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سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

لزوم معرفی ظرفیت ها با ابزار تبلیغات
در  حوزه ها  تمامی  در  شده  انجام  بزرگ  کارهای  و  ظرفیت ها  به  نگاهی  با 
راه ها  فرودگاه،  بندری،  بسیار عظیم  زیرساخت های  ازجمله  آزاد کشور،  مناطق 
و نیروگاه ها و در کنار این زیرساخت ها، فعالیت های صنعتی و تولیدی و از همه 
مهم تر جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی به سدی بزرگ از فعالیت های 
انجام شده ای برخورد می کنیم که در پس یک عدم توجه و معرفی گیر کرده اند 
و با مدیرانی روبه رو می شویم که تبلیغات و معرفی ظرفیت های بزرگ مناطق 
آزاد را صرفا با نگاه هزینه ای می نگرند و هنوز هم باور به نقش معرفی ظرفیت ها 
و استفاده از مزیت های رسانه ای و تبلیغاتی برای معرفی تمامی کار های انجام 

شده در منطقه خود ندارند.
ایجاد  در جهت  میلیارد هزینه  میلیاردها  در سال  منطقه  مگر می شود که یک 
زیرساخت ها، صنایع و تولیدات خود انجام دهد و هیچ کار تبلیغاتی برای معرفی 
و جذب سرمایه گذاران در توسعه و تکمیل این زیرساخت ها نکند؟! بی شک عمده 
فشار منتقدین مناطق آزاد از باب عدم عملکرد مثبت مناطق آزاد، از همین خالء 

اطالع رسانی دستاوردها به مردم نشات می گیرد.
سوال اینجاست که این همه توسعه منطقه ای و پروژه های بزرگ در مناطق آزاد 
کشور با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران ایجاد شده است، ولی چرا 
مردم صرفا مناطق آزاد را یک نقطه خرید ارزان قیمت کاال قلمداد می کنند! چرا 
هموطنان به ندرت با جاذبه های بزرگ طبیعی و تاریخی گردشگری در مناطق 
آزاد کشور آشنا هستند؟ اینکه دائما در حال برنامه ریزی برای تدوین برنامه های 
میان مدت و بلند مدت معرفی جاذبه های گردشگری مناطق آزاد باشیم، به هیچ 
نقطه ای خواهیم رسید و حتم بدانید که دوره کار شما به پایان خواهد رسید و باز 

هم ما سر خط نشسته ایم!
هنر جذب گردشگر صرفا به تعطیالت نوروزی برای مدیران گردشگری مناطق 
گردشگران  برابری  چندین  هجوم  شاهد  منطقه  هر  در  که  نمی شود  معطوف 
هستیم و به تبع آن نارضایتی های پیاپی مردم که بی شک تبعات سنگینی در 
آینده بر روی نگاه و تفکر دیگر گردشگران به سمت مناطق آزاد خواهد داشت.

بیاییم کمی واقع بین باشیم؛ اگر توان داریم، برنامه ریزی کنیم که بتوانیم موج سفر 
گردشگران را در طول سال با نگاه استانی و کشوری در مناطق آزاد ایجاد نماییم.

در مناطق آزاد با دنیایی از ظرفیت  جهت جذب گردشگران روبه رو هستیم که 
هیچ برنامه ای برای معرفی و شناساندن آنها نداریم؛ به چه چیز افتخار می کنیم؟ 
که نمایشگاهی برگزار کرده ایم و حتما پس از آن شاهد سونامی گردشگری به 

منطقه خود خواهیم بود! 
لطفا و لطفا و لطفا پنبه ها را از گوش دربیاورید و دیدگاه ها و نظرات کارشناسان 
را صرف دشمنی با خود نبینید؛ در دنیای دیجیتال و رسانه ای امروز تبلیغات بسیار 
راحت تر و تاثیرگذارتر برای معرفی جاذبه های گردشگری است؛ دست برداریم از 
مدل های سنتی گذشته؛ در مقابل معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و افتخاراتی که 
در مناطق آزاد به دست می آورید مقاومت نکنید؛ تبلیغات هزینه نیست بلکه سود 
مطلق است و این مسئله چندین دهه است که در دنیا ثابت شده؛ از هزینه کرد 

سود نترسیم.

گفت و گو با غالمرضا رضایی معاون 
توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو:

نشست مشترک مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و 
سفیر استرالیا در تهران:

در راستای ارتقای مهارت آموزی و 
افزایش بهره وری نیروی انسانی 
انجام پذیرفت:

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد چابهار 
تاکید کرد:

تحول در 
گردشگری قشم با 
ارتباطات دریایی با 
کشورهای همسایه 

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
سازمان منطقه آزاد انزلی 
و سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور

کاهش فاصله 
میان بازارهاي جهاني؛ 
ماموریت 
8اصلي چابهار 3 6

ژئو

گردشگری

پارک
گنجینه

طبیعی
توسعه

پایدار
در

در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  مشاور 
فعالیت  و  تاسیس  طرح  کرد:  اعالم  بین الملل  امور 
بورس در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران در حال 

آماده سازی است.
این  تدوین  مراحل  از  بسیاری  گفت:  بیژنی  بهادر 
سال،  پایان  تا  احتماال  و  شده  طی  تاکنون  طرح 
آیین نامه اجرای آن به تصویب نهایی هیات وزیران 

می رسد.
اوراق  و  بورس  سازمان  مدیره  هیات  افزود:  بیژنی 
بهادار در 26اردیبهشت ماه سال جاری طرح تاسیس 
تایید  و  بررسی  را  آزاد  مناطق  در  بین الملل  بورس 
عالی  به شورای  بیشتر  بررسی  برای  و سپس  کرد 

بورس ارجاع داد.
هیات  در  اکنون  آیین نامه  این  اینکه  اعالم  با  وی 
این  دولت  اقتصادی  کمیسیون  گفت:  است،  دولت 
روزها در حال بررسی زوایای محتلف تشکیل بورس 
زمینه  این  در  مطالعاتی  کارهای  و  است  بین الملل 

توسط این کمیسیون انجام می شود.
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  مشاور 
این  نهایی  تصویب  افزود:  بین الملل  امور  در 
متقاضیان  تا  می کند  فراهم  را  شرایطی  آیین نامه 
خود  درخواست های  بورس،  تاسیس  درخواست 
اوراق  و  بورس  سازمان  به  کتبی  صورت  به  را 
مهلت  براساس  نیز  سازمان  دهند؛  ارائه  بهادار 
را  اولیه  بررسی های  آیین نامه،  در  شده  تعیین 

می دهد. انجام 
تاسیس  درخواست های  اینکه  بیان  با  بیژنی 
سازمان  به  می تواند  شیوه  چند  به  بورس 
افزود:  شود،  ارائه  بهادار  اوراق  و  بورس 
از  عده ای  توسط  می تواند  درخواست ها  این 
به  یا  شود،  ارائه  دیگر  کشورهای  سهامداران 
ایرانی  و  خارجی  سرمایه گذاران  از  تلفیقی  شکل 

باشد. یکدیگر  کنار  در 
مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
آمده  پیشنهادی  آیین نامه  در  اضافه کرد:  بین الملل 
ارزی  فقط  باید  بورس  تشکیل  سرمایه  که  است 

باشد.
سهامداران  مالکیت  سقف  درباره  داد:  ادامه  وی 
گروه  هر  سهامداری  حداکثر  و  ایرانی  و  خارجی 
نیز شورای عالی بورس پس از تاسیس این بورس 

تصمیم گیری می کند.

مزایای تشکیل بورس بین الملل
مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
بین الملل درباره مزایای تاسیس بورس بین الملل در 
چنین  تشکیل  گفت:  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
بورسی می تواند گام مهمی در بین المللی شدن بازار 
سرمایه ایران باشد؛ همچنین این موضوع می تواند 
پذیرش  و  استانداردها  و  مقررات  یکسان سازی 
همزمان اوراق بهادار و کاال را به همراه داشته باشد.
بیژنی افزود: از سوی دیگر تاسیس بورس بین الملل 
اجرایی  رویدادهای  و  استانداردها  افزایش سطح  به 
ایران  سرمایه  بازار  می شود  باعث  و  می کند  کمک 
فعال تر، منصفانه تر و شفاف تر از قبل شود. همچنین 
می تواند سطوح رقابتی را ارتقا دهد و میان بورس ها 

رقابت سازنده ایجاد کند.

تدابیر اتخاذی برای تبادالت بانکی
مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
این بورس، گفت:  بانکی  بین الملل درباره مبادالت 
ارائه  پیشنهادی  آیین نامه  در  موضوع  این  جزئیات 
نشده و اتخاذ تصمیم نهایی به نظر سازمان بورس و 

شورای عالی بورس موکول شده است.
بیژنی افزود: در آیین نامه به این موضوع اشاره شده 
بورس  تاسیس  برای  متولی  نهاد  یک  وجود  که 
معموال  اینکه  به  توجه  با  است.  الزامی  بین الملل 

نهادهای متولی بزرگ در دنیا، بانک ها هستند باید 
منتظر حضور این گروه ها باشیم.

تدابیری  دارد  وجود  نیز  امکان  این  گفت:  بیژنی 
اتخاذ شود تا شاهد اتصال نهاد متولی ایران )شرکت 
تسویه وجوه(  و  بهادار  اوراق  سپرده گذاری مرکزی 

به شرکت های سپرده گذاری دیگر کشورها باشیم.
توجه  با  بانکی  در بخش  اگرچه  داشت:  اظهار  وی 
به تحریم ها با مشکالت بسیاری مواجه هستیم، اما 
همچنان بسیاری از بانک های ایرانی در کشورهای 

خارجی در حال فعالیت هستند.
می تواند  نیز  خارجی  سرمایه گذاران  همچنین 
نقدینگی خود را به سمت بورس هدایت کنند و این 
نکته امیدوار کننده ای برای حل این چالش ها است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی:

استقرار بورس بین الملل در جزیره کیش
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
در  بین الملل  بورس  نهاد  گفت:  اقتصادی  ویژه  و 
تصویب  و  اقتصادی  کمیسیون  موافقت  صورت 
نهایی هیات دولت به عنوان پنجمین بورس کشور 

در جزیره کیش مستقر می شود.
با  بورس  این  آئین نامه  افزود:  بانک  مرتضی 
تصویب  به  و  تدوین  بورس  سازمان  هماهنگی 
بانک  تصویب  از  پس  و  رسید  بورس  شورایعالی 

مرکزی تقدیم دولت شد.
وی گفت: بورس بین الملل، در کنار بورس تهران، 
پنجمین  کاال،  بورس  و  انرژی  بورس  فرابورس، 
بورس کشور خواهد بود و نهاد آن در جزیره کیش 

مستقر خواهد شد.
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
جدید  ظرفیتی  را  بین الملل  بورس  اقتصادی،  ویژه 
سرمایه های  )به ویژه  غیرریالی  منابع  جذب  برای 
خارجی( در چارچوب بورس ذکر کرد و افزود: بورس 
بین الملل بسیاری از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی 

را از طریق عرضه سهام تامین منابع می کند.
این  در  سرمایه گذاری  کرد:  اضافه  بانک  مرتضی 
آن  زبان  و  است  خارجی  هم  و  داخلی  هم  بورس 
بورس  این  حساب  تسویه  بانک  است؛  بین المللی 
یک بانک معتبر بین المللی خواهد بود و نهاد بازرسی 

آن نیز نهادی بین المللی است.

بورس بین الملل؛ بازار مالی نوین در مناطق آزاد

گفت و گو با 
علیرضا امری کاظمی 

مدیر ژئوپارک جهانی قشم:

صفحه 4 را بخوانید



دوشنبه 24 دی ماه 1397 - 14 ژانویه 2019 - شماره  شانزدهمگفت و گو2

کفت و گو:
مرضیه حسینی

منطقه آزاد ماکو، سوار بر ریل توسعه پایدار

معاونت توسعه مديريت، نقش مهمي در راهبري و هدايت امور 
هزينه ها  تنظيم  و  مالي  اعتبارات  تامين  و  سازمان ها  پشتيباني 
آزاد  مناطق  در سازمان هايی چون  نقش  اين  دارد، که  بر عهده 
همچون  سازمان ها  اين  چراکه  می کند؛  خودنمايی  خوبی  به 
و  مسئوليت ها  تمامی  با  منطقه  يک  دل  در  کوچک  دولت هايی 
کارکردها و از همه مهم تر ايجاد درآمد و تخصيص صحيح آن 
از  يکی  عنوان  به  را  مديريت  توسعه  معاونت  مختلف،  امور  در 

شريان های حياتی آن سازمان ها بدل کرده است.
منطقه آزاد ماکو جوان ترين، وسيع ترين و به واقع در حال حاضر 
آزاد کشور  پوياترين منطقه  به عنوان  و در دوره مديريت جديد 
دومين  مساحت  لحاظ  از  اينکه  به  توجه  با  که  می شود  شناخته 
اصلی  دروازه های  از  يکی  و  می شود  محسوب  دنيا  آزاد  منطقه 
ورود کشور به سمت قاره سبز قلمداد می گردد، مسئوليت و حجم 
عظيمی از فعاليت ها ازجمله ايجاد زيرساخت ها در يکی از مناطق 
به سهولت محقق  اتفاق  اين  دارد که  برعهده  را  محروم مرزی 
که  خوش فکر  و  مجرب  مديريتی  تيم  يک  با  مگر  شد  نخواهد 

اکنون اين مسئله را در سازمان منطقه آزاد ماکو شاهد هستيم.
از آنجايی که منطقه آزاد ماکو با تمامی ظرفيت ها و مزيت هايی که در 
خود جای داده، هنوز در ابتدای راه قرار دارد، بی شک وجود يک نقشه 
راه برای اين سازمان از الزامات محسوب می شود که بدين منظور برای 
شناخت و آگاهی بيشتر از اين راهبرد جديد، با مهندس غالمرضا رضايی 
معاون توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد ماکو به گفت و گو نشستيم که 

ايشان اين نقشه راه را برايمان تشريح نمايد که ادامه می خوانيد.

تدوین برنامه راهبردی 
منطقه آزاد ماکو در دوره جدید

معاون توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد ماکو درخصوص برنامه 
کارهايی  مهم ترين  از  يکی  داشت:  بيان  سازمان  اين  راهبردی 
که در دوره جديد و در معاونت توسعه مديريت سازمان منطقه 
آزاد ماکو انجام گرفته  است، تدوين برنامه راهبردی منطقه آزاد 
برنامه  برای سال های97، 98، 99 و 1400 می باشد. يک  ماکو 
و  شاخص  آن  باالدست  اسناد  که  است  شده  تهيه  راهبردی 
و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبيرخانه  توسط  که  است  برنامه هايی 
ويژه اقتصادی به عنوان اهداف راهبردی تعيين گرديده و مالک 
اهداف مشخص  راهبردی،  و  توسعه  برنامه  اين  تدوين  برای  ما 

شده توسط دبيرخانه شورا بوده است. 
مناطق  راه  نقشه  براساس  شده  تعيين  راهبردی  اهداف  ازجمله 

آزاد عبارتند از:
اقتصاد  شاخص های  بهبود  و  پويا  رشد  تامين  به  کمک   -1

مقاومتی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور 
2- کمک به تنوع بخشی پيوندهای اقتصادی کشور با اقتصادهای 

منطقه ای و بين المللی به ويژه با کشورهای همسايه و منطقه 
و  منطقه ای  آبادانی  و  عمران  تسريع  و  توسعه  به  کمک   -3
توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامع محلی می باشد.

خالصه ای از اهداف و برنامه های 
آتی سازمان منطقه آزاد ماکو

غالمرضا رضايی افزود: در همين راستا برای دستيابی به 3هدف 
راهبردی فوق، تعداد 18راهبرد، 41هدف عملياتی و 239برنامه 

عملياتی تدوين شده است.
حوزه  در  12هدف  می باشد،  41مورد  که  عملياتی  اهداف  در 
معاونت  حوزه  در  10هدف  سرمايه گذاری؛  و  اقتصادی  معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛ 11هدف در حوزه معاونت فنی 
و زيربنايی و عمرانی؛ 4هدف در حوزه معاونت توسعه مديريت و 

4هدف بر عهده انديشکده می باشد.
استخراج شده  اهداف  اين  ذيل  برنامه های عملياتی که  همچنين 
و  اقتصادی  معاونت  در  59برنامه  می باشد،  239برنامه  شامل  که 
سرمايه گذاری؛ 68برنامه در معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، 
83برنامه در معاونت فنی و زيربنايی و عمرانی؛ 18برنامه در معاونت 

توسعه مديريت و 11برنامه برعهده انديشکده می باشد.

پتانسیل هاي منطقه آزاد ماکو
درخصوص  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مديريت  توسعه  معاون 

پتانسيل ها و ظرفيت های منطقه آزاد ماکو عنوان کرد:
راه  بر سر  کاال  توزيع  و  به قطب جذب  تبديل شدن  قابليت   

ترانزيتي آسيا به اروپا
 موقعيت جغرافيايی استثنايی منطقه و همجواري با کشورهاي 
300ميليوني  بازار  به  نزديکي  و  ارمنستان  و  ترکيه  آذربايجان، 

کشورهای CIS، قفقاز و روسيه
زميني  مرز  بزرگترين  عنوان  به  بازرگان  گمرک  گرفتن  قرار   

کشور و دروازه اروپا با قدمت 90ساله
دالر؛  18ميليارد  از  بيش  ميزان  به  ساالنه  تجاري  مبادالت   
همچنين هدفگذاری که توسط رئيس جمهور محترم انجام شده، 

ارتقاء مبادالت تا 30ميليارد دالر با کشور ترکيه است.
 برخورداری از طبيعت بکر و زيبا، شرايط اقليمی مناسب و آب 

و هوای مطلوب
 وجود آثار تاريخی باارزش ازجمله کاخ موزه باغچه جوق، بام فرهاد، 

قلعه قبان، منشورهای بازالتی و قره کليسا و کليسای زور زور...
 وجود اراضی حاصلخيز در سواحل رود ارس که به عنوان منابع 

عظيم و سرمايه ارزشمند محسوب می شوند
 وجود سدهای مخزنی مختلف ازجمله ارس، بارون،سد شهيد 
قنبری و سد کرم آباد که در حال احداث است و دو سد ديگر در 
شهرای شوط و ماکو که مطالعات آنان انجام شده و با بودجه ملی 

احداث خواهد شد.

