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صندوق ضمانت صادرات ایران
 بازوی کمکی مناطق آزاد در جهت رسیدن 

به ماموریت های تعیین شده
صفحه 2 را بخوانید

سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

ثبات مدیریت، رمز موفقیت و توســعه پایدار در مناطق آزاد
ثبات  اقتصادی،  ثبات  پاسخ؛  و  پرسش  و  تحلیل  دنیا  یک  با  کلمه ای  ثبات؛ 
سیاسی، ثبات فرهنگی و...، کمتر گفتمانی در کشور بر پایه ثبات مدیریتی تاکنون 
حوزه های  در  کالن  تاثیری  تثبیت،  صورت  در  می تواند  که  ثباتی  شنیده ایم، 

اقتصادی، سیاسی، بین المللی و... بگذارد.
اهمیت ثبات در بدنه مدیریت ها به اندازه ای مهم و موثر است که می توان از حدر 
رفت بیت المال و هزینه های گزاف در مسیر آزمون و خطاهای مدیران جدید و یا 
حتی هزینه کرد در مقابل به دست آمدن تجربه از جیب بیت المال جلوگیری نمود.
بدنه  با رویکرد جوانگرایی در  پایه مخالفت  بر  به هیچ عنوان  نگارنده  دیدگاه 
مدیران در کشور نیست، بلکه بر این باور است که اگر ما واقعا همتی بر رویکرد 
جوانگرایی در بدنه مدیران داشته باشیم، با یک بار هزینه در مسیر کسب تجربه 
می توانیم سالیان درازی از این تجربیات در مسیر توسعه همه جانبه کشور با نگاه 

به ثبات مدیریتی بهره ببریم.
هدف از طرح این موضوع، تجربه مدل ثبات مدیریت در مناطق آزاد در دولت های 
یازدهم و دوازدهم است که نشان از عملکردی مثبت در توسعه این مناطق از کشور 
دارد و عمده این حرکت روبه جلو و توسعه گرایانه مناطق آزاد بر محور ثبات مدیریتی 
شکل گرفته است؛ البته در همین راستا ما در مناطقی هم در این دوران شاهد 
عدم ثبات مدیریت بوده ایم که با نگاهی به عملکرد آن منطقه می توان به افول 

توسعه گری و از همه مهم تر بالتکلیفی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران رسید.
بی تردید در چهل سالگی انقالب اسالمی تجربه مناطق آزاد با رویکرد صرفا خود 
درآمدی بر پایه ایجاد و توسعه منطقه ای بدون نگاه به جیب دولت، تنها دستاورد 
توسعه ای با مدل مناطق آزاد کشور نبوده است؛ چراکه مهاجرت معکوس از مراکز 
استان ها و شهرهای کشور به مناطق آزاد کمتر برخوردار در گذشته وجود نداشته؛ 
ایجاد زیرساخت های بزرگ عمرانی، گردشگری، صنعتی، تولیدی و ترانزیتی هم 
نبوده است؛ ایجاد اشتغال پایدار با تقویت تولید و صنعت در مناطقی که هیچ 
اشتغالی نداشته اند هم نبوده است و همچنین روحیه امید به زندگی در مناطقی 
امنیت کشور در مرزها  برای مردمانی که ضامن  امکانی  بدون هیچ  مرزی و 
هستند هم نبوده است؛ اما تمامی این نداشته ها و نبود ها با شکل گیری مناطق 

آزاد در نقاط عمدتا محروم و مرزی به واقع از بین رفته است. 
بله، از نگاه بسته و تاریک منتقدین این همه دستاورد در مناطق آزاد شاید هیچ 
بوده است، اما حتم بدانید که رمز موفقیت و رسیدن به این میزان از توسعه و 
آبادانی در حد توان هر منطقه در دل ثبات مدیریت و اعتماد به مدیران مناطق 
آزاد در دولت یازدهم و دوازدهم می باشد. اگر نمی خواهیم از هیچ تجربه موفقیت 
این فرزند اقتصادی انقالب که همانا مناطق آزاد کشور است بهره و استفاده 
کنیم، حداقل از این تجربه گرانبهای مثبت ثبات مدیریتی در کل کشور و ساختار 
مدیریتی بهره ببریم؛ باور داشته باشیم که مناطق آزاد در کنار همه آموزه های 
دستیابی به اقتصاد آزاد بین المللی که به ما می دهند، درس ها و تجربیات مدیریتی 
بر مدل اقتصاد آزاد را هم در پشت خود دارند که می تواند راهی مطمئن در مسیر 

توسعه در کل کشور باشد.

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و 
صندوق ضمانت صادرات ایران منعقد شد:

در دیدار سفیر عمان در ایران 
با مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار مطرح شد:

توافق سازمان منطقه آزاد انزلی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در جهت 
محرومیت زایی بیشتر در منطقه:

افتتاح خط پرواز بین المللی 
فرودگاه قشم به مقصد مسقط 
پایتخت عمان:

چابهار بهترین مرکز 
ارتباطات و مبادالت 
تجاری و اقتصادی 
ایران و عمان

عملکرد موفق سازمان منطقه 
آزاد انزلی در راستای ایفای 
نقش مسئولیت اجتماعی در 
حمایت از محرومان

جزیره قشم
 در اوج 
توسعه روابط 
6بین الملل 3 8

منطقه 
اروندآزاد

توسعه 
اقتصاد

خوزستان

نبض

محمد اسالمی گفت: توسعه محور شرق کشور به 
دلیل تاثیرگذاری بر رونق اقتصادی ایمن منطقه به 
ویژه استان سیستان و بلوچستان، یکی از اولویت ها 
و اقدامات اساسی وزارت راه و شهرسازی و دولت 

محسوب می شوند.
وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان سیستان و 
نزد دولت  توسعه محور شرق  اولویت  از  بلوچستان 
و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: ساخت 
)ایستگاه  چابهار- زاهدان- مشهد  راه آهن  توسعه  و 
در  کاال  ترانزیت  برقراری  تحقق  هدف  با  یونسی( 

کریدور شماره ۴ در دستور کار قرار دارد.
بنا به این گزارش، اسالمی ضمن تبریک ایام فرخنده 
دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توفیقی حاصل شد تا 
به  عنوان وزیر راه و شهرسازی برای دومین مرتبه در 
سال جاری به استان سیستان و بلوچستان سفر کنم. 
مورد  استان  شمال  در  واقع  پروژه های  سفر  این  در 
افتتاح و عملیات  پروژه  تعدادی  قرار گرفتند،  بازدید 

اجرایی چند پروژه دیگر آغاز گردید.
محور  توسعه  کرد:  تصریح  شهرسازی  و  راه  وزیر 
شرق کشور به دلیل تاثیرگذاری بر رونق اقتصادی 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  به ویژه  منطقه  ایمن 
و  راه  وزارت  اساسی  اقدامات  و  اولویت ها  از  یکی 
همین  بر  می شوند.  محسوب  دولت  و  شهرسازی 
پیشرفت  موانع  رفع  با  می شود  تالش  اساس 

توسعه محور شرق از اولویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی در سفر به سیستان و بلوچستان تاکید کرد:

عملیات چهارم راه آهن زابل- زاهدان، افتتاح فاز یک 
افتتاح  رامشار،  جدید  شهر  به  نیمه  آب  انتقال  خط 
زاهدان- زابل،  بزرگراه  مسیر  در  لوتک  کمربندی 
افتتاح ۱۳کیلومتر از جاده ترانزیتی محمدآباد- میلک 
دوم  باند  عملیات  شروع  و  سیستان  بزرگ  پل  و 
بزرگراه زاهدان- خاش )چابهار( به  طول ۱۹کیلومتر 
برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان 

سیستان و بلوچستان را تشکیل می دادند.

سرعت  بلوچستان،  و  سیستان  استان  پروژه های 
زمان  در  که  شود  حفظ  به گونه ای  پروژه ها  توسعه 

مقرر به سرانجام برسند.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: 
چابهار- زاهدان-مشهد  راه آهن  توسعه  و  ساخت 
کریدور  در  کاال  ترانزیت  جریان  برقراری  هدف  با 

شماره ۴ در دستور کار قرار دارد.
شایان  ذکر است، افتتاح محله شیرآباد زاهدان، شروع 

افتتاح پروژه های منطقه آزاد اروند 
با حضور مشاور رئیس جمهور 

در چهل سالگی انقالب:



اخبار منطقه آزاد انزلی

فعالیت قدرتمند کریدور 
چین-قزاقستان-ایران از 
مسیر منطقه آزاد انزلی

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و صندوق ضمانت صادرات ایران منعقد شد:

سازمان  میان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
منطقه آزاد انزلی و صندوق ضمانت صادرات 

ایران به امضا رسید.
رئیس  مسرور  رضا  حضور  با  که  مراسمی  در 
آزاد  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
و  مدیره  هیات  رئیس  بهرامی  افروز  انزلی، 
ایران،  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
اقتصادی  کمسیون  عضو  دلخوش  سیدکاظم 
و  دولتی  مدیران  اسالمی،  شورای  مجلس 
مدیران تشکل های اقتصادی  بخش خصوصی 
استان و منطقه در مرکز همایش های سازمان 
منطقه آزاد انزلی برگزار شد، از ۱۱واحد تولیدی 
صادراتی منطقه آزاد انزلی تجلیل به عمل آمد 
و تفاهم نامه مشترک بین سازمان منطقه آزاد 
انزلی و صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف 
حمایت از تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی 

توسط مسرور و بهرامی منعقد شد.
رضا مسرور در این مراسم با تصریح بر اهمیت 
کشور،  صادرات  ضمانت  صندوق  خدمات 
صادرکنندگان  به  خدمات  افزایش  خواستار 
منطقه آزاد انزلی و استان شد و اظهار داشت: 
به  دستگاهی  بین  همکاری های  افزایش 
منظور باال رفتن ظرفیت های توسعه صادرات 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  راستای  در  غیرنفتی 
توزیع  طریق  از  میان  این  در  و  است  کشور 
هدفمند یارانه ها، باید منابع کشور را به سمت 
ایجاد  در  که  کسانی  و  صادرکننده  و  تولید 

اشتغال نقش دارند، متوجه کنیم.
اشاره  با  انزلی  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
سازمان  این  راهبردهای  و  سیاست های  به 
به  کشور  غیرنفتی  صادرات  توسعه  جهت  در 
تجزیه و تحلیل دستاوردهای صادراتی منطقه 
با  باید  گفت:  و  پرداخت  اخیر  سال های  در 
جهت  در  الکترونیک  نرم افزارهای  از  استفاده 
توزیع کاالهای اساسی و دارو، از اتالف منابع 

ارزی کشور جلوگیری کرد.
جدید  مدیریت  دوره  در  اینکه  بیان  با  مسرور 
افزایش  شاهد  صادرات  ضمانت  صندوق 
کارآمدی و تعامل در صندوق هستیم که این 
بی بدلیل  کشور  صادرکنندگان  برای  فرصت 
است، صندوق توسعه صادرات را دارای ظرفیت 
گردشگری  و  تولیدی  واحدهای  برای  باالیی 
از  بهره گیری  خواستار  و  داشت  بیان  کشور 
ظرفیت های کشورهای اوراسیا و حاشیه دریای 

خزر در جهت توسعه صادرات کشور شد.

منطقه آزاد انزلی در تحقق رسالت 
مناطق آزاد با رویکرد توسعه صادرات 

در کشور موفق عمل کرده است
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  ادامه  در 

صندوق ضمانت صادرات ایران، بازوی کمکی 
مناطق آزاد در جهت رسیدن به ماموریت های تعیین شده

صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه 
با رویکرد توسعه صادرات  مناطق آزاد اساسا 
کرد:  خاطرنشان  شده اند،  تشکیل  کشور  در 
آزاد  مناطق  صادرات  کل  ۵۰درصد  حدود 
که  می پذیرد  صورت  انزلی  آزاد  منطقه  از 
مبنی  آزاد  مناطق  رسالت های  تحقق  نشانگر 
بر تبدیل شدن به قطب صادرات از سوی این 

منطقه است.
در  اینکه  اظهار  با  ادامه  در  بهرامی  افروز 
شرایط فعلی کشور و جنگ اقتصادی، شرایط 
سخت تر  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان 
منطقه  پایلوت  شکل  به  ما  که  است  شده 
آزاد انزلی را انتخاب کردیم تا بررسی کنیم 
ظرفیت های  کنار  در  می توانیم  چگونه  که 
افزایش ظرفیت  با  کنیم  آزاد، کمک  مناطق 
صادرات  ظرفیت  منطقه،  این  صادرات 
افزود: همچنین دو  پیدا کند،  افزایش  کشور 
سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  صنعتی  پروژه 
شهرک های  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
از  بازدید  با  افتتاح شد و  این منطقه  صنعتی 
تالش ها  با  منطقه  این  تولیدی  کارخانجات 
تولیدی- صادراتی  واحدهای  ظرفیت های  و 
آشنا  صندوق  خدمات  توسعه  منظور  به 

شدیم.
مراسم  این  حاشیه  در  اینکه  بیان  با  بهرامی 
تفاهم نامه ای هم با مدیرعامل سازمان منطقه 
در  امیدواریم  که  کردیم  امضا  انزلی  آزاد 
چارچوب این تفاهم نامه بتوانیم در مناطق آزاد 
ضریب نفوذ خدمات صندوق ضمانت صادرات 
و بیمه اعتباری را افزایش دهیم، تصریح کرد: 
می کنیم  سعی  تفاهم نامه  این  طی  همچنین 
رسالت  به  رسیدن  راه  در  را  آزاد  مناطق 
اصلی شان که تبدیل شدن به قطب صادرات 

کشور است، نزدیک کنیم.
ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  افزود:  وی 

که  تجاری  و  سیاسی  ریسک های  واقع  در 
ممکن  صادرات  روند  در  صادرکنندگان 
می دهد  کاهش  را  شوند  مواجه  آنها  با  است 
این  از  کدام  هر  تحقق  با  که  مشکالتی  و 
از صادرات  حاصله  وجه  پرداخت  و  ریسک ها 
کاالها و خدمات آنها ممکن است ایجاد شود 

را بیمه می کند.
تاکید  با  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
بر اینکه در شرایط فعلی کشور، بیمه نامه های 
تشریح کرد:  ما می توانند جایگزین LC شوند، 
برای  می تواند  صادرات  ضمانت  صندوق 
صدور  کارگاه  تجهیزات،  گردش  در  سرمایه 
گردش  در  سرمایه  مهندسی،  فنی  خدمات 
بخش تولید که قرار است صادرات انجام شود 
نقل  و  زیرساخت های صادراتی حمل  و حتی 
باشند،  صادرات محور  که  پروژه هایی  دیگر  و 
صندوق  ضمانت نامه های  با  را  مالی  منابع 

تامین کند.
با  ایران  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
عنوان اینکه طی چند وقت اخیر سعی کردیم 
خدمات صندوق را افزایش و سبد محصوالت 
سوی  از  شده  مطرح  نیازهایی  با  متناسب  را 
صادرکنندگان متنوع تر کنیم، گفت: به عنوان 
و  صادراتی  محصوالت  دین  خرید  ما  مثال 
صدور ضمانت نامه هایی که برای خدمات فنی 
مناقصه ها  در  حضور  برای  ازجمله  مهندسی 
الزم به اجرا هستند را در دستور کار خودمان 
قرار دادیم و سعی داریم به موازات و یا حتی 
را  ضمانت نامه ها  این  بانکی  نظام  جایگزین 

صادر کنیم.
صادرات  سیاست های  تشریح  با  بهرامی 
می تواند  صادرات  اینکه  بیان  و  غیرنفتی 
آورد،  فراهم  را  کشور  ارزآوری  موجبات 
با  انزلی  آزاد  منطقه  میان  این  در  افزود: 
نمودن  فراهم  و  حمایتی  برنامه های  اجرای 

زیرساخت ها در ظرف چهار سال اخیر تحوالت 
داشته  صادرات  افزایش  زمینه  در  گسترده ای 

است.

مناطق آزاد توانسته اند توسعه و 
پویایی را در نقاط مختلف کشور 

ایجاد کنند
عضو  و  صومعه سرا  شهرستان  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
آزاد  مناطق  اینکه  بر  تاکید  با  مراسم  این  در 
توانسته اند توسعه و پویایی را در نقاط مختلف 
فعلی  ایجاد کنند، تصریح کرد: شرایط  کشور 
ظالمانه،  تحریم های  یافتن  شدت  و  کشور 
با توجه  برخی مشکالت را به دنبال دارد که 
تولیدکنندگان  بسزای سرمایه گذاران،  تاثیر  به 
این  تحقق  در  مناطق  این  صادرکنندگان  و 
توسعه و پویایی، لزوم حمایت صندوق ضمانت 

صادرات و حل مشکالت آنها را می طلبد.
که  توسعه ای  اقدامات  دلخوش  سیدکاظم 
افزایش  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  سوی  از 
قابل  را  گرفته  صورت  صادراتی  ظرفیت های 
مدافعان  از  دانست و عنوان کرد: یکی  تقدیر 
توسعه مناطق آزاد هستم و از عملکرد مناطق 
دفاع  اقتصادی  کمیسیون  و  مجلس  در  آزاد 
بیشتر   باید  صادرات  به  کشور  در  می کنم؛ 
به  نسبت  است  الزم  که  شود  داده  اهمیت 
و  باشیم  داشته  ویژه ای  نگاه  صادرکنندگان 
و  سرمایه گذاران  دغدغه های  رفع  منظور  به 

حمایت از فعالین اقتصادی تالش کنیم.
در  مجلس  نقش  از  تحلیلی  ارائه  با  دلخوش 
تعامل با صندوق ضمانت صادرات، مشوق های 
صادرکنندگان را جزء اولویت ها اعالم نمود و 
صادرات  ضمانت  صندوق  کرد:  خاطرنشان 
باید یک فراکسیون در مجلس داشته باشد و 
کند،  کمک  می خواهد  صندوق  اگر  همچنین 
باید دولت از آن حمایت نماید که این حمایت 

با ایجاد ردیف بودجه ای حاصل می شود.
تابان  تیزهوش  هادی  همایش؛  این  ادامه  در 
پورعلی  فرحمند   استان،  بازرگانی  اتاق  رئیس 
معدن  و  صنعت  خانه  مدیره  هیات  رئیس 
تجارت گیالن، مهندس وحید طالب پور معاون 
سازمان،  این  مدیره  هیات  عضو  و  اقتصادی 
مدیران  انجمن  رئیس  تطهیری مقدم  اکبر 
امانی  اصغر  همراه  به  گیالن  استان  صنایع 
کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس 
منطقه، صادق برزگر مدیر گمرک منطقه آزاد 
انزلی و احمدعلی شهیدی مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان به بیان دیدگاه های 
خود در زمینه الزامات، چالش ها و راهکارهای 

توسعه صادرات استان و کشور پرداختند.

