
نظام جامع آموزشی این استانداردها را تعیین می کند. این استانداردها از دو 
جنبه کیفیت را مورد نظر قرار می دهند؛ یکی کیفیت برگزاری دوره و دیگری 

نیازسنجی که چه دوره هایی کاربردی تر هستند.

برگزاری نمایشگاه صنایع آموزشی در مناطق آزاد
بیان کرد: در  آزاد  آموزشی در مناطق  نمایشگاه صنایع  برگزاری  وی درباره 
دل طرح نظام جامع آموزشی، بحث برگزاری نمایشگاه صنایع آموزشی را هم 
دیده ایم و پیش بینی کرده ایم که اولین نمایشگاه صنایع آموزشی را در مناطق 
آزاد جزیره کیش برگزار نماییم و با توجه به بازخوردی که از اولین نمایشگاه 
برگزار گردد.  آزاد  بعدی در دیگر مناطق  خواهیم گرفت، می تواند دوره های 
اهدافی که از برگزاری این نمایشگاه داریم، موارد بسیار زیادی است که شامل 
افزایش ارتباط و تعامل بین قطب های عرضه و تقاضای محصوالت آموزشی 
و خدمات آموزشی، نمایش ظرفیت ها و بسترهای آموزشی و مهارتی که در 
مناطق آزاد کشور وجود دارد و معرفی اکوسیستم های نوآوری و کارآفرینی 
است و اگر بتوانیم در این راستا سرمایه گذاری هایی را در مناطق آزاد جذب 
وجود  به  عنایت  با  بود؛ همچنین  خواهد  توجه  قابل  بسیار  ما  برای  نماییم، 
شرکت های نوپا و دانش بنیان در این مناطق، با معرفی خود و دستاوردهایی 
که دارند می توانند از این فضا برای رونق کسب و کارهای خود نیز استفاده 
کنند. موضوع نمایشگاه صنایع آموزش مبحثی است که در کشور مغفول مانده 
بود، ما بررسی که کردیم در سال 83 تا 84 در کشور یک نمایشگاهی با این 
موضوع در تهران برگزار شده بود، ولی چون جامعیتی حول این موضوعاتی که 
عرض کردم نداشته ، موفق نبوده و دامنه بزرگی از فعالین این بخش را هم در 
بر نگرفته بود. این مدل نمایشگاه نمونه های خارجی بسیار بزرگ و موفقی دارد، 
مانند نمایشگاه GETEX امارات که هر سال برگزار می شود و تقریبا از 25کشور 
شرکت کننده بین المللی در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند و حوزه اقتصادی 
بسیار بزرگی را در برمی گیرد. رویکردمان این است که مناطق آزاد با توجه به 

مدل هایی که برای رشد و توسعه خود دارند، آموزش هایی با مدل رشد و توسعه 
خود در دستور کار قرار دهند؛ این موضوع نیاز به یکسری ظرفیت ها دارد که 
می توانیم این ظرفیت ها را با برپایی این نمایشگاه ها بیشتر بروز دهیم و با تقابل 

گروه هایی که در نمایشگاه حضور پیدا می کنند، این مباحث را پیش ببریم.

جذب دانشجوهای خارجی در دانشگاه های مناطق آزاد
مراکز  در  کشور  از  خارج  و  داخل  از  دانشجو  جذب  درخصوص  صباغان 
ما دارای دانشگاه های بسیار خوبی در  اظهار داشت:  آزاد  دانشگاهی مناطق 
مناطق آزاد هستیم و در حدود 42دانشگاه در حوزه آموزش عالی در این مناطق 
از کشور به صورت فعال وجود دارند و بیش از هفتاد هزار دانشجو در کلیه 
مناطق آزاد مشغول به تحصیل هستند؛ رویکردی که ما برای دانشگاه های این 
مناطق درنظر داریم، عبور از نسل 1 و 2 دانشگاه ها و ورود به نسل سوم و چهارم 
دانشگاه ها است و نکته دیگر جذب دانشجو خارجی می باشد؛ محققان تاسیس 
دانشگاه را به چهار نسل تقسیم می کنند؛ شاخص نسل اول، ارائه مدرک بوده 
و تعداد فارغ التحصیالن، نشانه فعالیت و رتبه دانشگاه ها محسوب می شده که 
عمر این دوره پس از جنگ جهانی دوم به پایان رسیده است. در نسل دوم که تا 
سال 1960 ادامه داشت، شاخص فعالیت دانشگاه ها، تولید علم از طریق نوشتن 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  فناوری  سوم،  نسل  دانشگاه های  در  بود.  مقاالت 
دانشگاه، نقش خود را در تولید ثروت ایفا کرد و عمر آن تا سال 2000 بود؛ اما در 
حال حاضر نقش دانشگاه های نسل چهارم، تولید رفاه تعیین شده و دانشگاه ها 
حرکت خود را به این سمت و سو آغاز کرده اند. دانشگاه های نسل چهارم جدا 
از وظایف دانشگاه  های سه نسل گذشته، ماموریت دارند تا در شکل دهی آینده 
جامعه خود نقش ایفاء نمایند. تشخیص اینکه جامعه شان در چه و ضعیتی است 
و در چه وضعیتی باید باشد؛ سرمایه گذاری های مالی و انسانی باید به کدام 
سو سوق یابند و چگونه باید جامعه را به سمت وضعیت مطلوب هدایت کرد. 
یعنی دانشگاه نسل چهارم باید ضمن بررسی روندهای جاری و آتی جهانی 
و تشخیص نقاط قوت و ضعف جامعه، مسیر سیاست های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی منطقه را به سمت و سویی رهنمون شوند که منطقه بتواند 

جایگاه مناسب خود را در نظام بین الملل به دست آورد.
با  همجواری  و  مرزی  عمدتا  مناطق  در  آزاد  مناطق  قرارگیری  به  توجه  با 
کشورهای همسایه و با عنایت به حضور پردیس های دانشگاه صنعتی شریف، 
شهید بهشتی، دانشگاه تهران و امیرکبیر قابلیت جذب دانشجو از کشورهای 
همسایه را دارند؛ به عنوان نمونه امسال در پردیس دانشگاهی ارس موفق 
آلمان  از  از کشور عراق، سوریه و چند دانشجو  تعداد زیادی دانشجو  شدیم 
را جذب نماییم و در  پردیس دانشگاه تهران ارس مشغول تحصیل شوند. 
نگاه مان این است که دانشگاه های مناطق آزاد بین المللی تر عمل کنند و جذب 

دانشجو خارجی داشته باشند.

طرح جامع آموزشی مناطق آزاد بر پایه 
توانمندسازی جوامع محلی

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ورزش  و  سالمت  آموزش،  مدیر 
جوامع  توانمندسازی  درخصوص  دبیرخانه  این  برنامه های  درباره  اقتصادی 
شاکله  و  ساختار  کرد:  بیان  آزاد  مناطق  در  آموزشی  حوزه های  در  محلی 
سیستم جامع آموزشی در مناطق آزاد که طرح آن در حال اجراست، بر پایه 
توانمندسازی جوامع محلی می باشد؛ بی تردید جمعیت جوامع محلی و میزان 
سطح علمی در هر منطقه متفاوت است، اما برنامه ما این است که با توجه 
به اینکه اغلب جوامع محلی دوره های مهارتی و آموزشی کمتری را دیده اند، 
بتوانیم در این نظام جامع آموزشی با اولویت بیشتری در حوزه های آموزشی با 
نگاه توانمندسازی و جذب جوامع محلی کار را اجرایی کنیم؛ باید بتوانیم نیروی 
انسانی را به یک سرمایه اجتماعی بدل نماییم که هم برای منطقه مفید است 

و هم برای رشد و تعالی جامعه محلی بسیار مثبت خواهد بود.

توانمندسازی نیروهای سازمان های مناطق آزاد در دستور کار دبیرخانه
اقتصادی  بنگاه های  در  که  محلی  کار  نیروهای  بازآموزش  درخصوص  وی 
بخشی  آموزشی،  به سیستم جامع  توجه  با  کار می باشند، گفت:  به  مشغول 
را برنامه ریزی کرده ایم که با استفاده از آموزشگاه ها، دانشگاه های بین المللی 
و آکادمی هایی که در مناطق آزاد وجود دارند و حتی اگر مراکز در مناطق هم 
وجود نداشته باشد، بتوانیم از تهران و یا خارج از کشور با درنظر گرفتن نیاز، 
ساختارهای آموزشی را با مدل خرید خدمت در این مناطق در جهت آموزش 
و همچنین باال بردن بهره وری نیروی های انسانی سازمان ها مهیا کنیم. در 
برنامه ریزی که در طرح جامع انجام داده ایم، سازمان های مناطق آزاد را هم به 
عنوان یک متقاضی آموزش دیده ام و برای بازآموزشی و کسب مهارت های 
تخصصی پرسنل سازمان ها هم با توجه به نیاز و اعالم سازمان های مناطق 
آزاد اقدام خواهیم نمود که این موضوع را در شورای عالی مدیران عامل مطرح 
شد و تمامی مدیران عامل مناطق آزاد از این مسئله استقبال کرده و خواستند 

خالقیتتجاریباتوسعهاقتصادنویندرمناطقآزاد
که در کنار این طرح بحث توانمندسازی نیروهای سازمان های مناطق آزاد را 

هم دنبال نماییم.

راه اندازی کمپ رهبران جوان در مناطق آزاد
مدیر آموزش، سالمت و ورزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در پایان درخصوص راه اندازی کمپ رهبران جوان با مشارکت مدیریت صنایع 
خالق دبیرخانه شورا بیان داشت: طرحی را در حال پیگیری هستیم با عنوان 
کمپ رهبران جوان؛ ویرایش های اولیه این طرح انجام شده و در حال حاضر در 
حال دریافت بازخوردهای این طرح می  باشیم تا بتوانیم آن را تکمیل نماییم تا 
انشااهلل اولین ارائه این طرح صورت بگیرد. در این طرح بنا داریم که مشکالت 
صنایع، سازمان ها و بنگاه های تجاری و صنعتی که در مناطق آزاد وجود دارند 
را جمع آوری کرده و مشکالتی که فعالین داخل مناطق آزاد با آنها درگیر هستند 
را شناسایی نماییم و سپس با دعوت از افراد نخبه و خالق، در یک رویداد چند 
هفته ای این مسائل مطرح شود و این افراد با توجه به اکوسیستمی که برایشان 
این  در  اقتصادی  فعالین  این مشکالت  برای  راه حل  دنبال  به  تعریف شده، 
مناطق آزاد بگردند که پس از تکمیل شدن این طرح، اطالعات تکمیل تری را 

حضورتان اعالم خواهیم کرد.