چشم انداز منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو
رضايی اظهار داشت: چشم اندازی که در اين برنامه راهبری ديده شده، 
منطقه آزاد ماکو در 10سال آينده منطقه ای است هوشمند، که با دستيابی 

به توسعه سبز، پايدار و فراگير حلقه اتصال آسيا و اروپا خواهد بود.

عمده اهداف سازمان منطقه آزاد ماکو تا سال1400
تا  را  ماکو  آزاد  منطقه  از سوی سازمان  تعيين شده  اهداف  وی 
سال1400 اينگونه تشريح کرد: در ذيل اهداف ذکر شده، 6هدف 

صورت  اهداف  اين  براساس  برنامه ريزی ها  که  سازمان  عمده 
گرفته است، عبارتند از:

هدف 1: توسعه سرمایه گذاری
يکی از اهداف اصلی و اوليه برای تشکيل مناطق آزاد در کشور 
مهم  ماموريت های  جزء  و  شده  تاکيد  آن  به  نيز  قانون  در  که 
مناطق می باشد، مبحث توسعه سرمايه گذاری می باشد. در همين 
داده  انجام  برنامه ريزی های  با  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  راستا 
برای سال1400، جذب سرمايه گذاری داخلی 1880ميليارد ريالی 
را جزء اهداف خود قرار داده است. عملکرد سازمان در سال96، 
959ميليارد ريال جذب سرمايه گذاری داخلی بوده و هدفگذاری 

سال97 نيز 961ميليارد ريال می باشد.
در حوزه توسعه سرمايه گذاری خارجی نيز 58ميليون دالر را برای 
سال1400 هدفگذاری نموده ايم که عملکرد سازمان در سال96، 
نيز 22ميليون  برنامه ريزی برای سال97  20ميليون دالر بوده و 

دالر می باشد.
در اين حوزه، برنامه هايی که به صورت عملياتی طراحی شده تا 

به اهداف فوق دست يابيم، عبارتند از:
 بهره برداری از شهرک صنعتی صنايع سبک

 بهره برداری از شهرک صنايع نيمه سنگين
 مشارکت در احداث شهرک صنعتی مشترک با ترکيه

 مشارکت در احداث سايت انرژی بر
 آماده سازی دهکده لجستيک

 بين المللی کردن فرودگاه ماکو
 تهيه بسته های سرمايه گذاری

 برگزاری همايش ها و سمينارهای داخلی و خارجی
 ارتقاء شاخص های محيط کسب و کار با اصالح و بهبود 

فرآيندهای سازمانی و برون سازمانی
 ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاری

 تهيه بسته های تشويقی برای سرمايه گذاران
 جذب بانک ها و بيمه های خارجی جهت ايجاد شعبه در 

منطقه
 پيگيری عمليات گشايش بورس بين الملل

به  خدمات  ارائه  جهت  خدمت  ميز  منظور،  همين  به  که 
سرمايه گذاران و فعالين اقتصادی راه اندازی شده است.

هدف 2: افزایش صادرات کاالی تولیدی، صادرات مجدد
به صورت عمده هدفگذاری سازمان درخصوص افزايش صادرات 
دالر  80ميليون  سال1400،  برای  منطقه  در  توليدی  کاالی 
برنامه ريزی  و  دالر  8ميليون  سال96،  در  رقم  اين  که  می باشد 

برای سال97، 9ميليون دالر می باشد.
در  صادرات مجدد  افزايش  برای  هدفگذاری  درخصوص 
سال96،  در  رقم  اين  که  می باشد  دالر  100ميليون  سال1400، 
رقم  برای  برنامه ريزی  سال97،  برای  و  بوده  دالر  7ميليون 

10ميليون دالر می باشد.
اهم برنامه های عملياتی برای رسيدن به اهداف و اعداد فوق در 

حوزه صادرات مجدد و توليدات صادراتی در منطقه عبارتند از:
ميزان  افزايش  جهت  صادراتی  تنگناهای  و  مشکالت  رفع   

صادرات واحدهای توليدی منطقه
 ارائه امکانات در پايانه صادراتی برای تقويت صادرات مجدد

سال98  بودجه  در  اينکه  کما  صادراتی؛  مشوق های  ارائه   
درنظر  صادراتی  مشوق های  برای  تومان  500ميليون  سازمان، 

گرفته شده است.
 جذب شرکت های مديريت صادرات

 ايجاد تاسيسات ذخيره و فروش فرآورده های نفتی و پتروشيمی 
که در سال آتی به دنبال فروش و صادرات محصوالت نفتی از 
طريق منطقه آزاد ماکو می باشيم که در بودجه سال آينده ساخت 
و  دپو  پتروشيمی جهت  و  نفتی  به محصوالت  مربوط  انبارهای 

صادرات به ساير کشورها ديده شده است.
 ايجاد تاسيسات ذخيره و فروش ميعانات گازی

 فعال سازی مخازن سوخت منطقه
واحدهای  راه اندازی  برای  پتروشيمی  شرکت های  جذب   

انبارداری و صادرات مجدد
 توسعه صنايع پايين دست نفت، پتروشيمی و گاز

هدف 3: افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی
به  توجه  با  ماکو  آزاد  منطقه  شد،  گفته  پيشتر  که  همان گونه 
جاذبه ها و موقعيت قرارگيری در کشور، اين پتانسيل را دارد که 
ايران مطرح و شناخته  از قطب های گردشگری  به عنوان يکی 
شود تا هم از داخل و هم خارج از کشور بتوانيم جذب توريست 

در منطقه را داشته باشيم.
پيدا  تعداد 71659گردشگر داخلی در منطقه حضور  در سال96، 
85990گردشگر  جذب  سال97،  برای  برنامه ريزی  که  کرد ه اند 
156135گردشگر  جذب  سال1400،  برای  هدفگذاری  و  داخلی 

داخلی در منطقه می باشد. 
است  ذکر  به  الزم  خارجی  گردشگران  تعداد  افزايش  بحث  در 

گفت و گو با غالمرضا رضایی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو:

منطقه حضور  در  خارجی  تعداد 4121گردشگر  سال96،  در  که، 
پيدا کرد ه اند که برنامه ريزی برای سال97، جذب 4533گردشگر 
7256گردشگر  جذب  سال1400،  برای  هدفگذاری  و  خارجی 

خارجی در منطقه است. 
عمده برنامه هايی که برای دستيابی به اهداف از سوی سازمان 

منطقه آزاد ماکو تعريف شده است، عبارتند از: 
جهت  الزم  زيرساخت های  نمودن  فراهم  و  آماده سازی   
مراکز  و  مجتمع ها  هتل،  احداث  برای  سرمايه گذار  جذب 
هتل  دو  مجوز  راستا  همين  در  که  و...  تفريحی  رفاهی، 
يک  همچنين  شده اند؛  کلنگ زنی  و  صادر  منطقه  در  5ستاره 
از کاروانسراهای قديمی، به  الگوبرداری  با  هتل 5ستاره ديگر 
معاون  نام کاروانسرای عباسی در منطقه توسط دکتر رستمی 
شورايعالی  دبيرخانه  خالق  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی، 
در  و  است  شده  کلنگ زنی  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق 
احداث  برای  سرمايه گذار  جذب  دنبال  به  نيز  حوزه های  ساير 
ماکوگرام  همايش  زمينه  همين  در  همچنين  می باشيم.  هتل 
برگزار  منطقه  در  بوم گردی  توسعه  و  شناساندن  هدف  با  را 
در  و  آمد  عمل  به  دعوت  عرصه  اين  فعاالن  از  و  نموديم 
همايش  همين  در  و  رساندند  بهم  حضور  ماکو  آزاد  منطقه 
شد.  معرفی  فعالين  اين  به  بوم گردی  هدف  روستای  سه 
قرار  هدف  و  بررسی  مورد  نيز  ديگر  روستاهای  همچنين 
گرفته و به زودی اجرای احداث زيرساخت ها در اين روستاها 
استقبال  مورد  بوم گردی  فضاهای  ايجاد  با  تا  می شود  شروع 
باباطاهر  بوم گردی  مجتمع  هم  اخيرا  گيرند.  قرار  گردشگران 
معاون  حضور  با  دارد،  قرار  ماکو  به  بازرگان  راه  ميان  در  که 
شورايعالی  دبيرخانه  خالق  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی، 
طرح  پيگير  که   گرديد  افتتاح  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق 
برای  را  مطلوبی  ظرفيت  چراکه  هستيم؛  مجتمع  اين  توسعه 

ايجاد خواهد کرد.   بو م گردی منطقه  توسعه 
 ثبت جهانی منظر تاريخی، فرهنگی و طبيعی منطقه آزاد ماکو

کاخ  مرمت  ازجمله  تاريخی  سايت های  احيای  و  ساماندهی   
سردار و قلعه قبان

 آماده سازی و فراهم نمودن زيرساخت های الزم در راه اندازی 
اقامتگاه های بوم گردی

در  سازمان  برنامه های  مهم ترين  جزء  که  منطقه  برندسازی   
اين حوزه می باشد؛ همچنين قرارداد برندسازی منطقه منعقد شده 
است و به دنبال اين هستيم که با برندسازی منطقه، ماکو را به 
همه هموطنان و گردشگران خارجی معرفی نماييم تا در منطقه 

حضور پيدا کنند.
 استقرار دفتر مهاجرت و پليس اطالعات و امنيت جهت تسهيل 
تردد اتباع خارجی در منطقه که با حضور سردار رضاييان کارهای 
مقدماتی انجام پذيرفته و تجهيزات اين مرکز خريداری شده است 
که انشاهلل با استقرار در گمرک و فرودگاه، گردشگران خارجی که 
به منطقه ورود می کنند، ديگر در پاسپورت شان مهر ورود و خروج 
درج نمی شود، که اين اتفاق مسلما به رشد گردشگری در منطقه 

کمک شايانی خواهد کرد.

هدف 4: ارتقاء و انتقال فناوری های نوین در زنجیره های 
مزیت دار منطقه

و  اهداف  از  يکی  فناور  توليدی  واحدهای  تعداد  افزايش 
اولويت های سازمان است که در سال96 هيچ واحد توليدی فناور 
در منطقه آزاد ماکو وجود نداشته است و در برنامه برای سال97، 
ايجاد 2واحد توليدی فناور و هدفگذاری برای سال1400، احداث 

20واحد در منطقه می باشد.
در  دانش بنيان  و  فناور  نوپای  واحدهای  تعداد  افزايش  همچنين 
دستور کار قرار دارد که در سال96، يک واحد در منطقه ايجاد 
شده و برنامه ريزی شده است که در سال97 اين تعداد به 2واحد 
و  فناور  نوپای  3واحد  امسال  7ماهه  در  خوشبختانه  که  برسد 
دانش بنيان احداث گرديده و هدفگذاری برای سال1400، افزايش 

اين واحدها به 32عدد است.
دنبال می کنيم،  به هدف  رسيدن  در جهت  که  برنامه هايی  اهم 

عبارتند از:
و  گرديده  آغاز  کار  اين  انجام  که  هوشمند  شهر  راه اندازی   
داده ايم، همچنين کميته های  را تشکيل  کارگروه شهر هوشمند 
ذيل اين کارگروه هم مشخص شده است و پس از تصويب در 
هيات مديره، عمليات اجرايی آن را به صورت کامل با مشارکت 
سازمان، ادارات سطح منطقه، واحدهای اصناف و ساير عزيزان 

که در اين حوزه کمک خواهند نمود، شروع خواهيم کرد.
 احداث پارک علم و فناوری

 راه اندازی مرکز نوآوری، رشد و شتابدهی هوشمند که راه اندازی 
اين مرکز نيز در دستور کار قرار گرفته و زيرساخت های الزم ازجمله 
ساختمان و تجهيزات اين مرکز اکنون حاضر است و به زودی بحث 

استارت آپ های روستايی را در اين مرکز برگزار خواهيم نمود.
و  رشد  نوآوری،  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  از  حمايت   

شتابدهی هوشمند
منطقه  مزيت دار  زنجيره های  در  نوين  فناوری های  انتقال   

ازجمله دامی، باغی، بوم گردی و...
 برگزاری رويدادهای استارت آپ روستايی

جهت  توليدی  واحدهای  برای  تشويقی  بسته های  تدوين   
راه اندازی واحدهای تحقيق و توسعه

 ايجاد ارتباط بين شرکت های دانش بنيان و واحدهای توليدی 
منطقه

هدف 5: ایجاد اشتغال و تقویت سرمایه انسانی
تقويت  و  اشتغال  ايجاد  ماکو،  آزاد  منطقه  سازمان  ديگر  هدف 
هدفگذاری  اشتغال  ايجاد  حوزه  در  که  است  انسانی  سرمايه 
سازمان برای سال1400، ايجاد اشتغال برای 2980 نفر می باشد 
است  گرفته  اشتغال زايی صورت  برای 1730نفر  در سال96  که 

و برنامه ريزی برای سال97، اشتغال زايی برای 2290نفر است.
برای  هدفگذاری  منطقه،  انسانی  منابع  توسعه  مبحث  در 
برای  سال97  در  اتفاق  اين  که  است  780مورد  سال1400، 
240مورد برنامه ريزی شده، که در 7ماهه سال جاری 220مورد 

محقق شده است.
درنظر  اين هدف  به  رسيدن  برای  که  عملياتی  برنامه های  اهم 

گرفته است، عبارتند از:
دستبافته ها، حوزه  و  در حوزه فرش  زنجيره های خرد  توسعه   
فرآورده های دامی و باغی، پوشاک و سنگ های قيمتی که جهت 
توسعه اين زنجيره ها از طريق انديشکده منطقه برنامه های خوبی 
را در دست اجرا داريم؛ در حوزه های گوناگون اساتيد دعوت به 
کار شده اند و کالس های آموزشی در حال برگزاری است از بين 
برگزيدگان اين دوره ها، افراد را برای انجام کارهای مربوطه در 

اين بخش انتخاب خواهيم نمود.
جذب  با  معدنی  و  صنعتی  توليدی،  واحدهای  تعداد  افزايش   

سرمايه گذاران بخش خصوصی
 آموزش دبيران آموزش پرورش در جهت گذار به سمت مدارس 

کارآفرين 
رهبران  سمت  به  گذار  جهت  در  اجتماعی  فعالين  آموزش   

تحول آفرين 
 آموزش کارآفرينانه شاغلين روستايی 

با  امر  اين  در  که  منطقه  هنرستان های  تخصصی سازی   
شوط  ماکو،  شهرستان های  پرورش  و  آموزش  ادارات  همکاری 
و پلدشت اقداماتی در اين خصوص انجام پذيرفته شده است؛ در 
شهر ماکو هنرستان و رشته لجستيک را با توجه به نياز و پتانسيل 
منطقه و وجود مرز بازرگان پيشنهاد داده ايم که کارهای اجرايی 
آن در دست اقدام است و در شهرستان پلدشت با توجه به ظرفيت 
نيز  کشاورزی منطقه هنرستان کشاورزی و در شهرستان شوط 

هنرستان کشاورزی را پيگير هستيم که احداث گردد.  
 ايجاد مدارس بين المللی

 مشارکت در تجهيز و هوشمندسازی مدارس 

هدف 6: تسریع در عمران و آبادانی منطقه
يکی از اهداف مهمی که سازمان به جد پيگير آن است و براساس 
مناطق  سازمان های  برعهده  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
می باشد، تسريع در عمران و آبادانی است که در اين بخش هم 
مهم ترين کار های ما که در برنامه عملياتی نيز ذکر شده است، 

عبارتند از: 
 تسريع در تهيه طرح جامع منطقه که سازمان فراخوان 

مناقصه تهيه طرح جامع را انجام داده است و شرکت هايی نيز 
حضور پيدا کرده اند که انشاهلل برنده نهايی، تهيه طرح جامع را 

به عهده خواهد گرفت.
 مشارکت در احداث آزادراه تبريز- بازرگان

که  طور  همان  مرند- بازرگان؛  راه آهن  احداث  در  مشارکت   
و  مانده  مغفول  راه ها  توسعه  حيث  از  غربی  آذربايجان  می دانيد 
راه هايی که وجود دارد مويد اين موضوع است، که در همين راستا 
سازمان بحث دوبانده کردن جاده ماکو-خوی را تا گيت ورودی را 
در دست پيگيری دارد و از طريق اعتبارات منطقه به دنبال اجرای 
آن می باشيم که پيشرفت خوبی هم داشته و انشاهلل در سال آينده 
شاهد بهره بردای کامل از اين مسير خواهيم بود. در حوزه را ه آهن 
تفاهم نامه ميان مناطق آزاد ارس، ماکو و وزارت راه و شهرسازی 
منعقد شده است که قرار است راه آهن تا چشمه ثريا پيش روند و 

به جد پيگير اين موضوع هستيم تا به نتيجه برسد.
 احداث بزرگراه بازرگان- گيت ورودی

 بهره برداری از جاده کمربندی بازرگان به مجموعه لجستيک 
که اين موضوع تا حدودی پيشرفت داشته است و سازمان پيگير 

تکميل و بهره برداری از اين مسير می باشد.
 بهره برداری از جاده پلدشت تا سه راهی محور ترانزيتی

 بهره برداری از جاده شوط تا سه راهی محور ترانزيتی
 توسعه راه های روستايی

  مشارکت در اجرای طرح های هادی روستايی
 مشارکت در تامين آب روستاهای منطقه

 مشارکت در گازرسانی به روستاهای منطقه
 محروميت زدايی از منطقه ازجمله مشارکت در احداث مسکن 

محرومين
که  درمان  و  بهداشت  حوزه  ارتقاء شاخص های  در  مشارکت   
وزارت بهداشت و درمان نيز در اين خصوص کارهای خوبی را 
شده  ايجاد  مراکز  تجهيز  بحث  در  سازمان  و  است  داده  انجام 
کمک های مطلوبی را داشته است و يک در حال حاضر به دنبال 

تجهيز مراکزی که در ماکو، شوط و مرگنلر قرار دارند، هستيم. 
 مشارکت در ارتقاء شاخص های آموزش

 توسعه فضای سبز
 مشارکت در احداث تصفيه خانه فاضالب شهر ماکو

 آماده سازی و فراهم نمودن زيرساخت های سايت کمپوست به 
منظور بازيافت پسماندهايی که در شهر ماکو وجود دارد.  

