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 سال اول - 5000 تومان

هفته نامه 
اقتصادی، اجتماعی

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
52 طرح و پروژه منطقه آزاد 

انزلی در چهلمین سالگرد پیروزی 
صفحه 3 را بخوانیدشکوهمند انقالب اسالمی

سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

جوامع محلی، پتانسیلی بی نظیر در مناطق آزاد
ظرفیتی که در ساختار فرهنگی، بومی، هنری و اجتماعی در مناطق آزاد کشور 
به دلیل تنوع جوامع محلی وجود دارد، خود یک پتانسیل و سرمایه ای است 
که به هیچ عنوان تحریم پذیر در مسیر توسعه روابط و رویدادهای بین المللی 
توسط  که  ایران  اقتصاد  کردن  فلج  نگاه  با  تحریم ها  فشار  بی شک  نیست؛ 
آمریکا برنامه ریزی شده است نمی تواند شامل بعد فرهنگی کشور ما باشد و 
می توانیم از این ظرفیت غنی موجود در کل کشور خصوصا در مناطق آزاد در 
مسیر توسعه ارتباطات و تعامالت فرهنگی بین کشورهای مختلف به اشتراک 
بگذاریم و از این مسیر راهکارهای توسعه اقتصادی را با محوریت مناطق آزاد 

کشور برنامه ریزی و اجرایی کنیم.
بی تردید هنر و فرهنگ جزء سرمایه های ملی هر کشوری محسوب می شوند و 
به هیچ عنوان قابل تحریم نیستند؛ با نگاهی به توانمندی های هنری و صنایع 
دستی جوامع محلی در مناطق آزاد می توانیم به این مهم برسیم که توسعه 
اقتصادی  توسعه  کنار  در  محلی  جوامع  فرهنگ  صادرات  و  بومی  هنرهای 
منطقه ای می تواند ابزار بسیار مهمی در مسیر توسعه خانوارهای کم برخوردار 
بومی در مناطق آزاد هم باشد. برگزاری جشنواره ها، همایش ها و حضور در 
نمایشگاه های بین المللی در سطح داخلی و خارجی می تواند کمک شایانی به 
ایجاد روابط فرهنگی و بومی بین مردمان مناطق با کشورهای همسایه باشد.

با نگاهی به اشتراکات فرهنگی میان جوامع محلی هر منطقه آزاد با کشورهای 
همسایه می توان به این نکته مهم دست یافت که این خود یک ظرفیت در مسیر 
توسعه روابط در ابتدا در بستر منطقه ای و سپس در سطح بین المللی می تواند 
باشد؛ توسعه صنایع دستی هر منطقه با یک مدیریت یکپارچه بر پایه معرفی و 
تبلیغات و همچنین بسته بندی مناسب در کنار بهره بردن از افراد متخصص در 
حوزه طراحی و ارائه مدل های نوین روز دنیا می تواند کمک شایانی به توسعه و 

ایجاد بسترهای صادرات صنایع دستی مناطق آزاد داشته باشد.
مسلما توجه به ظرفیت های ذاتی جوامع محلی و هدایت آن در مسیر فعالیت 
توسعه  این  کنار  در  و  باشد  خانوارها  اقتصادی  رونق  کلید  می تواند  تجاری 

می توان امید به صادرات فرهنگ غنی ایران را نیز در افق آینده دید. 
بی شک هر هنری نشان دهنده فرهنگ، تاریخ و تمدن هر منطقه ای است و هر 
یک از مناطق آزاد کشور ما دارای هنرمندانی از جنس مردم خود منطقه هستند 
آثار هنری و عرضه آن در جوامع بین المللی،  با ایجاد و خلق  که می توانند 

سفرای کشور و منطقه ما در عرصه جهانی باشند.
شاید تنها خال در این مسیر، عدم برنامه ریزی و تشکیل ساختارهای ستادی 
در راه رسیدن به این آرمان در دل هر یک از مناطق آزاد باشد؛ بی تردید برای 
رسیدن به هدف نهایی باید کار را به دست خود جوامع محلی سپرد و در کنار 
اعتماد به توانمندی های ذاتی این مردمان بستر آموزش و طراحی  مدل های 
روز دنیا را برای هنرمندان مهیا کرد تا بتوان در بازارهای جهانی بیشترین 

توفیق را به دست آورد.