چین- کریدور  فعالیت  روند  ادامه  در 
هیات  رئیس  حضور  با  قزاقستان-ایران، 
هیات  رئیس  سازمان،  مدیرعامل  و  مدیره 
مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
معاونین  و  مدیره  هیات  اعضای  ایران، 
کشتی  دو  منطقه ای،  مسئولین  و  سازمان 
تجاری حامل کاال از این مسیر بین المللی به 
صورت هم زمان وارد مجتمع بندری کاسپین 

شدند .
توسط  که  جدید  تجاری  محموله های 
بندری  مجتمع  در  دیبا  و  آدرینا  کشتی های 
توسط ۲شرکت حمل  گرفتند،  پهلو  کاسپین 
و نقل بین المللی مختلف از شهرهای ووهان 
مجتمع  مقصد  به  چین  نینگبو  بندر  و  چین 
بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی حمل شدند.

محموله اول به صورت حمل و نقل ترکیبی 
قطعات  حامل  چین  ووهان  شهر  مبداء  از 
ریل  سمند  شرکت  به  متعلق  آمیکو  شرکت 
انزلی  آزاد  منطقه  وارد  آدرینا  کشتی  توسط 
شد و به مقصد نهایی واحد تولیدی قطعات 
و  کانتیری می شود  ترانزیت  ارس  در  خودرو 
چین،  نینگبو  بندر  مبدا  از  نیز  دوم  محموله 
حامل لوازم کودک و نوزاد، لوازم کشاورزی، 
قطعات یدکی، کاغذ دیواری به صورت حمل 
مقصد  به  دیبا  کشتی  توسط  ترکیبی  نقل  و 
بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی ترانزیت شده 

است.
گفتنی است، این کریدور از کشور چین شروع 
شده و از طریق خط ریلی چین- قزاقستان به 
طی  با  و  می رسد  کشور  این  در  اکتائو  بندر 
مسیر در دریای خزر، به بندر کاسپین متصل 
می شود و با شروع فعالیت این کریدور، امکان 
و  شده  فراهم  کاال  تن  ۱۰میلیون  ترانزیت 
مسافت،  کاهش  کریدور،  این  اصلی  مزیت 
به  نسبت  کاال  نقل  و  حمل  هزینه  و  زمان 
اقیانوس  زرد،  دریای  از طریق  موجود  مسیر 

هند و بندرعباس در جنوب ایران است.
بر این اساس، با توجه به سرمایه گذاری چند 
فعالسازی  برای  چینی ها  میلیارد دالری  صد 
ابریشم جدید، شرایط جدید  مسیرهای جاده 
بین المللی کشور، نقش این کریدور در توسعه 
کاالی  ترانزیت  و  تجاری کشور  مبادالت 
به  انزلی  آزاد  منطقه  مسیر  از  چین  کشور 
کشورهای همسایه روز به روز افزایش خواهد 

یافت .
مسیر  در  کاال  انتقال  است،  ذکر  به  الزم 
مهم ترین  از  ایران،  و  چین  جدید  کریدور 
بندهای تفاهم نامه همکاری مشترک منعقده 
فی مابین سازمان منطقه آزاد انزلی و انجمن 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  همکاری های 
رئیس  با  گرفته  صورت  توافقات  و  چین 
خصوصی  بخش  برای  چین  بازرگانی  اتاق 
بنادر و راه آهن کشور قزاقستان و  و مدیران 
مدیران  تخصصی  نشست های  سال  چندین 
کشور  رسمی  مقامات  با  سازمان  این  ارشد 
چین و قزاقستان برای فعالسازی این کریدور 

مهم ترازیتی است.
گفتنی است، مسیر ترانزیتی چین )اروم چی(، 
قزاقستان )بندر آکتائو(، ایران )بندر کاسپین( 
به منظور ایجاد مسیرهای جدید ترکیبی میان 
انزلی،  آزاد  با محوریت منطقه  ایران و چین 
دریای  در  بار  نقل  و  حمل  ظرفیت  افزایش 
خزر از تیرماه سال جاری و با حضور معاون 
استانی  و  ملی  مقامات  و  رئیس جمهور  اول 
پهلوگیری  با  چین  بازرگانی  اتاق  روسای  و 
در  مسیر  این  در  تجاری  کشتی   نخستین 
رسمی  صورت  به  کاسپین  بندری  مجتمع 
شروع به کار کرده است و در بهمن ماه امسال 
اولین محموله تجاری از بندر بزرگ نینگبو در 
وارد  کریدور  این  مسیر  از  شرق کشور چین 

بندر کاسپین شد.
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و  ایران  فضایی  سازمان  همکاری  تفاهم نامه 
ایجاد  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
فضایی  گردشگری  توسعه  و  موضوعی  پارک 
این  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  میان 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  و  سازمان 
با  ایران،  فضایی  سازمان  رئیس  و  اطالعات 
مجلس  گردشگری  فراکسیون  رئیس  حضور 

شورای اسالمی در این منطقه منعقد شد.
این  انعقاد  مراسم  در  مسرور  رضا  دکتر 
اجرای  دنبال  به  اینکه  بیان  با  تفاهم نامه 
در  فضایی  موضوعی  گردشگری  طرح های 
جذابیت  به  اشاره ای  هستیم،  منطقه  سطح 
آزاد  منطقه  و  استان  متنوع  توانمندی های  و 
انزلی به عنوان قطب گردشگری نمود و اظهار 
داشت: ایجاد تمایز از رویکردهای اصلی ما در 
با  انزلی  آزاد  حوزه گردشگری است و منطقه 
توجه به بهره مندی از ظرفیت ها، زیرساخت ها 
برای  خوبی  جذابیت  از  متنوع،  امکانات  و 
حوزه  سرمایه گذاران  ازجمله  سرمایه گذاران 

گردشگری فضایی برخوردار خواهد بود.
وی اقدامات و برنامه های اجرا شده برای عدم 
دیگر  به  کشورمان  فضایی  صنعت  وابستگی 
گفت:  و  کرد  اعالم  ارزشمند  امری  را  کشور 
در  توسعه یافته  کشورهای  الگوی  از  می توان 
مسیر اقتصاد گردشگری فضایی در این منطقه 

به عنوان پایلوت این طرح ملی بهره برد.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
بیان  با  ایران،  فضایی  سازمان  رئیس  و 
ایران  فضایی  سازمان  درخصوص  توضیحاتی 
و مسیر دستیابی کشورمان به جایگاه خوب در 
صنعت فضایی بین المللی، افزود: کشور ایران 
در حوزه فضایی با استفاده از توان متخصصان 

منطقه آزاد انزلی، پایلوت ایجاد منطقه گردشگری فضایی در کشور

بومی دستاوردهای مهمی را کسب نموده و از 
چرخه  تمامی  به  که  است  کشورهایی  معدود 
دانش و فناوری فضایی دست پیدا کرده است؛ 
گردشگری  رشد  روبه  جایگاه  به  عنایت  با 
ظرفیت های  از  باید  جهان،  سطح  در  فضایی 
توسعه  جهت  در  داخلی  گردشگری  متنوع 
تفاهم نامه  و  برد  بهره  فضایی  گردشگری 
منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای طرح مزبور 
و اجرای شبیه سازی آسمان در زمین، در این 

منطقه منعقد شده است.
وی دلیل انتخاب منطقه آزاد انزلی را استقبال 
کرد  اعالم  منطقه  این  از  فراوان  گردشگران 
دنیا  در  فضایی  گردشگری  اقتصاد  افزود:  و 
بسیار فعال و پویا است و در نظر داریم یکی 
گردشگری  زمینه  در  دنیا  موفق  مدل های  از 

فضایی را در این منطقه اجرا می کنیم.
اقتصاد  یک  را  فضا  براری،  مرتضی  دکتر 

انزلی

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد انزلی:

افزود:  و  کرد  اعالم  دنیا  در  و جذاب  نوظهور 
داده های  بر  مبتنی  جدید  کارهای  و  کسب 
مکانی  اطالعات  و صنعت  ماهواره ای هستند 
انقالب  در  باید  و  است  مهم  بسیار  دنیا  در 
داده ها  پردازش  و  تحلیل  با  چهارم  صنعتی 
داده های  تحلیل  کنیم،  ایجاد  افزوده  ارزش 
ماهواره ای و استفاده از اقتصاد دانش بنیان بر 
کشاورزی  و  بهره وری صنعت  و  توسعه  روی 

موثر است.
مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت 
و رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای 
اسالمی نیز در این نشست، گردشگری فضایی 
را بسیار خوب ارزیابی کرد و با بیان اینکه علم 
می کند،  نزدیک  خدا  به  را  انسان ها  فضایی، 
منطقه  پیشرفت های خوب  به  توجه  با  افزود: 
منطقه  این  گردشگری،  حوزه  در  انزلی  آزاد 
می تواند پایلوتی برای اجرای طرح گردشگری 

گردشگران  حضور  زمینه  و  باشد  فضایی 
خارجی در منطقه افزایش یابد.

بنا بر این گزارش، این تفاهم نامه در ۷ماده و 
۱۱بند، به منظور شناخت هر چه بهتر ظرفیت ها 
و توانمندی های دو سازمان و همچنین احداث 
طرح پایلوت منطقه گردشگری فضایی )پارک 
هدف  با  و  منطقه  این  در  فضایی(  موضوعی 
عملی  و  علمی  ظرفیت های  از  بهره مندی 
سازمان فضایی ایران و ظرفیت های گردشگری 
منطقه  ایجاد  راستای  در  انزلی؛  آزاد  منطقه 

گردشگری فضایی به امضاء طرفین رسید.
بر این اساس، پیگیری و تسهیل سرمایه گذاری 
در حوزه مورد توافق با استفاده از ظرفیت های 
در  همکاری  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
با  مرتبط  رویدادهای  و  همایش ها  برگزاری 
گردشگری فضایی، جانمایی بخشی از اراضی 
برای  محیطی  ایجاد  به  منطقه  گردشگری 
این  بندهای  مهم ترین  از  فضایی  گردشگری 

تفاهم نامه است.
آخرین  اطالع رسانی  دیگر،  سوی  از 
توافق،  مورد  موضوع  با  مرتبط  دستاوردهای 
ارائه خدمات مشاوره ای در رابطه با گردشگری 
کارگاه های  و  همایش  برنامه  و  فضایی 
زمینه  در  همکاری  نهایت  در  و  آموزشی 
تسهیل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد در 
بخش گردشگری فضایی از دیگر موضوعات 

مورد توافق طرفین می باشد.
که  مزبور  تفاهم نامه  مراسم  در  است،  گفتنی 
تمدید  قابلیت  بودن  دارا  و  به مدت سه سال 
می باشد، اعضای هیات مدیره سازمان منطقه 
نیز  معاونین و مدیران دو سازمان  انزلی،  آزاد 

حضور داشتند.

ورود همزمان دو کشتی تجاری دیگر 
به مجتمع بندری کاسپین:



اخبار منطقه آزاد انزلی

منطقه  در  صنعتی  تولیدی  واحد  دو 
صندوق  مدیرعامل  حضور  با  انزلی  آزاد 

افتتاح شد. ایران  ضمانت صادرات 
فجر  مبارک  دهه  از  روز  ششمین  در 
تولیدی  واحد  دو  اسالمی  انقالب  پیروزی 
ریالی  ۴۰میلیارد  سرمایه گذاری  با  صنعتی 
با  ۹۵نفر  اشتغال زایی  و  خصوصی  بخش 
مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  حضور  
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
و  مدیره  هیات  رئیس  بهرامی  افروز  و 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  و 
به  منطقه ای  و  استانی  مقامات  و  گیالن 
صورت رسمی در مدار تولید قرار گرفتند.

به  گل پاک  شرکت  اساس،  این  بر 
ایتالیا  یورودت  شرکت  نماینده  عنوان 
شرکت،  این  دانش  و  تکنولوژی  با  و 
با  ریالی  ۱۰میلیارد  سرمایه گذاری  با 
موجبات  بهداشتی،  شوینده های  تولید 
اشتغال زایی مستقیم برای ۱۰نفر را فراهم 
کرده است و سرمایه گذار این شرکت یک 
راستای  در  که  است  ایتالیا  ساکن  ایرانی 
و  سرمایه گذاران  جذب  سیاست های 
ایرانیان خارج از کشور این سازمان، جذب 
سرمایه گذاری  به  اقدام  منطقه  این  در  و 

است. نموده 
شرکت  توسعه  طرح  دیگر،  سوی  از 
بزرگترین  از  یکی  که  الماس  هفت 
است،  کشور  کابینت  ریل  تولیدکنندگان 
طرح  این  گرفت؛  قرار  بهره برداری  مورد 
تولیدی از طریق تجهیز ماشین آالت جدید 
سرمایه گذاری  میزان  با  کارخانه  توسعه  و 
را  ۸۵نفر  اشتغال  زمینه  ریالی،  ۳۰میلیارد 
محصوالت  و  فراهم  مستقیم  صورت  به 
قیمت  و  باال  کیفیت  دلیل  به  آن  تولیدی 
مشابه  نمونه های  به  نسبت  مناسب 
کشور  بازار  در  خوبی  مقبولیت  از  خارجی 

می باشد. برخوردار 
شرکت  دو  از  بازدید  گزارش،  این  بر  بنا 
کشوری  نمونه  صادرکننده  و  تولید 
پوشاک و صنایع  منطقه که در حوزه های 
هستند،  فعالیت  به  مشغول  سلولزی 
مدیرعامل  بازدید  برنامه های  دیگر  از 

صندوق ضمانت صادرات ایران بود.