درختکاری،  ازجمله  محيطی  زيست  طرح های  اجرای   
جنگل های  از  نگه داری  همچنين  هوا...  و  آب  کيفيت  پايش 
اين  توسعه  و  بوده  پيگير  سازمان  امسال  که  منطقه  در  موجود 
دارد؛ همان  قرار  ويژه  به صورت  کار  دستور  در  جنگل کاری ها 
گونه که در چشم انداز منطقه هم اشاره نمودم، با توجه به اينکه 
اهداف خود در نظر گرفته  از  را يکی  چشم انداز ما توسعه سبز 
خدايی  که  داشت  ويژه ای خواهيم  توجه  بخش  اين  در  است، 
بهای  به  زيست  محيط  شدن  فدا  باعث  منطقه  توسعه  ناکرده 
محيط  حفظ  بهانه  به  صنعت  عقب ماندگی  يا  و  صنعت  توسعه 
زيست را شاهد نباشيم و بتوانيم يک توازن و تعادل را در هر 

دو حوزه داشته باشيم.
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اخبار منطقه آزاد انزلی

شهرستان  مردم  نماینده  کوچکی نژاد  جبار 
رشت در مجلس شورای اسالمی در برنامه 
شبکه  از  که  توسعه  مسیر  در  تلویزیونی 
رئیس  با حضور دکتر مسرور  باران  استانی 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
آزاد انزلی پخش شد، با بیان اینکه علی رغم 
موانع موجود، ظرف سال های اخیر تحوالت 
انزلی شاهد  آزاد  منطقه  در  را  بسیار خوبی 
منطقه  این  عملکرد  داشت:  اظهار  هستیم، 
خود،  محدوده  و  سرزمینی  حوزه  سه  در 
استانی، ملی و فرامنطقه ای را باید براساس 
پیش  مشکالت  و  توانمندی ها  ظرفیت ها، 
داد، عملکردی که  قرار  بررسی  روی مورد 

وجه مثبت آن بسیار بیشتر است.
با  مجلس  گردشگری  فراکسیون  رئیس 
مسرور  دکتر  مدیریت  دوره  در  اینکه  بیان 
در  بزرگی  تحوالت  انزلی  آزاد  منطقه  در 
زمینه های مختلف توسعه ای صورت گرفته 
ساخت  پروژه  سال ها  کرد:  تاکید  است، 
ایشان  بندر کاسپین متوقف شده بود، ولی 
بزرگ  پروژه  این  زیاد  سرعت  با  توانست 
دیگر  از سوی  و  برساند  بهره برداری  به  را 
خشکی  حوزه  در  هم  و  دریایی  حوزه  در 
که  شده  ایجاد  مناسبی  زیرساخت های 
موجب افزایش حضور گردشگران در گیالن 

و منطقه شده است.
افکار عمومی استان  با اشاره به توجه  وی 
نسبت به کوچک ترین تحوالت منطقه آزاد 
و  آن  موثر  نقش  از  نشانه ای  را  آن  انزلی، 
منطقه  این  توانمندی های  بر  مردم  باور 
از نقش  ارائه تحلیلی  با  و  قلمداد کرد  آزاد 
مناطق آزاد در سطح جهانی و سابقه تنظیم 
هفتاد  دهه  در  آزاد  مناطق  ایجاد  و  قوانین 
شمسی، اضافه کرد: واگذار کردن اختیار تام 
به مدیرعامل منطقه آزاد از سوی قانونگذار 
این  که  است  نقشی  بیانگر  دولت  هیات  و 
مناطق می توانند در جهت توسعه هر استانی 

ایفا نمایند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
و  تجاری  صنعتی،  آزاد  مناطق  عنوان 
در  آزاد  مناطق  الزام  بر  است،  اقتصادی 
شاخص های  همه  در  توسعه  به  دستیابی 
ملی  و  استانی  محدوده های  در  فوق 
تصریح کرد و به ارائه تحلیلی از ماده اول 
وظایف  و  آزاد  مناطق  اداره  نحوه  قانون 
منشور  چارچوب  در  شده  گرفته  نظر  در 
اقتصاد مقاومتی برای این مناطق پرداخت 
اغلب  انتقادات،  برخی  علی رغم  گفت:  و 
انجام  انزلی  آزاد  منطقه  به  که  وارداتی 
واحدهای  اولیه  مواد  عنوان  به  می شود 
و  داخل  به  صادرات  منظور  به  تولیدی 

خارج از کشور استفاده می شود.
دیگر،  سوی  از  کرد:  اضافه  کوچکی نژاد 
مهم ترین مشکل کشور در زمینه بهره گیری 
کمبودهای  خود،  ترانزیتی  مزیت های  از 
سازمان  حوزه  این  در  که  است  زیرساختی 
کریدورهای  شده  موفق  انزلی  آزاد  منطقه 
بندری  مجتمع  و  فعالسازی  را  بین المللی 
تکمیل  وقفه  سال  چند  از  بعد  را  کاسپین 
اقدامی  که  نماید  راه اندازی  سرعت  با  و 
با  دیگر  از سوی  می شود؛  قلمداد  ارزشمند 
توجه به محدودیت منابع مالی، ایجاد چنین 
بزرگی  کار  باید  را  زیرساختی  پروژه های 

ارزیابی کرد.
تصریح  با  گیالن  نمایندگان  مجمع  عضو 
توسعه  در  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  بر 
خزر  حاشیه  با کشورهای  تجاری  مبادالت 
در  دولت  تسریع  خواستار  میانه،  آسیای  و 
ایران به اوراسیا شده و  ارائه الیحه الحاق 
بر لزوم توجه به نقش مناطق آزاد در زمینه 
دستیابی  مسیر  در  خارجی  گردشگر  جذب 
توجه  خواستار  و  کرد  تاکید  سند ۱۴۰۴  به 
به  انزلی  آزاد  منطقه  و  آزاد  مناطق  بیشتر 

این مهم شد.

تحوالت خوب و 
گسترده ای را در 
منطقه آزاد انزلی 

ظرف سال های اخیر 
شاهد هستیم

3 دوشنبه 24 دی ماه 1397 - 14 ژانویه 2019 - شماره  شانزدهم

از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه سال جاری 
سوی  از  اقتصادی  فعالیت  ۱۵۸۸مجوز  تعداد 
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت 
اقتصادی  فعالین  برای  انزلی  آزاد  منطقه 
ذکر  به  الزم  و  شده  صادره  منطقه  محدوده 
گذشته  سال  مشابه  ماهه  نه  در  که  است 
بود،  ارائه شده  اقتصادی  فعالیت  ۱۵۷۲مجوز 
فعالیت ۱۵۸۸مجوز  اساس حوزه های  این  بر 
در  انزلی  آزاد  منطقه  در  صادره  فعالیت 
خدماتی،  بازرگانی،  کشاورزی،  زمینه های 
فنی-مهندسی، تولیدی، فعالیت صنفی داخل 
و خارج از محدوده فنس کشی منطقه، خدمات 
با  مرتبط  فعالیت های  و  خودرو، مجوز شغلی 
پیمانکاری، است که مجوزهای فعالیت فوق 
مناطق  اداره  نحوه  قانون  چارچوب  در  که 
و  نظارتی  طرح های  توسعه  طریق  از  آزاد 
اطالع رسانی به فعالین اقتصادی در خصوص 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  از  بهره مندی 
منطقه از سوی این سازمان صادر شده است.

دکتر لطف اهلل سیاهکلی مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت صوتی و تصویری سروش با دکتر 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا 
درخصوص  و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
توسعه همکاری ها، هم افزایی ظرفیت ها و تولیدات 
معرفی  جهت  تلویزیونی  و  رسانه ای  مشترک 
رشد  منظور  به  سازمان  عملکرد  و  توانمندی ها 
تحقق  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  حضور 

چشم  انداز این منطقه به گفتگو پرداختند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه صوتی و 
تصویری سروش در این نشست که مدیرکل صدا 
و سیمای مرکز گیالن و اعضای هیات مدیره و 
معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیر سروش 
تحوالت  به  اشاره  با  داشتند،  حضور  نیز  گیالن 
در  انزلی  آزاد  منطقه  در  گرفته  صورت  مثبت 
توسعه ای  فعالیت های  کرد:  تصریح  اخیر  سالیان 
مناسب و رشد خیلی خوبی را در سال های اخیر 
در این منطقه شاهد هستیم و برای اطالع رسانی 
انعکاس توانمندی ها و اقدامات این سازمان و  و 
تبیین نقش مناطق آزاد در توسعه کشور آمادگی 

داریم.
می توانند  آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حوزه  در  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی  پیشران 
اقتصاد باشند، بر تشریح و آگاهی بخشی اهداف، 
رفع  در  آزاد  مناطق  موثر  نقش  و  ماموریت ها 
مشکالت اقتصادی تاکید کرد و افزود: در چرخه 
مدیریتی  کمک  ابزار  یک  رسانه ها  مدیریتی، 
محسوب می شوند و می توان با استفاده از ابزارها 

صدور ۱۵۸۸مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

توسعه همکاری های رسانه ای در راستای معرفی توانمندی ها و دستاوردهای منطقه آزاد انزلی

ثبات در استمرار طرح های حمایتی، تشویقی 
از سوی سازمان طی سال های اخیر در کنار 
تکمیل پروژه های عمرانی زیرساختی، اجرای 
تمامی مزایا و معافیت های قانونی برای فعالین 

جریان سازی  و  رسانه ای  هنری،  تکنیک های  و 
رسانه ای دستاوردهای ارزشمند را برای مخاطبان 

اطالع رسانی کرد
و  صوت  مقررات  تنظیم  سازمان  سابق  رئیس 
فراگیر در فضای مجازی صدا و سیمای  تصویر 
و  مجازی  فضای  ظرفیت  از  استفاده  بر  کشور 
فناوری های ارتباطی جدید در عرصه اطالع رسانی 
تاکید کرد و حمایت از استارت آپ ها و تولید دانش 
و  توانمندی ها  به  توجه  با  را  این حوزه  در  جدید 

پتانسیل موجود در کشور ضروری دانست.
دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار با تشریح 
حوزه های  در  توسعه ای  طرح های  و  اقدامات 
و  بندری  اشتغال زایی،  صنعتی،  گردشگری، 

انزلی

دو  میان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
فنی  سازمان  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
دکتر  امضاء  به  تهران  در  کشور  حرفه ای 
رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سلیمان  دکتر  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  پاک سرشت 

آموزش فنی و حرفه ای کشور رسید.
دکتر رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه 
اینکه  بیان  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد 
توسعه  در  مهارت آموزی  موضوع  اهمیت 
بر کسی پوشیده نیست و در سطح جهانی 
داشتن مهارت و تخصص از اهمیت بیشتری 
نسبت به دارا بودن مدرک تحصیلی برخوردار 
آزاد  منطقه  سازمان  اعتقاد  افزود:  است، 
انزلی بر این است که با همکاری مشترک، 
اقدامات خوبی جهت مهارت آموزی نیروهای 
مشغول به کار در بخش های مختلف سطح 
منطقه برداشته می شود و در این میان حوزه 
اولویت خاصی  و  اهمیت  دارای  گردشگری 
در  امیدواریم  و  است  سازمان  این  برای 
قبولی  قابل  نتایج  تفاهم نامه،  این  چارچوب 
زمینه های مختلف گردشگری در سطح  در 

منطقه و استان گیالن حاصل شود.
و  اجتماعی  رفاه  کار،  تعاون،  وزیر  معاون 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس 
از  خوشحالی  ابراز  با  جلسه  این  در  کشور 
برای  الگویی  را  آن  تفاهم نامه،  این  انعقاد 
اجرا با سایر مناطق آزاد کشور قلمداد کرد و 
افزود: با عنایت به جایگاه حقوقی، قانونی و 
مزایا و معافیت مناطق آزاد که فرصت های 
مختلف  حوزه های  در  فعالیت  جهت  خوبی 
سرمایه گذاری، صنعتی و گردشگری را پدید 
می آورد، می توان از این تفاهم نامه به عنوان 
الگوی همکاری و  اولین گام جهت ترسیم 

هم افزایی در راستای تامین نیازهای مهارتی 
مناطق  و  انزلی  آزاد  منطقه  انسانی  نیروی 

آزاد استفاده کرد.
مناطق  مورد نظر  اهداف  اینکه  بیان  با  وی 
فایده مندی  ارتقاء  جهت  ظرفیتی  آزاد، 
اصلی  با سرزمین  قیاس  در  انسانی  نیروی 
همکاری  با  می توان  که  می دهد  ارائه 
یکدیگر بسته ویژه آموزشی را با همکاری 
ترسیم  مناطق  این  سطح  در  آزاد  مناطق 
براساس  کرد:  اضافه  ساخت،  عملیاتی  و 
آزاد  منطقه  از  پیش  چندی  که  بازدیدی 
و  اتفاقات  که  گفت  باید  داشتیم،  انزلی 
این  در  شده  ایجاد  خوب  ظرفیت های 
به  شما  توجه  و  است  مشهود  منطقه 
مهارت آموزی نیروی انسانی که به ارتقای 
افزایش  باعث  آنها منتهی می شود،  کیفیت 

آورده منطقه شما خواهد شد.

در راستای ارتقای مهارت آموزی و افزایش بهره وری نیروی انسانی انجام پذیرفت:

در نه ماهه سال 97 صورت گرفت:

در دیدار مدیرعامل شرکت صوتی و تصویری سروش با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید شد:

تفاهم نامه فوق در ۶ماده و ۳۲بند به منظور 
ظرفیت های  و  توانمندی ها  از  بهره گیری 
موجود دو سازمان و ارتقاء مهارت ساکنین، 
شهروندان و نیروهای کار شاغل در محدوده 
میان  گیالن  استان  و  انزلی  آزاد  منطقه 

طرفین منعقد شد.
مهارت های  سطح  ارتقای  اساس،  این  بر 
کار  جویای  افراد  و  منطقه  ساکنین  فنی 
کار  نیروی  بهره وری  ارتقای  مهارت،  فاقد 
شاغل در محدوده منطقه با رویکرد اشتغال 
متناسب  آموزشی  نیازهای  شناسایی  پایدار، 
علمی،  پیشرفت های  و  جدید  مشاغل  با 
در  و  منطقه  موجود  ظرفیت های  براساس 
گردشگری  ظرفیت های  ارتقای  نهایت 
ارایئه خدمات بهتر به گردشگران  منطقه و 
انعقاد  اهداف  مهم ترین  خارجی  و  داخلی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  میان  تفاهم  این 

و سازمان فنی و حرفه ای کشور اعالم شده 
است.

دوره های  اجرای  تفاهم نامه،  این  اساس  بر 
سازمان  استانداردهای  براساس  آموزشی 
فنی و حرفه ای و امکانات موجود اداره کل 
دوره های  برگزاری  استان،  در  خود  متبوع 
مهارت های خاص و پیشرفته و مهارت های 
مورد نیاز منطقه از مهم ترین بندهای تعهد 
این  در  کشور  حرفه ای  و  فنی  سازمان 

تفاهم نامه قید شده است.
از سوی دیگر طبق این تفاهم نامه، سازمان 
نیازسنجی  به  متعهد  نیز  انزلی  آزاد  منطقه 
در  همکاری  مهارتی،  دوره های  آموزشی 
جهت  آموزشی  تقویم  تهیه  و  برنامه ریزی 
اجرا دوره ها، تامین تجهیزات و ماشین آالت 
آموزشی،  کارگاه های  برای  نو  و  مستعمل 
به  غرفه  و  مجوز  اعطای  جهت  هماهنگی 
و  آموختگان  مهارت  شرکت های  یا  تعاونی 
معرفی نخبگان مهارتی و افراد مستعد شده 

است.
و  جلسات  برگزاری  گزارش،  این  بر  بنا 
و  فرهنگی  آموزشی،  علمی،  همایش های 
تدوین،  در  همکاری  مشترک،  پژوهشی 
آموزشی  بسته های  و  کتب  انتشار  و  تالیف 
و چندرسانه ای و تشکیل کارگروه مشترک 
شده  معرفی  مسئوالن  مدیر،  از  متشکل 
پیگیری های  و  برنامه ریزی  جهت  طرفین 
الزم؛ جزء تعهدات مشترک سازمان منطقه 
انزلی و سازمان فنی و حرفه ای کشور  آزاد 

در مسیر اجرای تفاهم نامه مزبور می باشد.
و  معاونین  مراسم  این  در  است  گفتنی 
مدیره  اعضای هیات  و  دو سازمان  مدیران 
سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیر کل فنی و 

حرفه ای گیالن حضور داشتند.

طرح های  اجرای  سرمایه گذاران،  و  اقتصادی 
حمایتی متنوع برای واحدهای تولیدی منطقه 
و  راکد شد  فعال سازی ۶۲واحد  به  منجر  که 
در  منطقه  شرکت های  حضور  و  برگزاری 

اقتصادی از همراهی صدا و سیمای مرکز گیالن 
استانی  موفق ترین شبکه های  از  یکی  عنوان  به 
کشور در انعکاس اخبار و رویدادهای منطقه تقدیر 
کرد و اظهار داشت: در سالیان اخیر در حوزه رشد 
زیرساخت ها،  توسعه  و  اقتصادی  شاخص های 
منطقه،  از  عبوری  کریدورهای  فعالسازی 
دستاوردهای مطلوبی داشته ایم و معتقدیم ضمن 
استقبال از نقدهای دلسوزانه می بایست در حوزه 
تولید محتوا و نشر اخبار و مزیت های مناطق آزاد 
در سطح ملی و بین المللی اقدامات گسترده تری 
شبهه افکنی هایی  برخی  درخصوص  و  داد  انجام 
نسبت می دهند، شفاف سازی  آزاد  مناطق  به  که 

و روشنگری کرد.
رادیو  تولید تجهیزات  از  استقبال  با  دکتر مسرور 

خارجی  و  داخلی  تخصصی  نمایشگاه های 
رونق فضای کسب  ازجمله مهم ترین دالیل 
موجبات  که  بود  انزلی  آزاد  منطقه  در  کار  و 
استمرار مسیر رشد طی شده در شاخص های 

اقتصادی منطقه را به همراه داشته است.
گفتنی است، براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی 
کشور،  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره 
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد 
دارند،  اشتغال  اقتصادی  فعالیت های  انواع  به 
نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده 
منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، 
بر  مالیات  پرداخت  از  سال  بیست  مدت  به 
مالیات های  قانون  موضوع  دارایی  و  درآمد 
و  تسهیالت  و  می  باشند  معاف  مستقیم 
تعداد  افزایش  برای  سازمان  این  اقدامات 
این منطقه  دارای مجوز در  اقتصادی  فعالین 
و  اقتصادی  فعاالن  بهره مندی  راستای  در 
سرمایه گذاران از ظرفیت ها و مزایای این ماده 

قانونی است.