علی حسنلو، مدیر هنری، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد بستری نو برای اقتصاد هنر ایران
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  هنری،  مدیر 
به  برای ورود  آزاد  دبیرخانه مناطق  بین المللی  اقتصادی درخصوص رویکرد 
اقتصاد هنر بیان داشت: مناطق آزاد ایران با توجه به ماموریتی که برای آنها 
تعریف شده باید در تمام حوزه ها وجه بین المللی خود را فعال تر نمایند و قرار 
نیست که تنها در سطح محلی و استانی فعالیت اقتصادی کنند؛ درست است 
که هر منطقه آزاد البته برخالف مدل های مرسوم مناطق آزاد دنیا، در یک اقلیم 
و منطقه بومی ایجاد شده، اما مدیریت این مناطق باید بین المللی فکر کرده 
و بین المللی صحبت کند؛ بنابراین با همین دیدگاه و در همین مسیر شروع 
به تعریف یکسری برنامه ها کرده ایم که اولین برنامه در حوزه هنری، برپایی 

رزیدنسی های هنری بوده است.
کارکرد رزیدنسی ها در دنیا متفاوت است، اما در شکل کلی محملی است برای 
هنرمندان متفاوت که در یک مکان و زمان خاص و دست به خلق اثر هنری 
یا پروژه هنری می زنند. این بازه زمانی از دو هفته تا حتی یک ساله تعریف 
می شود و هنرمندان در این مکان دور هم جمع می شوند و افکار و فرهنگ های 
خود و ایده های شان را با هم به اشتراک می گذارند و در نهایت یک خروجی 
هنری خلق می کنند. در ادامه و تکرار این برنامه ها در مناطق آزاد در نظر داریم 
که این آثار هنری را در را تبدیل به گنجینه ای کنیم که استفاده های فراوانی از 

آن می توان داشت و خود پیش نیاز ورود به بازار هنر است.
بسیار  آن  افزوده  ارزش  که  است  سرمایه گذاری  نوعی  به  رزیدنسی ها  این 
باالست. شاید پیش تر باورپذیر کردن این نکته که آثار هنری ایران هم می تواند 
وارد بازار پررونق فروش و حراج شود سخت بود، اما وقتی حراج تهران در این 
سال ها به عینه آن را اثبات کرد ما نباید تردیدی در خود موضوع داشته باشیم، 
بلکه باید دنبال نقش یکتا و بکر خود در این بازار بگردیم. مناطق آزاد سکوی 
ارتباط بین المللی ایران هستند، پس در اقتصاد هنر هم می تواند چنین نقشی 

برای خود تعریف کند.
حرف  فیزیک  درباره  دارد.  هم  پیش نیازهایی  برنامه ها  این  که  است  واضح 
نمی زنیم و موضوع ما هنر و هنرمند است. هنرمندان ما هم باید با مارکت 
بین المللی هنر آشنایی داشته باشند؛ چیزی که متاسفانه ما در آن دچار ضعف 

هستیم.
این ضعف خودش یک امکان است؛ امکان ایجاد کالج های بین المللی برای 
آموزش های تخصصی هنر. آموزش هایی که هم این مسئله و هم دیگر مسائل 
منطقه را شناسایی و حل کند. صنعت امروز دنیا هنر و فرهنگ را به شدت نیاز 
دارد. دیگر فقط تولید کردن و اختراع کردن مهم نیست، تبدیل کردن آن به 
یک کاالی جذاب و پرفروش اصل است. فرهنگ، هنر و رسانه های نوین در 

این زمینه بسیار کاربردی هستند.
ابتدا برای ورود به این حوزه تصمیم گرفتیم که این طرح های آموزشی را در 
یک مقیاس کوچکتر با WorkShop ها، سامر اسکول ها و وینتر اسکول ها 
پیش ببریم. در طول یک ماه گذشته دو ورک شاپ برگزار کردیم که ورک شاپ 
آقای میشل که یک استاد آلمانی-اتریشی هستند در منطقه آزاد اروند برگزار 
شد که در بازه چند روزه با هنرمندان آن منطقه کار کردند و یک ورک شاپ 
دیگری هم در چابهار با حضور استاد نیومدیای آکادمی هنر واشنگتن برگزار 
شد و با استقبال بسیار خوبی هم از این دوره مواجه گردید و حتی هنرمندانی 
از شهرهای کل استان در این دوره  شرکت کردند و این رویه ادامه خواهد 
داشت، هر چند باید این کارها سریع تر از اینها پیش برود، اما متاسفانه به دلیل 

شرایط فعلی امور با سرعت درست جلو نمی رود.
جالب اینکه این برنامه ها با توجه به حضور اسپانسر، با کمترین هزینه برای 
مناطق آزاد برگزار شد. اعتقاد ما این است که باید حتما این دست ورک شاپ ها 
حتی  و  گردد  کشور  آزاد  مناطق  در  گردشگر  جذب  باعث  و  باشد  درآمدزا 
برنامه ریزی هایی در دست تهیه داریم که این قبیل برنامه ها را در ایام کم سفر 
به مناطق آزاد برگزار نماییم تا بتوانیم شاهد حضور گردشگران در ایام کم سفر 

به مناطق به واسطه این برنامه ها باشیم. 
 

آموزش جوامع محلی با استفاده از ظرفیت های بین المللی
علی حسنلو درباره برگزاری برنامه های رزیدنسی در مناطق آزاد افزود: در این 
روزها در حال انجام مقدمات برنامه رزیدنسی چابهار-بوداپست در اسفندماه در 
منطقه آزاد چابهار با حضور 5استاد دانشگاه هنر بوداپست مجارستان هستیم 
که در حوزه هنر محیطی کار می کنند و در منطقه حضور پیدا خواهند کرد و 
در طول دوهفته ورک شاپ که در منطقه برگزار می کنند، هم هنرمندان بومی 
منطقه را آموزش می دهند و هم کار هنری در منطقه خلق می کنند و این 

دستاوردهای بسیار خوبی برای این منطقه خواهد داشت. 
وی ادامه داد: همچنین برنامه ریزی  کرده ایم که در تابستان در منطقه آزاد ماکو 
برنامه رزیدنسی نقاشی با حضور 30هنرمند که 10هنرمند ایرانی و 20هنرمند 

خارجی برای آن انتخاب شده اند، داشته  باشیم. آثار هنری این هنرمندان در 
منطقه خواهد ماند و در واقع، سازمان مالک آثار هنری خواهد بود و سازمان 
می تواند از این ظرفیت در طول سال با برگزاری گالری های متعدد بهره ببرد 
که این موضوع می شود یک ظرفیت گردشگری و درآمدزایی در منطقه و یا 
حتی می توان در آینده این آثار ماندگار هنری را در حراجی های دنیا به فروش 
رساند و منابع درآمدی بسیار خوبی را برای سازمان منطقه آزاد ماکو جذب نمود. 
منابع  از  درآمدزایی  در جهت  برنامه ریزی  و  در مجموع بحث صنایع خالق 
هنری و فرهنگی یک الگو و استاندارد خاص دارد که در این خصوص می توان 
در طول چند سال برگزاری رزیدنسی ها، آثار زیادی را جمع آوری کرد و در طول 
سالیان گالری هایی را با این آثار در منطقه برپا نمود و در آخر هم با توجه به 
ارزش باالی اثر، آن را به فروش رساند و درآمدی چندین برابر هزینه کرد این 

قبیل برنامه های هنری را عاید سازمان های مناطق آزاد کشور کرد. 
 

ارزش افزوده بسیار باال در آثار هنری
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  هنری،  مدیر 
اقتصادی درخصوص ارزش افزوده بسیار باال در حوزه  کارهای هنری گفت: 
ارز ش  افزوده در کارهای هنری در تمام دنیا بسیار زیاد است؛ زمانی که در 
اخبار می بینید که یک مجسمه کوچک که چند ده سال پیش خلق شده را 
در حراجی  به قیمت 140میلیون دالر به فروش می رسانند، می توانید با بررسی 
متریال و ساعت کار آن هنرمند بر روی آن اثر به این نتیجه برسید که این 
اثر از منظر اقتصادی زیر هزار دالر هزینه ساخت داشته است. البته این دنیای 
هنر قواعد خاص و پیچیده خود را دارد اما حرفم این است که این میزان ارزش 
افزوده برای یک اثر قابل مقایسه با دیگر صنایع اقتصادی و... نیست. وجود 
همین اقتصاد پنهان باعث می شود که بحث صنایع خالق در حوزه های هنری 
و فرهنگی در جهان اهمیت زیادی داشته و خیلی از کشورها به سمت این 
صنعت سوق پیدا کرده اند. از این رو است که ما با توجه به موقعیت مناطق 
آزاد کشور و همسایگی با کشورهایی که هر کدام با دیگری متفاوت است، 
می توانیم نتایج خوبی بگیریم. به عنوان نمونه کشور هند با توجه به مراودات 
بزرگی که با چابهار دارد می تواند یک ظرفیت خوب برای برگزاری برنامه های 
فرهنگی و هنری مشترک بین هند و چابهار باشد و مثال برنامه بعدی که در 
حوزه رزیدنسی ها برای چابهار در نظر گرفته ایم حضور هندی ها در چابهار است 
و یا اینکه در ماکو، کشور ترکیه را در این برنامه مشترک منطقه ای دیده ایم 
و در ارس، کشور آذربایجان را هدف اجرای رزیدنسی قرار داده  و به همین 
ترتیب اروند و عراق، کیش و قشم هم با کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
محوریت کشور هدف را قطر قرار داده ایم. نکته بسیار مهمی که در حوزه هنر 
در کشور خودمان داریم این است که کشورهای همسایه خواهان ما هستند و 
در حوزه هنر در کشورمان پتانسیل و کشش این موضوع را داریم، حتی خیلی 

از کشورهای همسایه عالقه دارند که هنر ایران را آموزش ببینند. 
در حوزه سینما و تولید فیلم نیز در حال برنامه ریزی برای طراحی بسته های 
تشویقی هستیم که هر منطقه چه مزیت هایی برای میزبان شدن تولید فیلم و 
سریال و حتی ویدیوکلیپ دارد. این یک صنعت است و قرار نیست سازمان ها 
پول خرج کنند بدون اینکه درآمدی از آن داشته باشند. هر پولی که در حوزه 
فرهنگ و هنر در مناطق آزاد خرج می شود باید عایدی واضح و مشخصی 
داشته باشد. ماموریت ما انجام کار فرهنگی صرف نیست؛ ماموریت حکومتی ما 
توسعه اقتصادی در فرهنگ و هنر است. پس این مبنای همه کارهای ماست. 
ما حتی اگر هتل، اسکان و ترانسفر برای یک فیلم در اختیار می گذاریم یعنی 
در حال هزینه کردن هستیم، پس این هزینه باید سهم ما را در فیلم مشخص 
کند؛ یا عایدی تبلیغاتی ما را معین کند و... این بسته های تشویقی در حوزه 
ساخت ویدئوکلیپ ها هم برای ما مهم است، چون هم درآمدزاست، هم باعث 

رونق گردشگری می شود و تبلیغ رایگان ما خواهد شد. 