اینفوگرافی دستاوردهای منطقه آزاد انزلی:

صفحه 2 را بخوانید

افتتاح نگارخانه 
اردیبهشت در جزیره 

قشم

صنعت سبز گردشگری
 مزیت رقابتی 

مناطق آزاد کشور

قشم میزبان کارگاه 
آموزشی حفاظت از 
ژئوپارک های جهانی 

یونسکو

با حضور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

گفت وگو با قدرت ا... طمیمیان معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 

سازمان منطقه آزاد اروند:

مدیر ژئوپارک جهانی قشم 
اظهار کرد:

8

7

8

به گفته مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، مهم ترین نکته ای که می تواند مناطق 
آزاد را به بستری کامل مجهز کند و فعالیت پولی، مالی و 
بین المللی مستقل داشته باشد، بحث بانک، بیمه و بورس 

است.
آزاد  منطقه  به  خود  روزه  یک  سفر  در  بانک  مرتضی 
بین الملل  ایجاد بورس  افزود:  کیش در جمع خبرنگاران 
موانع  رفع  مثبتی در جهت  آزاد می تواند گام  مناطق  در 

اقتصادی در کشور تلقی شود.
کرد  اشاره  آزاد  مناطق  در  شده  انجام  اقدامات  به  وی 
مبادالت  تنظیم  برای  موجود  وضعیت  اصالح  گفت:  و 
تجاری در مناطق آزاد با هدف سازگاری با شرایط موجود 
سفارش  ثبت  الکترونیکی  بستر  راه اندازی  مناطق،  در 
توسط مناطق و تعیین سهمیه و نوع کاالی همراه مسافر 
شورایعالی  دبیرخانه  توسط  که  است  اقداماتی  ازجمله 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و با همکاری وزارت 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  مرکزی  بانک  صمت، 

صورت گرفته است.
ثبت سفارش،  سامانه  در  داد:  ادامه  رئیس جمهور  مشاور 
واردکنندگان کاالهای گروه یک یا دو می توانند سفارش 
خود را به صورت آنالین انجام دهند. در مناطق آزاد ورود 
کاال بدون ثبت سفارش برای مواد اولیه و قطعات، اجرایی 
نیازمندی های  رفع  برای  مهمی  گام  این  و  است  شده 

صنایع داخل کشور و هم مناطق است.
دولت  توسط  که  کارگروهی  در  افزود:  بانک  مرتضی 
و  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت؛  اقتصاد،  وزیر  با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، سهمیه و نوع کاالی 
تعیین تکلیف شد و فعالین  نیز  آزاد  مسافری در مناطق 
فهرست  از  سفارش   ثبت  طریق  از  می توانند  اقتصادی 

کاالهای مورد تایید به مناطق آزاد کاال وارد کنند.
کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
افزود: در حال حاضر 1600واحد فعال اقتصادی، صنعتی 
فعالیت  مشغول  آزاد  مناطق  در  معدنی  و  کشاورزی 
هستند و 285هزار نفر نیز اشتغال زایی ایجاد شده و این  

شریان حیاتی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد؛ داشتن بانک و بیمه اختصاصی است
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

و  گردشگران  نیاز  مورد  خدمات  ارائه  بانک،  مرتضی 
از مهم ترین عناصر پیشرفت  را  آنان  نیاز اصلی  شناخت 
نکته  اولین  داد:  ادامه  و  برشمرد  گردشگری  صنعت 
و  رفاهی  امکانات  کردن  فراهم  گردشگر  جذب  برای 
خدمات رسانی صحیح به آنها است. در کشور اگر زنجیره 
ماندگاری  زمان  افزایش  شاهد  شود،  کامل  گردشگری 
و  نقل  و  بود. حمل  بیشتر گردشگران خواهیم  اقامت  و 
مختلف،  صنوف  و  فروشگاه ها  هواپیمایی،  آژانس های 
همکاری  در  باید  سرویس دهی  مراکز  سایر  و  هتل ها 

کامل برای ایجاد رفاه کامل گردشگران فعالیت کنند. 

گردشگران باید امنیت فکری و اجتماعی 
داشته باشند

وی ادامه داد: پیشرفت های منطقه آزاد کیش در فراهم 
توجه  قابل  گردشگر  جذب  برای  مناسب  بستر  آوردن 
است. امنیت، آرامش، خدمات مناسب و جاذبه های ایجاد 
سفر  مقاصد  انتخاب  در  گردشگران  اولویت های  شده 
باشد  گونه ای  به  خدمات رسانی  کنیم  تالش  باید  است. 