و تلویزیونی با بهره مندی از ظرفیت های منطقه 
مرتبط  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  و  انزلی  آزاد 
فرهنگ  زبان  ملی،  رسانه  کرد:  خاطرنشان 
توسعه است و در این راستا همراهی و همکاری 
این  با  سیما  و  صدا  و  سروش  موسسه  مشترک 
تحقق  می تواند  اطالع رسانی  عرصه  در  سازمان 
تسهیل  را  انزلی  آزاد  منطقه  و چشم انداز  اهداف 
کرده و جهت همکاری های الزم در زمینه ساخت 
مجازی  و  رسانه ای  تولیدات  و  فاخر  مستندهای 
که ظرفیت های منطقه و گیالن را در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی و گردشگری معرفی می کنند، 

استقبال می کنیم.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن نیز در این 
نشست با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی در پنج سال 
اخیر به الگوی موفق توسعه در کشور تبدیل شده 
است و فرصتی استراتژیک و مزیت نسبی برای 
استان بوده، گفت: اشتغال زایی، جذب سرمایه گذار 
داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت های گردشگری 
و ترانزیتی از مهم ترین اقدامات این سازمان است 
و جشنواره ملی تولیدات مراکز استانی صدا و سیما 

به میزبانی این منطقه برگزار خواهد شد .
محمد باقر باقرزاده با تشریح همکاری های صورت 
برنامه های  تولید  و  تلویزیونی  و  رادیویی  گرفته 
در  انزلی  آزاد  منطقه  در  پرمخاطب  مشترک 
سال های اخیر افزود: با توجه به تعامالت فی مابین 
انزلی جهت همکاری  آزاد  و حمایت های منطقه 
برنامه سازی در مقوالت سرمایه گذاری،  در حوزه 
کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی آمادگی الزم را داریم.

جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون 
گردشگری مجلس شورای اسالمی در 

برنامه تلویزیونی در مسیر توسعه:
انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
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ما یک محدوده بزرگ بدون ژئوپارک در جنوب آسیا، خاورمیانه و آسیای غربی داریم که در 
حقیقت ژئوپارکی به جز قشم در این منطقه وجود ندارد و یونسکو بسیار عالقه مند است که این 
رویکرد را در این منطقه توسعه دهد تا توازنی در ژئوپارک های دنیا به وجود آید. این اتفاق در 

واقع یک نقش کلیدی است که ما می توانیم بازیگر اصلی آن باشیم و از این موقعیت به عنوان یک 
فرصت بهره برداری کنیم؛ در واقع فرصت اصلی ما در منطقه، صادرات خدمات کارشناسی و 

مشاوره ای به کشورهایی است که می خواهند ژئوپارک ایجاد نمایند

گفت و گو:
حسین مرادی

در دنیای امروز ژئوپارک ها به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم و موثر 
در جذب گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند؛ عمده ژئوپارک ها در 
جهان بر پایه ویژگی های طبیعی و بدون صرف هزینه های سنگین 
دولتی برای ایجاد زیرساخت ها، به ثبت جهانی رسیده است و یونسکو 
این مناطق را به عنوان عضوی از گنجینه شبکه ژئوپارک های جهانی 
در  ژئوتوریسم  و  طبیعت گردی  فعالین  و  گردشگران  به  و  داده  قرار 
سراسر این دهکده خاکی معرفی می نماید. جزیره قشم به عنوان تنها 
منطقه در ایران و خاورمیانه که به ثبت جهانی ژئوپارک های یونسکو 
درآمده است و توانسته دستاوردهای بسیار خوبی را در این حوزه برای 
کشور به ارمغان بیاورد؛ در این خصوص و در جهت آشنایی بیشتر با 
فعالیت های صورت گرفته در این مسیر دشوار، گفت و گویی با دکتر 
علیرضا  امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم صورت داده ایم که 

در ادامه می خوانید.

نقش مدیریت محلی در ثبت ژئوپارک ها
مدیر ژئوپارک جهانی قشم درخصوص وضعیت ژئوپارک ها در کشور 
مدرن سرزمینی  و  مدیریت هوشمندانه  نوعی  ژئوپارک  داشت:  بیان 
سیستم  یک  شناختی،  زمین  جاذبه های  و  میراث  پایه  بر  که  است 
گردشگری پایدار با مشارکت جامعه محلی در کنار آموزش این جوامع 
به  راه اندازی می کند؛  را در منطقه ای  از میراث  و همچنین حفاظت 
جوانب  تمامی  که  است  همه جانبه  رویکرد   یک  ژئوپارک  تعبیری 
گردشگری، حفاظت، آموزش و انتفاع جامعه محلی را در برمی گیرد. 
از قدیمی ترین و پیشگامان در حوزه ژئوپارک ها در دنیا  ایران یکی 
است. اینجانب در حدود 20سال پیش در سازمان زمین شناسی کشور 
در  و  آغاز کرده  را  ژئوتوریسم  و  ژئوپارک  به حوزه  مربوط  مطالعات 
طول این مدت در حدود 30 منطقه دارای پتانسیل قطعی برای ثبت 
ژئوپارک جهانی را در کشور شناسایی نموده ام که در اطلس میراث 
زمین شناسی ایران منتشر شده است؛ از میان این مناطق، هر منطقه ای 
که مدیریت محلی اقدام جهت ثبت ژئوپارک را انجام دهد، می توان 
زمین شناسی  سازمان  چراکه  نمود،  اقدام  و  کرد  پیگیری  را  کار  این 
ایجاد  بیشتر در حد مطالعات و معرفی پیش می رود و ساماندهی و 
زیرساخت ها و ثبت ژئوپارک غالبا با حاکمیت محلی منطقه شناسایی 

شده است.

وجود ظرفیت های بسیار قوی ژئوپارک ها در مناطق آزاد
علیرضا امری کاظمی در ادامه اظهار داشت: از مناطقی که این موضوع 
را پیگیری نمودند، جزیره قشم قدمت نسبتا زیادی دارد؛ از سال 85 که 
ثبت اولیه انجام شد و پس از آن به دلیل مشکالتی از شبکه جهانی 
ژئوپارک ها خارج شد، سابقه فعالیت در این حوزه را دارد. بعد از قشم، 
دو منطقه ارس و طبس هستند که کارهای مطالعاتی را آغاز کرده 
و موضوعات آموزش و ایجاد زیرساخت ها را انجام داده اند و در حال 

تکمیل پرونده ثبت جهانی و ارسال به یونسکو می باشند.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم درباره پتانسیل های ژئوپارک ها در مناطق 
آزاد بیان کرد: ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در مناطق آزاد 
کشور ازجمله چابهار داریم که این منطقه دارای ظرفیت بسیار باالیی 
این  در  چابهار  جاذبه های  تعبیری  به  و  می باشد  ژئوپارک  حوزه  در 
حوزه قطعی است و نیاز دارد که مراحل ساماندهی سایت ها، آموزش 
جامعه محلی و هدایت تولیدات محلی به سمت چاچوب های ژئوپارک 
و آن مراحلی که برای ایجاد ژئوپارک باید طی شود را انجام دهند. 
منطقه آزاد دیگر که پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه دارد، منطقه 
زمین شناختی،  تنوع  منظر  از  هم  منطقه  این  که  می باشد  ماکو  آزاد 
میراث فرهنگی و طبیعی تقریبا یک مجموعه کامل را در خود جای 
ثبت  سپس  و  راه اندازی  بحث  می توانیم  هم  ماکو  در  و  است  داده 

ژئوپارک ها را آغاز نماییم.
وی در ادامه افزود: نکته بسیار مهمی که در بحث ژئوپارک ها وجود 
محدود  آزاد  منطقه  حیطه  به  صرفا  ژئوپارک  که،  است  این  دارد 
ایجاد  برای  محرکی  موتور  می تواند  آزاد  منطقه  بلکه  نمی شود ، 
که  نیست  الزم  یعنی  باشد ،  استان  حتی  و  منطقه  کل  در  ژئوپارک 
مرزهای ژئوپارک های خود را به مرزهای مناطق آزاد محدود نماییم 
وضوح  به  ارس  آزاد  منطقه  در  می توان  را  موضوع  این  اتفاقا  که 
واقع شامل چند  آزاد ارس در  مالحظه کرد؛ چراکه محدوده منطقه 
ژئوپارک  ثبت  و  راه اندازی  برای  اما  است،  جلفا  شهرستان  در  لکه 
در اصل  و  است  نظر گرفته  در  را  ما کل شهرستان جلفا  تیم  ارس 
منطقه  محوریت  با  را  ژئوپارک  واحد  مدیریت  و  محرکه  موتور  آن 
و  بودجه  اختصاص  بحث  دلیل  به  مسئله  این  که  نموده ایم  بنا  آزاد 
اعتبارات می باشد و همچنین موضوعات مدیریتی و حاکمیتی که این 
امر با همکاری دیگر نهادهای شهرستان ازجمله فرمانداری و دیگر 

دستگاه ها در منطقه آزاد ارس در حال انجام است.

رویکرد موفق ژئوپارک ها در مناطق آزاد
انسجام مدیریتی در حوزه  مدیر ژئوپارک جهانی قشم درخصوص 
ژئوپارک  حوزه  در  که  مهمی  بسیار  موضوع  کرد:  اظهار  ژئوپارک 
مناطق  در  خوشبختانه  است؛  مدیریتی  انسجام  بحث  دارد،  وجود 
به  سازمان ها  دیگر  اختیارات  تفویض  و  واگذاری  دلیل  به  آزاد 
در  را  همبستگی  و  انسجام  این  آزاد،  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این مناطق شاهد هستیم و تناقض ها و تعارضات بین سازمانی در 
مناطق آزاد وجود ندارد؛ اما در خارج از مناطق آزاد درست است که 
استانداری های  و  فرمانداری ها  ژئوپارک ها می تواند  انسجام  موتور 
باشند، اما نهادهای دیگری هم در سرزمین اصلی در این موضوع 

خود  و ضوابط خاص مجموعه  قوانین  کدام  هر  که  دخیل هستند 
را در این خصوص داشته و مدیریت های سرزمینی دارند و ایجاد 
مشکل  کمی  اصلی  سرزمین  در  همسویی  و  مدیریتی  انسجام 
می باشد و به همین دلیل است که رویکرد ژئوپارک ها در مناطق 
آزاد تاکنون موفق تر بوده است و موضوعات مرتبط به ژئوپارک ها 
یک  آزاد  مناطق  می رود.  پیش  بیشتری  با سرعت  مناطق  این  در 
و  دارند  ژئوپارک ها  بحث  در  مناسب  بسیار  رویکرد  و  زیرساخت 
به  ژئوپارک  مدیریت  که  است  مهم  نکته  این  هم  امر  این  دلیل 
نهادینه  آزاد  مناطق  در  سازمان  درون یک  در  و  یکپارچه  صورت 
نظرات  و  عقاید  اختالف  که  می شود  باعث  مسئله  این  و  شده 
مختلف پیش نیاید و همه در قالب یک نهاد مستقل و مشخص تا 

کنند. نتیجه حرکت  حصول 

قشم، مرکز ژئوپارک منطقه خاورمیانه و غرب آسیا
 امری کاظمی درباره ژئوپارک قشم و تاریخچه آن گفت: اگر بخواهم 
به عقب برگردم، در ابتدای کار در سال 1379 بنده از طرف سازمان 
برای شناسایی جاذبه های  ماموریتی جهت  به صورت  زمین شناسی 
آن  در  آمدم.  قشم  جزیره  به  گردشگری  زمین  یا  و  ژئوتوریسم 
در  خاصی  بسیار  پتانسیل  قشم  که  رسیدم  نتیجه  این  به  مطالعات 
طی  در  سال 1381  در  را  نظر  و  ایده  این  و  دارد  ژئوپارک  حوزه 
ارائه  استرالیا  اکوتوریسم  بین المللی  کنفرانس  در  سخنرانی  یک 
عنوان  به  را  قشم  که  بود  بار  اولین  برای  همایش  آن  در  و  داده 
کلمه  ایران  در  هنوز  زمان  آن  در  نمودم.  پیشنهاد  ژئوپارک  یک 
این  با  رابطه  در  کسی  و  بود  نشده  شنیده  ژئوتوریسم  و  ژئوپارک 
قشم  آزاد  منطقه  در  دوستان  نداشت. خوشبختانه  شناختی  موضوع 
آقای  و  فعالیت کردند  این خصوص  در  و  را جدی گرفتند  موضوع 
مرحوم  و  قشم  آزاد  منطقه  زیست  وقت محیط  مدیریت  دره شوری 
برای  و  آماده  ثبت  برای  را  پرونده ای  در سال 1384  دکتر حقی پور 
قشم  جزیره  سال 1385  در  توانستیم  ما  و  کردند  ارسال  یونسکو 
هنوز  زمان  آن  در  درآوریم.  ژئو پارک ها  جهانی  شبکه  ثبت  به  را 
شبکه  ساختار  در  فعالیت ها  و  نبود  ژئوپارک ها  حوزه  در  یونسکو 
جهانی ژئوپارک ها شکل می گرفت. ژئوپارک ها هر چهار سال یکبار 
شبکه  ضوابط  راستای  در  عملکردشان  اگر  که  می شوند  ارزیابی 
می کنند  دریافت  زرد  کارت  و  اخطار  اصطالح  به  نباشد،  جهانی 
کارت  نکنند  رفع  را  مشکالت  اگر  و  می گیرند  مهلت  سال  دو  و 
هشدارهای  و  تذکرات  علی رغم  متاسفانه  می نمایند.  دریافت  قرمز 

داده  اثری  ترتیب  دادم،  سال  چند  آن  طول  در  بنده  که  متعددی 
قشم  و  نگرفت  صورت  می شد،  انجام  باید  که  اصالحاتی  و  نشد 
در سال 1389 کارت زرد و اخطار را دریافت کرد و دو سال مهلت 
داشت که به شبکه برگردد و کارت سبز بگیرند که در طی آن دو 
انجام می گرفت صورت  اندازه کافی  به  باید  سال هم کارهایی که 
شبکه  از  را  اخراج  و  قرمز  کارت  قشم  سال 1391  در  و  نپذیرفت 
دیگر  سال 94  تا  سال 91  از  قشم  کرد.  دریافت  ژئوپارک  جهانی 
مومنی  مهندس  ورود  با  در سال 94  اینکه  تا  نبود  ژئوپارک جهانی 
به جزیره و به دستور ایشان درخصوص پیگیری مجدد ثبت جهانی 
ژئوپارک قشم و با مدیریت آقای محسن پور کار دوباره آغاز شد و 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  در  ژئوپارک  عالی  مشاور  عنوان  به  بنده 
مشغول به همکاری شدم و آقای امانی نیز به عنوان رئیس کمیته 
بسیار خوب  تیم  یک  اصل  در  و  کردند  ژئوپارک همکاری  اجرایی 
شکل گرفت و کاری که استاندارد یونسکو برای چهار سال تعریف 
کرده بود را در طول دو سال در قشم انجام دادیم و در سال 1396 
موفق شدیم تا عضویت شبکه جهانی ژئو پارک یونسکو را دریافت 
 نماییم. الزم به ذکر است که از سال 2015 شبکه جهانی ژئوپارک ها 
به عنوان یک برنامه رسمی یونسکو مطرح شد. همچنین بازگشت 
قشم به شبکه ژئوپارک ها به حدی مقتدرانه بود که یونسکو قشم را 
به عنوان مرکز توسعه ژئوپارک های منطقه خاورمیانه و غرب آسیا 
بود.  بزرگی  بسیار  موفقیت  ما  برای  این  که  کرد  معرفی  و  تعیین 
را در قشم  بین المللی ژئوپارک ها  امسال هم نشست  اردیبهشت ماه 
در  داخلی  کنار شرکت کننده های  در  22کشور  از  که  کردیم  برگزار 

این نشست حضور پیدا کردند و در واقع موقعیت منطقه ای قشم را 
در  مقوله ژئوپارک ها تثبیت نمودیم.

امکان صادرات خدمات کارشناسی و مشاوره ای ژئوپارک
به  قشم  حضور  مزیت های  درخصوص  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
عنوان نماینده منطقه خاورمیانه و غرب آسیا در شبکه جهانی ژئو پارک 
یکی عضویت  دارد؛  مزیت  چندین  رخداد  این  داشت:  اظهار  یونسکو 
یونسکو که یک شورای 12نفره  ژئوپارک های  عالی  بنده در شورای 
است که برای کل ژئوپارک های دنیا تصمیم گیری می کنند و در حال 
حاضر 140ژئوپارک در 38کشور جهان وجود دارد و هر درخواست و یا 
ارزیابی جدید از ژئوپارک ها در جهان شود، این شورا باید اعالم نظر 
کند تا وضعیت آن ژئوپارک مشخص گردد. همچنین بنده عضو تیم 
ارزیاب های رسمی یونسکو هستم که اگر ژئوپارک هر منطقه ای نیاز 
به ارزیابی داشته باشد، یک نفر از اعضای تیم را برای ارزیابی مسئول 
می کنند و در تابستان   امسال بنده برای ارزیابی اولین ژئوپارک کشور 
روسیه از طرف یونسکو اعزام شدم و ارزیابی را انجام دادم. همه این 
موضوعات در واقع فرصت هایی است که برای کشور وجود دارد. فرصت 
سوم که از دیدگاه من مهم ترین نکته می باشد، این است که اگر تمامی 
این فرصت ها در کنار هم جمع شود، قدرت و نفوذ قشم را باال می برد که 
همان بحث محوریت قشم در توسعه ژئوپارک های منطقه ای یونسکو 
است؛ به واقع این یک نوع ماموریت و وظیفه ای است که یونسکو بر 
عهده قشم قرار داده که در توسعه ژئوپارک ها در این منطقه مشارکت، 
همت و همکاری نماید، به این دلیل که تمرکز اصلی ژئوپارک های دنیا 

در آسیای شرقی و جنوب شرقی و اروپای غربی است و ما یک محدوده 
بزرگ بدون ژئوپارک در جنوب آسیا، خاورمیانه و آسیای غربی داریم که 
در حقیقت ژئوپارکی به جز قشم در این منطقه وجود ندارد و یونسکو 
بسیار عالقه مند است که این رویکرد را در این منطقه توسعه دهد تا 
توازنی در ژئوپارک های دنیا به وجود آید. این اتفاق در واقع یک نقش 
کلیدی است که ما می توانیم بازیگر اصلی آن باشیم و از این موقعیت 
به عنوان یک فرصت بهره برداری کنیم؛ در واقع فرصت اصلی ما در 
منطقه، صادرات خدمات کارشناسی و مشاوره ای به کشورهایی است که 

می خواهند ژئوپارک ایجاد نمایند. 