استعدادیابی هنری در مدارس
استعدادیابی هنری هم یکی از برنامه های ماست که آن هم فعال شده و با 
همکاری مدیریت آموزش دبیرخانه برنامه طرح فرهنگ خانه قرار است که در 
مدارس استعدادهای دانش آموزان و حتی دیگر افراد را کشف کرده و به دنبال 
این موضوع هستیم که زنجیره ارزش را در این حوزه فعال نماییم و افراد بومی 

و محلی پس از کسب آموزش های الزم، وارد این چرخه شوند. 
 

هنر، عامل توسعه اقتصادی جوامع محلی
وی درمورد نقش هنر در توسعه منطقه ای اظهار داشت: در خیلی از کشورهای 
دنیا شهرهایی هستند که صرفا به دلیل جاذبه های ایجاد شده هنری معروف 
هستند و جذب گردشگر می کنند، به عنوان نمونه شهری در آمریکا به دلیل 
یا  و  است  مطرح  بین المللی  سطح  در  ساالنه  موسیقی  فستیوال  برگزاری 
نمونه های زیاد اینچنین که در دنیا وجود دارد. یک نمونه جالب در ارس داریم؛ 
شخصی در یکی از روستاهای ارس با کمک همکاران گردشگری سازمان و 
دبیرخانه، منزل خود را به یک موزه بدل کرده است؛ این فرد با اشیای قدیمی 
که داشته ازجمله نسخ قراردادهای قدیمی روستا و یا ظروف و سفال های بسیار 
قدیمی که در خانه های روستاییان بوده و گوشواره های قدیمی که در آن منطقه 
با سنگ درست می شده است، اقدام به ایجاد یک موزه در منزل خود در کنار 
راه اندازی یک واحد بوم گردی کرده است؛ نکته جالب اینجاست که این روستا 
تقریبا در حال خالی شدن از سکنه بوده، ولی با این کار و راه اندازی این واحد 
بوم گردی، ساکنین دوباره به روستا برگشته و در کنار این فرد مشغول ایجاد 
چرخه اقتصادی برای خود می باشند؛ حتی ما در سفری که به ارس داشتیم، 
صرفا برای دیدن موزه این روستا به آن منطقه رفتیم نه برای دیدن طبیعت 
آن روستا. این نکته ای است که بسیار مهم می باشد. روستایی در انگلیس کل 
کسب و کار اهالی اش برگزاری فستیوال سالگرد نویسنده شهیری است که 
با برنامه ریزی  باید  از این قبیل ظرفیت ها بسیار داریم و  اهل آنجا بوده؛ ما 
و حمایت، ایجاد درآمد و چرخه اقتصادی از کارهای هنری و فرهنگی را در 

جوامع محلی باال ببریم. 
 

تنوع قومیتی و فرهنگی در مناطق آزاد، بزرگترین بستر 
شکل گیری بازار هنر 

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  هنری،  مدیر 
اقتصادی در پایان درخصوص بستر مناطق آزاد جهت توسعه صنایع خالق 
بیان داشت: مدل ایجاد مناطق آزاد ایران با دنیا متفاوت است؛ در سایر مناطق 
آزاد دنیا، زندگی شهری وجود ندارد، ولی در کشور ما همه مناطق آزاد در بستر 
زندگی شهر شکل گرفته است؛ اما این مدل منحصربه فرد مناطق آزاد ما از 
طرفی می تواند بستری برای شکل گیری صنایع خالق و صنایع فرهنگی باشد؛ 

آن هم با توجه به تنوع فرهنگی و قومیتی که در مناطق آزاد داریم.
این فرهنگ های ریشه دار در هر منطقه، هم ارزش معنوی باالیی دارند و هم 
اگر ما قدر آنها را بدانیم و برای آن برنامه داشته باشیم ارزش مادی هم ایجاد 
می کنند که امیدواریم بتوانیم این اتفاق را حداقل چند گام به پیش ببریم؛ چراکه 
رویکرد آقای رستمی معاون محترم فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد، اقتصادی شدن تمام فعالیت های معاونت است و این را 
در شرایط دشوار کنونی هم ممکن می دانند. اگر همت سترگی داشته باشیم و 

هم افزایی مناطق در کنار هم باشد، این هدف دست نیافتنی نخواهد بود.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران:

معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

اخبار منطقه آزاد چابهار

دعوت از سرمایه گذاری های 
بیشتر در چابهار و سایر 

مناطق استان
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استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد:

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این استان 
گردشگری،  کشاورزی،  ظرفیت های  داشتن  با 
مرز آبی و خاکی، صنایع شیالتی و معادن آماده 

جهش بزرگ اقتصادی است.
همایش  نخستین  در  موهبتی  احمدعلی 
سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان در چابهار 
اظهار داشت: همچنین این استان با دارا بودن 
مختلف،  بخش های  در  بیشمار  ظرفیت های 
برای سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی داخلی و 

خارجی امن است.
بلوچستان  و  سیستان  فضای  کرد:  بیان  وی 
بیش از هر زمان دیگری آماده سرمایه گذاری 
و  است  اقتصادی  بزرگ  جهش  یک  و 
استانهای  یافته ترین  توسعه  از  یکی  می تواند 

کشور شود.
ایجاد  افزود:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
اشتغال از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
از  می تواند  مختلف  کارخانه های  ایجاد  و 

خام  فروشی جلوگیری کند.
اول  معاون  اخیر  سفر  در  کرد:  تصریح  وی 
رئیس جمهوری به سیستان و بلوچستان توسعه 
ساخت  چابهار- سرخس،  راه آهن  تکمیل  بندر، 
بزرگراه، حل مشکالت آب آشامیدنی، فضاهای 
از مصوبات  و  تاکید  بهداشت مورد  آموزشی و 

بوده است.
و  سیستان  همه جانبه  توسعه  بر  موهبتی 
همایش  افزود:  و  کرد  تاکید  بلوچستان 
فرصت های سرمایه گذاری به جذب سرمایه گذار 
کمک می کند و نگاه ها به این استان را تغییر 

می دهد.
و  سیستان  در  گردشگران  حضور  به  وی 
بلوچستان اشاره کرد و گفت: گردشگری یکی 
از صنایع پاک و موثر در توسعه منطقه است و 
باید زیرساخت های آن و مشکالت حمل و نقل 
هوایی و جاده ای هرچه سریع تر مرتفع و راه های 

مواصالتی دوبانده شود.
استاندار سیستان و بلوچستان از همه مسئوالن 
پیش  مشکالت  و  موانع  هرگونه  که  خواست 
روی سرمایه گذاری را مرتفع و به جذب سرمایه 
استان  این  پایدار  توسعه  تا شاهد  کنند  کمک 

باشیم.
وی تکمیل طرح های نیمه تمام، حل مشکالت 
مردم در بخش مختلف و ایجاد رفاه و آسایش 

مردم را خواستار شد.

و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
چینی ها و هندی ها عالقه مندی خود را برای 
سرمایه گذاری در چابهار را اعالم کردند و این 
برای توسعه  موضوع می تواند فرصت طالیی 
قطب های  از  یکی  به  تبدیل  شدن  و  چابهار 

بزرگ سرمایه گذاری کشور باشد.
پتانسیل های  درخصوص  مودودی  محمدرضا 
برای  اقیانوسی  منطقه  عنوان  به   چابهار 
تبدیل نقطه اتصال شرق آسیا به اروپا گفت: 
کشور  آزاد  منطقه  مهم ترین  چابهار  بندر 
اقیانوسی  بندر  تنها  اینکه  دلیل  به  می باشد، 
برای  را  خوبی  ظرفیت های  که  است  کشور 
بزرگ  کشتی های  به ویژه  کشتی ها  تردد 

می تواند داشته باشد.
نیمه  در  می تواند  چابهار  بندر  داد:  ادامه  وی 
شرقی کشور از جنوب به شمال چندین کشور 
افغانستان و پاکستان تا ترکمنستان و  از  اعم 
روسیه را از طریق ایجاد خط آهن و راه اندازی 
و  کند  وصل  هم  به  کشور  ترانزیتی  ساختار 
ایجاد  کشور  برای  را  آن  از  ناشی  درآمدهای 

نماید.
راهبرد  یک  این  اینکه  بر  تاکید  با  مودودی 
هموار  آن  الزمه  و  کشور  برای  مهمی  بسیار 

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  خالق 
همایش  گردشگری  پنل  در  اقتصادی  ویژه 
و  سیستان  سرمایه گذاری  فرصت های 
بلوچستان اظهار داشت: ورود گردشگر خارجی 
به چابهار از هزار و ۳۲۵نفر در پارسال به سه 
هزار و ۲۸۰ نفر در ۹ماه نخست امسال رسیده 

که این میزان افزایش چشمگیری است.
به  تخصصی  پنل  این  در  رستمی  محمدرضا 
چابهار  در  مناسبی  بسیار  اقامتگاه های  وجود 

سیستان و بلوچستان آماده جهش بزرگ اقتصادی است

چابهــار یکی از جذاب ترین و مستعدترین مناطق برای سرمایه گذاری است

ظرفیت هــای بیشمار چابهار در جهت سرمایه گذاری  در حوزه توریسم

برگزاری کنفرانس بین المللی چابهار 
»چابهار دی« با حضور 3۵کشور 

جهان در اسفندماه
اختتامیه  در  همچنین  موهبتی  احمدعلی 
فرصت های  بین المللی  نمایشگاه  و  کنفرانس 
استان  و  چابهار  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری 
سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 7اسفندماه 
میزبان هیات های اقتصادی-سیاسی ۳۵کشور 
بین المللی  کنفرانس  برگزاری  برای  چابهار  در 

پتانسیل ها و ظرفیت های چابهار خواهیم بود.
وی افزود: سعی شده، این کنفرانس که موسوم 
به چابهار دی یا روز چابهار است، تقویم ساالنه 

شود و هر سال مداوما برگزار گردد.
تکریم  اشاره  با  بلوچستان  و  استاندار سیستان 
بستر  مهم ترین  کرد:  تصریح  سرمایه گذاران 
برای جذب سرمایه گذار، رفتار مناسب و شایسته 
با اوست؛ سرمایه گذاری که برای سرمایه گذاری 
از  نامناسب  رفتار  یک  اینکه  محض  به  آمده، 
مردم و یا مدیران اجرایی ببیند، دید منفی پیدا 

می کند و می رود.
دستگاه های  و  مسئولین  همه  گفت:  موهبتی 
که  آنجا  تا  موظفند  و  مکلف  استان  اجرایی 
کنند  سرمایه گذاری  امر  در  تسهیل   می توانند 
به  صورت  را  خود  سرمایه گذاری  طرح های  و 
در  خود  ارتباطی  راه های  و  سایت  در  شفاف 
قرار  دنیا  در کل  دسترس همه سرمایه گذاران 

دهند.
اینکه  بیان  با  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
مدیران و دستگاه های اجرایی باید خودشان را 

کردن مسیر است، گفت: در حال حاضر وزن 
شهید  بندر  دوش  بر  کشور  تجارت  از  زیادی 
همانند  بنادری  که  است  نیاز  و  است  رجایی 
به همین  و  کنیم  ایجاد  را  رجایی  بندر شهید 
جنوب  در  بندر  مستعدترین  چابهار  بندر  دلیل 
تجاری  فعالیت های  گسترش  برای  کشور 

است.