افتتاح ۲واحد تولیدی 
صنعتی در منطقه 

آزاد انزلی با حضور 
مدیرعامل صندوق 

ضمانت صادرات ایران
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افتتاح ۲3طرح سرمایه گذاری تولیدی، خدماتی 
و عمران روستایی در منطقه آزاد انزلی

انزلی

مهندس پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در نشست با رئیس هیات مدیره 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مشترک  همکاری های  افزایش  پیرامون 
خانواده های  به  خدمات رسانی  توسعه  برای 
محدوده  در  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
مددجویان  شغلی  فرصت های  رشد  منطقه، 
ارائه خدمات  و  و ساخت مسکن محرومین 
تفاهم  به  محرومان  از  حمایت  و  اجتماعی 

رسیدند.
از  اینکه  به  اشاره  با  نشست  این  در  فتاح 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت 
کارهای خیر کمیته امداد اطالع داشتم و بر 
حسب وظیفه برای تشکر و قدردانی از این 
کردم ،  پیدا  منطقه حضور  این  در  مشارکت 
افزود: سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای 
مسئولیت  ایفای  و  محرومان  از  حمایت 
و  است  داشته  موفقی  عملکرد  اجتماعی، 
همه مناطق آزاد باید این رویکرد حمایتی را 
داشته باشند؛ در قانون نیز ذکر شده که یک 
درصد از منابع مناطق آزاد به نفع محرومین 
منطقه صرف شود که در این منطقه فراتر از 

این درصد عمل می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در زمینه مسکن 
آزاد  منطقه  در  خوبی  کارهای  محرومین 
به  راستا  این  در  و  گرفته  صورت  انزلی 
تصریح  رسیدیم،  هم  جدیدی  توافقات 
شد  بنا  گرفته،  صورت  توافقات  طبق  کرد: 
از  انزلی بخشی  آزاد  با نظر سازمان منطقه 
کمیته  تملک  در  که  منطقه  این  زمین های 
منظور  به  بود،  محرومین  سهمیه  و  امداد 
ایجاد زیر ساخت های الزم و با هماهنگی با 
کاربری طرح جامع منطقه در راستای تامین 

از  حمایتی  برنامه های  اجرای  برای  منابع 
مددجویان تحت پوشش منطقه به کارگیری 

شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با تاکید 
ایجاد  برای  توافق   این  براساس  اینکه  بر 
این  از  حاصل  منافع  تمام  بیشتر،  انگیزه 
زمین ها و احداثش صرفا در شهرستان بندر 
انزلی و این منطقه هزینه می شود، بیان کرد: 
افتخار ما این است که در هر منصبی برای 
محرومین و نیازمندان کار کنیم و خدمت به 
سازمان  اجتماعی  مسئولیت  جزء  محرومین 
منطقه آزاد انزلی است و این روحیه به خوبی 

در این سازمان مشهود است .
سازمان  مابین  فی  تعامل  به  اشاره  با  فتاح 
شهرستان ،  و  استان  اجرایی  دستگاه های  و 
رشد ضریب اشتغال مربوط به جامعه هدف 

توافق سازمان منطقه آزاد انزلی و کمیته امداد امام خمینی )ره( در جهت محرومیت زایی بیشتر در منطقه:

در پنجمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی انجام شد:

سرمایه گذاری،  طرح های  در  امداد  کمیته 
از  امداد  کمیته  درخواست  اصلی ترین 
منطقه آزاد انزلی دانست و خاطرنشان کرد: 
همچنین در نظر داریم با مشارکت در همه 
کارگاه های تولیدی در حوزه منطقه، به ازای 
پذیرفته  اشتغال  برای  که  مددجو  نفر  هر 
شوند تا دو سال حق بیمه اجتماعی پرداخت 
مجدد  با حضور  زودی  به  شد  قرار  و  کنیم 
در این منطقه، تمام این موارد را طی یک 
رسمی  صورت  به  تا  کنیم  امضا  توافقنامه 

اعالم و سریعا عملیاتی شود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی نیز در ادامه این نشست 
این  حمایتی  برنامه های  تشریح  ضمن 
منطقه  سطح  مددجویان  از  سازمان 
مبلغ  اختصاص  بر  عالوه  داشت:  اظهار 

به  سازمان   درآمدهای  از  درصد  یک 
فقرزدایی  جهت  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
۲۳منزل  ساخت  محرومیت،  کاهش  و 
کمیته  سه جانبه  همکاری  با  مددجویان 
امداد و سپاه از دیگر اقدامات این سازمان 

بوده است.
سازمان  این  اقدامات  به  اشاره  با  مسرور 
عمران  محلی،  جوامع  توانمندسازی  در 
اشتغال  ۱۰هزار  از  بیش  ایجاد  و  روستایی 
در پنج سال اخیر، تصریح کرد: ایجاد مرکز 
به  کاال  سبد  توزیع  و  منطقه  نیکوکاری 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  ۱۳۰۰خانوار 
و  نوروز  مناسبت  به  نوبت  دو  در  سالیانه 
سازمان  اقدامات  دیگر  از  رمضان  ماه 
امضای  برای  و  است  اخیر  سال های  در 
سازمان  دو  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
بهبود  و  محرومان  از  حمایت  راستای  در 
وضعیت معیشت و رفع نیازهای مددجویان 

اعالم آمادگی کرد .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی 
بهبود  اقتصادی،  شاخص های  رشد  از 
و  زیرساخت ها  ایجاد  کار،  و  کسب  فضای 
سوی  از  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های 
رشد  خارجی،  و  داخلی  خصوصی  بخش 
منطقه،  در  گردشگران  حضور  چشمگیر 
تبدیل  و  صنعتی  راکد  ۶۵واحد  فعالسازی 
به  پوشاک  واردکننده  ۱۵شرکت  از  بیش 

تولیدکننده در این منطقه  ارائه کرد.
در این نشست همچنین رئیس کمیته امداد 
بندرانزلی،  امام خمینی )ره( گیالن، فرماندار 
اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان نیز 
حضور داشتند و از زیرساخت های منطقه در 

فاز تجارت و گردشگری بازدید کردند.

جلسه شورای قضایی استان گیالن به میزبانی 
با حضور رئیس هیات مدیره  انزلی  آزاد  منطقه 
دادگستری  کل  رئیس  سازمان،  مدیرعامل  و 
گیالن، اعضای شورای قضایی استان و اعضای 
هیات مدیره و معاونین سازمان در سالن جلسات 
بین المللی  نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
دکتر رضا مسرور در این جلسه ضمن گرامیداشت 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
طرح های  و  برنامه ها  به  اشاره  با  اسالمی، 
خود  متبوع  سازمان  دستاوردهای  توسعه ای، 
جذب  اقتصادی،  مختلف  شاخص های  رشد  در 
سرمایه گذاری، صادرات، بهبود فضای کسب و کار 
و کسب رتبه برتر اقتصاد مقاومتی تشریح کرد و 
با بیان توضیحاتی درخصوص برنامه ها و اقدامات 
و  نوستراک  کریدورهای  فعالسازی  در  سازمان 
داشت:  اظهار  چین-قزاقستان-ایران  کریدور 
مهم ترین وظیفه مناطق آزاد را ایفای نقش موثر 
در اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و افزایش 
همچنین  و  است  کشور  برای  ارزی  درآمدهای 
موضوع امنیت سرمایه گذاری، در جذب و ماندگاری 
آزاد  منطقه  موفقیت  که  است  مهم  سرمایه گذار 
سرمایه گذار  دالر  ۱۴۰میلیون  جذب  در  انزلی 
خارجی را باید در راستای همکاری دستگاه های 

قضایی و نهادهای مرتبط ارزیابی کرد.
وی خواستار اعمال کامل قانون و مقررات مناطق 
آزاد در سطح منطقه شد و با بیان اینکه براساس 
قانون، اختیارات دستگاه های اجرایی در محدود 
هر منطقه به سازمان منطقه آزاد تفویض شده، 
و  تجاری  ماموریت های  بر  عالوه  کرد:  اضافه 
صنعتی، یکی از رویکردهای سازمان منطقه آزاد 
فعالیت های  و  اجتماعی  مسئولیت  انجام  انزلی 

مهم ترین وظیفه مناطق آزاد اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است

فرهنگی در سطح منطقه است و در سال های 
اخیر اقدامات بسیاری در حوزه عمران و بهبود 

محیط روستایی انجام شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با 
اشاره به اشتغال ۱۸هزار نفر در سطح منطقه از 
ایجاد ۱۰۷۲۳شغل در پنج سال اخیر در منطقه 
انسجام،  با  می بایست  کرد:  تصریح  و  داد  خبر 
ماندگار  کارهای  انجام  برای  اهتمام  و  همدلی 
و ارائه خدمات ارزشمند برای توسعه همه جانبه 

کشور گام های موثری برداریم.

رئیس کل دادگستری استان گیالن:
منطقه آزاد انزلی در سال های اخیر 
در مسیر توسعه گام های مناسبی 

برداشته است
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیالن 

در جلسه شورای قضایی استان گیالن به میزبانی منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  به  اشاره  با 
آستانه چهل سالگی و افتخارات ارزشمند کسب 
از  عبور  راهکار  گذشته،  دهه  چهار  در  شده 
گردنه جنگ اقتصادی علیه کشور را وجود نگاه 
واقع بینانه، وسیع، بدون تنگ نظری، شک و نگاه 
مسائل  و  توسعه ای  طرح های  به  نسبت  منفی 
اصول  براساس  افزود:  و  داشت  بیان  اقتصادی 
مسیر  در  که  مدیرانی  از  باید  شرعی  و  قانونی 
توسعه کشور اهتمام دارند، حمایت کرد و نباید 
قانونی  کارهای  نگران  می کند  کار  که  مدیری 
حساسیت  و  جرات  شفافیت،  با  که  باشد  خود 
انجام می دهد، بلکه باید مدیری که کاری انجام 

نمی دهد نگران باشد.
و  گزارش ها  به  نسبت  خرسندی  اظهار  با  وی 
انزلی،  آزاد  منطقه  در  گرفته  صورت  اقدامات 
خواستار بیان این تالش ها به ویژه در حوزه های 

اشتغال زایی، صادرات و خدمات رسانی به ساکنین 
برای تزریق امیدواری به جامعه شد و گفت: یکی 
توسعه یافته،  کشورهای  در  موفقیت  دالیل  از 
متمرکز شدن مدیریت ها می باشد و منطقه آزاد 
انزلی در سال های اخیر مسیرهای مناسب توسعه 
را با تالش های دکتر مسرور و تیم همکارانش 
ادامه  برای  داریم  وظیفه  هم  ما  و  می کند  طی 
این مسیر مناسب با نگاه حمایتی، مشاوره و نظر 
بدهیم تا مسیر قانونمند و اعتمادبرانگیز ادامه یابد 
صنعتی  مباحث  کنار  در  آزاد  منطقه  اینکه  از  و 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  مباحث  به  اقتصادی  و 
حمایت از اقشار آسیب پذیر منطقه نگاه ویژه دارد، 

سپاسگزار هستم.
رئیس کل دادگستری گیالن خواستار برگزاری 
دوره های آموزشی قوانین و مقررات مناطق آزاد 
برای مسئوالن و کارشناسان ادارات و نهادهای 
مشترک  همایش  برگزاری  همچنین  و  استان 
حقوقی در این خصوص شد و پیشنهاد تشکیل 
سطح  در  بندری  و  تجاری  حوزه  داوری  نهاد 
منطقه را ارائه داد و افزود: پیشنهاد می کنم به 
عنوان یک کار الگویی در سطح کشور، منطقه 
آزاد انزلی را به عنوان یک منطقه عاری از جرم 

و عاری از تنش های اجتماعی تعریف کنید .
سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  معاونین  ادامه  در 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  شهرسازی،  و  عمران 
اقدامات  از  گزارشی  سازمان  حقوقی  مدیریت 
ارائه  سازمان در حوزه های تحت مدیریت خود 
گیالن  استان  قضایی  شورای  اعضای  و  دادند 
خود  راهکارهای  ارائه  و  نظرات  نقطه  بیان  به 
و  تخصصی  مسائل  با  مرتبط  زمینه های  در 
استان  قضایی  مختلف  دستگاه های  عملکردی 

پرداختند.

در ششمین روز از ایام مبارک دهه 
فجر صورت پذیرفت: عملکرد موفق سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای 

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در حمایت از محرومان

اسالمی  انقالب  فجر  دهه  از  روز  پنجمین  در 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با  همزمان  و 
اسالمی با حضور دکتر مسرور رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، حجت االسالم 
اسماعیل  و  جمعه  امام  شمس الدین  سیدعبدالجواد 
اعضای  انزلی،  بندر  شهرستان  فرماندار  حیدری آزاد 
هیات مدیره، معاونین، مدیران و مسئولین منطقه ای 
و استانی، ۲۳طرح سرمایه گذاری تولیدی، خدماتی و 
عمران روستایی با میزان سرمایه گذاری ۴۷۱میلیارد 
ریالی و اشتغال زایی مستقیم برای ۲۲۵نفر در منطقه 

آزاد انزلی مورد بهره برداری قرار گرفت.
به  که  تولیدی-صنعتی  ۷طرح  گزارش،  این  بر  بنا 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  روز  پنجمین  مناسبت 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  اسالمی  انقالب 
سرمایه گذاری  حجم  با  کردند،  فعالیت  به  شروع 
۹۲میلیارد ریالی زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۲نفر 

را فراهم نمودند.
حوزه های  در  تولیدی  سرمایه گذاری  طرح های  این 
نساجی، تولید پوشاک، تولید انواع نخ، واحد تولیدی 
لیوان کاغذی، صنایع بسته بندی، تولید کارد و چاقو 

و ادکلن می باشند.
از سوی دیگر، با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد 
دستی،  صنایع  حوزه  در  سرمایه گذاری  ۴طرح  انزلی 
 ۲۶۰ سرمایه گذاری  حجم  با  خدماتی  و  گردشگری 
به بهره برداری رسید  میلیارد ریالی بخش خصوصی 
که در این طر ح ها برای ۱۲۳نفر به صورت مستقیم 

شغل ایجاد گردیده است.
واحد  یک  بر  مشتمل  مزبور  سرمایه گذاری  طرح های 
دو مجتمع  تعمیرگاهی خودرو،  و  نمایشگاهی  خدمات 
صنایع دستی و پذیرایی و همچنین یک هتل و گردشکده 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در  بودند که 

روستاهای منطقه مورد بهره برداری قرار گرفتند.

بر این اساس، ۱۳طرح عمران روستایی که در سطح 
شدند،  افتتاح  همزمان  به صورت  منطقه  روستاهای 
روستایی،  معابر  آسفالت  و  زیرسازی  بر  مشتمل 
بوستان تفریحی، لوله گذاری و دفع آب های سطحی 
به همراه طرح های بهبود محیط روستایی است که 
با اعتبار ۱۰۹میلیارد ریالی از محل منابع داخلی این 
قرار  بهره برداری  مورد  رسمی  صورت  به  سازمان 

گرفتند.
آغاز  و  افتتاح  قابل  پروژه های  گفتنی است، مجموع 
چهلمین  مناسبت  به  سازمان  این  اجرایی  عملیات 
منطقه  این  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
شامل ۵۲طرح و پروژه صنعتی، عمرانی، گردشگری، 
سرمایه گذاری  حجم  با  خدماتی  و  فرهنگی 
یورویی  ۱۱۵میلیون  و  داخلی  ریالی  ۱۲۸۹۱میلیارد 
خارجی با میزان اشتغال زایی مستقیم برای ۵۱۱۸نفر 

بوده است.
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گزارش:
مرضیه حسینی

نزدیک به پانزده سال از ایجاد و شکل گیری اولیه منطقه آزاد اروند می گذرد، 
اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بود که با دستور دکتر روحانی شهرهای 
آبادان و خرمشهر نیز شامل این منطقه آزاد شدند که به اعتقاد نگارنده در این 
دوره بود که منطقه آزاد اروند شمایلی واقعی به خود گرفت، چراکه پیش از 
این الحاق، تنها ده درصد از مردم امکان بهره گیری از مزیت های منطقه آزاد 
اروند را داشتند؛ در حالی که پس از اجرایی شدن این تصمیم، حدود 90درصد 
از جمعیت این دو شهر وارد منطقه آزاد شد. قرار گرفتن این دو شهر در محدوده 
منطقه آزاد، کسب و کار مردم را رونق داده و باعث افزایش پویایی اقتصادی 
شده است و مهم ترین نکته این است که تا قبل این اتفاق و طی سالیان سال، 
سازندگی پس از جنگ تحمیلی که صدمات بسیار زیادی را به این شهرها زده 
اما با شکل گیری منطقه آزاد اروند خصوصا  بود، به کندی پیش می رفت و 
تبع  به  و  یازدهم و دوازدهم سرعت سازندگی  در دوره جدید در دولت های 
پایدار سرعت فزاینده ای به خود گرفته  ایجاد کسب و کار و درآمدهای  آن 
است و تا جایی که آبادان و خرمشهر امروز با سال های حتی دهه80 نیز قبل 
قیاس نیستند؛ البته این بدان معنا نیست که تمامی زیرساخت ها تکمیل و آثار 
تخریب و جنگ از بین رفته باشد، اما تغییرات چشمگیر کنونی نشان می دهد 
که سازمان منطقه آزاد اروند که همانند سایر مناطق آزاد بودجه دولتی دریافت 
نمی کند و تمامی هزینه های عمرانی، زیرساختی، درمانی، بهسازی و... را از 
محل کسب درآمدهای خود صرف می کند؛ توانسته بسیار بهتر و مطلوب تر از 
دولت های گذشته در جهت رفاه، آبادانی و سازندگی دو شهر آبادان و خرمشهر 
گام بردارد و امروز شاهد مهاجرت معکوس به این دو شهر پس از گذشت 
بیش از 30سال می باشیم که خود گواه چشم اندازی امیدبخش برای ساکنین 

این منطقه می باشد.
عالوه بر موارد فوق، نباید از این موضوع مهم غافل ماند که منطقه آزاد اروند به 
لحاظ استراتژیک در کشور و منطقه به شدت حائز اهمیت می باشد که شاید یکی 
از دالیل اصلی این موضوع، همسایگی و ارتباط تنگاتنگ این منطقه با بزرگترین 

شریک تجاری کشورمان یعنی عراق است.
وجود میدان های نفتی و گازی، مجتمع های فوالد، پاالیشگاه و پتروشیمی و 
احداث دو شهرک صنعتی عظیم خرمشهر و آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند 
همه همه خود گواهی برای خاص بودن و پویایی این منطقه آزاد است. ثبات 
مدیریتی طی سال های اخیر و وجود تیمی متخصص و عمدتا جوان در کنار 
مدیرعاملی از جنس مردم جنوب و خستگی ناپذیر باعث شده که منطقه آزاد اروند 

به قلب تپنده خوزستان تبدیل شود.
اسالمی  انقالب  پیروزی  در چهلمین سالروز  و  مبارک فجر  اهلل دهه  ایام  در 
ایران 40پروژه عمرانی، صنعتی، گردشگری و درمانی در این منطقه افتتاح و به 
بهره بر داری رسید که تعدادی از این پروژه ها با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار خود را آغاز کردند. در ذیل به گزارشی 

در این خصوص پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی:
نقش مهم بازار عراق در توسعه منطقه آزاد اروند

افتتاح  آیین  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده  کعبی  عامر 
سالن همایش سازمان منطقه آزاد اروند که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: منطقه آزاد اروند 
دارای ظرفیت های باالیی در صادرات کاال، ارائه خدمات و توریسم درمانی است.