ژئوپارک ها، عامل مهم جذب گردشگران
جذب  در  ژئوپارک ها  نقش  درباره  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
گردشگران بیان کرد: در اصل ثبت جهانی ژئوپارک بدان معنی است 
که یک برند مطرح بین المللی را بر روی سرزمین خود نهاده ایم و این 
سرزمین یک برچسب معتبر از مهم ترین سازمان فرهنگی جهان که 
یونسکو می باشد را دارد. زمانی که گردشگران با این عنوان جهانی 
کیفیت  نظر  از  منطقه  این  که  درمی یابند  می شوند  روبه رو  یونسکو 
خدمات، امنیت و سطح جاذبه های گردشگری، یک منطقه تایید شده 
معتبر است؛ در واقع این اطمینان خاطر را برای گردشگر ایجاد می کند 
که وارد سرزمینی می شود که یونسکو آن مکان را تایید نموده و همه 
معیارهای بین المللی را پاس کرده است. این اتفاق باعث می شود که 
گردشگران  بیشتری تمایل پیدا کنند که از این منطقه بازدید داشته 
باشد و الزامی ندارد که حتما گردشگر از سرزمین اصلی هم بازدید کند 

گفت و گو با علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم:

ژئوپارک، گنجینه طبیعی در توسعه پایدار گردشگری

و صرفا برای بازدید از ژئوپارک به منطقه ورود پیدا می کند و جالب 
بازدیدکننده های  آمار  گذشته  سال  در  که  کنم  اعالم  شما  به  است 
این  تمامی  تقریبا  که  بود  نفر  10هزار  از  بیش  قشم  جزیره  خارجی 
افراد به خاطر ژئوپارک وارد جزیره شده اند بودند و به حتم می توانم 
می شوند  قشم  وارد  که  خارجی  گردشگران  کل  که  بگویم  شما  به 
صرفا به دلیل بازدید از سایت های ژئوپارک می باشد و همچنین در 
آمار گردشگران داخلی بود  نفر هم  سال گذشته در حدود 200هزار 
که اختصاصا از سایت های ژئوپارک قشم دیدن کردند و این آمارها 
گواه بر این است که این برند و جاذبه جهانی، عامل مهمی در جذب 
گردشگران داخلی و خارجی به جزیره قشم است و انگیزه زیادی را در 

بین گردشگران در جهت سفر به منطقه ایجاد می کند.

برگزاری رویدادهای بین المللی با بهره گیری 
از ظرفیت ژئوپارک ها

خاص  مراسم  های  و  جشنواره ها  برنامه ها،  درخصوص   امری کاظمی 
با هدف معرفی بیشتر ژئوپارک ها و ژئوسایت های جزیره قشم گفت: 
برنامه های بسیار متنوع در این خصوص در دستور کار داریم که در 
سه سطح محلی، ملی و بین المللی برنامه هایی در نظر گرفته ایم؛ در 
سطح محلی برنامه های منظمی در حوزه گردهمایی شوراها، دهیاری ها 
و ائمه جمعه داریم که باعث ارتباط بیشتر سازمان با این افراد می شود. 
مناطق  و  روستا ها  در  عمدتا  ژئوپارک   ژئوسایت های  اینکه  دلیل  به 
در  فعاالن جامعه محلی  و  دارند، همکاری مسئوالن  قرار  افتاده  دور 
همچنین  است.  ارزشمند  و  تاثیرگذار  بسیار  ژئوپارک  مختلف  امور 
به  می شود.  برگزار  ژئوپارک  توسط  مختلفی  روستایی  جشنواره های 
منظور آشناسازی بیشتر مردم با میراث زمین شناسی و اهمیت آن، در 
سطح ملی هم نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی را برگزار 
نموده ایم که یکی از همین کارگاه های آموزشی در اسفندماه سال جاری 
با نام کارگاه آموزشی جوانان ژئوپارکی که با حضور جوانان بین 18 تا 
25سال که از سراسر کشور به قشم سفر می کنند و توسط مدرسین 
یونسکو آموزش ژئوپارک را می بینند، برگزار خواهد گردید. برای سطح 
بین المللی ژئوپارک هم رویدادهایی برنامه ریزی شده است که اولین 
رویداد هم  دومین  و  برگزار شد  جاری  اردیبهشت ماه سال  در  رویداد 
ژئوپارک  است، مسابقه  اهمیت  با  بسیار  و  داریم  پیش  در  امسال  که 
تریل رانینگ می باشد که تحت عنوان ماراتن ژئوپارک معروف است 
و یک نوع از دومیدانی صحرایی و کوهستانی است که در زمین های 
دو مسیر  در  که  انجام می گردد  به صورت همزمان  ناهموار  و  صاف 

30 و 70کیلومتری این مسابقات انجام می شود. این مسابقات در سال 
گذشته 300دونده ایرانی و 50دونده خارجی را جذب کرد  و جالب این 
که در بین شرکت کنندگان، بیش از 50درصد را بانوان تشکیل دادند و 
این نکته برای ما بسیار حائز اهمیت بود. در بهمن ماه سال جاری سومین 
دوره این مسابقات را در قشم برگزار خواهیم نمود و پیش بینی می شود که 
تعداد شرکت کنندگان امسال بسیار بیشتر از سال های گذشته باشد. یکی 
از موارد حائز اهمیت چنین رویدادی این است که این مسابقات در تقویم 
فدراسیون بین المللی هم ثبت شده است و شرکت  در این مسابقات در 
رنکینگ دوندگان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت و این خود باعث ایجاد 
جاذبه برای حضور دراین مسابقات توسط ورزشکاران داخلی و خارجی 
می باشد؛ در واقع این مسابقه باعث می گردد که یک تحول بسیار بزرگی 
در بخش غربی جزیره که میزبان این مسابقات است، ایجاد شود؛ چراکه 
عالوه بر شرکت کنند گان، همراهان و خانواده ها و افراد عالقه مند نیز در 
جزیره حضور پیدا می کنند که این اتفاق باعث رونق آن نقطه از جزیره در 
زمان برگزاری این تور بین المللی می شود و اقامتگاه ها، رستوران و ساختار 

حمل و نقل را با رونق بسیار خوبی مواجه می کند.

نقش اطالع رسانی و تبلیغات در شناسایی ژئوپارک ها
در شناسایی  موثر  تبلیغات  درمورد عدم  ژئوپارک جهانی قشم  مدیر 
گردشگران  به  قشم  ژئوسایت های  گردشگری  ظرفیت های  بیشتر 
داخلی و خارجی و برنامه ها و اهداف این سازمان درخصوص معرفی 
بیشتر این ظرفیت در جزیره بیان داشت: باید به این نکته اشاره کنم 
مخاطبان  و  نیستند  بی اطالع  ظرفیت ها  این  از  هم  خیلی  مردم  که 
خاص چه در داخل و چه در خارج از کشور این پتانسیل را به خوبی 
در  یا  که  هستند  خاصی  افراد  مخاطبین،  قبیل  این  اما  می شناسند، 
ارتباط با حوزه زمین شناسی می باشند و یا میل به طبیعت گردی دارند 
ژئوپارک  سایت های  در  که  هستند  خاصی  ذائقه های  دنبال  به  یا  و 
شناخت  هنوز  عمومی  در سطح  که  دارم  قبول  بنده  می شود؛  یافت 
درخصوص ژئوپارک ها در جزیره قشم بسیار ناقص است اما مخاطبین 
خاص ما چه در داخل و چه در خارج ظرفیت های ژئوپارک های ما را 
به خوبی می شناسند. یک واقعیت این است که در بخش گردشگری 
که  قائل شویم  ترویج  و  تبلیغات  برای  را  بسیار عمده ای  باید سهم 
بسیار  سهم  یک  ما  تبلیغات  سهم  و  نداده  رخ  اتفاق  این  متاسفانه 
ناچیز و کوچک بوده است و بیشتر سهم ما از منابع درآمدی در حوزه 
زیرساخت ها و هزینه های فیزیکی است؛ در حالی که بحث تبلیغات 
و اطالع رسانی از منظر یونسکو هم در رتبه اول اولویت ها قرار دارد، 
حتی یونسکو اعالم کرده است که لوگویی که در اختیار ما قرار داده، 
اگر در جایی استفاده نشود و تبلیغی در جهت معرفی ژئوپارک صورت 
از ما خواهد گرفت و حتی وضعیت جهانی  را  لوگو  نگیرد عمال آن 
ژئوپارک ها را کنسل خواهد کرد؛ اتفاقی که در ژئوپارک قشم در قدیم 
افتاد و یکی از ایراداتی که گرفتند این بود که قشم، برند ژئوپارک را 
جایی معرفی نمی کند و در سطح گسترده نشان نداده  است و حتی 
باید  این است که  برند  این  از  آنها  تبلیغ نکرده  است؛ دیدگاه  جایی 
ژئوپارک ها از این لوگو و برند بهره تبلیغاتی ببرند. بنده کامال این خال 
تبلیغات را قبول دارم و می طلبد که مسئولین سهم قابل توجه ای را 

برای بحث تبلیغات و اطالع رسانی این برند جهانی قائل شوند. 

ایران بیش از 50نقطه برای ثبت جهانی ژئوپارک دارد
امری کاظمی درخصوص عمده مناطقی در ایران که پتانسیل ژئوپارک 
دارند، اظهار داشت: در ایران در حدود 30منطقه را به عنوان ظرفیت های 
ژئوپارک معرفی کرده  و اعالم نموده ایم که این 30منطقه اگر کار تکمیل 
زیرساخت ها و دیگر عملیات اجرایی را انجام دهند، به طور حتم ثبت 
جهانی خواهند شد؛ مناطقی مانند بوشهر، استان فارس، چابهار، خراسان 
رضوی، گیالن، مازندران، آذربایجان غربی از این جمله هستند. استان 
لرستان یکسری کارهای مقدماتی و مطالعاتی در این منطقه انجام داد 
که متاسفانه فعال این موضوع رها شده است؛ در کرمان، کرمانشاه و 
کردستان هم پتانسیل های بسیار خوبی داریم. این بخش هایی است 
که مطالعات ابتدایی انجام شده و تفکر من این است که اگر مجددا 
مطالعات تفصیلی داشته باشیم، می توانیم بیش از 50نقطه را در ایران 
در حوزه ژئوپارک برای ثبت جهانی به یونسکو معرفی نماییم و که این 
تعداد در سطح جهانی ژئوپارک ها هستند و می توانیم بیش از 100نقطه 

ژئوپارک هم ثبت در سطح ملی داشته باشیم.

سخن پایانی
بیان  پایان  در  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر  امری کاظمی  علیرضا 
داشت: حدود 20سال از شروع شناسایی پتانسیل های ایران در حوزه 
بخش  این  در  پیشگام  کشورهای  جزء  ما  و  می گذرد  ژئوپارک ها 
بوده ایم، اما متاسفانه در زمینه ثبت و معرفی ژئوپارک ها بسیار عقب 
داریم  جهانی  ژئوپارک  یک  تنها  20سال  گذشت  از  بعد  و  مانده ایم 
تاکنون در حدود هشت سال  از سال 2008  و کشورهایی مثل ژاپن 
 15ژئوپارک جهانی را ثبت کرده اند و این جای تاسف دارد که با توجه 
به ظرفیت و پتانسیل عظیمی که در این حوزه در کشور وجود دارد 
و گستردگی سرزمینی که داریم در این مسیر واقعا کوتاهی کرده ایم؛ 
آن بخشی که برعهده ما درخصوص شناسایی و ترویج بوده است را 
انجام داده ایم و در حال حاضر تکلیف خیلی از استان ها مشخص است 
این می طلبد  و  باشند  داشته  ژئوپارک  که در کدام مناطق می توانند 
که مسئولین و مدیران ارشد هر استان و یا هر بخشی از سرزمین ما 
در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند و شروع به ثبت و 
معرفی ژئو پارک های خود کنند؛ قطعا ما هم با تمام توان در کنارشان 
هستیم و با توجه به وظیفه ای که یونسکو به برعهده ما قرار داده، 
ژئوپارک جهانی قشم آمادگی دارد که هرگونه خدمات و مشاوره ای به 
هر منطقه ای از کشور ارائه دهد، چراکه صرفا محدود به مناطق آزاد 
نیستیم و هر منطقه از ایران که عالقه مند به توسعه ژئوپارک باشد، 

با تمام توان، هر کمکی که بتوانیم در اختیارشان قرار خواهیم داد.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آرایش  در  تغییر  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه 
صنعتی  فعالیت های  و  منطقه  اقتصادی 
چابهار فصل جدیدی را در نقش منطقه ای و 

بین المللی گشوده است.
امور  وزیر  همراه  به  که  کردی  عبدالرحیم 
خارجه در راس یک هیات بلندپایه تجاری و 
سیاسی به هند سفر کرده بودند؛ طی سخنانی 
در نشست اقتصادی ایران و هند بیان داشت: 
منطقه ای  بازیگر جدید  عنوان یک  به  چابهار 
دیپلماسی  در  ویژه ای  نقش  خاورمیانه،  در 

اقتصادی منطقه بازی می کند.
کشور  سه  بین  چابهار  توافقنامه  افزود:  وی 
ایران، افغانستان و هند نقطه عطفی در توسعه 
روابط فی مابین سه کشور می باشد که تاثیرات 
خواهد  منطقه  کشورهای  روابط  در  ویژه ای 

داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار همچنین 
گفت: اخیرا حضور اپراتورهای بندری هند در 
تشکر  دارد  جا  که  چابهار  بهشتی  شهید  بندر 
نمایم، باعث افزایش اهمیت چابهار شده است.

اقتصادی  آرایش  در  تغییر  داد:  ادامه  کردی 
صنعتی  فعالیت های  توجیه پذیری  و  منطقه 
تکمیل  با  همزمان  چابهار  در  لجستیکی  و 
دکتر  دولت  توسط  اساسی  زیرساخت های 
روحانی، فصلی جدید را در نقش منطقه ای و 

بین المللی چابهار گشوده است.
ما شاهد  دو سال گذشته  داد: طی  ادامه  وی 

فراخوان ملی اعطای »نشان مهتاب« از سوی 
دبیرخانه بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد 

و لباس فجر اعالم شد.
متن کامل این فراخوان به شرح زیر است:

هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در 
بخش بین الملل خود با همکاری سازمان منطقه 
و  پوشاک  به  را  مهتاب«  »نشان  چابهار  آزاد 
زیورآالتی که با هدف ارائه در بازارهای جهانی 
و با الهام از پوشاک سنتی جنوب ایران و هنر 
سوزندوزی طراحی شده باشند و به پاسداشت 
ازجمله  خطه  این  هنرمند  مهربانوان  یادبود  و 
بانوان  این  سمبل  عنوان  به  نوروزی  مهتاب 

هنرمند اهدا می کند.
از آنجا که سوزن دوزی یکی از صنایع دستی 
به  آن  پیشینه  که  است  ایرانی  هنرهای  و 
روایت  در  و  برمی گردد  پیش  سال  ۸هزار 
اصیل،  بسیار  و  بی بدیل  هنر  این  تاریخچه 
است؛  صدر  در  بلوچستان  و  سیستان  استان 
معرفی سوزن دوزی به جامعه به عالقه دختر 
به   بلوچستان   در  حکومتی  ماموران  از  یکی  
به قول  بازمی گردد.  نام »ماه منیر جهانبانی« 
برخی افراد محلی ، او هنر زن بلوچ را کشف 
نمود.  باز  جامعه  به  را  هنر  این  پای  و  کرد 
دوزندگان  از  یکی  با  آشنایی  در  ماه  منیر 
نوروزی ساکن   مهتاب  نام  به  بلوچ  ماهر زن 
شهرستان  بمپور  بخش  قاسم آباد  روستای  

كاهش فاصله ميان بازارهاي جهاني؛ ماموريت اصلي چابهار

اعطای »نشــان مهتاب« در بخش بین الملل جشنواره مد و لباس فجر

سرمایه گذاری  درخواست های  چشمگیر  رشد 
قراردادهای  تعداد  درواقع  بوده ایم.  چابهار  در 
سرمایه گذاری نهایی شده در دو سال گذشته 
بیشتر از کل قراردادهای سرمایه گذاری منعقد 

شده در ده سال گذشته است.
گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تامین  جهت  را  خودمان  سعی  تمام  ما 
و  پذیرش  راستای  در  الزم  زیرساخت های 

جذب سرمایه گذاری بیشتر به کار گرفته ایم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار 
افزود: در زمینه حمل و نقل و لجستیک، بندر 
در  سال  در  تن  ۸.5میلیون  ظرفیت  با  چابهار 
فاز اول در حال فعالیت می باشد. عالوه بر این، 

ایرانشهر هنر او را معرفی  کرد.