برای پذیرایی از گردشگران اشاره کرد و تاکید 
کرد: چابهار هنوز ظرفیت های زیادی در ایجاد 
بسترهای الزم برای پذیرایی از گردشگران دارد.

در  ۲۲اقامتگاه  هم اکنون  کرد:  تصریح  وی 
چابهار برای ارائه خدمات به گردشگران وجود 
دارد که ۴مورد از این تعداد هتل هستند و این 
۴هتل با ۲۲۵اتاق و ۶۴۰تخت به گردشگران 

خدمات ارائه می کنند.
اقامتگاه های  به گفته رستمی ظرفیت موجود 
در  و ۴۸۰تخت  هزار  یک  مجموع  در  چابهار 

جای سرمایه گذاران بگذرانند، ادامه داد: مدیران 
سرمایه گذار  منتظر  نباید  فرمانداران  و  کل 
کنند  مرتب جذب سرمایه گذار  باید  و  بنشینند 
و با سرمایه گذارانی که آمدند مرتب در تماس 

باشند.
روزهای  شده،  مقرر  کرد:  خاطرنشان  وی 
روسای  کلیه  همراه  به  فرمانداران  دوشنبه 
میز  ایجاد  با  استان  شهرستان های  ادارات 
باشند  سرمایه گذاران  پاسخگوی  خدمت 
حضور  برای  را  الزم  تسهیل گری های  و 
سرمایه گذاران در هر حوزه در شهرستان ها خود 

فراهم کنند.
از  همچنین  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
برای  خود  مسئولیت  با  کارگروهی  تشکیل 

پیگیری مصوبات این همایش خبر داد.
مصوبات  تمام  کرد:  اظهار  موهبتی  احمدعلی 
پنل های تخصصی این همایش، مصوبه نهایی 
همایش خواهند بود و مسئوالن استان موظف 

به پیگیری این مصوبات  هستند.
معاون  عبداهلل  عبداهلل  سخن  به  اشاره  با  وی 
اجرایی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر اینکه 
باید  کند  پیشرفت  بخواهد  اگر  افغانستان 
سرنوشتش را با سرنوشت چابهار گره بزند، بر 
تامین بسترهای الزم برای نقش آفرینی هر چه 

بیشتر چابهار در عرصه های جهانی تاکید کرد.
مقام عالی دولت در استان سیستان و بلوچستان 
مهم ترین موضوع در ایجاد بسترهای الزم برای 
نقش آفرینی بیشتر چابهار را نوع رفتاری عنوان 
به  سرمایه گذار  جذب  به  منجر  باید  که  کرد 

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه 
می توانند  بین المللی  کشورهای  و  شرکت ها 
پایگاه  یک  به  عنوان  چابهار  ظرفیت های  از 
برای تولید و نهایی کردن زنجیره محصوالت 
از  استفاده  کرد:  تصریح  کنند،  استفاده  خود 
نیمه  ترانزیتی  خط  و  بندری  ظرفیت های 
شرقی در این راستا می تواند نقش بسزایی در 

توسعه بندر چابهار داشته باشد.
چابهار  در  سرمایه گذاری  گفت:  وی 
می خواهند  که  افغان ها  برای  علی الخصوص 
کنند،  استفاده  منطقه  این  ظرفیت های  از 
بسیار جذاب است. شرکت ها و کشورهایی که 
استعداد تجارت دارند می توانند از چابهار برای 
توسعه و تکمیل زنجیره خدمات خود استفاده 

نمایند.
از  یکی  چابهار  اینکه  بر  تاکید  با  مودودی 
جذاب ترین مناطق برای سرمایه گذاری است، 
افزود: تا بدین لحظه سرمایه گذاری های خوبی 
در چابهار صورت گرفته و در تالش هستیم که 
در فضای تحریم، با رفع موانع شرایط را برای 
هموارتر  مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاری 

سازیم.
وی اظهار داشت: مهم ترین موضوع در توسعه 
هندی ها  و  چینی ها  که  است  این  چابهار 

چابهار

استان شود.
مصوبات  که  کرد  امیدواری  ابراز  موهبتی 
سرمایه گذاری  فرصت های  همایش  نخستین 
بتواند  چابهار  رویداد  در  بلوچستان  و  سیستان 
منطقه  توسعه  در  را  چابهار  اثرگذاری  قدرت 
سواحل مکران، محور شرق کشور و کشورهای 

منطقه بیشتر کند.
وی احداث فرودگاه بین المللی چابهار را یکی از 
اقداماتی عنوان کرد که موجب نزدیک تر شدن 
این منطقه آزاد به مراکز قدرت و سرمایه خواهد 
شد و در این  باره اظهار داشت: حدود دو هفته قبل 
به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  مدیران  با  مالقاتی 
شرکت فرودگاه ها و سازمان هواپیمایی کشور 
داشتیم و احداث فرودگاه بین المللی چابهار را که 
از شورای  اردیبهشت ماه سال ۹۵  در  مجوز آن 
قضایی کشور صادرشده است را پیگیری کردیم 
اجرایی آن  امیدواریم هر چه زودتر عملیات  و 

آغاز شود.
از  یکی  چابهار  منحصربه فرد  آب وهوای 
آزاد چابهار بود که استاندار  ویژگی های منطقه 
سرمایه گذاران  به  را  آن  بلوچستان  و  سیستان 
سرمایه گذاری  فرصت های  همایش  در  حاضر 
این استان یادآور شد و در این خصوص گفت: 
بیشترین دمای این منطقه در ۲۰سال گذشته از 
۳۲درجه سانتی گراد تجاوز نکرده و کمترین دمای 

آن نیز از 1۶درجه کاهش پیدا نکرده است.
موهبتی همچنین به وجود هفت گمرک رسمی 
در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و ابراز 
امیدواری کرد فعال شدن منطقه آزاد سیستان 
به  عنوان دومین منطقه آزاد این استان به عالوه 
ایرانشهر  و  میرجاوه  اقتصادی  ویژه  منطقه  دو 
در آینده ای نزدیک، بسترهای بیشتری را برای 

سرمایه گذاری در این استان فراهم آورد.
بین المللی  گفتنی است، کنفرانس و نمایشگاه 
چابهار  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  فرصت های 
و استان سیستان و بلوچستان با حضور بیش از 
۳۰۰سرمایه گذار داخلی و خارجی عمدتا بومی 
سیستان و بلوچستان و برخی مقامات کشوری 
برگزاری  با  این همایش  برگزار شد.  استانی  و 
پنل های تخصصی سرمایه گذاری در حوزه های 
نقل،  ترانزیت و حمل و  شیالت و کشاورزی، 
و  گاز  نفت،  نو،  انرژی های  معدن،  و  صنعت 
پتروشیمی و گردشگری به کار خود خاتمه داد.

در  سرمایه گذاری  برای  را  خود  عالقه مندی 
موضوع  این  و  کردند  اعالم  را  منطقه  این 
چابهار  توسعه  برای  طالیی  فرصت  می تواند 
بزرگ  قطب های  از  یکی  به  تبدیل شدن  و 

سرمایه گذاری کشور باشد.
وی نقش چابهار در توسعه سواحل مکران را 
مهم ارزیابی کرد و افزود: سواحل مکران یکی 
باالی منطقه است که  بسیار  پتانسیل های  از 
می توان از این ظرفیت به نفع سرمایه گذاری و 
توسعه تجارت استفاده کرد. هم چابهار و هم 
سواحل مکران این استعداد را دارند که جذب 
سرمایه گذاری خارجی کرده و تولید و صادرات 

داشته باشند.
مودودی درخصوص مزایای الحاق بندر چابهار 
به منطقه آزاد چابهار گفت: مرزنشینان ما فهم 
امنیتی، اقتصادی و اجتماعی  باالیی در ثبات 
کشور دارند و هر چه این گستره وسیع تر باشد، 
از این فرصت بهره مند  مردم می توانند بیشتر 

شوند.
وی عنوان کرد: توسعه چابهار باید به نحوی 
تمام  خارجی  و  داخلی  گردشگران  که  باشد 
منطقه چابهار را بازدید کنند، مردم این منطقه 
می توانند از این ظرفیت برای اشتغال و تولید 

ثروت استفاده نمایند.

۵۵۴اتاق است.
باستانی  ۲بنای  بازسازی  از  همچنین  رستمی 
در چابهار در یک سال گذشته خبر داد و افزود: 
تولیدات  که  صنایع دستی  1۴رشته  راه اندازی 
آنها به بازار فروش و حتی تعدادی از آنها به 
صادرات هم رسیده، افزایش دو هزار صندلی 
دفتر  سه  و  چابهار  رستوران های  ظرفیت  به 
گذشته  سال  یک  در  شهر  این  در  مسافرتی 
در  منطقه  این  باالی  ظرفیت های  از  حکایت 

سرمایه گذاری های توریسم دارد.

منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
بلوچستان  و  سیستان  داشت:  اظهار  چابهار  آزاد 
ظرفیت های خوبی در زمینه سرمایه گذاری دارد که 

باید فعاالن اقتصادی در این زمینه ورود کنند.
غالمرضا پناه در مراسم اختتامیه همایش فرصت های 
اظهار داشت:  بلوچستان  و  سرمایه گذاری سیستان 
پنل های این همایش به خوبی و با حضور مسئوالن 

مرتبط دولتی و فعاالن اقتصادی برگزار شد. 
وی گفت: بیش از ۵۰۰نفر در پنل های تخصصی 
گردشگری و توریسم، کشاورزی و شیالت، صنعت 
و  نقل  و  و حمل  تجارت  انرژی،  و  نیرو  معدن،  و 
ترانزیت شرکت کردند و مسائل در این پنل ها به طور 

کارشناسی بررسی شد. 
و  سیستان  سرمایه گذاری  همایش  کرد:  بیان  وی 

بلوچستان در تقویم ساالنه چابهار ثبت خواهد شد. 
پناه با قدردانی از حضور مهمانان خارجی به ویژه 
سرمایه گذاران کشورهای ترکیه، افغانستان و عمان 
خاطرنشان کرد: از همه فعاالن اقتصادی برای فعالیت 
در بخش های تولیدی، اشتغال زایی و ثبت شرکت در 
منطقه آزاد چابهار و سایر بخش های سرمایه گذاری 

در سیستان و بلوچستان دعوت می کنیم.