وی به حذف روادید اتباع عراقی برای ورود به محدوده منطقه آزاد اروند اشاره کرد 
و افزود: ورود اتباع عراقی به شهرستان های آبادان و خرمشهر می تواند سبب ایجاد 

اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه صادرات شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی با قدردانی از مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خاطر بررسی و پیگیری الحاق 
اروندکنار و چوئبده به محدوده منطقه آزاد اروند افزود: پیوستن این دو شهر مرزی 
به محدوده منطقه آزاد اروند باعث رونق این منطقه و ماندگاری مردم در نوار 

مرزی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: در قانون برنامه ششم 
توسعه کشور، موضوع توسعه سواحل اروند در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم 

از بودجه ملی برای احیاء اروندرود و ساحل کمک بگیریم.
اقتصادی مجلس شورای اسالمی  آزاد و ویژه  سخنگوی فراکسیون مناطق 
بازار تشنه  با  اروند دارای ظرفیت های باالیی است و  آزاد  بیان کرد: منطقه 
عراق رو به رو است. حذف روادید اتباع عراقی می تواند سبب ایجاد اشتغال و 

توسعه صادرات شود.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند:
تسهیل دسترسی شهروندان به ساحل اروندرود، با اجرای طرح 

گردشگری مینوشهر

در پنجمین روز از دهه فجر و با حضور مرتضی بانک مشاور دبیر شورایعالی 
در  کبیر  اروند  ساحل سازی  پروژه  نخست  گام  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 

مینوشهر افتتاح شد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، در مراسم بهره برداری از پروژه 
ساحل سازی اروند کبیر در مینوشهر گفت: گام نخست پروژه ساحل سازی اروند 
کبیر در زمینی به مساحت یک هزار و ۷00متر و با هزینه کرد اعتباری معادل 

3۵میلیارد و 99۲میلیون ریال به انجام رسیده است.
موعود شمخانی از دژ مرزی به  عنوان اصلی ترین مانع دسترسی شهروندان به 
ساحل اروندرود به عنوان یکی از مزیت های خارق العاده منطقه نام برد و افزود: در 
راستای اجرای طرح گردشگری مینوشهر، سهولت دسترسی مردم به رودخانه و 
آزاد شدن ساحل، کار خاکبرداری دژ مرزی به طول یک هزار و ۷00متر از محل 

خروجی اروند صغیر به رودخانه اروند انجام و منطقه از بقایای جنگی پاکسازی 
شد.

طی  و  مرزی  رودخانه های  کمیته  مصوبات  با  برابر  اینکه  شرح  با  شمخانی 
هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح، طرح کلی گردشگری ساحل پیرامونی 
مینوشهر )جزیره مینو( می بایست به طور مرحله به مرحله اجرایی شود، اظهار 
کرد: در مرحله دوم، نوبت به اجرای عملیات احداث جاده پیرامونی و الزامات 
پدافند غیرعامل در محدوده خاکبرداری شده رسید که برای انجام آن، قراردادی 
به مبلغ 3۵میلیارد و 99۲میلیون ریال با بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان 

به عنوان مجری منعقد شد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند افزود: گام نخست ساحل سازی 
اوند کبیر شامل احداث مسیر آسفالته دو خطه، احداث یک دستگاه پل ارتباطی 
و نرده حفاظتی اطراف جاده و تامین روشنایی مسیر است، که ادامه این مسیر به 
طول حدود ۱۱کیلومتر پس از تایید کمیته رودخانه های مرزی به صورت قطعات 

محدود آزادسازی و اجرا می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند:
افتتاح 1۵ پروژه فرهنگی ورزشی در منطقه آزاد اروند

بانک مشاور رئیس جمهور،  با حضور مرتضی  با دهه مبارک فجر و  همزمان 
۱۵پروژه فرهنگی ورزشی در منطقه آزاد اروند افتتاح و به بهره برداری رسید. 

در مراسم  اروند  آزاد  اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  فرهنگی،  معاون 
بهره برداری از این پروژه ها که با حضور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و جمعی از مسئوالن محلی انجام شد، گفت: کار احداث چمن مصنوعی 
زمین مینی فوتبال ورزشگاه شهید جهان آرا خرمشهر با هزینه کرد یک میلیارد و 
۱0میلیون ریال، تکمیل فاز نخست حصارکشی استادیوم شهید جهان آرا خرمشهر 
با هزینه کرد ۵میلیارد و ۶00میلیون ریال و زیباسازی مجموعه ورزشی مرحوم 

دهداری آبادان با هزینه کرد ۲میلیارد و ۵40میلیون ریال اعتبار به انجام رسید.
قدرت اهلل طمیمیان افزود: کار تعمیر و تجهیز سالن ورزشی شهید عارف کلید 
خورده، تعمیر و بازسازی و تجهیز سایت اداری و سالن ورزشی شهدای مینوشهر، 
احداث سالن ورزشی چندمنظوره بانوان با هزینه کرد ۱4میلیون ریال اعتبار، تعمیر 
و تجهیز زورخانه ثامن االئمه آبادان و احداث استخر )چاله ابر( و نصب سقف کاذب 
سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشی کوثر آبادان به مبلغ یک میلیارد و ۵40میلیون 
ریال، پیست سوارکاری منطقه با هزینه کرد ۱۶میلیارد ریال اعتبار نیز انجام و به 

بهره برداری رسیدند.
به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند ، ساخت 
هتل ورزشی آبادان در مجموعه ورزشی کوثر، ساخت و نصب کمد و تجهیز 
سالن های ورزشی در آبادان، خرمشهر و مینوشهر، بازسازی و تعویض کفپوش 
سالن ورزشی مرحوم فاروق فتاحی آبادان و ساخت پیست دومیدانی خرمشهر نیز 

از دیگر پروژه های قابل بهره برداری است که اجرا و به اتمام رسیده است. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
ضرورت تعریف مزیت های یک منطقه آزاد بین المللی در اروند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: باید مزیت های 
بین المللی یک منطقه آزاد برای منطقه آزاد اروند تعریف شود تا آبادان و خرمشهر 

تبدیل به یک منطقه آزاد بین المللی شوند.
اسماعیل زمانی در مراسم افتتاح سالن همایش های سازمان منطقه آزاد اروند 
که با مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی برگزار شد، افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد، دسترسی راحت تر به 
تجارت بین المللی بوده و نمونه های موفق آن در کشورهای دیگر مانند چین 

انجام  شده است.
زمانی با بیان اینکه مناطق آزاد در واقع برای رهایی از مشکالت دست وپا گیر 
قانونی تاسیس می شوند، گفت: این مناطق دارای قوانین خاص خود بوده و 

تجارت و کسب وکار در آنها با سهولت بیشتری انجام شود.
وی عنوان کرد: به همین دلیل کشورهای زیادی به سمت ایجاد مناطق آزاد 
رفتند که ازجمله آنها می توان به چین، هند و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی 

اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این روش تبدیل به الگویی برای 

کسب وکار شد و توانست تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورها بگذارد.
زمانی اظهار داشت: در دوران بازسازی، اعتبارات زیادی برای بازسازی آبادان و 
خرمشهر هزینه شد، اما شهر ساخته نشد؛ چراکه شهر موجودی زنده است. آبادان 

و خرمشهر نیاز به محورهای اقتصادی جدیدی داشتند.
وی عنوان کرد: علت به وجود آمدن شهرهای آبادان و خرمشهر به شکل کنونی، 
پاالیشگاه و بندر بود، اما براثر صدمات ناشی از جنگ تحمیلی و پیدایش رقبای 

جدید تضعیف شدند به همین دلیل این شهرها نیاز به حیات جدیدی داشتند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: این شرایط سبب کاهش جمعیت 
شد و درنهایت مسئوالن به فکر ایجاد یک فرصت جدید به نام منطقه آزاد اروند 

افتادند.
زمانی گفت: اما این منطقه آزاد در ابتدا آنقدر محدود و مبهم بود که تاثیری بر 

زندگی مردم نداشت، چراکه جغرافیای آن به شکلی محدود دیده  شده بود.
وی افزود: درنهایت آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند ملحق شدند و 
به  مرور مزایای منطقه آزاد مانند معافیت های گمرکی نصیب این منطقه شد، اما 

الزم است نقش پررنگ تری برای آن قائل شوند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: باید مزیت های بین المللی یک 
منطقه آزاد برای این منطقه تعریف شود تا تبدیل به یک منطقه آزاد بین المللی 

شود.
زمانی گفت: به  این  ترتیب ضمن تحقق خواسته های مردم منطقه آزاد اروند، 
موقعیت بین المللی آن نیز تقویت می شود. این منطقه با پیگیری های انجام  شده 
در حال تبدیل  شدن به یک منطقه آزاد واقعی است، چراکه ظرفیت های آن 

موجود است.
وی افزود: ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه سرمایه گذاری و ارائه خدمات 
در حد توان به مردم منطقه، دو هدف عمده مدیران سازمان منطقه آزاد اروند است 
و در حوزه های زیربنایی، سرمایه گذاری، بندر، صنعت، فرودگاه، خدمات عمومی و 

دیگر حوزه های برنامه هایی تعریف کرده ایم.
آبادان و خرمشهر حدود  اروند گفت:  آزاد  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
۱۲0دستگاه اجرایی دارند که باید از این ظرفیت استفاده کرد و به همین منظور 
تصمیم گرفتیم یک ساختار برنامه  و بودجه ای در حوزه های مختلف تعریف کنیم.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
لزوم مشارکت سازمان های مناطق آزاد در پروژه های ملی

مشاور رئیس جمهور بر ضرورت همکاری و مشارکت مناطق آزاد در پروژه های 
ملی تاکید کرد و گفت: اینگونه مشارکت ها عالوه بر توسعه اقتصادی در این 
مناطق، درآمدهای جدیدی را به سمت سازمان های مناطق آزاد روانه خواهد 

کرد. 
مرتضی بانک در مراسم افتتاح پروژه های منطقه آزاد اروند در سالن همایش های 
ملی،  پروژه های  در  مشارکت  با  بتوانیم  باید  داشت:  بیان  سازمان  این  جدید 

درآمدهای جدیدی را برای مناطق رقم بزنیم.
وی درباره گزارش عملکردی که از سوی معاونین سازمان منطقه آزاد اروند ارائه 
شد، اظهار کرد: گزارش عملکرد مفصل معاونین سازمان منطقه آزاد اروند حکایت 
از همت همکارانم در راستای رسیدگی و خدمات رسانی به مردم عزیز آبادان و 

خرمشهر در همه جنبه ها دارد.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: عمده دستاوردها و فعالیت های انجام شده در منطقه 
آزاد اروند ارزشمند و هدفگذاری شده بوده است و آنچه که در این منطقه انجام 
شده، منجر به مهاجرت معکوس گردیده است، چراکه مردم در سال های پیش 
به واسطه جنگ تحمیلی ناگزیر به ترک خانه خود شده بودند و بازگشت آنان 
به زندگی و کسب و کار و تولید بسیار با اهمیت می باشد و همین امر دلیل این 
است که در سال های اخیر این منطقه با رشد جمعیت شش و نیم درصدی مواجه 

بوده است. 
وی توسعه صادرات و رویکرد صادرات محوری در مناطق آزاد را یک اولویت 
مهم کاری برای این مناطق دانست و گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محل 
تولید و صادرات هستند و یکی از مزیت  ها و مسئولیت های مناطق آزاد، توسعه 

صادرات است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: مجموعه مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی عددی بالغ بر ۱۱0میلیارد دالر صادرات دارند. بخش خصوصی 
هم مشارکت عمده ای در حوزه ساخت و سازها دارد که این برای مناطق آزاد 

بسیار ارزشمند است.
وی درباره پروژه های افتتاح شده همزمان با دهه فجر در منطقه آزاد اروند 

دایره  به  این محدوده  بازگشت  و  مینوشهر  در مسیر  اروند  رود  کناره  گفت: 
گردشگری برای این منطقه بسیار ارزشمند است. امروز ۱۶پروژه با اشتغال 
۵۷0نفر مستقیم در منطقه آزاد اروند افتتاح گردید که عدد قابل توجهی است. 
امکان بهره برداری مردم از ساحل اروند و دسترسی ۶0روستا به آب آشامیدنی 
اقدام مفید و مهمی است که امروز به لطف خدا و تالش سازمان منطقه آزاد 

اروند انجام شده است.
گسترش  برای  آزاد  مناطق  تالش  لزوم  بر  چنین  هم  رئیس جمهور  مشاور 

فعالیت های تجاریشان در سطح بین الملل تاکید کرد.

یک حرکت اقتصادی مثبت در اروند در حال انجام است
مرتضی بانک اظهار کرد: ارائه عملکرد خوب  در این مدت کوتاه در اروند نشان داد 

چه اقدامات گسترده ای در حوزه های مختلف انجام  شده است.
آنها  از  اما برخی  ارزشمند هستند  از نظر من همه این دستاوردها  افزود:  وی 
دارای موارد کلیدی است، یکی از این موارد جایی است که مشاهده می کنیم 
روند مهاجرت معکوس شده است. این یعنی اتفاقی در شهر افتاده که توانسته 

حرکت های اجتماعی را سامان دهد.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: خرمشهر و آبادان جزئی از شهرهای بسیار اثرگذار 
تاریخ بوده اند. از سال ۱390 تا سال 9۵، شش و نیم درصد رشد جمعیت را در این 

منطقه شاهد بوده ایم.
این  که پروژه ها در  اقتصادی عنوان کرد:  آزاد و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
اروند توسط بخش خصوصی انجام می شود به این معنی است که یک حرکت 

اقتصادی مثبت در اروند در حال انجام است.
بانک با اشاره به اینکه ۶0روستا طی سال های اخیر از آب شیرین بهره مند شدند، 
اظهار داشت: چنین پروژه هایی شاخص هستند، چراکه توده های محروم مردم که 

بیشترین فداکاری را برای کشور انجام داده اند را در برمی گیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در ۵سال گذشته هزینه های 
عمرانی و جاری مناطق آزاد کشور ده هزار میلیارد تومان بوده است که بیش از 

نیمی از آن در طرح های عمرانی هزینه شده است.
وی افزود: همچنین طی این مدت ۲۷هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی 

و یک هزار و ۲00میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد داشته ایم.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه ۲0درصد هزینه های ما جاری بوده است، اعالم 
کرد: در ده سال گذشته 9۵هزار شغل در مناطق آزاد و ۱9۵هزار شغل در مناطق 

ویژه اقتصادی ایجاد شده است.
مرتضی بانک عنوان کرد: در عرض ۵سال، ۱۱0میلیارد دالر صادرات از مناطق 
آزاد کشور داشته ایم و میزان واردات ما در این مناطق کمتر از نصف این میزان 

بوده است.
آزاد ۶هزار و شش صد کیلومتر  اینکه کل مساحت مناطق  بر  تاکید  با  وی 
است، اظهار کرد: انتظارات زیادی از این مناطق می رود که برخی نیز بی مورد 

است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: هیچ  وقت قرار نبوده مناطق آزاد 
صرفا محل صادرات باشند و منطقه آزاد باید اقتصاد کشور را به اقتصاد بین المللی 

پیوند دهد که این اتفاق نیز رخ  داده است.
مشاور رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد باید به سمتی بروند که برای اقتصاد ملی 
درآمدزا باشند و این کار شدنی است. امروز باید الگوهای جدیدی برای برنامه ریزی 

اقتصادی تدوین کنیم.
وی عنوان کرد: این الگوها باید بتواند درآمدهای جدیدی ایجاد کند تا بتوانیم 
حتی در پروژه های ملی کشور مشارکت داشته باشیم و این بلوغ امروز در مناطق 

آزاد به وجود آمده است.

افتتاح سالن همایش های سازمان منطقه آزاد اروند
در شکوه چهل سالگی انقالب اسالمی سالن همایش سازمان منطقه آزاد اروند 
با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، عامر کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس 
آزاد و ویژه  شورای اسالمی و مدیران و معاونین دبیرخانه شورایعالی مناطق 
اقتصادی و همچنین معاونین سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسئولین 

استانی افتتاح گردید.
این سالن در محل ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند واقع شده است و 

با اعتباری بالغ بر 38میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

رونمایی از طرح دانش بنیان تولید
 فیلتر سوخت جت در منطقه آزاد اروند

طی مراسمی اولین طرح دانش بنیان تولید فیلتر سوخت جت در خاورمیانه با 
حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه آزاد اروند رونمایی 

شد.
هیات  رئیس  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  با حضور 
نماینده  خوزستان،  استاندار  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان منطقه آزاد اروند، 
در  خاورمیانه  در  بار  اولین  برای  فیلتر سوخت جت  تولید  دانش بنیان  طرح 

منطقه آزاد اروند رونمایی شد.
تاکنون تولید این نانو فیلترها در دنیا در انحصار دو شرکت آمریکایی بوده است که 

از این  پس ایران به عنوان دومین کشور دنیا این فیلترها را تولید می کند.
اروند صورت  آزاد  منطقه  در شهرک های صنعتی  فیلترها  نانو  این  ساخت 

می گیرد.
این نانو پاالیه های پاالیشگاهی به  منظور تولید سوخت جت به  کار برده می شوند 

و آب را از سوخت هواپیما جدا می کنند.
این نانو فیلترها، ذرات آب موجود در بنزین را در قطر کمتر از یک میکرون از 

سوخت جدا کرده و مقدار آن را به کمتر از ppm۲ می رساند.

افتتاح پروژه ساحل سازی اروند کبیر
 با حضور مشاور رئیس جمهور

پروژه ساحل سازی اروند کبیر با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افتتاح شد.

به مناسبت چهلمین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی، با حضور مرتضی بانک 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد اروند و جمعی از مسئوالن شهری و استانی، قطعه اول پیرامونی جزیره 
مینو جاده ساحلی اروند کبیر به طول ۱۷00مترمربع و با اعتباری بالغ بر 3میلیارد 

و ۵00میلیون ریال افتتاح شد.
گفتنی است، این پروژه ساحل سازی تنها راه دسترسی مردم منطقه به رودخانه 

اروند است.