که مدت زمان حضور گردشگر در مقصد افزایش یابد.
افزایش  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
راه های  از  را  تسهیالت  ارائه  و  گردشگری  جاذبه های 

افزایش ماندگاری توریست ها در منطقه دانست.
نیاز سرمایه گذاران و  مرتضی بانک تاکید کرد: توجه به 
ارائه بهترین خدمات به آنها باید در دستور کار قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه ارائه خدمات به گردشگران باید مطابق 
با  گردشگران  برای  افزود:  باشد،  دنیا  روز  استاندارد های 
توجه به در نظر گرفتن سن آنها باید خدمات و تسهیالت 
در نظر گرفت. برای هر بخش از جامعه باید امکانات و 

تسهیالت خاص آن بخش اختصاص یابد.
پاک  صنعت  و  تجارت  درخصوص  رئیس جمهور  مشاور 
فروشگاهی  اقتصاد  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  منطقه  در 
کرد.  جدا  بخش ها  سایر  از  نمی توان  را   )shopping(
خوشبختانه دولت تسهیالتی در نظر گرفت که در مناطق 

آزاد کاالی همراه مسافر دچار مشکل نشود.

فعلی  در شرایط  آزاد  مناطق  نشان دهنده عملکرد موفق 
کشور است.

اعتماد بخش خصوصی موجب رونق اقتصادی 
پایدار در مناطق آزاد می شود

مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور  عقیده  به 
آزاد و ویژه اقتصادی، ماهیت و مفهوم یک منطقه آزاد 
باید با فعالیت ها، تعاریف و رویکردهای بخش خصوصی 
بخش  سرمایه گذاران  سپس  باشد،  همسان  و  هم راستا 
خصوصی می توانند به مناطق آزاد بیش از گذشته اعتماد 

داشته باشند.
مرتضی بانک افزود: آنچه که امروز در جزیره کیش به 
بهره برداری رسید عمدتا سرمایه گذاری بخش خصوصی 
خصوصی  بخش  اعتماد  نشان دهنده  امر  این  که  است 
کشور و فعاالن اقتصادی به این منطقه آزاد کشور است. 
وی جزیره کیش را جزیره ای مهم و استراتژیک در کشور 
معرفی کرد و گفت: عمده فعالیت های این جزیره در دو 

بخش مهم توسعه گردشگری و صنعت و تجارت است.
مشاور رئیس جمهور به خدمات و امکانات موجود در حوزه 
حوزه  در  افزود:  و  کرد  اشاره  جزیره  این  در  گردشگری 
را  مناسبی  نسبتا  شرایط  کیش  آزاد  منطقه  گردشگری؛ 

فراهم آورده است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روند شکل گیری، عملکرد، آسیب شناسی، جهت گیری آتی و انتظارات:

مناطق آزاد، دروازه ورود به اقتصاد نوین جهانی

گزارش برگزاری 
هشتمین جشنواره بین المللی 

مد و لباس فجر 
در منطقه آزاد چابهار:

خوشا
نقشومکران

 مثالشبی
صفحه 4 را بخوانید
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مناطقآزادوویژهاقتصادیروندشکلگیری،عملکرد،آسیبشناسی،جهتگیریآتیوانتظارات

مناطق آزاد، دروازه ورود به اقتصاد نوین جهانی

از  باالیی  از سطح  بهره مندي  و  توسعه  پیشرفت،  به  دستیابی 
رفاه و زندگی مطلوب برای ملت ها، كشورها و دولت ها را ناگزیر 
مختلف  عرصه های  در  توانمندسازي  برای  تدبیر  و  اهتمام  از 
اقتصادی  با مزیت هاي نسبی و مطلق خود و توسعه  متناسب 
با رونق تولید، تجارت و صادرات كاالها و خدمات كرده است. 
نظر به اینکه طبیعت و جغرافیا، اصراري بر رعایت عدالت در 
نداشته  مختلف  كشورهاي  به  ثروت  كمیاب  منابع  تخصیص 
است، لذا اقتصادهاییکه پویایی، بهره وري باال، صادرات گسترده 
و مبادالت بازرگانی وسیع با دیگر اقتصادها را در سطوح جهانی 
و منطقه اي دنبال می كنند، حوزه عمل خود را، فراتر از مرزهاي 
وجه  درون زایی،  دركنار  را  برون گرایی  و  كرده  تعریف  ملی 