برگزار پنل های تخصصی همایش فرصت های 
سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان

فرصت های  همایش  تخصصی  پنل های 
زمینه  در  بلوچستان  و  سیستان  سرمایه گذاری 
گردشگری و توریسم، کشاورزی و شیالت، صنعت و 
معدن، نیرو و انرژی، حمل و نقل و ترانزیت در منطقه 

آزاد چابهار برگزار شد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار 
و دبیر نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری 
مسئوالن،  کرد:  اظهار  بلوچستان  و  سیستان 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در این پنل های 
تخصصی مسائل و مشکالت پیش رو و فرصت های 

سرمایه گذاری را تشریح کردند.
غالمرضا پناه افزود: پنل شیالت و کشاورزی با هدف 
معرفی ظرفیت های سرمایه  گذاری بخش کشاورزی 
با تاکید بر توسعه گلخانه ها، سایه بان و پرورش ماهی 

در قفس برگزار شد.
باغبانی  امور  معاون  ریاست  به  پنل  این  کرد:  بیان  وی 
وزارت جهاد کشاورزی و با حضور مسئوالن، سرمایه گذاران 

کشاورزی و شیالت کشور و استان برگزار شد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار 
تصریح کرد: پنل گردشگری همایش فرصت های 
سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان با حضور معاون 
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
معاون  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار 
و بیش از 1۰۰سرمایه گذار حوزه گردشگری در سالن 

اجتماعات رسالت منطقه آزاد چابهار برگزار گردید.
وی ادامه داد: شرایط منحصربه فرد جغرافیایی و آب 
و هوایی در منطقه چابهار در سالیان اخیر نیز باعث 
توسعه چشم گیر توریسم داخلی به این منطقه شده 
دست  در  طرح های  وجود  با  که  گونه ای  به  است، 
ساخت نظیر هتل و مجموعه های گردشگری، شرایط 
مساعد سرمایه گذاری در این بخش در سطوح کیفی 
درجه بندی شده و همچنان از اولویت ها و جذابیت های 

ویژه برای سرمایه گذاری برخوردار است.
نقل و  پنل تخصصی تجارت، حمل و  پناه گفت: 
ترانزیت با هدف بررسی دسترسی به نظام حمل و 
نقل مناسب برگزار شد و در این پنل معاون حمل و 
نقل و ترانزیت سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیرکل 
سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و 
دیگر شرکت کنندگان به فرصت های سرمایه گذاری 
بنادر، فرصت های ترانزیتی محور شرق کشور،  در 
و  جهان  اقتصادی  بلوک های  در  چابهار  نقش 

راهکارهای توسعه این منطقه پرداختند.
وی بیان کرد: پس از برگزاری این پنل ها، نشست 
کالن  سیاست های  ارائه  و  همایش  جمع بندی 

سرمایه گذاری و تامین مالی نیز برگزار شد.
دبیر نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری 
ظرفیت های  از  بازدید  بلوچستان،  و  سیستان 
برنامه های  دیگر  از  را  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

این همایش عنوان کرد.
معاون  حضور  با  معدن  و  صنعت  پنل  گفت:  وی 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  کشاورزی،  وزیر 
منطقه آزاد چابهار، معاون هماهنگی و امور اقتصادی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل  و  استانداری 
سیستان و بلوچستان با هدف بررسی سیاست های 
راهبردهای  نیز  و  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص فعالیت های 
همایش های  مرکز  در  موجود  شرایط  در  تجاری 

بین المللی منطقه آزاد چابهار برگزار شد.
پناه گفت: سخنرانان در این پنل به تشریح سیاست ها 
و مزایای سرمایه گذاری واحدهای SME، سیستم ارز 
دیجیتال و سکوک و بیان فرصت های سرمایه گذاری 

سیستان و بلوچستان پرداختند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد چابهار اظهار داشت:



اخبار مناطق آزاد

روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
بخشنامه  صدور  به  نسبت  اطالعیه ای  در  اقتصادی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  ۲۷دی ماه ۹۷ 
چهارم  گروه  کاالهای  خارجی  ترانزیت  خصوص 

واکنش نشان داد.
گمرک جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ 
بخشنامه ای را خطاب به گمرکات اجرایی سراسر کشور 
تنویر  جهت  مختلف  ابعاد  از  که  است  نموده  صادر 
افکار ذی نفعان قابل بررسی و توجه است. لذا در این 

خصوص توضیحاتی می بایست ارائه شود:
۱- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
فعالین  همچنین  و  ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان های 
با  جاری  سال  ابتدای  از  مناطق  این  اقتصادی 
بخشنامه های متعدد، متفاوت و بعضا متناقضی از سوی 
دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع واردات و صادرات 

روبه رو بوده اند.
در جلسات متعدد برگزار شده با دستگاه های مرتبط 
اشتغال،  است که فضای  بوده  آن  بر  تاکنون تالش 
اقتصادی مناطق، قانون مترقی  ابعاد  کسب و کار و 
این مناطق و محیط کسب و کار مرتبط با آن برای 
مشخص  و  تبیین  تاثیرگذار  و  مسئول  دستگاه های 
گردد، لکن متاسفانه روند تصمیم گیری در این زمینه 
از  اعم  اقتصادی  فعالین  برای  را  متعددی  مشکالت 
سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و اصناف به وجود آورده 
است، به نحوی که این فعالین را با چالش های متعدد و 

بعضا جبران ناپذیری مواجه ساخته است.
۲- در آخرین جلسه که در ۲۷دی ماه ۱۳۹۷ در محل 
بانک مرکزی برگزار شد، ضمن اعالم مخالفت با موارد 
مطرح شده در جلسه، هیچگونه صورتجلسه ای توسط 
امضا  به  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  نمایندگان 
فوق الذکر  بخشنامه  در  مذکور  جمع بندی  و  نرسیده 
خالف نظرات و دیدگاه های منبعث از مجموعه مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
۳- همواره اعالم شده است، فعالین اقتصادی و سازمان های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن درک شرایط کشور و 
همان طور که همراهی کامل با سیاست های دولت را 
تاکنون سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند، تمایل دارند 

پیشگام رفع مشکالت کشور و مردم باشند.
الزم به ذکر است؛ با توجه به تاکید جناب آقای دکتر 
روحانی ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت استفاده 
بیشتر از ظرفیت این مناطق در شرایط حساس فعلی 
کشور، الزم است دستگاه های ذیربط نیز در راستای 

سیاست های کالن کشور اقدام نمایند.
در انتها تاکید می شود، فرصت های موجود در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در مقطع کنونی، می تواند نقش 
برون رفت  اوضاع،  بهبود  به  کمک  در  را  سازنده ای 
اقتصادی  جنگ  با  مقابله  و  حاضر  حال  شرایط  از 

ناجوانمردانه ایفا نماید.

واکنش دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی به 
بخشنامه اخیر گمرک 

درباره ترانزیت خارجی 
کاالهای گروه چهارم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
دانش بنیان  شرکت های  حضور  اهمیت  به 
ظرفیت  از  بهینه  استفاده  و  کیش  جزیره  در 
شرکت های  فعالیت  زیرساخت  گفت:  دریا، 
دانش بنیان در کیش تا حد زیادی فراهم شده 

است.
سرمایه  دریا  افزود:  مظفری  غالمحسین 
به  به ظرفیت های آن  باید  ارزشمندی است، 
ما  متاسفانه  اما  شود،  پرداخته  صحیح  نحو 
استفاده چندانی  این ظرفیت  از  در کشورمان 
بوده  این  هنرمان  بیشتر  تاکنون  و  نمی کنیم 
آبی  تفریحات  و  سرگرمی  امکان  که  است 

برای مردم فراهم کنیم.
فارس  خلیج  و  عمان  دریای  گفت:  مظفری 
و  الیزال  منبع  نیز  و  تاریخی  گذرگاه  یک 
دارد  قرار  ما  اختیار  در  که  است  خدادادی 
از  الزم،  زمینه های  کردن  فراهم  با  باید  و 

ظرفیت های آن حداکثر استفاده را ببریم.
در  زیست  محیط  پژوهشکده  ایجاد  به  وی 
کیش اشاره کرد و گفت: با دانشگاه تهران 
پژوهشکده  این  که  شده  انجام  مذاکراتی 
کند  پیدا  تغییر  دریایی  زیست  محیط  به 
پوشش  کامل  طور  به  را  منطقه  بتوانیم  تا 

دهیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین 
ضمن اعالم آمادگی برای حضور شرکت های 

امام   فرودگاه  شهر  شرکت  سرپرست 
پیمانکار  مشخص  شدن  از  خمینی)ره( 
و  امام)ره(  فرودگاهی  شهر  پیشران  هسته 
راه  وزیر  حضور  با  آن  اجرایی  عملیات  آغاز 

وشهرسازی خبر داد.
بودجه  تخصیص  درخصوص  رستمی  علی 
در الیحه ۹۸ به شرکت شهر فرودگاهی امام  
خمینی)ره( و همچنین کاهش حدود ۱میلیارد 
نسبت به سال ۹۷ گفت: تخصیص بودجه در 
امام  فرودگاهی  شهر  شرکت  به  الیحه ۹۸ 
 خمینی)ره( و همچنین کاهش حدود ۱میلیارد 
نسبت به سال ۹۷، گفت: بودجه شرکت شهر 
فرودگاهی امام در سال ۹۷ حدود شش میلیارد 
بخواهیم  این  که  اما  بود،  تومان  ۲۵۰میلیون 
در خصوص کاهش آن به نسبت سال جاری 
ما  چراکه  است؛  بی نتیجه  کنیم  صحبت 
دریافت  اعتباری  هیچ گونه  گذشته  سال  در 

نکرده ایم.
او در ادامه مطلب فوق اضافه می کند: زمانی 
دریافت  گذشته  سال  در  اعتباری  ما  که 
نکردیم، چه تفاوتی دارد که بگویم حدود یک 
میلیارد از بودجه شهر فرودگاهی امام کاهش 

پیدا کرده است.