افتتاح فاز دوم مرکز تفریحی، فرهنگی باغ رویای مادر
با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استاندار خوزستان، نماینده 
مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و 
معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و سازمان منطقه 
آزاد اروند فاز دوم از مرکز تفریحی، فرهنگی باغ رویای مادر واقع در حفار شرقی 

به بهره برداری رسید.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی و در راستای توسعه گردشگری 
منطقه، دومین فاز از مجتمع فرهنگی، تفریحی باغ رویای مادر با حضور مرتضی 
بانک مشاور رئیس جمهور، اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و 

هیات همراه افتتاح شد.
الزم به ذکر است، این مرکز چهارمین مجموعه فرهنگی، تفریحی است که در 

سال جاری به بهره برداری رسید و توانسته برای ۵0نفر میزان اشتغال کند.
پذیرش  با ظرفیت  این مرکز، دو مضیف  فاز دوم  خاطرنشان می شود، در 
به مجموعه  بهداشتی  ۱۲چشمه سرویس  و  عربی  چادر  ۶0مهمان،  و   ۷0

اضافه شد.

بهره برداری از 6پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند 
با حضور مشاور رئیس جمهور

شش پروژه سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی بخش خصوص در منطقه آزاد اروند 
با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به 

بهره برداری رسید .
دکتر بانک با حضور در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر ۶پروژه مهم با 
این مراسم  افتتاح نمود. در  را  سرمایه گذاری صد در صدی بخش خصوصی 

افتتاح پروژه های منطقه آزاد اروند با حضور مشاور رئیس جمهور در چهل سالگی انقالب:

منطقه آزاد اروند، نبض توسعه اقتصاد خوزستان
مدیرعامل، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسئولین 

محلی وی را همراهی کردند.

ویرا پخش باران اروند:
کارخانه فرآوری و بسته بندی برنج 

کارخانه ویرا پخش باران اروند بزرگترین کارخانه فرآوری و بسته بندی برنج در 
جنوب کشور، اولین پروژه از شهرک های صنعتی آبادان بود که با حضور دبیر 
شورایعالی مناطق و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسید. این پروژه با مبلغی بالغ 
بر ۱۱3۶۱3میلیون ریال و با اشتغال زایی برای ۲0نفر توسط بخش خصوصی 

داخلی آغاز به کار کرد .
مواد اولیه این کارخانه از خارج از کشور تامین می شود و ظرفیت تولید این شرکت 

ساالنه ۶3هزار تن می باشد.
برشمرد  برنج  فرآوری  کارخانه  راه اندازی  از  را که می توان  مزایایی  مهم ترین 

عبارتند از:
 ایجاد اشتغال

 فراهم شدن زمینه صادرات به کشورهای همسایه
 تامین مواد غذایی مصرفی مورد نیاز ساکنین منطقه 
 ایجاد رونق و توسعه کسب و کار در منطقه آزاد اروند

ساقه زرین اروند:
شرکت فرآوری خرما و تولید انواع شکالت

طرح توسعه ساقه زرین اروند، شرکت فرآوری خرما و تولید انواع شکالت در 
شهرک صنعتی آبادان دومین پروژه ای بود که با حضور دکتر بانک، امام جمعه 
آبادان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و هیات همراه به بهره برداری رسید. 
این پروژه با مبلغی بالغ بر 98۶۶4میلیون ریال و با اشتغال زایی برای ۲0نفر توسط 

بخش خصوصی داخلی طرح خود را توسعه داد.
مواد اولیه این کارخانه بخشی از داخل و بخش دیگری از خارج کشور تامین 

می گردد و ظرفیت تولید این شرکت ساالنه 4هزار و پانصد تن می باشد.
مهم ترین مزایا و هدف از راه اندازی کارخانه تولید انواع شکالت و فرآوری خرما 
تولیدی، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد اشتغال و در اهداف بعد صادرات را 

می توان برشمرد که عبارتند از:
 جلوگیری از خام فروشی محصوالت تولید منطقه

 فراهم شدن زمینه صادرات به کشورهای همسایه 
 ایجاد رونق و توسعه کسب و کار در منطقه آزاد اروند

شرکت اف .آر:
تولیدکننده انواع لوازم خانگی

شرکت اف .آر، تولیدکننده انواع لوازم خانگی در شهرک صنعتی آبادان دیگر پروژه 
بود که با حضور مشاور رئیس جهور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی 
از مدیران منطقه ای و استانی در شهرک صنعتی آبادان به بهره برداری رسید. این 
پروژه با مبلغی بالغ بر ۱9۲۱۷9میلیون ریال و با اشتغال زایی برای 80نفر توسط 

بخش خصوصی داخلی شروع به کار کرد .
مواد اولیه این کارخانه از خارج از کشور تامین می شود و ظرفیت تولید این شرکت 

ساالنه 40هزار دستگاه می باشد.
مهم ترین مزایایی را که می توان از راه اندازی این مجتمع تولیدی لوازم خانگی 

برشمرد عبارتند از:
 انتقال تکنولوژی ساخت و مونتاژ از کشورهای مختلف خصوصا جنوب شرق 

آسیا به منطقه آزاد اروند
 ایجاد رونق و توسعه کسب و کار در منطقه

 ایجاد اشتغال پایدار
 فراهم شدن زمینه صادرات به کشورهای همسایه

گروه مهندسی فناوری جدید صلح آسمانی اروند:
تولید صنعتی پارچه خام بنر

شرکت مهندسی فناوری جدید صلح آسمانی اروند با کاربری تولید صنعتی پارچه 
خام بنر تبلیغاتی با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیات 
همراه در سایت صنعتی خرمشهر به بهره برداری رسید. این پروژه با مبلغی بالغ بر 
۶هزار و 4۵۵دالر و با اشتغال زایی برای ۵0نفر توسط سرمایه گذار چینی در منطقه 

آزاد اروند راه اندازی شده است.
مواد اولیه این کارخانه از داخل و خارج از کشور تامین می شود و ظرفیت تولید این 

مجتمع ساالنه 8۲۵0تن می باشد.
مهم ترین مزایایی را که می توان از راه اندازی مجتمع تولید پارچه  خام بنر برشمرد 

عبارتند از:
 انتقال تکنولوژی از کشور چین به منطقه آزاد اروند

 ایجاد رونق و توسعه کسب و کار در منطقه
 ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه

 فراهم شدن زمینه صادرات به کشورهای همسایه

شرکت پاک پلیمر اروند:
pvc کارخانه تولید انواع نوار لبه

شرکت پاک پلیمر اروند نخستین کارخانه تولید انواع نوار لبهpvc در جنوب کشور 
دیگر پروژه ای بود که با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و اسماعیل 
زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران و مسئولین محلی و استانی 
در شهرک صنعتی خرمشهر به بهره برداری رسید. این پروژه با مبلغی بالغ بر 

۱3۶۱۱8میلیون ریال و با اشتغال زایی برای ۵0نفر آغاز به کار نمود.
مواد اولیه این کارخانه از داخل کشور تامین می شود و ظرفیت تولید این مجتمع 

ساالنه ۷000تن می باشد.
پی.وی.سی  نوار  تولید  راه اندازی مجتمع  از  را که می توان  مزایایی  مهم ترین 

برشمرد عبارتند از:
 تامین نیاز کارگاه ها و مونتاژکاران منطقه آزاد اروند

 ایجاد رونق و توسعه کسب و کار در منطقه
 ایجاد اشتغال

 فراهم نمودن زمینه صادرات به کشورهای همسایه

شرکت تاج پالست اروند:
upvc تولید کننده لوله و اتصاالت

با  سایز ۶30  تا   upvc اتصاالت و  لوله  تولید کننده  اروند  پالست  تاج  شرکت 
و  ساختمانی  کشاورزی،  فشار،  تحت  آبرسانی  فاضالب،  انتقال  کاربردهای 
مخابراتی با توجه به نیاز منطقه و لزوم صادرات و ارزآوری، آخرین پروژه ای بود 
که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند 
در شهرک صنعتی خرمشهر به بهره برداری رسید. این پروژه با مبلغی بالغ بر 

۱۱۵۶89میلیون ریال و با اشتغال زایی برای ۵0نفر آغاز به کار نمود.
مواد اولیه این کارخانه از داخل کشور تامین می شود و ظرفیت تولید این مجتمع 

ساالنه ۷000تن می باشد.
مهم ترین مزایایی را که می توان از راه اندازی مجتمع تولید انواع لوله و اتصاالت 

یو.پی.وی.سی برشمرد عبارتند از:
 تامین نیاز کارگاه ها و مونتاژکاران منطقه آزاد اروند

 ایجاد رونق و توسعه کسب و کار در منطقه
 ایجاد اشتغال

 فراهم نمودن زمینه صادرات به کشورهای همسایه

سیدعلی موسوی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
 سازمان منطقه آزاد اروند:

نقطه عطف منطقه آزاد اروند صادرات محور بودن است

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و افتتاح پروژه های صنعتی و تولیدی این منطقه 
با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان 
داشت: ما در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی هستیم، انقالبی که به یمن ورود 
حضرت امام راحل و در ادامه با پرچم داری مقام معظم رهبری دستاوردهای بسیار 
خوبی برای مردم داشته است و ما هم به تبع این دریای بزرگ به عنوان یک قطره 
کوچک به نام منطقه آزاد اروند که از سال 8۲ رسما با عنایت به مصوبه مجلس 
شورای اسالمی شروع به فعالیت کرده، قطره ای از این دریای خروشان هستیم؛ 
منطقه آزاد اروند از ابتدای شکل گیری دستاوردهای مطلوبی داشته و اوج این 
دستاوردهای از سال 9۲ در منطقه بوده است، چراکه از ابتدا تا سال 9۲ بیشتر درگیر 
ایجاد زیرساخت ها در منطقه بوده ایم؛ از ابتدای دولت تدبیر و امید که فعالیت جدی 
منطقه شد، نتایج و دستاوردهای بسیار چشمگیری در حوزه جذب سرمایه گذاری 
در منطقه داشته ایم. منطقه آزاد اروند در سال 9۲ در حدود 3۷۶میلیارد تومان 
جذب سرمایه گذاری داشته که این رقم در سال 93 به عدد ۵3۶میلیارد رسید و در 
سال 94 این عدد به ۱۲99میلیارد تومان رسید، در سال 9۵ به عدد ۱3۵۵میلیارد 
تومان دست پیدا کرد و این پیشرفت در جذب سرمایه گذاری ادامه داشت تا اینکه 
در ۱0ماهه سال 9۷ تاکنون بالغ بر ۱۱00میلیارد تومان میزان جذب سرمایه گذاری 
در منطقه بوده است که در مقایسه با ۱0ماهه سال گذشته در حدود 44درصد رشد 
سرمایه گذاری را شاهد بوده ایم و مجموع سرمایه گذاری جذب شده از سال 9۲ 
تاکنون بالغ بر ۵۶۱۶میلیارد تومان بوده است که با مشاور رئیس جمهور و حضور 
دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قالب ۱۶پروژه صنعتی با میزان 
سرمایه گذاری ۲۱4میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۵80نفر را به مناسبت ایام 
دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری رساندیم که 

این اتفاق نقطه عطفی در منطقه آزاد اروند به شمار می آید.
سیدعلی موسوی درخصوص حجم صادرات در منطقه آزاد اروند گفت: یکی 
چه  است،  منطقه  این  بودن  صادرات محور  اروند،  آزاد  منطقه  عطف  نقاط  از 
محصوالت تولید شده در داخل منطقه و چه کاالهای تولیدی سایر استان های 
همجوار منطقه که به واسطه وجود مرز بین المللی شلمچه و نگاه و هدفگذاری ما 
در منطقه آزاد اروند بر پایه تولیدات صادرات محور است، از طریق این منطقه آزاد 
صادرات می شوند. در سال 9۲ در حدود ۱۷میلیون دالر صادرات خدمات و تولیدات 
منطقه آزاد اروند را داشته ایم، این رقم در سال 93 به ۱80میلیون دالر افزایش پیدا 
کرده، در سال 94 میزان صادرات ۱3۲میلیون دالر بوده و در سال 9۵ در حدود 
۱۱0میلیون دالر صادرات از تولیدات منطقه بوده است و همین عدد در سال 9۶ 
به حدود ۱۷0میلیون دالر افزایش داشته است، ولی در ۱0ماه سال 9۷ در حدود 
۱83میلیون دالر صادرات کاال و خدمات از منطقه آزاد اروند داشته ایم که مجموع 
صادرات تولیدات و خدمات منطقه آزاد اروند از سال 9۲ تا ۱0 ماهه سال جاری 
در حدود ۷9۲میلیون دالر به خارج از کشور بوده است که عمده این کاالها به 
کشورهای حوزه خلیج فارس، نیوزلند، استرالیا، انگلیس، پاکستان، عراق، سنگاپور، 
مالزی، ژاپن و اندونزی صادر شده که شامل کاالهایی ازجمله مواد غذایی، خرما، 
محصوالت پتروشیمی، روغن صنعتی و غیره و خدمات فنی و مهندسی بوده که 

در منطقه آزاد اروند تولید شده و به خارج از کشور صادر شده است.
وی در ادامه افزود: یک مدل از صادرات کاالیی در منطقه آزاد اروند، صادرات 
بزرگترین مرزهای تجاری کشور است و  از  از مرز شلمچه که یکی  عبوری 
همسایه بزرگترین شریک تجاری ما که عراق می باشد را تشکیل می دهد، که 
درخصوص صادرات کاالی عبوری بالغ بر ۵میلیارد دالر صادرات کاالهای سایر 
استان ها و عبوری از منطقه آزاد اروند به مرز شلمچه، بندر خرمشهر و بندر آبادان 
را داشته ایم که عمده این محصوالت هم مصالح ساختمانی، صیفی جات، میوه و 
تره بار و سایر کاالهای صنعتی و پتروشیمی بوده که به کشورهای مختلف ازجمله 

عراق و کویت و سایر کشورها صادر شده است.
معاون اقتصادی و وسرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص پروژه هایی 
که در این منطقه آزاد اروند در ایام اهلل دهه مبارک فجر افتتاح گردیدد، اظهار داشت: 
پروژه هایی که شاهد افتتاح آنها در چهل سالگی انقالب بودیم، در بخش های مختلف 
ازجمله مواد غذایی، فرآوری برنج، فرآوری خرما، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، تولید 
مصنوعات پالستیکی، تولید آیفون تصویری، تولید تجهیزات پاالیشگاهی، تولید 
بنر خام، تولید نوار پی .وی .سی، تولید باطری، تولید و مونتاژ لوازم خانگی، تولید 
حالل های نفتی و فرآورری پوست دام بوده است که با حضور مشاور رئیس جمهور و 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسیده است.
موسوی درباره ترانزیت کاال از منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به موقعیت منطقه آزاد 
اروند، در حوزه ترانزیت هم در این منطقه شاهد رشد چشمگیری در سال های گذشته 
بوده ایم، میزان ترانزیت کاال از سال 9۲ تا ۱0ماه سال 9۷ در حدود ۶4میلیون دالر 

بوده که از منطقه آزاد اروند به کشورهای مختلف ترانزیت شده است.
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص تعامالت 
این سازمان با تشکالت و اتحادیه های حاضر در منطقه آزاد اروند بیان کرد: ارتباط 
بین تشکالت، اتحادیه ها و مخصوصا اتاق های بازرگانی منطقه با سازمان منطقه 
آزاد اروند بسیار خوب و در جهت توسعه اقتصادی منطقه است. منطقه آزاد اروند 
تنها منطقه آزاد در کشور است که دو اتاق بازرگانی دارد، اتاق بازرگانی خرمشهر 
و اتاق بازرگانی آبادان و همچنین تنها منطقه ای هستیم که دو اتاق اصناف داریم، 
اتاق اصناف آبادان و اتاق اصناف خرمشهر که در مجموع ۶0اتحادیه را زیرمجموعه 
و  اساسی  قانون  اصل 44  و  مقاومتی  اقتصاد  بحث  راستای  در  دارند.  خودشان 
واگذاری امور و عدم تصدی گری، تفاهم نامه ای را با اتاق های بازرگانی و اصناف 
در بحث اعزام هیات های تجاری، جذب هیات های تجاری ، برگزاری نمایشگاه ها و 
همایش ها، آموزش های تخصصی، حمایت از صادرات و تدوین بسته های حمایتی 
با این تشکل های صنفی داشته ایم و در همین راستا تا پایان سال جاری چهار 
نمایشگاه تخصصی را در منطقه آزاد اروند برگزار خواهیم نمود که در همین ایام 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی دو نمایشگاه مواد غذایی و لوازم آریشی و 
صنعت منطقه در منطقه آزاد اروند افتتاح شده است و ویژگی بارز این نمایشگاه ها 
این بود که هم زمان با برپایی این نمایشگاه ها، یک هیات بزرگ تجاری از کشور 
عراق برای بازاریابی و دریافت نمایندگی و مذاکره با تولیدکنندگان منطقه در این 
نمایشگا  ه ها حضور داشتند. این نمایشگاه ها در مساحتی در حدود 3000مترمربع و با 
حضور ۶0شرکت در حوزه های مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی و سلورزی و 
شوینده ها و 4۵شرکت در بخش صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی برپا گشت.



معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در بازدید از منطقه آزاد چابهار، 
رعایت  به جهت  این سازمان  از  تقدیر  ضمن 
پروژه ها،  اجرای  در  محیطی  زیست  ضوابط 
موافقت خود را با توسعه این منطقه به ویژه در 
حوزه صنایع آب بر اعالم کرد و اظهار داشت: 
خیالمان از رعایت ضوابط زیست محیطی در 

چابهار راحت است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار در نخستین شورای ارزیابی محیط 
عیسی  حضور  با  چابهار  آزاد  منطقه  زیست 
کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
اینکه  بیان  با  کشور،  زیست  محیط  حفاظت 
ارزیابی  شورای  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
محیط زیست منطقه را به منظور سرعت دادن 
داده  تشکیل  حوزه  این  فرآیندهای  اجرای  به 
زیست  ارزیابی  فرآیندهای  حذف  دنبال  به  و 
محیطی در برنامه ها و پروژه های خود نیست، 
اظهار داشت: حفظ محیط زیست منطقه برای 
مردم و آیندگان نگرانی و دغدغه این سازمان 
سازمان  برنامه های  و  نگاه  اینکه  از  و  است 
حفاظت  سازمان  سیاست های  هم راستای 

محیط زیست است، خرسند هستیم.

در  شرکت کننده  جانبازان  از  تجلیل  مراسم 
آب های  شنای  ملی  همایش  »دوازدهمین 
آزاد و سرد کشور« با حضور عبدالرحیم کردی 
معاونین  مدیرعامل،  و  مدیره  هیات  رئیس 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و حمل ونقل 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  ترانزیت  و 
بنیاد  رئیس  پاسداران،  سپاه  فرمانده  چابهار، 
جانبازان و ایثارگران شهرستان چابهار و جمعی 
از جانبازان و خانواده های معزز شهدا در منطقه 

آزاد چابهار برگزار شد.
در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اسطوره های  به  عنوان  جانبازان  از  آئین  این 
افزود:  و  یادکرد  انقالب  همراهان  و  مقاومت 
سال  چهل  در  انقالب  از  بعد  که  عزیزانی 
تحریم، مبارزه، استقامت، ایستادگی و پایداری 
کردند و هر سال و هر روز ریشه های انقالب 

و نظام را مستحکم تر کردند.
که  روزی  هر  کرد:  اضافه  کردی  عبدالرحیم 
می گذرد، هر فشاری که بر ما می آید محکم تر، 
با  و  می کنیم  مقاومت  و  می ایستیم  استوارتر 
نظام  برای  انسجام  و  ایثار  گذشتگی،  خود  از 
فدا  جان  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

می کنیم.
سال،  چهل  گذشت  با  امروز  داد:  ادامه  وی 
انقالب ما به سامان رسیده است، دیگر کسی 
نمی تواند مدعی و به دنبال حذف انقالب، حذف 

و تضعیف ایران و مسائلی از این  دست باشد.
جانبازان  حضور  از  سپاسگزاری  با  کردی 
آموختن  برای  عزیزان  این  گفت:  چابهار،  در 

چابهار با رعایت اصول زیست محیطی در مسیر توسعه پایدار قرار دارد

تجلیل از جانبازان »دوازدهمین همایش ملی شنای آب های آزاد و سرد کشور« در منطقه آزاد چابهار

مدیرکل  که  جلسه  این  در  کردی  عبدالرحیم 
و  سیستان  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
کاملی  گزارش  داشت،  حضور  نیز  بلوچستان 
برنامه های  انجام شده،  پروژه های  از وضعیت 
برنامه های  و  پیش بینی ها  و  اقدام  دست  در 
به  را  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  روی  پیش 
داد  ارائه  کشور  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
و چالش های زیست محیطی این برنامه ها در 

جلسه بررسی شد.

استقامت آمده اند و بنده برای ادای احترام در 
این جمع حاضر شده و بر خود فرض می دانم 
و  ببوسم  را  آنان  دست  و  برسم  خدمتشان 

قدردانی کنم.
باشگاه  حامی  و  مدیر  سلیمانی  احمد  از  وی 
شنای جانبازان و معلولین آب های آزاد و سرد 
کشور قدردانی کرد و افزود: ایشان بسیار زیبا با 
عشق، تعهد و عالقه برگزاری این همایش را 
در چابهار دنبال کرد تا ما خدمت این عزیزان 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صورت پذیرفت:

9پیکره  برای  شده  تعیین  محدوده های 
شده  پیش بینی  اراضی  و  چابهار  آزاد  منطقه 
احداث  منظور  به  منطقه  این  گسترش  برای 
مجموعه های جدید مانند شهرک فرودگاهی، 
صنایع  شهرک  و  آب بر  صنایع  شهرک 
قرار  بررسی  مورد  جلسه  این  در  پایین دستی، 
گرفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
توسعه  قابلیت  دارای  را  چابهار  آزاد  منطقه 
کشور دانست و گفت: با توجه تخصص هایی 

بزرگوار باشیم.
به  که  مسابقات  این  گزارش،  این  به  بنا 
مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
سازمان  میزبانی  به  و  ایران  اسالمی  انقالب 
بود، دریادالن  برگزار شده  آزاد چابهار  منطقه 
غربی،  آذربایجان  استان های  از  کشور  جانباز 
گیالن و البرز از قهرمانان کشور، آسیا و جهان 
دریای  ۲۴کیلومتری  مسافت  همایش  این  در 
به   را  بالعکس  و  کنارک  تا  چابهار  از  عمان 

که در این منطقه در حال شکل گیری است و 
امکاناتی که وجود دارد، همچنین قرار گرفتن 
ضوابط  رعایت  با  اقیانوس،  کنار  در  منطقه 
زیست محیطی هیچ محدودیتی برای توسعه 

منطقه آزاد چابهار وجود ندارد.
دولت  موافقت  اعالم  ضمن  کالنتری  عیسی 
با توسعه صنایع در جنوب کشور اظهار داشت: 
با توجه به اینکه هیچ مجوزی برای راه اندازی 
صنایع آب بر مانند فوالد و پتروشیمی در درون 
سرزمین کشور صادر نخواهد شد و این صتابع 
تنها باید در نزدیکی دریاها احداث شوند، یکی از 
بهترین مناطق برای توسعه این صنایع، منطقه 
و  جغرافیایی  موقعیت  با  که  است  چابهار  آزاد 
از مناطق  آمادگی زیربناهای الزم، قطعا یکی 

توسعه صنایع آب بر در کشور خواهد بود. 
کشور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
در  چابهار  آزاد  منطقه  گرفتن  قرار  به  نسبت 
زیست  اصول  رعایت  با  پایدار  توسعه  مسیر 
ابراز  خود  پروژه های  اجرای  در  محیطی 
رضایت و امیدواری کرد و گفت: مناطق آزادی 
آینده  پایدار را رعایت می کنند، در  که توسعه 
ای  ویژه  جایگاه  بین الملل  سطح  در  نزدیک 

خواهند داشت.

صورت شنای آزاد پیمودند.
شایان  ذکر است، این همایش با میزبانی سازمان 
منطقه آزاد چابهار و مشارکت و همکاری اداره 
هیات  چابهار،  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
نجات غریق و غواصی منطقه آزاد چابهار، اداره 
بلوچستان،  بنادر و دریانوردی سیستان و  کل 
نجات غریق  هیات  هالل احمر،  ناجا،  دریابانی 
ارگان ها  دیگر  و  چابهار  شهرستان  غواصی  و 
در چهلمین بهار انقالب در چابهار برگزار شد.

اخبار منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد چابهار میزبان 
صنعتگرانی از آسیا تا اروپا 

در جشنواره بین المللی مد و 
لباس فجر
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در دیدار سفیر عمان در ایران با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار مطرح شد:

سفیر عمان در ایران، در دیدار با رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، 
میان  بیشتر  اقتصادی  همکاری های  خواستار 
دو کشور شد و چابهار را نقطه عطف ارتباطات 
اقتصادی و تجاری ایران و عمان عنوان کرد.

»سعود بن احمد خالد البروانی« در این دیدار 
صورت  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  در  که 
به  خود  روزه  دو  سفر  دستاوردهای  پذیرفت، 
داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  چابهار 
مبادالت  و  ارتباطات  مرکز  بهترین  چابهار 

تجاری و اقتصادی ایران و عمان است.
وی با اشاره به بازدیدهایی که از نوار ساحلی، 
کوه های مریخی، بنادر شهید بهشتی و شهید 
اقدام  دست  در  پروژه های  دیگر  و  کالنتری 
پروژه ها  اجرای  افزود:  داده،  انجام  چابهار  در 
و  داشته  خوبی  رشد  چابهار  آزاد  منطقه  در 
و  سفر  این  گزارش  تهران،  به  بازگشت  در 
وضعیت موجود در چابهار را به وزرای تجارت 

و حمل ونقل ارائه خواهم داد.
محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی، 
عمان  و  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
پیشنهاد  داشت،  حضور  دیدار  این  در  که  نیز 

چابهار بهترین مرکز ارتباطات و مبادالت 
تجاری و اقتصادی ایران و عمان

برگزاری دور جدید کمیسیون  البروانی درباره 
مشترک اقتصادی دو کشور به میزبانی منطقه 

آزاد چابهار را مطرح کرد.
و  دستاوردها  نمایشگاه  و  همایش  برگزاری 
کشور  دو  اقتصادی  و  تجاری  توانمندی های 
به  عمان  سفیر  دیگر  پیشنهاد  بهار 98  در 
بود  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

که با موافقت عبدالرحیم کردی قرار شد این 
همایش در تیرماه 98 در چابهار برگزار شود.

و  دولت  آمادگی  همچنین  البروانی  خالد 
سرمایه گذاران عمان برای سرمایه گذاری های 
و  کرد  اعالم  را  چابهار  آزاد  منطقه  در  بیشتر 
گفت: عمان آماده است تا فاز دوم بندر شهید 
بندر  مسافری  پایانه  فعال سازی  و  بهشتی 

چابهار

شهید کالنتری را به اجرا درآورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
چابهار می تواند معادالت اقتصادی 

میان ایران و عمان را رشد دهد
نیز  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ارائه  بر  سازمان  این  تمرکز  بر  دیدار  این  در 
خدمات باکیفیت به سرمایه گذاران تاکید کرد.

عبدالرحیم کردی ابراز امیدواری کرد تا چابهار 
معادالت  بتواند  منطقه ای  بازیگر  عنوان  به  

اقتصادی میان ایران و عمان را رشد دهد.
وی روابط میان کشورها را در توسعه اقتصادی 
آ ها موثر دانست و روابط مستحکم تر ایران و 
عمان را مایه پیشرفت های اقتصادی بیشتر دو 

کشور اعالم کرد.
کردی با کلیدی خواندن ارتباطات ایران و عمان 
سازمان  منطقه،  اقتصادی  معادالت  تغییر  در 
منطقه آزاد چابهار را آماده مشارکت های بیشتر 
کشاورزی  و  صنعتی  سرمایه گذاری های  در 
اعالم کرد و اظهار داشت: وقت آن رسیده است 
که گفتگوها و ارتباطات میان عمان و منطقه 

آزاد چابهار وارد فاز عملیاتی شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار گفت: صنعتگرانی از آسیا تا اروپا در 
بخش بین الملل جشنواره مد و لباس فجر ۲۵ تا 

۲8بهمن ماه به میزبانی چابهار شرکت می کنند.
بین الملل  بخش  کرد:  اظهار  کردی  عبدالرحیم 
حضور  با  امسال  فجر  لباس  و  مد  جشنواره 
تا  جنوبی،  آسیای  میانه،  آسیای  از  کشورهایی 
اروپا ۲۵ تا ۲8بهمن ماه در چابهار برگزار می شود 
و صنعتگران این کشورها به همراه صنعتگران 
به  را  خود  دستاوردهای  بلوچ  سوزن دوز  عمدتا 

 نمایش می گذارند.
جشنواره  این  برگزاری  از  ما  هدف  افزود:  وی 
نقوش  تجاری سازی  و  برندسازی  چابهار،  در 
است؛  سوزن دوزی  در  بلوچ  منحصربه فرد 
می خواهیم فرهنگ اصیل بلوچ تلفیقی با مد روز 
شود و با برند متناسبی در بازار جهانی ارائه شود.

کرد:  تصریح  چابهار  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
لباس  بین الملل جشنواره مد و  برگزاری بخش 
فجر به ما این امکان را می دهد که پیوند های 
نقوش محلی بلوچستان که با برخی همسایگان 
یکسان است، مستحکم تر شود و با ارائه، ثبت و 
ضبط مناسب آن، کشور و کسی نتواند این نقوش 
منحصربه فرد را کپی برداری کند، کما اینکه به 
دلیل برخی اهمال ها تاکنون کپی برداری اتفاق 

اتفاده است.
مهم ترین  یکی  از  کرد:  خاطرنشان  کردی 
بخش هایی که در این جشنواره دنبال می شود، 
تبادل هنر و دانش صنعتگران ما با صنعتگران 
در  است؛  شرکت کننده  کشورهای  دیگر 
شده  پیش بینی  کارگاه هایی  جشنواره  اثنای 
دیگر  صنعتگران  همراه  به   ما  صنعتگران  که 
هنر،  تبادل  به  هم  با  شرکت کننده  کشورهای 
برند سازی،  برای  تا  می پردازند  دانش  و  فن 
تجربیات  از  بهتر  و ضبط  ثبت  و  تجاری سازی 

و فنون هم بهره  گیرند.

شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
و  ایرانی  لباس  و  مد  در حوزه  اسالمی گفت: 
اسالمی باید از تبلیغات به عنوان بازوی مهم 
استفاده  کشور  طراح  هنرمندان  شناساندن  در 

کرد.
کمیسیون  رئیس  نایب  ذوالقدر  فاطمه  سیده 
بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی 
کاالی  از  حمایت  راستای  در  مجلس  اینکه 
ایرانی مصوبه ثبت سفارش کاالهای مصرفی 
ایرانی  دارای مشابه  بادوام خارجی  و مصرفی 
تولید  به میزان کافی  با کیفیت مناسب و  که 
شده باشد، را تا پایان مدت برنامه ششم ممنوع 
کرد، گفت: همه نهادها و ارگان ها باید دست 
ایرانی  کاالی  از  و  بدهند  یکدیگر  دست  به 

حمایت کنند.
بین المللی  بخش  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
لباس  و  مد  بین المللی  جشنواره  هشتمین 
برگزاری  افزود:  چابهار،  آزاد  منطقه  در  فجر 
آزاد چابهار کاری  بخش بین الملل در منطقه 
از  منطقه  این  زیرا  است،  جایی  به  بسیار 
لحاظ استراتژیک هم برای ایران و هم برای 
منطقه  این  است،  مهم  منطقه  کشورهای 
هنر  ازجمله  بیشمار  ظرفیت های  داشتن  با 
رقیبی  به  می تواند  بلوچی  زنان  سوزن دوزی 
برای کشورهای حوزه خلیج فارس و صادرات 

این هنر سنتی تبدیل شود.
اصلی  مخاطب  مردم  اینکه  بیان  با  ذوالقدر 
هستند،  فجر  لباس  و  مد  جشنواره  هشتمین 
و  ایرانی  لباس  و  مد  حوزه  در  کرد:  تصریح 
اسالمی باید از تبلیغات به عنوان بازوی مهم 
استفاده  کشور  طراح  هنرمندان  شناساندن  در 
کرد. بسیاری از مردم حتی از برگزاری چنین 
بی اطالع  کشور  ملی  و  فرهنگی  مهم  رویداد 

هستند.