الینفک اقتصاد خود قرار داده اند. 
منابع  از  برتر  سهمی  كسب  جدی  چالش  بر  غلبه  فرآیند  در 
دیپلماسی  به  را  خود  جای  سخت  قدرت،  از  استفاده  جهانی، 
و  تالش  جهانی،  ظرفیت های  از  استفاده  برای  اقتصادی 
بهره وری  و  فناوري  دانش،  ارتقای  پایه،  تدبیر  سخت كوشی 
منابع به ویژه نیروي كار و سرمایه در كنار تدابیر هوشمندانه 
بر  به شعار حاكم  را  آن  و  داده  مزیت آفرین  كارهای  و  و ساز 
پیوند  رو  این  از  است.  كرده  تبدیل  دنیا  امروز  اقتصادی  نظام 
عنوان  به  جهانی  و  منطقهاي  اقتصادهاي  با  ملی  اقتصادهای 
نوین،  فناوري هاي  به  دستیابی  براي  اجتناب  ناپذیر  راهکاري 
شده  تضمین  تامین  از  اطمینان  و  خارجی  سرمایه  هاي  جلب 
مواد اولیه، دانش فنی، ماشین آالت و... مورد نیاز صنایع، مورد 
توجه جدی قرار گرفته و از دیگر سوي، امکان حضور موثر در 

بازارهاي جهانی را فراهم كرده است. 
با مروری به روند توسعه اقتصادی كشورها در می یابیم، استفاده 
از مطرح ترین  به عنوان یکی  اقتصادي  آزاد و ویژه  از مناطق 
راهکارها براي نیل به این مهم بوده است و بهره مندي اصولی 
از این چارچوب حقوقی-اقتصادی كه قابلیت هاي بالقوه كشورها 
فعلیت  به  را  و...  ترانزیت، خدمات  تجارت،  در عرصه صنعت، 
را  كشورها  توسعه  و  اقتصادي  چهره  شدن  دگرگون  درآورده، 
رقم  اقتصادي  نوین  سیاست هاي  اجراي  شرایط  تسهیل  با 
زده است؛ به نحوی كه طي بالغ بر نیم قرن اخیر، كشورهاي 
زیادي متناسب با ظرفیت ها و قابلیت هاي ژئوپولیتیکي خود و 
با بهرهگیري از راهبرد موثر ایجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي، 
ضمن جلوگیری از شوك های ناشی از مراحل انتقالي اقتصاد و 
هماهنگي با تحوالت اقتصاد جهانی، زمینه های رشد و توسعه 
اتخاذ دیگر  با  اقتصاد ملي خود را رقم زده و  و تعامل جهانی 
و  رشد  فرآیند  در  پیشرو  كشورهایی  به  هم افزا،  راهبردهاي 

شکوفایی اقتصادی تبدیل شده اند. 
این مدل تا جایي گسترش یافته است كه در حال حاضر بالغ 
بر ٣٥٠٠منطقه در دنیا با عناوین مختلف و كاركرد مناطق آزاد، 
تاسیس و بیش از ٧٠میلیون شغل نیز در آنها ایجاد شده است؛ 
تقویت  ابزارهای  از  یکی  به  مناطق  این  امروز  كه  نحوی  به 
اقتصادهای نوظهور در حال  افزایش سهم  اقتصادهای ملی و 
توسعه از اقتصاد بین الملل و افزایش رقابت پذیری اقتصادهای 

توسعه یافته و كشورهای صنعتی تبدیل گردیده است.
در این میان بررسی تجارب موفق بهره گیری موثر از قابلیت ها 
می دهد  نشان  ویژه  و  آزاد  مناطق  كار  و  ساز  ظرفیت های  و 
برخورداری از دید آرمانی مشترك درخصوص نقش و جایگاه 
سیاست گذاران،  نزد  ملی  توسعه  نظام  در  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اصلی  راهبردهای  از  یکی  عنوان  به  مناطق  این  گرفتن  قرار 
دولت ها،  كلیت  اقتصادی-اجتماعی  توسعه  كالن  برنامه های 
ثبات سیاسی و اقتصادی كالن، مقررات و مشوق های انگیزشی 
و با ثبات، زیرساخت های فیزیکی مناسب و مدیریت یکپارچه و 
حرفه ای ازجمله الزامات ضروری برای موفقیت آنها بوده است.
بازسازی و توانمندسازی اقتصاد كشورمان پس از پایان جنگ 
برنامه  طی  اقتصادي  جدید  سیاست هاي  تعیین  با  تحمیلی 
بسته،  اقتصاد  میان  این  در  گردید.  آغاز  كشور  توسعه  اول 
عالوه  اقتصادی،  ساختار  در  دولت  به  وابسته  و  تک محصولي 
بر دانش بنیان شدن، ورود بخش هاي غیردولتي و بهره گیري از 
همه ظرفیت هاي داخلي خود، نیازمند تحولي بزرگ و رویکردی 
مشاركت هاي  و  تعامالت  ایجاد  و  برون گرایي  در  مثبت 
بین المللي بود كه البته این مهم بدون وجود دریچه هایی سهل 
به  نسبت  قانوني  و  بوروكراتیک  حداقلی  محدودیت های  با  و 
سرزمین اصلی كشور، حضور و كسب جایگاه شایسته از اقتصاد 