کیش می تواند پایگاه بسیار خوبی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان باشد

آغاز عملیات اجرایی هسته پیشران توسعه 
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام)ره( با حضور وزیر راه و شهرسازی

امیدواریم  گفت:  منطقه،  این  در  دانش بنیان 
گسترده ای  مطالعات  بتوانیم  آنان  حضور  با 
این  قالب  در  دریا  زمینه ظرفیت های  در  هم 

پژوهشکده داشته باشیم.
مظفری به ایجاد فضای مناسب برای استقرار 
شرکت های دانش بنیان در کیش اشاره کرد و 
اظهار داشت: ما تقریبا بهترین فضا و امکانات 
را شامل یک ساختمان ۱۱طبقه مهیا کرده ایم 

تا در اختیار آنان قرار گیرد.
معاونت  با  مذاکراتی  انجام  از  همچنین  وی 
نیز  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
آزاد  شریف،  صنعتی  ازجمله  دانشگاه ها  با 

فرودگاهی  شهر  شرکت  هیات  مدیره  رئیس 
منابع  که  سوال  این  به  پاسخ  در  امام خمینی 
درآمدی شرکت شهر فرودگاهی از چه محلی 
برای تأمین پروژه ها صورت می گیرد، توضیح 
داد: بخشی از این منابع از محل درآمد شرکت 
شهر فرودگاهی است و یک بخش دیگر نیز 
برای  که  است  اوراق سکوک  و  وام  قالب  در 
سرمایه گذاری به دنبال اخذ آن هستیم و یک 
بخش  سرمایه گذاران  توسط  نیز  دیگر  بخش 
خصوصی وارد شرکت شهر فرودگاهی می شود.

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه 
مختلف  دستگاه های  با  رایزنی  حال  در 
فارس  پروژه پل خلیج  تکلیف  تعیین  برای 
مجموعه  ساخت  گفت:  هستیم،  قشم  در 
ما  پروژه های  جزء  چابهار  در  خودروسازی 

نبوده است.
تکلیف  تعیین  درباره  بانک  مرتضی 
افزود:  آزاد  مناطق  در  نیمه تمام  پروژه های 
پروژه هایی که در مناطق آزاد شروع شده اند، 
فعال هستند و هیچ یک از دستور کار خارج 
پروژه  مهم ترین  حاضر  حال  در  نشده اند. 
نیمه تمام مناطق آزاد، پروژه پل خلیج فارس 
دلیل  به  هم  پروژه  این  مورد  در  که  است 
عدم توافق در مورد شرایط زیست محیطی 
که ایجاد می کند، هنوز به نظر واحدی برای 

چگونگی اجرای آن نرسیده ایم.
پروژه  در  شمع کوبی ها  اینکه  بیان  با  وی 
مدیر  که  گزارشی  است، گفت:  انجام شده 
کرده  ارائه  بنده  به  اخیرا  قشم  آزاد  منطقه 
زیست  محیط  با  که  است  این  بر  مبنی 
امکان  و  رسیده  مثبت  مراحل  به  مذاکرات 
این  ادامه  برای  زیست  محیط  با  اینکه 

پروژه به تفاهم برسند، وجود دارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: 
پروژه  این  است که ساخت  این  دیگر  نظر 
و  کرد  خواهد  متفاوت  را  جزیره  وضعیت 
قرار  تاثیر  تحت  هم  را  دریا  زیست  محیط 

است  این  دیگر  عده ای  استدالل  می دهد. 
که اتصال جزیره به سرزمین مادر مشکلی 
را ایجاد نمی کند. تمام این جوانب در حال 
نهایی  موضوعات  این  باید  و  است  بررسی 

شوند.
رعایت  اینکه  بیان  با  بانک  مرتضی 
یکی  جاری  و  عمرانی  اعتبارات  نسبت 
ادامه  است،   آزاد  مناطق  موفقیت های  از 
پروژه های  صرف  اعتبارات  ۷۰درصد  داد: 

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

هزینه های  صرف  ۳۰درصد  و  عمرانی 
جاری شده است.

در  فقر  نرخ  درباره  رئیس جمهور  مشاور 
کاهش  برای  شده  انجام  اقدامات  و  قشم 
بخش  سه  از  قشم  داشت:  اظهار  آن 
اصلی  و سرزمین  ویژه  منطقه  آزاد،  منطقه 
تشکیل شده است که در حال حاضر بخش 
را سرزمین اصلی شامل می شود؛  عمده ای 
اعالم  را  منطقه ای  چه  آمار  اینکه  بنابراین 

در  بیکاری  نرخ  اما  است،  متفاوت  کنیم 
چیزی  حاضر  حال  در  قشم  منطقه  تمام 
حدود 6/۸درصد و این رقم خوبی محسوب 
می شود؛ چراکه وقتی نرخ اشتغال باال باشد 

فقر باید کمتر باشد.
برای  سرمایه ها  جذب  به  اشاره  با  وی 
از  گفت:  آزاد  مناطق  در  اشتغال  افزایش 
تومان  میلیارد  ۲۵هزار  تاکنون  سال ۹۲ 
البته  که  شده  انجام  داخلی  سرمایه گذاری 
شده  صادر  تومان  میلیارد  ۵۴هزار  مجوز 
۲۵۰میلیون  و  میلیارد  است. همچنین یک 
محقق  خارجی  سرمایه گذاری  دالر 
برای  دالر  ۹6۰۰میلیارد  مجوز  که  شده 

سرمایه گذاری خارجی صادر شده است.
که  این  بیان  با  همچنین  بانک  مرتضی 
در  خدماتی  ۴۹۴واحد  و  تولیدی  ۵۳۰واحد 
مناطق آزاد داریم که ۱۷6هزار نفر اشتغال 
را ایجاد کرده اند، گفت: این آمار از سال ۹۲ 

تا نیمه اول سال ۹۷ است.
تا  از سال ۹۲  افزود: جمع سرمایه گذار  وی 
نیمه اول امسال در مناطق ویژه اقتصادی 
۲6هزار میلیارد تومان )ریالی( و ۱۸میلیارد 
داخلی  سرمایه گذاری  )ارزی(  دالر 
یک  حدود  همچنین  است.  گرفته  صورت 
سرمایه گذاری  دالر  ۲۷۳میلیون  و  میلیارد 
حدود  مجوز  البته  که  شده  محقق  خارجی 
سرمایه گذاری  برای  دالر  ۳/۵میلیارد 

خارجی صادر شده است.

اسالمی، تهران، علم و صنعت و امیرکبیر خبر 
داد که هدف از آن بهره برداری حداکثری از 

ظرفیت های موجود است. 
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
این جزیره می تواند پایگاه بسیار خوبی برای 
محوریت  با  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت 
موضوعات مهم منطقه ازجمله دریا و ظرفیت 
این موضوع در دستور  باشد و  موجود در آن 

کار قرار گرفته است.
با  تعامل  و  آمد  و  رفت  سهولت  مظفری 
مزیت های  ازجمله  را  خارجی  طرف های 
عنوان  به  افزود:  و  کرد  اعالم  منطقه  این 

بخشی  که  موضوع  این  به  اشاره  با  رستمی 
فرودگاهی  شهر  در  پروژه ها  منابع  از 
از محل درآمد شرکت است، عنوان  امام)ره( 
از  پروژه ها  این  تامین  دیگر  بخش  می کند: 
خصوصی  بخش  با  که  قراردادهایی  طریق 
به صورت BLT و BOT انجام می گیرد، تامین 

می شود.
بزرگ  پروژه  مثال  برای  می کند:  عنوان  او 
انجام گرفت   BOT به  صورت ترمینال سالم 
و اخیرا نیز قصد داریم تفاهم نامه ای با بخش 
امضا  به  تاکسی وی شمالی  برای  خصوصی 

برسانیم.
امام   فرودگاهی  شهر  شرکت  سرپرست 
خمینی)ره( با بیان این که پروژه هایی در حوزه 
منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قرار است 
موارد شروع شود،  سایر  و  وام  اخذ  از طریق 
بیان کرد: بخش خصوصی نیز قرار است در 
این حوزه وارد شود که برخی شرکت های خود 
را به ثبت رسانده اند و یا برخی دیگر در حال 

ثبت شرکت خود هستند.
هسته  پیمانکار  شدن  مشخص   از  رستمی 
و  داد  خبر  امام)ره(  فرودگاهی  شهر  پیشران 
افزود: اکنون پیمانکار هسته پیشران در شهر 

قانونی،  متولیان کار در جزیره کیش، وظیفه 
را  زیرساخت  و ملی خود می دانیم که  علمی 
فراهم کنیم تا شرکت های دانش بنیان، مراکز 
شتاب دهنده، رشد و استارتاپ ها که ایده دارند 
و یا درصدد اجرای ایده هستند، در این منطقه 

به فعالیت بپردازند.
مهم ترین  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
ظرفیت  از  نکردن  استفاده  فراروی  موانع 
از  بهره برداری  در  دانش بنیان  شرکت های 
سرمایه ارزشمند دریا، گفت: زیرساخت برای 
کارهای شرکت های دانش بینان فراهم نبوده 
زیادی  حد  تا  را  آن  توانستیم  ما  اما  است، 

فراهم کنیم.
بهترین  از  ما  دانشگاه های  داد:  ادامه  وی 
سایر  مانند  ولی  هستند  کشور  برندهای 
آموزش  به  فقط  کشور  دانشگاه های 
می پردازند، در صورتی که باید به موضوعاتی 
دانش بنیان،  شرکت های  کارآفرینی،  مانند 
توجه  بیشتر  نوآوری  سرای  یا  استارتاپ ها 

داشته باشند.
گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خوشبختانه نسل جوان بسیار متعهد و جوان 
ارزشمندی در کشور داریم که ایده های خیلی 
آنان  از  خیلی  برای  ما  اگر  و  دارند  خوبی 
امکانات فراهم نکنیم، نباید توقع داشته باشیم 

در کشور بمانند. 

فرودگاهی مستقر شده است و با حضور محمد 
اسالمی، وزیر راه وشهرسازی، عملیات اجرایی 

آن رسما آغاز خواهد شد.
از  یکی  اخیرا  که  موضوع  این  توضیح  در  او 
رسانه ها در خبری به افتتاح زودهنگام ترمینال 
سالم و افتتاح ناقص آن پرداخته بود، توضیح 
داد: اطالعات که به دست این رسانه رسیده 
حال  در  حاضر  حال   در  ما  نبود؛  درست  بود 
ترمینال ۹۷  این  و  هستیم  پروژه  این  تکمیل 
که  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
دقیق  زمان  آینده  دو هفته  یکی  در  انشاء اهلل 

افتتاح این پروژه را اعالم خواهیم کرد.
رستمی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه 
آیا مشکل منابع مالی و تجهیزات مانع تکمیل 
این پروژه بوده است، ابراز کرد: ما در بخش 
که  خاصی  مشکل  مالی  منابع  به  مربوط 
تاثیر  ترمینال سالم  پروژه  افتتاح  در  بخواهد 
به  توجه  با  نداشتیم.  باشد خوشبختانه  داشته 
اینکه این پروژه یک پروژه بسیار بزرگ است، 
اتمام کار الزم است سامانه  برای جمع بندی 
و تجهیزات آن نصب شده و تست های الزم 
نیز  اقدامات  این  راستای  در  و  بگیرد  انجام 

مشکل خاصی پیش روی ما نیست.