جزئیات اعطای نشان ملی مهتاب در 
بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد 

و لباس فجر
و  مد  جشنواره  هشتمین  بین الملل  بخش 
هزار  چند  میراث  حفظ  هدف  با  فجر  لباس 
و  مکران   منطقه  و  جنوب  سوزن دوزی  ساله 
توان افزایی بانوان و  هنرمندان  پایبند به هنر 

پروژه راه آهن چابهار- زاهدان با سرعت خوبی 
در حال پیشرفت است و انتظار می رود پس از 

سه سال این پروژه عملیاتی شود.
صنعت،  درخصوص  کرد:  اظهار  کردی 
مخصوصا صنایع گازمحور کامال واضح است 
که مجتمع پتروشیمی، فرصتی ممتاز است. در 
و  معادن  بخش  در  انرژی  سایر صنایع  زمینه 

فوالد چابهار دارای مزیت ویژه رقابتی است.
دو  حاضر،  حال  در  کرد:  بیان  همچنین  وی 
در  فوالد  کارخانه  یک  و  پتروشیمی  پروژه 
حال احداث است که این دو پروژه با پیشرفت 
سال  دو  طی  می رود  انتظار  30درصدی 

عملیاتی شود.

برگزار  را  مهتاب  نشان  اعطای  ایرانی،  اصیل 
می کند.

بین الملل  بخش  در  نشان  این  طراحی  دلیل 
به این  سبب هست  که هنر سوزن دوزی از 
هنرهای تاریخی و ارزشمند دست بانوان  بلوچ 
به شمار می رود و ترسیم کننده نقشه راه مد 
و  معرفی  صورت  در  و  است  ایرانی  لباس  و 
نقشه  که  دارد  را  قابلیت  این  آن،  شناساندن 
راه مد و لباس ایران در بازارهای جهانی شود. 
و طراحان  برای گردشگران خارجی  هنر  این 
اقتصادی  رونق  اوج  است،  جذاب  بین المللی 
و  برمی گردد  پیش  دهه  چند  به  هنر  این 
پایدار  و  جدی  حضور  برای  حاضر  حال  در 
بیش  نیاز  جهانی  بازار  در  بلوچ  سوزن دوزی 
همچنین  و  جهانی  بازار  شناخت  به  پیش  از 

برندسازی بین المللی حس می شود.

بخش های مسابقه:
 طراحی پوشاک )با الهام از لباس های جنوب 

ایران(
 طراحی زیورآالت

شرایط شرکت در مسابقه:
 ثبت نام از طریق سایت بخش بین الملل به 

www.iif-iran.com آدرس
آثار طراحی شده و ملحقات آن )ملحقات شامل 

چابهار

پایین دستی  صنایع  گفت:  ادامه  در  کردی 
پتروشیمی و فوالد با هدف قراردادن بازارهای 
منطقه ای، فرصت های سرمایه گذاری فراوانی 
فراهم  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  برای 

کرده است.
مواد  فرآوری  صنایع  زمینه  در  گفت:  وی 
غذایی، امکانات و زیرساخت های قابل توجهی 
به  نگاهی  با  است.  شده  فراهم  چابهار  در 
پتانسیل و توانایی های عظیم هند و همچنین 
از طریق چابهار قابل دسترسی  بازارهایی که 
صنعت  در  خوبی  و  مناسب  فرصت  هستند، 

غذایی وجود دارد.
اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  هندی  بانک  شعبه  ایجاد  پیشنهاد  کرد: 
چابهار ارائه گردیده و مورد استقبال واقع شده 

است.
از سه  بیش  در حال حاضر  کرد:  ابراز  کردی 
ثبت  به  چابهار  آزاد  منطقه  در  شرکت  هزار 
رسیده است که از آن 400شرکت از 15کشور 

مختلف می باشند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد چابهار در پایان بیان کرد: ماموریت 
و  نقل  و  حمل  زمینه  در  منطقه  در  ما  اصلی 
را  بازارها  بین  فاصله  که  است  این  ترانزیت 
کاهش دهیم؛ یعنی اینکه هزینه و زمان حمل 
را  دهیم. همچنین صنایعی  کاهش  را  نقل  و 
توسعه دهیم که بازارهای جهانی را هدف قرار 

داده و مبتنی بر مزیت های رقابتی باشند.

بخش  دبیرخانه  به  و...(  شلوار  سر،  پوشش 
بین الملل جشنواره به نشانی کریمخان، خیابان 
آبان جنوبی، کوچه ارشد پالک 10 ارسال گردد.

مهلت ارسال آثار:
  13بهمن ماه 13۹۷  

شرایط اختصاصی شرکت در مسابقه:
دارای  می بایست  شده  طراحی  اثر  هر   

شناسنامه اصالت و هویت پژوهشی باشد.
و   اصالت  باید  شده،   طراحی  آثار  کلیه  در   
جنوبی  سوزن دوزی های  نقش  و  رنگ  هویت 

رعایت شود.
 کلیه آثار بایستی با استفاده از سوزن دوزی های 
به  ورود  برای  مدرن  عناصر  و  جنوب  مکران، 

بازارهای جهانی طراحی شود.
 کلیه شرکت کنندگان این دوره از جشنواره، 
گواهی حضور در بخش نشان مهتاب را دریافت 

خواهند کرد.
 حق تصمیم گیری و بهره برداری از لباس های 
آثار  با حفظ مالکیت معنوی صاحبان  برگزیده 
برعهده دبیرخانه بخش بین الملل جشنواره مد 

و لباس فجر خواهد بود.
سراسر  شهرستان های  تمامی  از  اثر  ارسال   
کشور به دبیرخانه جشنواره به صورت رایگان و 
از طریق تیپاکس دریافت و عودت داده می شود.

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  امور  مدیر 
مردان  قوی ترین  مسابقات  گفت:  چابهار، 
شرق کشور »یادواره شهدای نیروی انتظامی 
شهرستان چابهار« که در دو مرحله مقدماتی 
و نهایی با 10شرکت کننده برتر از استان هاي 
و  کرمان  هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان 
 ۹۷ ۲0دی ماه  پنجشنبه  از  جنوبي  خراسان 
از  پس  ۲1دی ماه  جمعه  روز  بود،  شده  آغاز 
انجام مرحله نهایی و فینال و مشخص شدن 

نفرات برتر پایان یافت.
مسابقات  این  کرد:  اضافه  آبروش  مهدی 
توسط هیات بدنسازي و پرورش اندام استان 
چابهار  شهرستان  بلوچستان،  و  سیستان 
در  که  گردید  برگزار  سازمان  مشارکت  با 
مرحله مقدماتی ۸نفر از سیستان و بلوچستان 
و  اصفهان  کرمان،  ایرانشهر(،  و  )چابهار 
خراسان جنوبی در 4آیتم با یکدیگر به رقابت 
از  تازه رو  محمدرضا  پایان  در  که  پرداختند 
شهرستان  بلوچستان  و  سیستان  استان 
وحید  کرمان،  از  سیستاني  حمید  ایرانشهر، 
رمضاني از اصفهان ، علي پیکري از ایرانشهر 
سیستان و بلوچستان، عبدالحمید دوستکام از 
ایرانشهر سیستان و بلوچستان و زبیر آزادي 
ترتیب  به  بلوچستان  و  سیستان  چابهار  از 

مقام های اول تا ششم را کسب نمودند.
وی افزود: در مرحله نهایی از 5نفر راه یافته به 
فینال از استان های سیستان و بلوچستان )چابهار 
و ایرانشهر(، کرمان و اصفهان پس از رقابتی 
نفسگیر در 4آیتم، محمدرضا تازه رو ازسیستان 
و بلوچستان شهرستان ایرانشهر، حمید سیستانی 
از کرمان، علی پیکری از سیستان و بلوچستان 
شهرستان ایرانشهر، وحید رمضانی از اصفهان 
و عبدالحمید دوستکام از سیستان و بلوچستان 
شهرستان ایرانشهر به ترتیب مقام های اول تا 
پنجم را کسب کردند و حکم اخالق به حمید 

سیستانی از کرمان رسید.
هماهنگي هاي  طبق  داشت:  اظهار  آبروش 
هیات  و  فدراسیون  سوی  از  گرفته  صورت 
این  بلوچستان،  و  سیستان  استان  بدنسازي 
دوره از مسابقات توسط شبکه استاني هامون 
این  در  تدوین  از  پس  تا  شد  داده  پوشش 
با  سیما  سه  و  ورزش  شبکه های  از  شبکه، 

هماهنگي فدراسیون پخش خواهد شد.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  امور  مدیر 
چابهار از تمامی دست اندرکاران برگزاری این 

مسابقات تشکر و قدردانی نمود.
زیر  از مسابقات  این دوره  شایان ذکر است، 
نظر معقاني نماینده فدراسیون و رئیس هیات 

پرورش اندام کشور انجام شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو 
خواستار عقد تفاهم نامه همکاری بین مناطق آزاد گوانگجو 
و  شد  مشترک  تولید  و  لجستیک  حوزه  در  ماکو  و  چین 
افزود: زمینه گسترش روابط مناطق آزاد ماکو و گوانگجو 
چین فراهم بوده و ما اراده وافری برای تقویت و گسترش 

روابط با چین داریم.
آزاد ماکو،  در نشست مشترک مدیرعامل سازمان منطقه 
آذربایجان  استاندار  و  غربی  آذربایجان  اقتصادی  فعالین 
ایران در گوانگجو  با سرکنسول جمهوری اسالمی  غربی 
جذب  بخواهیم  اگر  افزود:  سلیمانی  غالمرضا  چین، 
دستگاه های  تمامی  باید  بگیرد،  صورت  سرمایه گذاری 

اجرایی و ادارات استان همگام و همدل باشند.
500هکتاری  لجستیکی  دهکده  احداث  به  اشاره  با  وی 
در بازرگان افزود: در مرحله دوم به دنبال هوشمندسازی 
فرآیندهای حمل،  از  پشتیبانی  برای  تا  لجستیک هستیم 
توزیع  مسیرهای  می شود  موجب  انبارداری   و  نگهداری 

بهینه و به همگام شوند.
وی با اشاره به اینکه برای توسعه اقتصادی پایدار نیازمندیم 
تا یکپارچگی را در تمام فرآیندهای تولید از مواد خام گرفته 
تا مصرف کننده نهایی داشته باشیم، اظهار داشت: مدیریت 
زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت 
مناسب جریان مواد و کاال، اطالعات و جریان پول، توانایی 

در منطقه آزاد ماکو تدوین شده است.
اینکه کشور  بیان  با  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  حاضر  که  است  کشورهایی  نخستین  زمره  در  چین 
بیان کرد:  آزاد ماکو شده است،  سرمایه گذاری در منطقه 

زمینه گسترش روابط مناطق آزاد ماکو و گوانگجو چین فراهم است

منطقه آزاد ماکو می تواند به هاب لجستیک برای ارتباط با 
کشورهای حوزه دریای سیاه قرار گیرد.

در  موجود  زیرساخت های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  وی 
مستعد  زمین های  و  کافی  آب  گفت:  ماکو  آزاد  منطقه 
ترانزیت، فرودگاه، خط  منطقه در کنار ظرفیت های جاده 
لوله گاز و نیروی کار مناسب این شهرستان را نسبت به 

سایر مناطق متمایز کرده است.
سلیمانی از ایجاد مرکز شتاب دهنده در منطقه آزاد ماکو 
خبر داد و گفت:  در صدد ایجاد شهرک فناوری در منطقه 
هستیم و زیرساخت های ICT و فیبر نوری را آمده کرده ایم 
و اعتقاد داریم نباید به کشورهای دیگر برق بفروشیم، بلکه 

باید آن را تبدیل به دیتا کرده و صادر نماییم.
عملیات  آغاز  از  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اجرایی آزاد راه ماکو- تبریز از اواخر سال جاری خبر داد 
شروع  تبریز- جلفا-ماکو  راه آهن  طرح  مطالعات  گفت:  و 
لجستیکی  هاب  راه آهن،  به  ماکو  اتصال  و  است  شده 

منطقه را تکمیل می کند.

به  دامی  نهاده های  و  زنده  دام  واردات  اخذ مجوز  از  وی 
کرد  یاد  منطقه  لجستیکی  توسعه  برای  پتانسیلی  عنوان 
و گفت: احداث کشتارگاه و سردخانه در منطقه آزاد ماکو 

توسط بخش خصوصی بسیار توجیه پذیر است.
سلیمانی ادامه داد: به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی 
واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به منطقه آزاد 
به  اولیت  و  شد  معاف  و  سفارش  ثبت  تشریفات  از  ماکو 

تامین مواد اولیه بخش صنعت داده شده است.
در مسیر کریدور  ماکو  آزاد  اینکه منطقه  به  اشاره  با  وی 
با  تاکید کرد:  دارد،  قرار  ابریشم  جاده  و  به جنوب  شمال 
بهره گیری از حمل و نقل ترکیبی با چین می توان در مدت 
زمان کوتاه تری کاالهای تجاری را به مناطق مختلف آسیا 

و اروپا انتقال داده شود.

سرکنسول ایران در گوانگجو چین 
اظهار داشت:

ظرفیت ویژه منطقه آزاد ماکو در جهت توسعه 
روابط اقتصادی ایران و چینی

با  چین  گوانگجو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 
اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو به دلیل موقعیت جغرافیایی 
خاص، محور اقتصادی و گذرگاه ارتباطی بین کشورهای 
آزاد  منطقه  بین  مناسبی  ارتباط  اگر  گفت:  است،  منطقه 
شود،  برقرار  چین  دونگ«  »گوانگ  آزاد  منطقه  و  ماکو 
توسعه  برای  غربی  آذربایجان  ظرفیت های  از  می توان 

اقتصادی این منطقه استفاده بهینه کرد.
خلیل شیرغالمی با اشاره به اینکه کشور چین برای توسعه 

به دنبال موقعیت های خاص جغرافیایی دنیاست،  تجارت 
افزود: منطقه آزاد ماکو در شمال آذربایجان غربی، ظرفیت 
ویژه ای برای توسعه روابط اقتصادی با چینی ها داراست و 

مسئوالن کشور نیز به دنبال تقویت این روابط هستند.
چین  گوانگجو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 
اضافه کرد: طرح خواهرخواندگی بین یکی از استان های 
جنوبی چین با آذربایجان غربی نیز در دستور کار قرار دارد 
تا سفرهای هیات های تجاری و اجرای طرح های مشترک 
و  تجاری  گردشگری،  فرهنگی،  مختلف  حوزه های  در 

اقتصادی افزایش یابد.
نظر بخش  از  ایران  اسالمی  شیرغالمی گفت: جمهوری 
هستیم  تالش  در  ما  و  است  غنی  بسیار  نیز  خشکبار 

صادرات خشکبار به این کشور را تسهیل کنیم.
وی ادامه داد: چین در سه شاخص تامین سرمایه، تامین 
بازار و استفاده از فناوری بسیار برجسته عمل کرده است 
و باید بخش خصوصی ایران برای جذب سرمایه از چین و 

توسعه بازار خود در این کشور ظرفیت سازی کند.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  نوآوری  دفتر  کرد:  بیان  وی 
چین ایجاد شده است تا بتوان فناوری های داخلی را به آن 

کشور منتقل و تجاری سازی کرد.
این  می توان  فناوری  تجاری سازی  با  کرد:  اضافه  وی 
عامل  این  و  کرد  متصل  مختلف  بازارهای  به  را  بخش 

ظرفیت بزرگی برای توسعه فناوری های داخلی است.
از تحریم  بیان کرد: کشور در شرایط سختی  شیرغالمی 
قرار دارد و آمریکا هر کشوری که با ایران در ارتباط است 

را تهدید می کند تا هیچ کشوری با ایران مبادله نکند.



اخبار مناطق آزاد

ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
را  ظرفیت  این  ارس  آزاد  منطقه  گفت: 
اقتصاد کشور  کنونی  تهدیدهای  دارد که 

کند. تبدیل  فرصت  به  را 
مدیر  با  که  نشستی  در  نریمان  محسن 
افزود:  شد،  برگزار  نوردوز  مرکز  گمرک 
کشورهای  با  اقتصادی  تبادل  منظور  به 
در  نوردوز  مرزی  بازارچه  همسایه، 

کار می کند.  به  آغاز  آتی  ماه های 
افزایش  اهمیت  به  اشاره  با  نریمان 
کشورهای  با  مسافر  و  کاال  تبادل 
در  هتل  ساخت  کرد:  تاکید  همسایه، 
است  اقداماتی  از  یکی  نوردوز  مرکز 
تالش  و  هستیم  آن  انجام  صدد  در  که 
عید  ظرفیت  از  استفاده  با  تا  می کنیم 
و  ایران  بین  گردشگر  تبادل  نوروز، 

کنیم.  تقویت  را  ارمنستان 
به خصوص  ارس  آزاد  منطقه  گفت:  وی 
این  نوردوز  چون  مرزی  نواحی  در 
کنونی  تهدیدهای  که  دارد  را  ظرفیت 
تبدیل  فرصت  به  را  کشور  در  اقتصادی 

 . کند
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
احداث  مرز  این  در  نوردوز  گیت  افزود: 
به  کامال  موجود  محدوده  تا  می شود 
قوانین  تمام  و  درآمده  گمرکی  حالت 

اجرا شود.  این گیت  در  گمرکی 
جلسه  این  در  نیز  نوردوز  گمرک  مدیر 
از  واردات  و  صادرات  آمار  ارائه  با 
سال  در طول یک  گفت:  نوردوز  گمرک 
مرز  از  کاال  دالر  ۱۲۰میلیون  گذشته 
۲۰میلیون  که  است  شده  صادر  نوردوز 
جلفا  شهرستان  از  صادرات  به  آن  دالر 
کاالهای  به  دیگر  دالر  ۱۰۰میلیون  و  
اختصاص  استان ها  سایر  از  صادراتی 

است. داشته 
ساختمانی  کاالهای  افزود:  مقدم  حبیب 
بین  در  را  صادرات  مورد  بیشترین 
گذشته  سال  یک  شده  صادر  کاالهای 

این مرز، شامل می شود.  از 
مقدم گفت: در سال ۹۶ بالغ بر ۱۰۳هزار 
تردد  ایران  به  ارمنستان  کشور  از  نفر 
نیز  سال ۹۷  نخست  ۷ماهه  در  و  داشتند 
بالغ بر ۱۲۶هزار نفر تردد به خاک ایران 
میلیون  یک  نزدیک  که  است  شده  ثبت 
سال  ۹ماهه  در  چمدانی  صادرات  دالر 

از مرز نوردوز ثبت شده است  جاری 
مهم ترین  از  افزود:  نوردوز  گمرک  مدیر 
به  ارمنی  اتباع  تردد  با  که  اتفاقاتی 
افراد  این  آشنایی  افتاد،  اتفاق  ایران 
طوری  به  بود؛  ایرانی  کاالهای  با 
حالت  به  ارزی  نوسانات  اگر  حتی  که 
ارامنه  آشنایی  خاطر  به  برگردد،  قبلی 
این  دائمی  مشتری  ایرانی،  کاالهای  با 

بود. خواهند  کاالها 

منطقه آزاد ارس 
می تواند تهدیدهای 
اقتصادی کشور را به 

فرصت تبدیل کند

سه  مدت  میان  توسعه  برنامه  تدوین  کار 
شورای  نشست  اولین  در  کیش  جزیره  ساله 

راهبردی و مطالعات این جزیره آغاز شد.
موضوعات  از  یکی  میان مدت  برنامه  تدوین 
جهت  در  مظفری  غالمحسین  تاکید  مورد 
شناسایی نقشه راه جزیره کیش برای سه سال 
آینده و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در 

این منطقه آزاد کشور است.
جزیره  برای  شورا  این  نشست های  اولین  در 
حضور  و  مدیرعامل  ریاست  به  که  کیش 
و  متخصصان  از  جمعی  و  سازمان  معاونان 
شورای  دبیر  شد،  برگزار  دانشگاهی  اساتید 
به  اشاره  با  راهبردی  تحقیقات  و  مطالعات 
تدوین نقشه راه سازمان منطقه آزاد کیش تا 
پایان سال جاری گفت: این طرح پس از تهیه 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  تصویب  به 

کیش و معاونان این سازمان خواهد رسید.