چابهار می تواند در حوزه 
هنرهای دستی رقیب 
کشورهای منطقه باشد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
بیان کرد:

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد:



یک فنجون حقوق

برای  آزاد  مناطق  سازمان های  اجرایی  چارچوب 
و  مالی  اجرایی  آیین نامه  مفاد  معامالت،  انعقاد 
معامالتی مصوب 1391 می باشد. مناطق آزاد همانند 
و  مزایده  طریق  از  باید  اجرایی  دستگاه های  سایر 
مناقصه به تامین نیاز های خود بپردازند؛ سوال مورد 

بحث این هفته این است که :
 سازمان های مناطق آزاد فارغ از موضوع و مفاد 
فرآیند  طی  بدون  حقوقی ،  شخص  چه  با  معامله 

مناقصه مجاز به انعقاد قرارداد می باشند ؟ 
در  خاصی  حقوقی  شخص  آیا  دیگر  عبارت  به 
ازاد  مقررات پیش بینی شده تا سازمان های مناطق 
موضوع  بتوانند  مناقصه،  فرآیند  نمودن  طی  بدون 
آن  به  قرارداد(  مبلغ  از  )فارغ  را  خود  نظر  مورد 

بسپارند؟
معامالتی  و  مالی  آیین نامه  در  است؛  مثبت  پاسخ 
از  برخی  که  همانگونه  آزاد  مناطق  سازمان های 
معامالت از لزوم برگزاری مناقصات معاف شده اند، 
کلی  قاعده  از  نیز  اشخاص  از  بعضی  همچنین 

برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد معاف شده اند . 
این موضوع به این مفهوم است که شخص حقوقی 
اهمیت  حائز  آزاد  منطقه  سازمان  با  قرارداد  طرف 

می باشد. 
برگزاری  بدون  اما چه شخص حقوقی می تواند   
انعقاد  به  آزاد ،  منطقه  سازمان  طرف  از  مناقصه 

قرارداد با ایشان اقدام نماید ؟ 
آیین نامه  ماده 44  )چ(  بند  به  است  الزم  پاسخ  در 

مالی و معامالتی اشاره نمایم . 
دولتی، شرکت  وزارتخانه ها، موسسات  بند،  این  در 
عمومی  نهادهای  و  موسسات  حتی  و  دولتی 
با  مناقصه،  برگزاری  بدون  می توانند  غیردولتی، 
از  فارغ  نمایند،  منعقد  قرارداد  آزاد  منطقه  سازمان 
و  موسسات  حتی  چیست.  معامله  موضوع  اینکه 
شرکت های تابعه ای که بیش از پنجاه درصد سهام 
به موسسات  متعلق  آنها  مالکیت  یا  و  یا سرمایه  و 
و نهادهای مذکور و شرکت های تعاونی مصرف و 
توزیع کارکنان وزارتخانه ها و سازمان باشد ، مشمول 

این بند شده اند.
در توضیح مطلب و تعریف شرکت و موسسه دولتی 
عمومی  محاسبات  قانون  به  عمومی،  نهادهای  و 
تعریف  در  قانون  این  ماده 3  در  می کنم.  اشاره 
موسسه دولتی ذکر شده است که: )موسسه دولتي، 
واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون 
ایجاد و زیر نظر یکي از قواي سه گانه اداره مي شود 

و عنوان وزارتخانه ندارد(.
قانون  همین  ماده 4  در  دولتی  شرکت  تعریف  در 
اشاره شده است که: )شرکت دولتي واحد سازماني 
مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت 
ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملي 
دولتي  عنوان شرکت  به  و  یا مصادره شده  و  شده 
از 50درصد سرمایه آن  باشد و بیش  شناخته شده 
متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طریق 
سرمایه گذاري شرکت هاي دولتي ایجاد شود ، مادام 
شرکت هاي  به  متعلق  آن  سهام  درصد  پنجاه  که 

دولتي است ، شرکت دولتي تلقي مي شود(.
عمومی  نهادهای  و  موسسات  تعریف  در  نهایتا 
عمومی  محاسبات  قانون  ماده 5  در  غیردولتی 
اشاره شده است که )موسسات و نهادهاي عمومي 
سازماني  واحدهاي  قانون  این  نظر  از  غیردولتي 
مشخصي هستند که با اجازه قانون، به منظور انجام 
تشکیل  دارد،  عمومي  جنبه  که  خدماتي  و  وظایف 

شده و یا مي شود .
با  نهادها  و  موسسات  قبیل  این  فهرست  تبصره(: 
دولت  طرف  از  مربوط  مقررات  و  قوانین  به  توجه 
اسالمي  شوراي  مجلس  تصویب  به  و  پیشنهاد 
نهادهای  این موسسات و  ازجمله  خواهد رسید که 
بنیاد  شهرداری ها،  به  می توان  غیردولتی  عمومی 
حتی  و  دانشگاهی  جهاد  تبلیغات،  سازمان  مسکن، 

کمیته ملی المپیک اشاره نمود. 
امور  از  بسیاری  در  آزاد  مناطق  سازمان های  لذا 
قادر  شهری،  مدیریت  حتی  و  ورزشی  و  فرهنگی 
موسسات  با  مناسب  تعامل  ضمن  بود  خواهند 
توسعه  زمینه  در  محوله  امور  غیردولتی،  عمومی 
نمایند  راهبری  را  آزاد  مناطق  جغرافیایی  محدوده 

و به ایفای نقش حاکمیتی در این حوزه بپردازند. 
مناقصات،  برگزاری  قانون  ماده 29  در  این موضوع 
و  نشده  برشمرده  مناقصه  برگزاری  از  معاف 
مقررات  حوزه  در  پیشگام  مولفه ای  را  آن  می توان 
سازمان های مناطق آزاد نسبت به سایر دستگاه های 
مولفه ای  نمود.  قلمداد  اصلی  سرزمین  در  اجرایی 
مناطق  سازمان های  حاکمیتی  نقش  حافظ  که 
نهادهای عمومی  امور مربوطه توسط  انجام  آزاد و 

غیردولتی مرتبط باشد . 
هر چند در پایان باید متذکر شوم که :

اوال( نهادهای فوق الذکر در انعقاد قراردادهای خود 
حتی با سازمان های مناطق آزاد باید به اجرای مفاد 

اصل 44 قانون اساسی ملتزم باشند .
مقابل  در  آزاد  منطقه  رقابتی  موقعیت  حفظ  ثانیا( 
مناطق آزاد سایر کشورها همان گونه که در ماده 9 
امری  آزاد ذکر شده،  مناطق  اداره  قانون چگونگی 
ماده 44  صدر  در  دلیل  همین  به  و  است  ضروری 
آیین نامه مالی و معامالتی، سازمان های مناطق آزاد 
حوزه  این  در  و  نشده اند  مناقصه  ترک  به  موظف 

دارای اختیار عمل می باشند . 
Abazar.Azarboon@Gmail.com

ترک مناقصه در معامله 
با شرکت دولتی

خصوص  در  مالیاتی  امور  سازمان  بخشنامه 
نحوه  دستورالعمل  یک  ماده  بند )خ(  اصالح 
در  مالی  عملکرد  و  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی ابالغ شد.
درخصوص  مالیاتی  امور  سازمان  بخشنامه 
نحوه  دستورالعمل  ماده 1  )خ(  بند  اصالح 
مالی  عملکرد  و  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه 
طی  صنعتی،  ـ  تجاری  آزاد  مناطق  در 
دهم  تاریخ  در  شماره 200-9۷-150  نامه 
امور  سازمان  رئیس  توسط  بهمن ماه 9۷ 

مالیاتی کشور ابالغ شد.
بخشنامه  پیرو  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
20تیرماه 139۶  مورخ  شماره 200/9۶/55 
وزارت  مشترک  دستورالعمل  ابالغ  درباره 

پیشران  هسته  پروژه  پیگیری  نشست 
توسعه منطقه آزاد تجاری با حضور رئیس 
هیات مدیره و سرپرست شرکت، اعضای 
کل  مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات 
خمینی)ره(  امام  فرودگاهی  شهر  شرکت 

برگزار شد.
شرکت  سرپرست  و  مدیره  هیات  رئیس 
شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با اشاره به 
گفت:  اقتصاد کشور  در  پروژه  این  اهمیت 
اولیه  فازهای  ساخت  برای  برنامه ریزی 
هسته پیشران انجام شده و در حال حاضر 
این  زیرساخت های  اتمام  پیگیری  در حال 

پروژه هستیم.

و   گمرک  سازمان  جانبه  دو  گفت وگوهای 
اتحادیه  مسئوالن  با  ایران  بازرگانی  اتاق 
آماده سازی  هدف  با  اوراسیا  اقتصادی 
اتحادیه  این  به  کشورمان  الحاق  مقدمات 

انجام شد.
به  ایران  الحاق  الیحه  تصویب  به  باتوجه 
در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  آزاد  منطقه 
هیات دولت و  تصویب کلیات این الیحه در 
میراشرفی  مهدی  اسالمی،  شورای  مجلس 
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران 
و  وزیر  رئیسه  هیات  با عضو  هیات همراه  و  
مسکو  در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  گمرک 

دیدار و گفت وگو کردند. 
برای  رایزنی  منظور  به  که  دیدار  این  در 
پذیرفت،  صورت  الحاق  مقدمات  آماده سازی 

برگزاری نشست پیگیری پروژه هسته پیشران دستورالعمل مالیاتی مناطق آزاد اصالح شد
توسعه منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام)ره(

ایران در مسیر الحاق به منطقه آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا

امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
و  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  نحوه  خصوص  در 
پیوست  به  مذکور  مناطق  در  مالی  عملکرد 
از  یاد شده که  تصویر اصالحیه دستورالعمل 
االجراست،  الزم  بعد  به  سال 1395  ابتدای 

ابالغ می شود.
یک  ماده  اصالحی  بند )خ(  اساس،  این  بر 
اصالح  زیر  به شرح  اشاره  مورد  دستورالعمل 
اطالعات  مالی:  عملکرد  اطالعات  می شود: 
رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، 

ترازنامه، حساب سود و زیان است.
این بخشنامه از سوی سیدکامل تقوی نژاد رئیس 

کل سازمان امور مالیاتی ابالغ شده است.

استقرار  از  پس  داد:  ادامه  رستمی  علی 
پیمانکار هسته پیشران در شهر فرودگاهی، 
تامین  جهت  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
شبکه های  ازجمله  الزم  زیرساخت های 
توزیع آب، برق، گاز و... به منظور استقرار 
آغاز شده  پارک کسب و کار شرقی رسما 

است.
آزاد شهر  فاز پیشران منطقه  گفتنی است، 
مساحت  با  خمینی )ره(  امام  فرودگاهی 
شهر  کار  و  کسب  پهنه  نام  با  240هکتار 
فرودگاهی، در محدوده جنوب شرقی شهر 
شروع  جهت  به  خمینی)ره(  امام  فرودگاه 

توسعه منطقه آزاد واقع شده است.

قرار شد پیشنهاد گمرک ایران در زمینه مبادله 
اقتصادی  فعاالن  متقابل  شناخت  موافقتنامه 

گفت:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  جاری  سال  طی  شده  ایجاد  اشتغال 
و  300مورد  و  هزار  پنج  ماکو  آزاد  منطقه 
هدفگذاری انجام شده برای امسال 2هزار و 
300مورد بود که نشان دهنده 2.3برابر بودن 

ظرفیت ایجاد شده نسبت به اهداف است.
با  رقم  این  البته  افزود:  سلیمانی  غالمرضا 
ولی  دارد،  فاصله  اشتغال  ایجاد  چشم انداز 
را  این بخش  انجام شده در  اقدامات خوب 

نشان می دهد.
در  خوبی  بسیار  اقدامات  کرد:  اضافه  وی 
انجام  این منطقه  راستای توسعه همه جانبه 
را  آن  شاخص های  ارتقای  زمینه  که  شده 

فراهم کرده است.
از  منطقه  این  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی 
کرد:  بیان  است،  گرفته  شکل  سال 1392 
500میلیارد  و  هزار  چهار  از  بیش  تاکنون 
هزینه  منطقه  این  زیربنایی  حوزه  در  ریال 

شده است.
ادامه  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
احداث  فرودگاه،  راه اندازی  و  احداث  داد: 
تجهیز  مدرسه،  ساخت  راه،  200کیلومتر 
آبرسانی  وضعیت  بهبود  بیمارستان ها، 
به  این منطقه  در  زیربنایی  اقدامات  ازجمله 

شمار می رود.
اینکه برنامه توسعه ای  با اشاره به  سلیمانی 

برای ارتقای وضعیت منطقه آزاد ماکو تدوین 
هوشمندسازی،  داشت:  اظهار  است،  شده 
محلی  جامعه  مشارکت  جلب  سبز،  توسعه 
حلقه  به  ماکو  تبدیل  برای  زمینه سازی  و 
این  از بخش های مهم  آسیا  و  اروپا  اتصال 

برنامه است.
جلفا- ماکو- راه آهن  مقدمات  ایجاد  وی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت:

ایجاد  منطقه،  برای  برندسازی  ثریا،   چشمه 
و  10سایت  تدوین  بازاریابی،  از  کمپین 
عملیات  آغاز  بوم گردی،  2سایت  احداث 
اجرایی 2هتل پنج ستاره و راه اندازی مرکز 
برای  18دفتر  با  شتاب دهنده  و  فناوری 
برنامه های  دیگر  ازجمله  را  استارت آپ ها 

توسعه ای منطقه ذکر کرد.

ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
درخصوص اهداف این منطقه برای رسیدن 
خشتی،  مدرسه  نبود  گفت:  سال 1400  در 
برای  مسکن  اختصاص  کپری،  و  گلی 
نهادهای  پوشش  تحت  خانواده های  همه 
بیمارستان،  تجهیز  مسکن،  فاقد  حمایتی 
شهرک  اولین  احداث  سینما،  راه اندازی 
ایستگاه پایش  راه اندازی  بازیافت،  میماند و 
به  منطقه  تاالب های  الحاق  و  هوا  آلودگی 
در  تعیین شده  اهداف  از  رامسر  کنوانسیون 

این حوزه محسوب می شود.
نیز  امسال  فجر  دهه  در  افزود:  سلیمانی 
ریال  500میلیارد  با  خوبی  بسیار  طرح های 

سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.
وی اضافه کرد: پس از این دهه و تا پایان 
ارزش  به  مهمی  طرح های  نیز  امسال 
یک هزار و ۷50میلیارد تومان به بهره برداری 
سد  آبگیری  آنها  همراه  به  که  می رسد 

کرم آباد نیز انجام می شود.
بنا به این گزارش، منطقه آزاد ماکو هفتمین 
منطقه آزاد کشور است که بزرگترین منطقه 

نیز به شمار می رود.
این منطقه که شهرستان های پلدشت، شوط 
غرب  شمال  در  می شود،  شامل  را  ماکو  و 
با ترکیه و  ایران  قرار دارد و در مرز  کشور 

جمهوری آذربایجان واقع است.

الکترونیک  تبادل  تفاهم  یادداشت  و  مجاز 
اطالعات از طرف اتحادیه اقتصادی اور آسیا 

مورد بررسی قرار گیرد.
یک   )EAEC( اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
کشورهای  از  گروهی  میان  اقتصادی  مجمع 
آسیایی و اروپایی است که از اکتبر سال 2000 
قزاقستان،  بالروس،  کشورهای  عضویت  با 
ازبکستان  و  تاجیکستان  روسیه،  قرقیزستان، 

آغاز به کار کرد.
موافقتنامه،  این  به  الحاق  مزایای  از 
تخفیف های تعرفه ای برای صادرکنندگان به 
کشورهای  شامل  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
بالروس  و  قزاقستان  قرقیزستان،  روسیه، 

ارمنستان است. 
مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه 
بیش از 20میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن 

بیش از 180میلیون نفر است. 

برنامه توسعه ای برای ارتقای وضعیت منطقه آزاد ماکو تدوین شده است
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اباذر آذربون
 کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

جزیرهقشم،دراوجتوسعهروابطبینالملل
قشم  فرودگاه  بین المللی  پرواز  خط  دومین 
پس از ُدبی، به مقصد مسقط پایتخت کشور 
عمان با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و 
جمعی از مسئوالن این سازمان و مدیرعامل 

شرکت هواپیمایی قشم ایر افتتاح شد.
عبدالجوادکمالی عضو هیات مدیره و معاون 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
اظهار  خصوص  این  در  قشم  آزاد  منطقه 
داشت: سیاست توسعه ای خطوط پروازهای 
خارجی از فرودگاه بین المللی قشم با هدف 
ارتقای سطح  بیشتر سرمایه گذاران و  جذب 
توریست در این جزیره با افتتاح خط پروازی 
قشم به مسقط عمان و بالعکس کلید خورد.

وی با اعالم اینکه خط پروازی دوسویه فرودگاه 
بین المللی قشم به مقصد مسقط پایتخت کشور 
با هواپیمای شرکت قشم ایر و روزهای  عمان 
دوشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام می شود، افزود: 
مسافران این خط بین المللی در کمترین زمان 
ممکن با توجه به فعال بودن سامانه الکترونیک 
صدور ویزا در فرودگاه بین المللی قشم، می توانند 

ویزای سفر به عمان را دریافت کنند.
منطقه  مدیره سازمان  هیات  گفته عضو  به 
از  سفر  این  مسافران  70درصد  قشم،  آزاد 
طریق فرودگاه مهرآباد تهران به جزیره قشم 
هوایی  خط  پرواز  نخستین  با  و  کرده  سفر 
قشم- عمان در پنجمین روز از دهه مبارک 
فجر، این جزیره را به مقصد مسقط پایتخت 
کشور دوست و مسلمان عمان ترک کردند.

تبلیغات  به  توجه  با  داد:  ادامه  کمالی 
ظرفیت های  معرفی  برای  که  گسترده ای 
گردشگری و صنعتی قشم در مسقط انجام 
داده ایم، پیش بینی می شود برقراری این خط 
هوایی موجب ارتقای فعالیت های اقتصادی 

عمانی ها در منطقه آزاد قشم گردد.
عالقه  عمان  کشور  مردم  کرد:  اظهار  وی 
زیادی برای سفر به ایران ازجمله منطقه آزاد 
قشم دارند و در کنار خط هوایی ایجاد شده، 
به زودی خط دریایی جزیره قشم به استان 
َمَسندم این کشور هم با هدف افزایش سفر 

گردشگران برقرار خواهد شد.

برقراری خط  از  این کشور  مردم  خرسندی 
پروازی در مسیر مسقط و فرودگاه بین المللی 

جزیره قشم خبر داد.
تشریفات  سالن  در  النبهانی  احمد  سامر 
فرودگاه بین المللی عمان در جمع خبرنگاران 
با خوشامدگویی به حمیدرضا مومنی رئیس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
آزاد قشم و هیات همراه برای سفر به این 
به  پروازی  این خط  امیدوارم  افزود:  کشور، 
دو  گردشگری  و  اقتصادی  روابط  افزایش 

کشور منجر شود.
اقتصادی  فعاالن  استقبال  با  داد:  ادامه  وی 
پروازی،  این خط  برقراری  از  و گردشگران 
افزایش پروازها بین دو  به طور حتم شاهد 
خواهیم  قشم  و  مسقط  بین المللی  فرودگاه 

بود.

مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم:

دعوت از سرمایه گذاران عمانی 
جهت حضور در جزیره قشم

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مراسم،  این  در  هم  قشم  آزاد  منطقه 
ایران  مسلمان  مردم  دیرینه  روابط  گفت: 
دو  مردم  فرهنگی  نزدیکی  و  عمان  و 
ارتباطات  افزایش  مهم  امتیازات  از  کشور 

عمان  و  ایران  بین  مختلف  حوزه های  در 
می باشد.

از  قشم  جزیره  افزود:  مومنی  حمیدرضا 
مختلف  حوزه های  در  فراوان  ظرفیت های 
صنعتی همچون نفت، گاز، انرژی، شیالت، 
دیگر  موارد  و  برق  آب،  گردشگری، 
کشور  سرمایه گذاران  و  است  برخوردار 
منطقه  این  در  حضور  با  می توانند  عمان 
اقتصادی  مختلف  بخش های  در  آزاد 

کنند. سرمایه گذاری 
وی با اعالم اینکه جزیره قشم پتانسیل های 
دارد،  گردشگری  حوزه  در  زیبایی  بسیار 
آغازی  پروازی،  خط  این  برقراری  افزود: 
گردشگری  به  عالقه مند  مردم  سفر  برای 
از ظرفیت های  بازدید  برای  از کشور عمان 

طبیعی قشم خواهد بود.
بنا به این گزارش، همزمان با نخستین پرواز 
پنجمین  در  که  بالعکس  و  عمان  به  قشم 
روز از دهه مبارک فجر انجام شد، حمیدرضا 
فرودگاه  در  النبهانی  احمد  سامر  و  مومنی 
به  را  ویژه ای  هدایای  مسقط   بین المللی 

یکدیگر اهدا کردند.
حضور  با  قشم  به  مسقط  هوایی  خط 
مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
مدیره  هیات  عضو  کمالی  عبدالجواد 
المسلمین  و  االسالم  حجت  سازمان،  این 
سفیر  شاهرودی  نوری  محمدرضا 
سفارت  فرهنگی  رایزن  اتفاق  به  ایران 
رایزن  ایران،  سفارت  کاردار  ایران، 
و  عمان  در  کشورمان  سفارت  فرهنگی 
سازمان  رییس  النبهانی  احمد  بن  سامر 
از  جمعی  و  عمان  کشور  فرودگاه های 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن 
به  عمان  مسقط  بین المللی  فرودگاه  سالن 

افتتاح شد. طور رسمی 
به  قشم  پروازی  خط  است؛  ذکر  شایان 
بین  از سال ۱۳7۵  امارات متحده عربی که 
دبی  فرودگاه  و  قشم  بین المللی  فرودگاه 
یک  صورت  به  هم اینک  است  شده  برقرار 

پرواز در هر روز انجام می شود.

کارگیری  به  با  قشم  ساتراپ صنعت  فناور  واحد 
مزیت های  از  استفاده  کربنی،  ورقه های  فناوری 

اشعه مادون قرمز را امکان پذیر کرد.
مدیرعامل واحد فناور ساتراپ صنعت قشم که از 
سال گذشته در مرکز بین المللی رشد قشم مستقر 
شده است، در مورد این فناوری جدید گفت: اشعه 
مادون قرمز منتشر شده از نور خورشید، با طول 
موج بدن انسان مطابقت دارد و این مبنای کار ما 

برای استفاده از ورقه های کربنی بود.
مریم گودرزی با اشاره به زمینه های کاربردی این 
ورقه ها، ادامه داد: وزن و قطر بسیار کم این محصول 
گوناگونی  صنایع  در  آن  باالی  کاربرد  همراه  به 
همچون ورزش، پوشاک و منسوجات، خودروسازی، 
پزشکی، صنعتی و کشاورزی، ساختمان و راهسازی 
در کنار نصب و اجرای سریع و به ویژه بی نیازی از 
هزینه های تعمیر و نگهداری، این محصول را در نوع 

خود منحصربه فرد کرده است.
برق،  کارشناسی  رشته  فارغ التحصیل  که  وی 
از  استفاده  مزایای  است،  الکترونیک  گرایش 
ورقه های کربنی را در صنعت پزشکی عصر حاضر 
بی رقیب دانست و افزود: گرمای تولید شده توسط 
این محصول، باعث گرم شدن داخل بدن شده، 
آرام سازی سیستم عصبی، فعالسازی عروق خونی 
نتیجه  در  شده  موجب  را  خون  گردش  بهبود  و 
افزایش سطح اکسیژن و بهبود سوخت و ساز بدن 

را در پی خواهد داشت.
هیپروترمی  اثرات  همچنین  کرد:  بیان  گودرزی 
اشعه مادون قرمز که ویژگی این ورق های کربنی 

است، در درمان سرطان موثر می باشد.
عنوان  بیشتر  توضیح  در  جوان  مدیرعامل  این   
نمود: ورقه های کربنی، دارای توانایی تحمل وزن 
و  هستند  خود  وزن  ۱00برابر  حدود  در  باالیی 

دارای گارانتی ۱00هزار ساعته می باشند.
به گفته گودرزی،  اجرای سریع سیستم ورق های 
 AC-DC  کربن با کارایی باال، قابلیت کار با برق
همچنین  متفاوت،  فضاهای  در  نصب  قابلیت  و 
مصرف بهینه برق )مصرف برق 40درصدی این 
سیستم و سرعت باالیی که در رسیدن به دمای 
مطلوب دارد( و وزن کم از ویژگی های دیگر این 

محصول است.
بر  قشم  صنعت  ساتراپ  فناور  واحد  مدیرعامل 
کرد  تاکید  گرمایشی  سیستم  این  سیستم  امنیت 
سیستم  این  در  شده  تولید  گرمایش  گفت:  و 
قرمز  مادون  انرژی  سطوح  از  که  این  دلیل  به 
محیط استفاده می کند و در واقع اکسیژن محیط 
بوی  نداشته،  آتش سوزی  خطر  نمی سوزاند،  را 
نامطبوع تولید نمی کند و هوا را خشک نمی سازد.

منطقه آزاد قشم بهترین گزینه برای 
فعالیت های واردات و صادراتی

این  اختراع  ثبت  انحصار  به  اشاره  با  گودرزی 
فناور  کرد:  اظهار  ژاپن  کشور  توسط  محصول 
در  کاال  این  نماینده  تنها  قشم  صنعت  ساتراپ 
وارد  را  تکنولوژی  این  توانسته  که  است  ایران 

کشور کند.
وی مزیت های منطقه آزاد قشم برای فعالیت در 
زمینه تولید، واردات و صادرات را برشمرد و اذعان 
می شود،  صادر  ما  تولیدات  عمده  بخش  داشت: 
بنابراین مناطق مختلفی از کشور را برای استقرار 
شرکت با توجه به نیاز به قوانین سهل واردات و 
صادرات، بررسی کردیم و قشم به دلیل برخورداری 
از هزینه های مناسب در این زمینه و نیروی انسانی 

مناسب، بهترین گزینه انتخابی ما بود.
به  قشم  صنعت  ساتراپ  فناور  واحد  مدیرعامل 
۱2نیروی شاغل در این واحد اشاره کرد و گفت: 
براساس طرح  می شود،  وارد  ژاپن  از  اصلی  ورق 
برای  و  لمینیت شده  داده شده،  برش  نظر  مورد 

عرضه و صادرات، بسته بندی می شود.
همچنین  داشت:  عنوان  پرتالش  مدیرعامل  این 
فعالیت در زمینه تحقیق و توسعه این محصول، 
ما را بر آن داشت که در مرکز رشد قشم مستقر 
شویم تا از حمایت ها و راهنمایی های مدیریت این 

مرکز بهره مند گردیم.
عنوان  به  قشم  رشد  مرکز  است،  ذکر  به  الزم 
تنها مرکز رشد بین المللی در ایران، فعالیت خود 
با  و  نموده  آغاز  قشم  آزاد  منطقه  در  سال 84  را 
مجموعه کاملی از سرویس های پشتیبانی در حال 
شرکت های  تجاری  فعالیت  برای  خدمات  ارائه 

دانش بنیان و واحدهای فناور می باشد.
در حال حاضر ۳8واحد فناور در این مرکز مستقر 
الکترونیک،  و  برق  چون  حوزه هایی  در  و  بوده 
شیمی،  ارتباطات ،  و  اطالعات  فناوری  مکانیک، 

سالمت، مواد و متالوژی در حال فعالیت هستند.

معرفی واحد فناور ساتراپ 
صنعت قشم:

استفاده از منابع طبیعی 
در جهت تولید محصوالت 

منحصربه فرد

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم از راه اندازی خط هوایی قشم به 
دوحه قطر و بالعکس نیز به عنوان سیاست آینده 
سازمان منطقه آزاد قشم نام برد و افزود: ارتباط با 
دوحه با توجه به بازی های جام جهانی 2022 در 

این کشور بسیار حائز اهمیت است.
به گفته وی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
برقرار  هدف  با  را  مهمی  رایزنی های  قشم 
شدن خط هوایی با دوحه قطر با مسئوالن 
پایان  تا  امیدواریم  و  داده  انجام  کشوری 
امسال شمار خطوط بین المللی فرودگاه قشم 

به سه مسیر افزایش یابد.
فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
قشم اظهار امیدواری کرد: با افزایش شمار 
شاهد  قشم،  فرودگاه  بین المللی  خطوط 
ارتقای سفر گردشگران و فعاالن اقتصادی 
این  به  عربی  متحده  امارات  و  عمان  قطر، 

جزیره مستعد سرمایه گذاری باشیم.

رئیس سازمان فرودگاه های 
کشور عمان:

افزایش روابط اقتصادی و 
گردشگری ایران و عمان با برقرای 

خط پروازی قشم- مسقط
رئیس سازمان فرودگاه های کشور عمان از 

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

سردبیر: حسین مرادی

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  درنا  کسرایی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل 

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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قشم

افتتاح خط پرواز بین المللی فرودگاه قشم به مقصد مسقط پایتخت عمان:

عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
پاک  روستاهای  از  یکی  عنوان  به  دیرستان 
و مستعد این منطقه برای توسعه فعالیت های 

گردشگری نام برد.
روستای  سه  بر  تاکید  با  کمالی  عبدالجواد 
به عنوان مثلث  دیرستان، شیب دراز و هنگام 
گردشگری این منطقه، افزود: با توجه به وجود 
سواحل بسیار بکر و مستعد در این روستاها و با 
هماهنگی که با مسئولین محیط زیست انجام 
شده، کاربری اراضی این حوزه صرفا با رویکرد 

صنعت گردشگری تعریف شده است.
زمین  قطعه  چند  واگذاری  به  اشاره  با  وی 
حوالی  در  سازمان شیالت  به  وابسته  صنعتی 
این  متاسفانه  داشت:  ابراز  دیرستان  روستای 
شیالتی  صنعت  فعالیت  مناسب  که  زمین ها 
نیز نیستند، خارج از ضوابط و مقررات سازمان 
شده  واگذار  سرمایه گذار  به  قشم  آزاد  منطقه 
روستا،  این  اهالی  برای  را  نگرانی هایی  که 
فعاالن  همچنین  و  همجوار  روستاهای 
حوزه های گردشگری و محیط زیست جزیره 

ایجاد نموده است.
کمالی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم 
فعالیت های  جداسازی  برای  دقیقی  مطالعات 
و  مردم  سکونت  محل  از  آالینده  و  صنعتی 

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

توسعه گردشگری در قشم با محوریت سه روستای مستعد جزیره
تا  است  بسته  کار  به  را  خود  تالش  تمام  و 
به نحو مطلوب پیگیری  را  دغدغه های مردم 

و مرتفع نماید.

نقاط حادثه خیر جزیره قشم 
اصالح می شود

عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
سازمان  این  ریالی  ۳میلیارد  اعتبار  اختصاص 
در راستای اصالح ُپل روستای باغ باال خبر داد.
تردد  ُپل،  این  اصالح  با  کرد:  اعالم  کمالی 
توریان  باغ باال،  روستاهای  جاده ای  مسیر  در 
از شرایط  بلوار دو طرفه  و کاروان به صورت 

مناسب برخوردار خواهد شد. 
مسافت  آسفالت  عملیات  کرد:  اعالم  وی 
باغ باال،  روستاهای  مسیر  ۱۱کیلومتری 
و  کوشه  کاروان،  ُتم سنتی،  توریان،  گربه دان، 
خالدین به اتمام رسیده و با تکمیل پروژه ُپل 
باغ باال، مسیرهای یاد شده از شرایط استاندارد 

جاده ای برخوردار خواهند شد.
جزیره  جاده های  و  راه ها  کمالی،  گفته  به 
قشم طی چهار سال حضور حمیدرضا مومنی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به 
عظیم  تحولی  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
همراه شده و عملیات اجرایی پروژه راهسازی 

 2 و  قطعه ۱  و  فارس  خلیج  بزرگراه  مسیر 
بزرگراه فرودگاه بین المللی قشم نیز هم اینک 
با هدف استانداردسازی جاده ها در دست اقدام 

است.
قشم  جزیره  حادثه خیز  نقاط  کرد:  اظهار  وی 
نقاط  این  تعریض  و  اصالح  حذف،  هدف  با 
در دستور کار معاونت عمرانی سازمان منطقه 
آزاد قشم قرار گرفته و امیدواریم با اتمام این 
و  تصادفات  چشمگیر  کاهش  شاهد  پروژه، 
ارتقای سالمت سفرهای برون شهری در قشم 

باشیم.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
نقاط  کارشناسی  اقدامات  هم اینک  گفت: 
حادثه خیز در مبدا ورودی روستای رمکان به 
سه راهی  همچنین  و  توریان  روستای  سمت 
فرودگاه در مسیر روستای گربه دان شناسایی 
شده و به زودی اصالحات مورد نیاز آن آغاز 

خواهد شد.
شوراهای  و  دهیاران  همکاری  از  تقدیر  با  او 
ارتقای  برای  روستاهای جزیره قشم  اسالمی 
همه  از  روستاها،  و  جاده ای  مسیر  در  نظافت 
مهمانان و گردشگران جزیره قشم درخواست 
کرد با رعایت بهداشت و پاکیزگی محیط، به 
سیاست ایجاد جزیره پاک، سالم و سرسبز در 

قشم کمک کنند.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم از برگزاری رقابت 600دونده ماراتن 
در سومین مسابقه ژئوپارک تریل رانینگ قشم، در غرب جزیره 

خبر داد.
علیرضا امری کاظمی با اشاره به استقبال دو برابری شرکت کنندگان 
از این مسابقه نسبت به سال گذشته اظهار داشت: این رویداد مهم 
رسیده،  ثبت  به  بین المللی  فدراسیون  تقویم  در  که  ورزشی قشم 
امسال با حضور بیش از 600شرکت کننده داخلی و همچنین تعدادی 

شرکت کننده خارجی، صبحگاه یکشنبه 2۱بهمن ماه برگزار شد.
ترویج  را  ژئوپارک  ماراُتن  دوره  سومین  برگزاری  از  هدف  وی 
مفهوم ژئوپارک در کنار فعالیت های ورزشی سالم معرفی کرد و 

مدیر ژئوپارک جهانی قشم اظهار کرد:
ژئوپارک جهانی قشم میزبان دوندگان ایرانی و خارجی

افزود: فراهم کردن فضایی برای انتفاع اقتصادی جامعه محلی که 
در  ما  رویداد در غرب جزیره می باشند، هدف دیگر  این  میزبان 

برپایی این مسابقه است.
کرد:  عنوان  بیشتر  توضیح  در  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
و   ۳0 مسیر  دو  در  مسابقه،  از  دوره  این  در  شرکت کنندگان 

70کیلومتری با هم به رقابت پرداختند.
به گفته وی، روستای سلخ نقطه آغازین حرکت ورزشکاران در این 
ماراُتن بوده و شرکت کنندگان در مسیر، با گذر از ژئوسایت های 
ژئوپارک جهانی قشم )مسطح، کوهستانی و باتالقی( با پدیده های 

زمین شناختی این جزیره آشنا شدند.

امری کاظمی ادامه داد: روستاهای َسلَخ، َگمبرون، گوران و دوربنی 
در این مسیر قرار داشتند و نقطه پایان این مسابقه نیز برگشت به 

روستای سلخ بود.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم تاکید کرد: کسب امتیاز در این مسابقه 
مهم، در رتبه بندی جهانی شرکت کنندگان بسیار حائز اهمیت است.
گفتنی است، برگزاری سومین مسابقه ژئوپارک تریل رانینگ قشم، 
رونق اقتصادی غرب جزیره و اقامتگاه های بوم گردی روستاهای 
این منطقه را با خود به همراه داشته که در طول برگزاری این 
رقابت، میزبان دو هزار تَن از همراهان و شرکت کنندگان در این 

مسابقه بوده اند.

با هدف تکریم  فعالیت های حوزه گردشگری 
گردشگری  به  عالقه مندان  و  جزیره  مردم 

انجام داده است.
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
قشم در عین حال آمادگی این سازمان را برای 
اشاره  سرمایه گذار  نیاز  مورد  زمین  واگذاری 
جزیره،  شیالتی  صنایع  ویژه  سایت  در  شده، 

اعالم کرد.
و  دیرستان  روستای  مردم  از  تشکر  با  وی 
را  خود  مطالبات  که  آن  همجوار  روستاهای 
اظهار  پیگیری می کنند،  قانون  از طریق  تنها 
کرد: سازمان منطقه آزاد قشم در کنار حمایت 
از سرمایه گذاران، آسایش و رفاه عمومی را در 
داده  قرار  خود  تغییر  غیرقابل  و  اول  اولویت 
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