مهم ترین پروژه نیمه تمام مناطق آزاد، پروژه پل خلیج فارس قشم است
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معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نقدیندگی که 
از  است،  کار  و  کسب  محیط  عمده  مشکالت  از 

اکوسیستم مناطق آزاد حذف می شود.
نمایشگاه  و  کنفرانس  اختتامیه  در  افتخاری  اکبر 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری چابهار و سیستان 
و بلوچستان افزود: مناسب سازی و بهبود اکوسیستم 
کسب و کار امروز دغدغه تمام دنیاست و دولتی ها 
سعی می کنند تا آنجا که می توانند محیط کسب و کار 
را برای فعالین اقتصادی مناسب سازی و بهبود ببخشند.

افتخاری گفت: با توجه به ماموریت اصلی مناطق 
اقتصادی؛  توسعه  و  خصوصی ها  جذب  برای  آزاد 
مهم ترین مشکل فعلی را نقدینگی و مباحث مربوط 
به سرمایه در گردش دیدیم؛ بر همین مبنا سامانه 
شاخص های  و  دنیا  متد  با  متناسب  اعتبارسنجی 
بومی سازی شده را برای اعتبارسنجی و رتبه بندی 

فعالین اقتصادی راه اندازی کردیم.
سامانه  کنار  در  هم چنین  کرد:  تصریح  وی 
اعتبارسنجی، با راه اندازی صندوق اعتباری ضمانت 
آینده،  روز  چند  تا  اقتصادی  فعالین  از  حمایت  و 
و  سرمایه گذاران  تا  کرد  خواهیم  ایجاد  را  فضایی 
فعالین اقتصادی بتوانند بدون نقدینگی و صرفا با 

اعتبار موارد خود را انجام دهند.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
و  نوآوری  مراکز  تاسیس  داد:  ادامه  آزاد  مناطق 
اقتصادی  فعالین  خدمات  واحد  پنجره  شکوفایی، 
برای ارتقا شفایت در اطالعات و ارتباطات، تاسیس 
بورس بین الملل و مذاکره با بیمه ها برای اعطای 
مناطق  در  اقصادی  فعالیت  با  متناسب  نامه  بیمه 
آزاد ازجمله اقدامات انجام شده برای بهبود فضای 

کسب و کار در مناطق آزاد است.
برای  چابهار  ویژگی های  به  اشاره  با  افتخاری 
سرمایه گذاری گفت: دسترسی به بازارهای جهانی، 
آب و هوای مناسب و صدالبته نگاه اقتصادی حاکم 
بر این منطقه مهم ترین ویژگی های چابهار و منطقه 

آزاد آن برای سرمایه گذاری است.

حذف نقدینگی از اکوسیستم 
کسب و کار مناطق آزاد

معاون تولید، صادرات و فناوری 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی:



اخبار منطقه آزاد قشم

ایجاد نمایشگاه های مشترک در اسلوونی و ایران، کمک به ارتقای سطح گردشگری دو کشور
ژئوپارک جهانی کشور  تفاهم نامه همکاری 
هدف  با  قشم  جهانی  ژئوپارک  و  اسلوونی 
و  آموزشی  علمی،  همکاری های  ارتقاء 
کارشناسی بین دو ژئوپارک به امضای خانم 
سانیا مدیر ژئوپارک ایدریا کشور اسلوونی و 
علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی 

قشم رسید.
دو  هر  شد  قرار  تفاهم نامه،  این  براساس 
زمینه  ویژه،  تسهیالت  ایجاد  با  ژئوپارک 
سفر عالقه مندان اروپایی به جزیره قشم در 
اروپا و سفر گردشگران  بازه زمانی سرمای 
کشورمان به اسلوونی در بازه زمانی گرمای 
زیبایی های  از  بردن  بهره  با هدف  را  ایران 

ژئوسایت های یکدیگر فراهم کنند.
کمالی  عبدالجواد  حضور  با  تفاهم نامه  این 
فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
ژئوپارک  مدیر  امری کاظمی  علیرضا  قشم، 
جهانی قشم، تورج امانی مدیر امور شهری 
مشاور  محسن پور  حمیدرضا  و  روستایی  و 
معاونت  دفتر  در  قشم  جهانی  ژئوپارک 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 

منطقه آزاد قشم به امضا رسید.
از  خرسندی  اظهار  با  دیدار  این  در  کمالی 
سفر تیم ژئوپارک کشور اسلوونی به جزیره 
این  نتایج  که  کرد  امیدواری  اظهار  قشم، 
دو  بین  گردشگری  سطح  ارتقای  به  سفر 

ژئوپارک منجر شود.
به  قشم  جهانی  ژئوپارک  نمود:  اعالم  وی 
عنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه امتیاز معرفی 
کشورهای  و  ایران  در  جدید  ژئوپارک های 
یک  که  است  کرده  ما  نصیب  را  مختلف 

موفقیت ویژه برای قشم محسوب می شود.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 

این منطقه از ایران آشنا شدند.
وی ادامه داد: انتقال حقایق این سفر به انبوه 
گردشگران اروپایی می تواند به ارتقای سفر 
توریست ها به کشور ما به ویژه جزیره زیبای 

قشم کمک کند.

مدیر ژئوپارک جهانی کشور 
اسلوونی اعالم کرد:

حمایت ژئوپارک جهانی ایدریا از 
فرهنگ و هنر جزیره قشم

مدیر ژئوپارک جهانی ایدریا کشور اسلوونی 
از جزیره قشم به عنوان منطقه ای سرشار از 

جاذبه های زیبا و شگفت انگیز نام برد.
خانم سانیا با اعالم این مطلب، افزود: آنچه 
قشم  جهانی  ژئوپارک  ژئوسایت های  در 
مشاهده کردم جملگی زیبایی هایی است که 

باید در برابر آن تعظیم کرد.
مسئوالن  موفق  تالش  از  تقدیر  با  وی 
برای مشارکت دادن  ژئوپارک جهانی قشم 

با  مرتبط  فعالیت های  در  محلی  جوامع 
افزایش  با  کرد:  امیدواری  اظهار  ژئوپارک، 
همکاری های بین دو ژئوپارک، هنر صنایع 
در  را  قشم  جزیره  هنرمند  بانوان  دستی 
منطقه ژئوپارک ایدریا و دیگر نقاط اسلوونی 

معرفی کنیم.
کرد:  تصریح  ایدریا  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
آماده ایم با ایجاد نمایشگاه در نقاط مختلف 
کشورمان به ویژه در منطقه ژئوپارک ایدریا، 
فرهنگ، هنر و آئین های مردم بومی جزیره 
آئین های  و  نمایشگاه ها  قالب  در  را  قشم 

ویژه به نمایش بگذاریم.
و  مدیره  هیات  رئیس  بویان  دیدار،  این  در 
از  اسلوونی  کشور  ایدریا  ژئوپارم  مدیر  سانیا 
عبدالجواد کمالی عضو هیات مدیره و معاون 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
منطقه آزاد قشم و علیرضا امری کاظمی مدیر 
کشور  به  سفر  برای  قشم  جهانی  ژئوپارک 
اسلوونی و دیدار از ظرفیت های ژئوسایت های 

ژئوپارک ایدریا دعوت به عمل آوردند.
ژئوپارک  رئیسه  هیات  گزارش،  این  به  بنا 
بویان  از  متشکل  اسلوونی  کشور  جهانی 
مدیر  سانیا  خانم  مدیره،  هیات  رئیس 
ژئوپارک ایدریا و خانم سوزانا مدیر ژئوپارک 
عبدالجواد  با  اسلوونی  و  اتریش  مشترک 
کمالی عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 

قشم دیدار کردند.
اعضای هیات مدیره ژئوپارک ایدریا اسلوونی 
با دادن هدایا به معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، پس 
بازدید  و  قشم  جزیره  در  روز حضور  سه  از 
از ژئوسایت های تنها ژئوپارک جهانی خاور 

میانه در قشم، این جزیره را ترک کردند.

و سرمایه گذاری سازمان  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد قشم از راه اندازی میز خدمات 

این سازمان از اول بهمن ماه خبر داد.
کیهان عباسیان با اعالم این مطلب، گفت: 
میز خدمات سرمایه گذاری از اول بهمن ماه 
به صورت آزمایشی با هدف تکریم ارباب 
رجوع، بهبود سرعت و عملکرد و همچنین 
دسترسی آسان و سریع سرمایه گذاران به 

فعالیت های این حوزه راه اندازی می شود.
وی از کاهش آمد و شد سرمایه گذاران به 
بخش های مختلف حوزه سرمایه گذاری و 
قابلیت پیگیری امور از طریق سایت و میز 
امتیازات  دیگر  بخش  عنوان  به  خدمات 

راه اندازی این میز نام برد.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
ابتدای  از  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
مرتبط  فرآیندهای  تمام  امسال  بهمن ماه 
با ثبت شرکت ها و مجوزهای اقتصادی از 
طریق میز خدمات سرمایه گذاری سازمان 

منطقه آزاد قشم ارائه خواهد شد.
ارائه خدمات  اثرات مثبت  بر  با اشاره  وی 
خدمات  میز  رسمی  افتتاح  و  الکترونیکی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
میز  افزود:  فجر،  دهه  ایام اهلل  با  همزمان 
سازمان  این  دیگر  بخش های  در  خدمات 
سیاست  عنوان  به  نزدیک  آینده  در  هم 

تکریم ارباب رجوع راه اندازی خواهد شد.
عباسیان گفت: از ابتدای بهمن ماه امسال 
سرمایه گذاری  حوزه  در  درخواستی  هیچ 
نخواهد  پذیرفته  حضوری  صورت  به 
محل  به  مراجعه  با  تنها  متقاضیان  و  شد 
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  ساختمان 
آزاد قشم واقع در سایت بانک ها می توانند 

نسبت به درخواست خود اقدام نمایند.
به گفته وی، با راه اندازی سایت مخصوص 
متقاضیان  نزدیک،  آینده  در  میز  این 
سامانه  به  ورود  طریق  از  می توانند 
پیگیری  را  خود  کارهای  الکترونیکی، 

نمایند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:
راه اندازی میز خدمات 
سرمایه گذاری سازمان 

منطقه آزاد قشم 
از اول بهمن ماه

مدیر امور بنادر و دریانوردی شرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه سازمان منطقه آزاد 
روزانه 10هزار گردشگر جهت  تردد  از  قشم 
بازدید از جزایر قشم در زمستان بهاری این 

منطقه خبر داد.
پژمان بهرامی اظهار کرد: در حال حاضر، آمار 
تردد روزانه مسافران متقاضی بازدید از جزایر 
روزانه  صورت  به  که  قشم  و  الرک  هرمز، 
توسط شناورها در مسیرهای بندرعباس، هرمز 
و الرک جابه جا می شوند )در مسیر های رفت 

و برگشت(، بالغ بر 10هزار مسافر می باشد.
وی با تاکید برخورداری این منطقه از آب و 
زمستانی  روزهای  در  مطبوع  و  پاک  هوایی 
داد:  ادامه  کشور،  مناطق  سایر  به  نسبت 
افزایش تعداد گردشگران خارجی نیز در این 
ایام، بیانگر جذابیت آب و هوای معتدل این 
از جنوب کشور در فصول سرد سال  منطقه 

برای همگان است.
مدیر امور بنادر و دریانوردی شرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: این استقبال به ویژه برای بازدید 
از جزیره رنگارنگ هرمز، به حدی است که 
تعداد شناورهای مسیر قشم به هرمز که به 
مسیر  چهار  شامل  روزانه  و  معمول  صورت 
تعداد  به  روزها  این  است،  برگشتی  و  رفت 

12سفر دریایی افزایش یافته است.