اسالمی  جمهوری  گمرک  فنی  معاون 
اجرایی  مدیران  و  ناظران  به  بخشنامه ای 
اساس  این  بر  که  کرد  ابالغ  کشور  گمرک 
به  چهارم  گروه  کاالهای  خارجی  ترانزیت 
با  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مقصد 
به  خودرو  که  حالی  در  باشد،  خاصی  شرایط 

عنوان ترانزیت خارجی این گروه نیست.
براساس بخشنامه مزبور، مهرداد جمال ارونقی 
سفارش  ثبت  کاالها،  این  باید  است،  آورده 
معتبر و قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا 
ویژه اقتصادی از تاریخ ۲۶آذرماه امسال یا قبل 

از آن داشته باشند.
همچنین قبض انبار معتبر مناطق آزاد تجاری-
ثبت  به  شده  قید  اقتصادی  ویژه  یا   صنعتی 

سفارش های ۲۶آذرماه را دارا باشند. 
کرده  تاکید  بخشنامه  در  گمرک  فنی  معاون 
که صدور و ابالغ مفاد مزبور، به منزله اعالم 
یا  واردات  درخصوص  جدیدی  تصمیمات 
گروه  یا  و  ارز  انتقال  بدون  کاالهای  ترانزیت 
تجاری  آزاد  مناطق  مقصد  به  کاالیی  چهارم 
محدودیت های  و  نبوده  اقتصادی  ویژه  یا  و 
به  اقالم،  این  درخصوص  مقرراتی وضع شده 
قوت خود باقی است و مسئولیت حسن اجرای 
گمرک  آن  مقام  باالترین  برعهده  بخشنامه 

است. 
تغییر سیاست های  از  این گزارش، پس  به  بنا 

آغاز تدوین برنامه توسعه کیش در اولین نشست شورای راهبردی

خودرو به عنوان ترانزیت خارجی کاالهای گروه 4 محسوب نمی شود

اساس  همین  بر  افزود:  عبدی  محمدرضا 
شامل  که  کیش  آزاد  منطقه  راهبردی  سند 

گروه  چهار  در  وارداتی  کاالهای  دولت،  ارزی 
ساماندهی شدند؛ گروه کاالیی نخست مربوط 
ارز  که  است  ضروری  و  اساسی  کاالهای  به 
نفت  فروش  از  ناشی  درآمدهای  محل  از  آن 

تامین می شود.
گروه کاالیی دوم شامل مواد اولیه و کاالهای 
واسطه ای و سرمایه ای می شود که تامین ارز 
آنها از محل صادرات پتروشیمی، فوالد و مواد 

معدنی است.
برای کاالهای مصرفی در  گروه کاالیی سوم 
آنها ناشی از صادرات  ارز  نظر گرفته شده که 
کاالهایی است که ملزم به ارائه در سامانه نیما 
به  نیز  کاالیی  چهارم  گروه  واردات  نیستند. 

دبیرخانه  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
واردات  آزادسازی  مصوبه  درخصوص 
امکان  و  آزاد  مناطق  به  کاال  ۱۳۳۹قلم 
این  گفت:  چهارم،  گروه  کاالهای  ترانزیت 
دلگرمی  نوعی  می توان  را  دولت  مصوبه 

برای فعاالن اقتصادی تلقی کرد.
اخیر  مجوز  مزایای  پیرامون  افتخاری  اکبر 
هیات وزیران درباره واردات ۱۳۳۹قلم کاال 
به مناطق آزاد و یا تزانزیت کاالهای گروه 
چهارم ثبت سفارش شده و همچنین امکان 
کاال  واردات  مورد  در  افزود:  آنها،  انتقال 
و  دهیم  قرار  توجه  مورد  باید  را  نکته  یک 
آن هم قانون مناطق آزاد است که در واقع 
این مناطق براساس آن قوانین شکل گرفته 

است.
افتخاری گفت: هر اکوسیستمی که ما ایجاد 
قاعده  و  قانون  یکسری  براساس  می کنیم 
این  می تواند  حال  می گیرد؛  مقرراتی شکل 
یا  و  باشد  اقتصادی  صورت  به  اکوسیستم 
یا یک  باشد  اجتماعی؛ همچنین یک شهر 
قواعد  براساس  شرکت  این  ولی  شرکت؛ 
این  فعاالن  می شود.  انجام  فرهنگی  و 
با  ابتدا  می شوند  آن  وارد  وقتی  اکوسیستم 

قوانین و فرهنگ آن آشنا می شوند.

فعالیت  به  شروع  وقتی  داد:  ادامه  وی 
می کنند فرض شان این است که با یکسری 
قوانین پذیرفته شده می آیند و تمام شرایط 
تنظیم  آن  براساس  را  زندگی خود  و  کار  و 
اتفاق  این  ایران  آزاد  مناطق  در  می کنند. 
شکل  قوانینی  براساس  مناطق  و  افتاده 
گرفته اند و بر همان اساس نیز اداره می شوند 
افرادی  از  اقتصادی و حتی خیلی  فعالین  و 
که در مناطق آزاد زندگی می کنند امروز در 

این زیست بوم قرار دارند.
دبیرخانه  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون 
به  اینکه  بر  تاکید  با  آزاد  شورایعالی مناطق 
یکباره نمی توان قواعد یک زیست بوم شکل 

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

معاون فنی گمرک جمهوری اسالمی طی بخشنامه ای تاکید کرد:

گرفته در مناطق آزاد را بهم زد، گفت: حاال 
قواعد  که  باشد  این  بحث مان  تمام  ما  اگر 
ویژه  و  آزاد  مناطق  اکوسیستم  بر  جدیدی 
بر  نباید آسیب جدی  اقتصادی حاکم شود، 
شود  اختاللی  باعث  یا  و  شود  وارد  مناطق 
که منجر به از بین رفتن مناطق آزاد شود، 
تعداد  این  که  است  این  بعدی  اتفاق  چون 
افراد که زندگی، سرمایه و کسب و کارشان 
شکل  آزاد  مناطق  در  قبلی  قواعد  براساس 

گرفته، دچار آسیب جدی می شوند.
کشور  در  شغل  هر  ایجاد  هزینه  افتخاری، 
اعالم  تومان  ۳۰۰میلیون  معادل  رقمی  را 
۲۵۰هزار  بر  بالغ  هم اکنون  افزود:  و  کرد 
ما  و  دارد  آزاد وجود  مناطق  در  اشتغال  نفر 
نمی توانیم نسبت به این همه اشتغال چشم 
زیادی  تعدادی  سویی،  از  ببندیم.  را  خود 
داریم  خدماتی  و  صنعتی  تولیدی،  واحد 
اکوسیستم  این  در  اصناف  نیز  آنسو  از  و 
فقط  آزاد  مناطق  امروز  می کنند.  فعالیت 
این  و  نیست  اقتصادی  اکوسیستم  یک 

اکوسیستم ها تبدیل به زیست بوم شده اند.
وی با تاکید بر بخشنامه جدید دولت پیرامون 
واردات ۱۳۳۹قلم کاال به مناطق آزاد، ادامه 
وظایف  از  بخشی  به  تازه  گفت  باید  داد: 
مناطق آزاد بازخواهیم گشت. تاکنون واردات 

کاال به مناطق آزاد کشور آزاد بود، اما حال 
دولت واردات اقالمی را بدون ثبت سفارش 
اقتصادی در ۱۰ماه  آزاد کرده است. فعاالن 
شدند،  مواجه  جدی  آسیب های  با  گذشته 
فعالیت های  از  زیادی  تعدادی  که  حدی  در 
چندین  و  شد  کشیده  تعطیلی  به  اقتصادی 
شدند.  تعطیل  آزاد  مناطق  در  هم  کارخانه 
دلگرمی  نوعی  می تواند  دولت  اخیر  مصوبه 
برای فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تلقی شود.
دبیرخانه  فناوری  و  صادرات  تولید،  معاون 
مصوبه  تاثیر  درباره  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ترخیص ۱۳هزار خودرو از گمرکات و مناطق 
این مناطق گفت: موضوع  بر عملکرد  آزاد، 
برای  اقتصادی  جنبه  خودروها یک  واردات 
خودرو  در صنعت  حقیقت  در  و  دارد  کشور 
خودروها  آزادسازی  بود.  خواهد  تاثیرگذار 
می تواند از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار 

داخلی جلوگیری کند.
زیادی  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  افتخاری 
سفارش  ثبت  ممنوعیت  از  قبل  خودرو 
صورت،  هر  در  افزود:  شده اند،  کشور  وارد 
نیز  گمرک  فضاهای  در  مانده  خودروهای 
اخیر  مصوبه  می شدند.  تکلیف  تعیین  باید 
تنها  و  داشته  نیز  دیگری  جنبه های  دولت 

بحث خودرو مطرح نیست.

کلی،  اهداف  سازمان،  مأموریت  چشم انداز، 
عملیاتی  و  میان مدت  بلندمدت،  برنامه های 

کشور ممنوع است.
شفاف سازی گمرک ایران درخصوص 
بخشنامه ترانزیت خارجی گروه ۴ به 

مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
خصوص  در  بخشنامه ای  طی  ایران  گمرک 
آزاد  مناطق  مقصد  به  گروه ۴  خارجی  ترانزیت 

و ویژه اقتصادی شفاف سازی کرد.
متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:

ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی:
مستند به بخشنامه های شماره ۱۲۷۰۹۵۳ /۹۷ /۳۱۶ 
شماره ۱۲۸۴۶۲۱ /۹۷ /۳۲۱  و  مورخ ۱۶ /۱۰ /۹۷ 
شفاف سازی  راستای  در  و   ۹۷/ ۱۰/ ۱۹ مورخ 
موضوع، اعالم می دارد ترانزیت خارجی کاالهای 

مانند  باالدستی  اسناد  بر  تکیه  با  است 
منویات  براساس  اقتصاد مقاومتی  برنامه های 
مقام معظم رهبری، چشم انداز نظام جمهوری 
رویکردهای  افق ۱۴۰۴،  در  ایران  اسالمی 
و  دوازدهم  دولت  در  آزاد  مناطق  کالن 
سازمان  مدیرعامل  مدنظر  ۵گانه  محورهای 
منطقه آزاد کیش شامل پاکدستی، مردم داری، 
خدمت صادقانه، شفافیت و مشارکت واقعی با 
بخش خصوصی، طرح جامع کیش و همچنین 
با مطالعه و الگو برداری از برنامه های مناطق 

آزاد موفق در جهان تدوین می شود.
راهبردی  تحقیقات  و  مطالعات  شورای  دبیر 
سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: به منظور 
رصد و پایش تحقق اهداف کالن برنامه، مقرر 
شده است برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ سازمان 
مورد  هوشمند  نرم افزاری  سیستم  طریق  از 

سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

گروه چهارم )به استثنای خودرو( به مقصد مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت 

توامان شرایط ذیل مقدور می باشد:
۱ - داشتن ثبت سفارش معتبر و قانونی مناطق 
به  اقتصادی  ویژه  یا  و  تجاری - صنعتی  آزاد 

تاریخ ۲۶ /۹ /۹۷ یا قبل از آن
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  گردید  )مقرر 
اقتصادی ظرف ۲روز فهرست   صنعتی و ویژه 
ثبت سفارش های صادر شده تا تاریخ ۲۶ /۹ /۹۷ 
را متضمن تمامی مشخصات، جهت نظارت و 

کنترل های الزم به گمرک ایران اعالم دارد.(
آزاد  مناطق  معتبر  انبار  قبض  بودن  دارا   - ۲
به  مقید  اقتصادی،  ویژه  یا  و  تجاری - صنعتی 

ثبت سفارش های مندرج در بند۱ فوق
۳ - فراهم بودن سایر شرایط مقرر در دو بخشنامه 
مذکور،  مناطق  در  استقرار گمرک  ازجمله  فوق 

اعالم آمار کاالهای مربوطه به گمرک ایران و...
بدین وسیله موکداً اعالم می گردد صدور و ابالغ 
اعالم تصمیمات  منزله  به  فوق،  بخشنامه های 
ترانزیت  یا  و  واردات  درخصوص  جدیدی 
کاالهای بدون انتقال ارز یا گروه چهارم کاالئی 
به مقصد مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی 
شده  وضع  مقرراتی  محدودیت های  و  نبوده 

درخصوص این اقالم، به قوت خود باقی است.
برعهده  بخشنامه  اجرای  حسن  مسئولیت 

باالترین مقام آن گمرک است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس 
اظهار داشت: مصوبه حمایتی دولت از رونق کسب و کار در مناطق آزاد
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اخبار منطقه آزاد قشم

تحول در گردشگری قشم با ارتباطات دریایی با کشورهای همسایه 
هیات  رئیس  با  تهران،  در  استرالیا  سفیر 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

دیدار کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  دیدار  این  در 
در  را  قشم  جزیره  ظرفیت های  قشم،  آزاد 
حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی بسیار 

ارزشمند توصیف کرد.
نشست  نخستین  در  مومنی  حمیدرضا 
که  تهران  در  استرالیا  سفیر  با  مشترک 
مرکزی  دفتر  کنفرانس  سالن  محل  در 
جزیره  معرفی  به  شد،  برگزار  سازمان  این 
از هفت  بیان داشت: قشم یکی  و  پرداخت 
با ۲۵سال سابقه فعالیتی  آزاد کشور  منطقه 
پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  حوزه های  در 

گردشگری و فعالیت های دریایی است.
ادامه  آزاد  مناطق  مزایای  برشمردن  با  وی 
عدم  سرمایه گذاران،  ۲۰ساله  معافیت  داد: 
زمان  در  خارجه  اتباع  برای  ویزا  به  نیاز 
امتیازات  از  گمرکی  عوارض  حذف  و  ورود 
درنظر گرفته شده برای فعالین اقتصادی و 

سرمایه گذاران در این مناطق می باشد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
تجارت،  عمده  بخش  سه  از  جزیره  اقتصاد 
صیادی و کشاورزی تامین می شده که عمر 
۷۰۰سال  به  آن  در  بازرگانی  فعالیت های 
از  ۸۰درصد  همچنان  و  بازمی گردد  پیش 
تامین  راه  این  از  جزیره  مردم  مالی  منابع 

می شود.
مومنی با تاکید بر تغییر سیاست های سازمان 
منطقه آزاد قشم درخصوص تقویت صنعت 
شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  گردشگری 
این  بر  ما  تالش  تجارت،  حوزه  در  موجود 
است تا صنایع مردم محور و انرژی محور را 
در این منطقه جایگزین فعالیت های تجاری 

کنیم.
وی همچنین با اشاره به از بین رفتن صنعت 
کشاورزی در جزیره به دلیل کاهش بارندگی 
در دو دهه گذشته گفت: به منظور احیا این 
صنعت و تامین مایحتاج غذایی، با توافقاتی 
به  زمین  ۵۰۰هکتار  شده،  چینی ها  با  که 
گلخانه ای  محصوالت  کشت  و  پرورش 

اختصاص داده می شود. 

تحول در صنعت شیالت قشم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره 
به تغییر شیوه صید و صیادی قشم از شیوه 
به  توجه  با  داشت:  بیان  صنعتی  به  سنتی 
تامین  در  قشم  جزیره  تنی  ۸۶هزار  سهم 
ششم  برنامه  طبق  کشور  قفس  در  ماهی 
جمهوری اسالمی از ۲۰۰هزار تن ماهی در 
دستور کار، آمادگی تامین ۸۰هزار تن آن را 

تا پایان این برنامه خواهیم داشت.
وی از پرورش میگو به عنوان مزیت دیگر 
این جزیره در صنعت شیالتی کشور یاد کرد 
و گفت: قشم با دو هزار و ۴۰۰هکتار  زمین 
تولید  میانگین  و  بخش  این  در  کشت  زیر 
میانگین  برابر  در  در هکتار  میگو  تن  هفت 

بیان  و  کرد  معرفی  کشور  نفتی  سکوی  و 
داشت: اخیرا آخرین سکوی نفتی با سرمایه 
۵۰میلیون دالری به فعالین این صنعت در 

دریا تحویل شده است. 