بازدید چشمگیر گردشگران 
از جزیره عجایب هفتگانه 

خلیج فارس

مشاهده  از  پس  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
جهانی  ژئوپارک  ژئوسایت های  از  فیلمی 
موجود  های  گفت: ظرفیت  اسلوونی  کشور 
در دو ژئوپارک جهانی قشم و اسلوونی حس 
مشترکی از قدرت خداوند در خلق زیبایی ها 
نیازمند  که  می کند  منتقل  انسان  به  را 

تحسین است.
وی اظهارکرد: ایجاد نمایشگاه های مشترک 
و  دستی  صنایع  معرفی  و  کشور  دو  در 
ژئوسایت های  پیرامون  گسترده  تبلیغات 
ارتقای  به  می تواند  ژئوپارک،  دو  هر  زیبای 

سطح گردشگری دو طرف کمک کند.
کمالی گفت: متاسفانه کشورهای استکباری 
برای جلوگیری از سفر گردشگران به ایران با 
تبیلغات سوء رسانه ای تالش می کنند امنیت 
و آرامش حاکم در ایران را وارانه جلوه دهند، 
اما بسیار خرسندیم که اعضای هیات مدیره 
ژئوپارک جهانی ایدریا اسلوونی در سه روز 
اقامت خود در این جزیره با حقایق حاکم بر 
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امضای تفاهم نامه همکاری میان ژئوپارک های جهانی اسلوونی و قشم:

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه 
الکترونیکی،  وسایل  ساخت  از  قشم  آزاد 
پالستیکی و مقوایی با استفاده از مواد بازیافتی 
و اسباب بازی های خراب شده قدیمی در دو 
روستای کوشه و کاروان جزیره قشم خبر داد.

تورج امانی گفت: 65دانش آموز این دو روستا 
امور  مدیرت  بازیافتی  مواد  مسابقه  در  که 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  روستایی  و  شهر 
شرکت کرده بودند، موفق به ساخت وسایل 
الکترونیکی با استفاده از مواد بازیافتی شدند.

اسباب بازی ها  انواع  ساخت  به  اشاره  با  وی 
و وسایل برقی توسط کودکان 7 تا 13سال، 
پشمک ساز،  کنترلی،  ماشین  چند  ساخت  از 

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه 
و  11هزار  محموله  صادرات  از  قشم  آزاد 
کشور  به  قشم  تولیدی  سیمان  500ُتنی 

امارات خبر داد.
گفت:  مطلب  این  اعالم  با  امیری  هرمز 
نهمین  دالری،  322هزار  محموله  این 
قشم  سیمان  شرکت  صادراتی  محموله 
شناور  توسط  که  است  جاری  سال  در 
کاوه  اسکله  طریق  از   Bos hina
صادر  عربی  متحده  امارات  مقصد  به 

گردید.
در  قشم  سیمان  شرکت  داد:  ادامه  وی 
محصوالت  9مرحله  تاکنون  جاری  سال 

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:
ساخت وسایل الکترونیکی، پالستیکی و مقوایی 

از مواد بازیافتی در قشم
صادرات بیش از 11هزار تنی سیمان قشم 

به کشور امارات

فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
پیشکسوت  هنرمندان  جشنواره  گفت:  قشم 
حضور  با  بار  نخستین  برای  کشورمان 
آنان  120هنرمند به نام کشورمان و خانواده 

در جزیره زیبای قشم برگزار می شود.
بر  افزون  کرد:  اعالم  کمالی  عبدالجواد 
90درصد این هنرمندان در حوزه هنری خود 
دارای درجه یک دکترا هستند و در این سفر 
با  آموزشی  کارگاه های  در  بر حضور  عالوه 
آئین  در  جزیره،  هنرمندان  به  کمک  هدف 
جشنواره ویژه چهل سالگی انقالب که از 4 

تا 7بهمن ماه نیز شرکت خواهند کرد.
به  عالقه مند  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هنر در جزیره قشم از هنرمندان پیشکسوت 
کشور خاطرات خوبی دارند، افزود: اطمینان 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

برگزاری جشنواره هنرمندان پیشکسوت ایران در جزیره قشم
کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
قشم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
موسسه  نظر  شد  موفق  مستمر  رایزنی  با 
هنرمندان پیشکسوت را برای سفر 120تن 
سینما،  بخش  در  هنر  عرصه  نامداران  از 
تجسمی،  خوش نویسی،  موسیقی،  نمایش، 
شعر و ادبیات، عکاسی، معماری، دوخت و 
قشم  جزیره شگفت انگیز  به  لباس  طراحی 

جلب کند.
در  آموزشی  کارگاه  چند  برگزاری  از  وی 
اساتید  حضور  با  هنری  مختلف  بخش های 
ارزنده  هدیه ای  عنوان  به  کشورمان  به نام 
افزود:  و  برد  نام  قشم  جزیره  هنرمندان  به 
هنرمندان  امضای  با  آموزش  گواهی  ارائه 
پیشکسوت هر عرصه هنری، امتیاز ویژه ای 

برای هنرجویان جزیره قشم خواهد بود.

کمالی با تاکید بر اینکه تمام هزینه های این 
سفر از سوی موسسه هنرمندان پیشکسوت 
کرد:  اعالم  است،  شده  تامین  کشورمان 
از  قشم  جزیره  به  سفر  در  هنرمندان  این 
همچون  قشم  گردشگری  ظرفیت های 
قلعه  و  ستاره ها  دره  ناز،  جزایر  حرا،  جنگل 
و  می کنند  بازدید  قشم  شهر  پرتغالی های 
در سفر به روستای تاریخی الفت در جشن 
شرکت  هم  تاریخی  بندر  این  بادبان های 

خواهند کرد.
پیشکسوت  هنرمندان  گزارش،  این  به  بنا 
از  بهمن ماه  پنجشنبه چهارم  روز  کشورمان 
وارد جزیره  بین المللی قشم  طریق فرودگاه 
این  اقامت در  از چهار روز  می شوند و پس 
منطقه آزاد، روز هفتم بهمن ماه جزیره را به 

مقصد تهران ترک خواهند کرد.

دارم مردم هنردوست جزیره و مهمانانی که 
در ایام برپایی جشنواره در قشم حضور دارند، 
استقبال  گرمی  به  پیشکسوت  هنرمندان  از 

خواهند کرد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 

بانک، چرخ  پاور  برقی، چای سردکن،  هیتر 
و فلک، ماشین های پالستیکی و مقوایی و 
خانه عروسک ها به عنوان بخشی از هنر این 
مخترعان کوچک در کوشه و کاروان نام برد.

به گفته مدیر امور شهری و روستایی سازمان 
منطقه آزاد قشم، برگزاری دوره های آموزش 
این  روستاهای  در  بازیافت  مواد  از  استفاده 
جزیره با هدف تولید کمتر زباله و استفاده از 
مواد بازیافتی در ساخت وسایل برقی و بازی 

کودکان می باشد.
ادامه داد: کودکان شرکت کننده در این  وی 
مسابقه همچنین با استفاده از ظروف شامپو، 
پاکت شیر و قوطی های مواد شوینده و کنسرو 
جامدادی،  ماشین،  انواع  ساخت  به  اقدام 
لوازم  نگهداری  برای  ظروفی  و  جامسواکی 

بهداشتی و آرایشی نمودند.
به  مسابقه  این  اینکه  به  اشاره  با  امانی 
مهر  آموزشی  موسسه  مسئول  پیشنهاد 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  کوشه  روستای  در 
برای شرکت  فرزندانشان  تشویق  با  والدین 
عالوه  بازیافت،  مواد  آموزش  دوره های  در 
بر شکوفا کردن رشد، خالقیت، ایده پردازی 
و پرورش فرزندان خود، می توانند به اقتصاد 

خانواده هم کمک کنند.

به  کلینکر  و  سیمان  شامل  تولیدی 
چهار  ارزش  به  را  ُتن  150هزار  میزان 
کشورهای  به  دالر  275هزار  و  میلیون 
صادر  سریالنکا  و  سومالی  غنا،  امارات، 

است. کرده 
از  یکی  سیمان  شرکت  امیری،  گفته  به 
منطقه  سازمان  حمایت  تحت  شرکت های 
فعالیت  سال 1379  از  که  است  قشم  آزاد 
طی  و  کرده  آغاز  جزیره  این  در  را  خود 
را  خود  تولیدی  محصوالت  مدت  این 
ازجمله  آفریقایی  و  آسیایی  13کشور  به 
تاجیکستان،  مصر،  کویت،  امارات،  عراق، 
عمان،  سومالی،  عربستان،  ترکمنستان، 
کرده  صادر  پاکستان  و  هند  سریالنکا، 

است.
مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه 
آزاد قشم یادآور شد: بخشی از محصوالت 
این واحد صنعتی قشم، در بخش  تولیدی 
نیاز داخلی و مابقی آن در حوزه صادرات 

می شود. مصرف 
جزیره قشم با یکهزار و 500کیلومتر مربع 
وسعت در جنوب ایران قرار دارد و بیش از 
سیمان  شرکت  ازجمله  صنعتی  200واحد 

فعالیت می کنند. منطقه  این  در 

مدیر امور بنادر و دریانوردی شرکت 
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه 

سازمان منطقه آزاد قشم:
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