آمادگی قشم برای گسترش 
روابط گردشگری

با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اشاره به ظرفیت گردشگری ارزنده ای چون 
ژئوپارک جهانی قشم با ۲۵ژئوسایت پربازدید 
خاطرنشان کرد:  قشم تنها مرکز تایید شده 
از سوی سازمان یونسکو در منطقه  آسیا و 

آسیای جنوبی در این حوزه است.
با  قشم  دریایی  گردشگری  توسعه  بر  وی 
اتصال به جزیره کیش و چابهار تاکید کرد 
کشورهای  با  دریایی  ارتباطات  گفت:   و 
همسایه، آینده گردشگری جزیره را متحول 

می کند.
در  را  جزیره  ظرفیت  مهم ترین  مومنی، 
جامعه  حمایت  و  همکاری  گردشگر،  جذب 
و  دانست  آن  مهمان پذیر  و  محلی خونگرم 
ادامه داد: در بخش حمل و نقل هوایی نیز 
به  و  پروازی هستیم  دارای الین  امارات  با 
با کشورهای عمان و  زودی خطوط هوایی 

قطر نیز راه اندازی خواهد شد.

زمینه های همکاری قشم با استرالیا
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم استفاده 
از دانش و فن کشور استرالیا را در زمینه های 
اظهار  و  ستود  عمرانی  سازهای  و  ساخت 
مهندسی  بخش  در  همکاری  زمینه  داشت: 
اقلیم مشابه و جزیره ای  به  با توجه  ساخت 

این دو منطقه مهیا است.
وی همچنین برای توسعه صنعت دامپروری 
و  کرد  آمادگی  اعالم  کشور  این  کمک  به 
تولید  حوزه  در  است  قشم عالقه مند  گفت: 
داشته  سازنده ای  نقش  کشور  مایحتاج 
دام  پرورش  زمینه های  ایجاد  آماده  و  باشد 
به  ورود  برای  این صنعت  ارزش  زنجیره  و 

عرصه صادرات داخلی و خارجی می باشد.
کشور  روز  تکنولوژی  بر  پایان  در  مومنی 
و  تاکید کرد  انرژی  تولید  زمینه  در  استرالیا 

تغییر  قشم،  ویژه  مزیت های  از  یکی  گفت: 
در  بار  دو  که  است  دریایی  آب  گردش  در 
به  را  منطقه  این  و  افتاده  اتفاق  شبانه روز 
از  برق  تولید  گلوگاه های  بهترین  از  یکی 
آب تبدیل کرده است که می تواند به کمک 
تکنولوژی های کشور استرالیا به تولید انرژی 

کمک کند.

ایان بیگز سفیر استرالیا در تهران:
شناخت توانایی های قشم می تواند 
آغازگر همکاری های مشترک باشد

در  تهران  در  استرالیا  سفیر  بیگز  ایان 
هیات  رئیس  با  مشترک  نشست  نخستین 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
صنعتی  فعالیت های  از  بازدید  گفت:   قشم 
همچون کشتی سازی و تجهیزات فراساحل 
نفت و گاز این منطقه، همچنین سهم بزرگ 
تجاری  مبادالت  در  رجایی  شهید  بندر 

شگفت انگیز است.
مومنی  حمیدرضا  سخنان  به  اشاره  با  وی 
افزود:  قشم  جزیره  ظرفیت های  مورد  در 
خلیج  حوزه  در  هیات  این  حضور  نخستین 
فارس و شناخت توانایی های این جزیره به 
ویژه در حوزه نفت و انرژی می تواند آغازگر 

همکاری های مشترک باشد.
توجه  با  داد:  ادامه  تهران  در  استرالیا  سفیر 
به جهش استرالیا در بخش LNG و آمادگی 
مبرم  نیاز  همچنین  حوزه،  این  در  قشم 
کشتی ها به سوخت های جایگزینی همچون 
گاز که در قشم دارای ظرفیت تولید باالیی 
در  همکاری  گسترش  به  می توان  است، 

حوزه نفت و انرژی بین دو کشور پرداخت.
بر اطالعات جامع مدیرعامل  تاکید  با  بیگز 
بیان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
داشت:  اذعان  جزیره  این  توانمندی های 
تامین  حوزه  در  جزیره  ظرفیت  به  توجه  با 
انرژی برق از آب، مایل هستیم در این زمینه 
این دو  همکاری مشترکی بین متخصصان 

کشور صورت گیرد.
وی همچنین از صادرات گوشت منجمد به 
بندر شهید رجایی خبر داد و عنوان کرد: در 
ایران  تامین مایحتاج دامی  این حوزه برای 

آمادگی کامل داریم.
طوالنی  تدوام  بر  تهران  در  استرالیا  سفیر 
بین  وقفه  بدون  دیپلماتیک  روابط  مدت 
استرالیا و ایران تاکید کرد و گفت: با توجه 
اروپا،  اتحادیه  با  ایران  گسترده  روابط  به 
چین و روسیه، امید است فرصت هایی برای 
بین  دوسویه  همکاری  و  روابط  برقراری 

کشورهای استرالیا و ایران تقویت شود.
مشترک  نشست  نخستین  می شود،  یادآور 
سفیر استرالیا در تهران با رئیس هیات مدیره 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
منظور آشنایی با ظرفیت های جزیره و بررسی 
و  استرالیا  کشور  بین  همکاری  زمینه های 
دفتر  کنفرانس  در محل سالن  جزیره قشم، 

مرکزی این سازمان برگزار گردید.

آزاد  منطقه  و شیالت سازمان  مدیر کشاورزی 
قشم گفت: دومین نمایشگاه بین المللی شیالت، 
آبزیان و صنایع وابسته در قشم با حضور هشت 

شرکت اروپایی و آسیایی برگزار می شود.
از  اروپایی  شرکت  سه  افزود:  عبدالهی  حامد 
شرکت  یک  و  فرانسه  از  شرکت  یک  نروژ، 
کره  آسیایی  شرکت  سه  همراه  به  اسپانیایی 
که  نمایشگاه  این  در  ترکیه  و  چین  جنوبی، 
نمایشگاه های  سالن  در  ۲9دی ماه   تا   ۲۷ از 

بین المللی قشم برگزار می شود، حضور دارند.
به گفته وی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
در حوزه آبزیان، آشنایی با آخرین فناوری های 
کارگاه های  برگزاری  شیالت،  صنعت  روز 
صنعت  و  شیالت  محوریت  با  آموزشی 
برقراری  برای  الزم  تمهیدات  ماهیگیری، 
این  خارجی  و  داخلی  فعاالن  مستقیم  تماس 

صنعت، بخشی از اهداف این نمایشگاه است.
مدیر کشاورزی و شیالت سازمان منطقه آزاد 
قشم از صنایع کشاورزی، دامپروری و شیالتی 
به عنوان ستون های اصلی اقتصاد مقاومتی نام 
برد و افزود: قشم از ظرفیت های بسیار خوب 
صنایع  اشتغال  ایجاد  و  تولید  زمینه  در  باال  و 
آمدن  کار  روی  با  و  است  برخوردار  شیالتی 
دولت تدبیر و امید، نگاه واقع بینانه ای به صنایع 

شیالتی این جزیره شده است.
دارندگان  نمایشگاه،  این  در  گفت:  وی 
در  ماهی  پرورش  و  آبزی پروری  تجهیزات 
ارائه دهندگان غذاهای  و  تولیدکنندگان  قفس، 
ماهی،  بچه  تولیدکنندگان  و  تکثیر  دریایی، 
محصوالت  فرآوران  آبزیان،  پرورش دهندگان 
و  حمل  ماشین آالت  تولید کنندگان  شیالتی، 
های شیالتی  فرآورده  و  آبزیان  انتقال  و  نقل 

و تولید کنندگان خوراک آبزیان حضور دارند.
فرصت های  بررسی  از  همچنین  عبدالهی 
صنایع  در  ازجمله  دریامحور  سرمایه گذاری 
صنایع  آبزیان(،  و  )صیادی  دریایی-شیالت 
و  شیالتی  صنایع  کشتی سازی،  و  دریایی 
خلیج  آبزیان  ذخایر  شناسایی  آبزیان،  پرورش 
این  جانبی  همایش های  عنوان  به  فارس 

نمایشگاه سه روزه در قشم نام برد.
شایان ذکر است؛ نخستین نمایشگاه بین المللی 
شیالت، آبزیان و صنایع وابسته در قشم دی ماه 
سال گذشته با حضور بیش از 3۰شرکت داخلی 

و خارجی در این جزیره برگزار شده بود.

مدیر کشاورزی و شیالت سازمان 
منطقه آزاد قشم خبر داد:

برگزاری دومین نمایشگاه 
بین المللی شیالت، آبزیان و 

صنایع وابسته در جزیره قشم

سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  مدیر 
منطقه آزاد قشم از اقدام مشترک سازمان تامین 
اجتماعی کشور، استان هرمزگان و سازمان منطقه 
آزاد قشم برای بیمه کردن نیروهای مجاز افغانی 

در این جزیره خبر داد.
مجاز  نیروهای  کرد:  اعالم  رنجبری  سلیمان 
قشم  صنفی  مختلف  واحدهای  در  فعال  افغانی 
به دلیل نداشتن دفترچه بیمه، از مزایای مختلف 

بیمه ای محروم هستند.
وی گفت: با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز بیمه 
و  بیمه شدگان  قشم،  در  افغانی  نیروهای  شدن 
بیمه ای  مزایای  همه  از  خانواده شان  اعضای 
بازنشستگی،  حق  دفترچه،  داشتن  همچون 
خواهند  استفاده  دیگر  موارد  و  حوادث  امتیازات 
ایرانی عدم  بیمه شدگان  با  آنان  تنها فرق  کرد و 

استفاده از بیمه بیکاری می باشد.
به گفته رنجبری، هدایت کردن نیروهای افغانی 
از  قشم  جزیره  کار  مختلف  واحدهای  در  فعال 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان  اداره  سوی 
منطقه آزاد قشم به سمت تامین اجتماعی برای 
دیگری  موضوعات  از  هم  پیگیری  کد  دریافت 
تامین  سازمان  مسئوالن  با  آن  درباره  که  بود 
توافق  به  هرمزگان  استان  و  کشور  اجتماعی 

رسیدیم.
سازمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  مدیر 
با  افغانی  نیروهای  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه 
اولیه  آزمایشات  انجام  و  پیگیری  کد  دریافت 
می توانند با پرداخت وجوه تعیین شده، نسبت به 
دریافت دفترچه بیمه خود و اعضای خانواده شان 

اقدام کنند.

افاغنه ساکن جزیره قشم 
بیمه می شوند

مقام  کشور،  سطح  در  هکتار  در  تن  سه 
نخست تولید میگو کشور را از آن خود کرده 

است. 

قشم، هاب نفت و انرژی کشور
۱۷میدان  به  اشاره  با  همچنین  مومنی 
اطراف  و  داخل  در  موجود  هیدروکربنی 
با  میدان  دو  حاضر  حال  در  گفت:  جزیره 
ظرفیت تولید ۱۸هزار بشکه نفت داریم که 
تولیدات آنها به سرزمین اصلی و بندرعباس 
گاز  ۲.3مترمکعب  همچنین  می شود.  صادر 

آماده بهره برداری می باشد.
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پیشرفت های کشور استرالیا در حوزه انرژی 
این  سخت افزاری  و  نرم افزاری  تولیدات  و 
حوزه  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  صنعت 
واقع  بین دو کشور می تواند موثر  همکاری 

شود.
پاالیشگاه  سه  با  قشم  کرد:  عنوان  وی 
پیشرفت  ۶۰درصد  دارای  آنها  از  یکی  که 
۷۰هزار  استخراج  قابلیت  بوده،  فیزیکی 

بشکه نفت سنگین و میعانات گازی دارد.
مومنی در توضیح بیشتر عنوان کرد: با توجه 
سال ۲۰۲۰  تا  جهانی  برنامه  در  که  این  به 
استفاده  جایگزین  سوخت  از  باید  کشتی ها 
انرژی  منابع  تولید  آمادگی  قشم  و  کنند 
جایگزینی همچون LNG  را دارد، تجربیات 
متخصصان استرالیایی در این زمینه می تواند 

راهگشا باشد.
از  قشم   آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تردد سالیانه ۵۰هزار کشتی از محدوده این 
منطقه خبر داد و افزود: یکی از مزیت های 
برای  آمادگی  دریا،  حوزه  در  قشم  ویژه 
کشتی ها  این  سوخت  تامین  و  بانکرینگ 
با  ۵۲هزار تن ظرفیت  است که هم اکنون 

فعال در حال بهره برداری است.
با  دریایی  شهرک  جانمایی  وی،  گفته  به 
سوخت  تامین  و  نگهداری  تعمیرات،  هدف 
با  بانکرینگ  حوزه  توسعه  و  کشتی ها 
دستور  در  ذخیره سازی  بشکه  ۱۰۰میلیون 

کار این سازمان است.
جکت  تولید  مراکز  از  یکی  را  قشم  مومنی 

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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قشم

درنشست مشترک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و سفیر استرالیا در تهران مطرح شد:

هدف  با  علمی  غواصی  دوره های  آموزش 
مردم  برای  دریامحور  جدید  مشاغل  تولید 
توسط  است که  نوین  جزیره نشین، شیوه ای 

واحد فناور آبکاوان قشم در حال اجراست.
بهادر شکرچی زاده اصفهانی، مدیرعامل واحد 
متولد ۱3۶۷  وی  است.  قشم  آبکاوان  فناور 
در  که  است  برق  رشته  آموخته  دانش  و 
تحصیلی  رشته  از  متفاوت  بسیار  تخصصی 
موفق شده  و حتی  پرداخته  فعالیت  به  خود 
مشاغل جدیدی برای جوانان کشورش ایجاد 

کند.
وی که از ۱۰سالگی در رشته شنا به ورزش 
غریق  دوره  گذراندن  از  بعد  می پرداخته؛ 
نجاتی، به آموزش غواصی روی آورده و حاال 
با تشکیل یک تیم حرفه ای و علمی، پایه گذار 
تحولی جدید در مشاغل وابسته به این رشته 

است.
مدیرعامل واحد فناور آبکاوان قشم در توضیح 
زمینه های فعالیتی این واحد فناور گفت: هدف 
کلی شرکت، آموزش دوره های غواصی علمی 
در راستای انجام پروژه های تحقیقاتی زیرآب 

است.
گزینه  بهترین  شکرچی زاده،  گفته  به 

واحد فناور آبکاوان قشم نخستین مرکز برگزارکننده دوره غواصی علمی در کشور

توسعه مشاغل دریامحور در جزیره قشم
 مدرس IANTD و SSI رشته غواصی افزود: 
تلفیق غواصی با زیست دریا می تواند شغل های 
جدیدی همچون نمونه بردار زیستی،  آمایشگر 
پرورش  و  زیستی  گونه های  ثبت  دریایی، 
دریایی،  خیار  مثل  زیرآب  دریایی  موجودات 

البسترها و جلبک ها تولید کند.
رشته  خود  از  صرف نظر  کرد:  عنوان  وی 
غواصی و مربیگری آن، ترکیب این رشته با 
شیمی، مشاغلی همچون بازرس های جوش، 
چک سازه های زیرآب و خوردگی را پوشش 
می دهد که در صنایع کشتیرانی و نفت و گاز 

خدمات می دهند.
وی با اشاره به شغل غواص ایمنی، توضیح 
راهنما  عنوان  به  می توانند  افراد  این  داد: 
زیرآب  شناسی  باستان  تیم های  محافظ  و 

مشغول به کار شوند.

نخستین برگزار کننده دوره های 
غواصی علمی در کشور

مدیرعامل واحد فناور آبکاوان قشم با اشاره 
به این مطلب که این شرکت نخستین برگزار 
کشور  در  علمی  غواصی  دوره های  کننده 
مرکز  به  ورود  برای  ما  طرح  افزود:  است، 

بین المللی رشد قشم از ابتدای امسال، آموزش 
دوره های غواصی علمی بوده که تاکنون در 

کشور برگزار نشده است.
وی ادامه داد: این واحد تاکنون یک کارگاه 
)تئوری-عملی( در دانشگاه تهران، دو کارگاه 
در دانشگاه صنعتی اصفهان و یک کارگاه در 
جزیره قشم برگزار کرده و هم اکنون در حال 
همکاری  با چند پژوهشکده و دانشکده مبتنی 

بر علوم پایه است.
باال  را  فناور  واحد  این  ایده  شکرچی زاده، 
و  کرد  عنوان  نمونه برداری ها  کیفیت  بردن 
گفت: ارتباط با دانشگاه ها و تهیه نمونه های 
و  زیست شناس  دانشجویان  برای  دریایی 
آشنایی با مراکز تحقیقاتی  ما را به این ایده 
رساند که برای ارتقاء کیفیت نمونه برداری و 
افزایش درصد موفقیت پروژه ها، به غواصانی 

متخصص در حوزه علوم پایه نیاز است.
به  اشاره  با  کارآزموده  غواصی  مدرس  این 
حمایت های مرکز بین المللی رشد قشم اظهار 
برخورداری  و  مرکز  این  در  استقرار  با  کرد: 
امکانات،  و  ارتباطی  اعتباری،  حمایت  از 
تبدیل  مراحل  گذراندن  حال  در  هم اکنون 

شدن به یک شرکت دانش بنیان هستیم.

قشم،  بومی  جوانان  برای  اشتغال زایی 
استفاده از ظرفیت های خلیج فارس پهناور با 
ناشناخته های فراوانش است که محیطی آشنا 
محسوب  جزیره نشینان  این  برای  مانوس  و 

می شود.
وی که مدرس غواصی سه ستاره فدراسیون 
نجات غریق و دارای مدرک CMAS از ایتالیا 
از  یکی  عنوان  به  غواصی  داد:  ادامه  است، 
و  شده  شناخته  شغلی  جزایر،  در  مشاغل 
این  به  افراد زیادی  تقریبا پرطرفدار است و 
حوزه روی آورده اند، در صورتی که ظرفیت 
این رشته بیش از تربیت غواص حرفه ای و 

تفریحی است.
اعضای  به  اشاره  با  جوان  مدیرعامل  این 
قشم  آبکاوان  فناور  واحد  تیم  تشکیل دهنده 
بیان کرد: تیم ۵نفره کاری ما از دو غواص 
زیست  دکترای  دانشجوی  یک  حرفه ای، 
زیرآب  شناسی  باستان  کارشناس  یک  دریا، 
تشکیل  دکترای خوردگی  دانشجوی  و یک 
شده که قصد دارند ورزش غواصی را با علوم 
پایه پیوند زده، در ضمن کارآفرینی، به توسعه 
کمک  نیز  تحقیقاتی  مراکز  در  پژوهش ها 

نمایند.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم 
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