بین الملل را سخت می نمود.
انرژی  منابع  جغرافیایی،  موقعیت  نسبی  مزیت هاي  طرفی  از 
كشورهاي  با  قیاس  در  كشور  غیرفلزي  و  فلزی  كانی های  و 
نوظهور در عرصه اقتصاد آن چنان قابل توجه بود كه صاحبان 
و  تصمیم گیران  از  بسیاري  و  مادي  و  فکري  سرمایه هاي 
جهانی  تجربه  از  استفاده  به  نیز  را  كشورمان  تصمیم سازان 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادي سوق داد. 
با وجود اینکه از سال ٥9 جزیره كیش با برخورداری از قانون 
كاالهای  واردات  گمركی  عوارض  از  جنوبی  جزایر  معافیت 
بود،  شده  مالیات  از  آزاد  جزیره  یک  نوعی  به  مجاز،  مصرفی 
لیکن اولین اقدام قانونی براي ایجاد مناطق آزاد به شکل امروز 
آنها طیقانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
انجام شد و مجلس شوراي اسالمی طی تبصره 19 قانون مزبور، 
اجازه داد حداكثر در سه نقطه مرزي كشور، مناطق  به دولت 
اول  گام  ترتیب  بدین  و  نماید  تاسیس  تجاري-صنعتی  آزاد 

قانونگذاري در ایجاد مناطق آزاد شکل گرفت. 
قشم،  جزیره  وزیران  هیات  درتاریخ ٧/69/11  اساس،  این  بر 
شرق  اراضی  در  واقع  منطقه  تاریخ 2/18/٧٠   در  متعاقبا 
چگونگی  قانون  تصویب  تاریخ ٧2/6/٧  با  در  و  چابهار  خلیج 
اجازه  بر  تصریح  ضمن  تجاري-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره 
قانون  تبصره 19  در  آزاد  منطقه  سه  تاسیس  درخصوص  قبلی 
و  چابهار  و  قشم  كیش،  آزاد  منطقه  سه  محدوده  اول،  برنامه 
گردید.  تعیین  و  تبیین  نیز  آزاد  مناطق  بر  حاكم  حقوقی  نظام 
آبادانی و رشد و  امور زیربنایی، عمران و  انجام  این قانون در 

درآمد  افزایش  اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی،  توسعه 
عمومی از طریق رشد سرمایه گذاری ها،ایجاد اشتغال سالم و 
مولد، تنظیم بازار كار و كاال،حضور فعال در بازارهای جهانی 
و منطقه ای،تولید و صادرات كاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه 
تعیین  آزاد  مناطق  اساسی  اهداف  عنوان  به  عمومی خدمات 
و  چابهار  قشم،  كیش،  آزاد  منطقه  سه  ترتیب  بدین  و  گردید 
قانون  دو  طی  ماكو  و  انزلی  ارس،  اروند،  منطقه  چهار  بعدها 
مجزا در دهه هشتاد شمسی شکل گرفتند و همزمان به اتکای 
منابع داخلی خود ایجاد و تکمیل زیرساخت های زیربنایی، حمل 
و نقلی و ارتباطی و عملیات اجرایی بهره گیری از ظرفیت های 
قانونی و مشوق ها و مزیت های مصرح در قانون فوق الذكر را در 

جهت تحقق اهداف مورد انتظار شروع كردند.

عملکرد:
در حال حاضر هفت منطقه آزاد موجود با ٣/ .درصد از مساحت 
كل كشور و جمعیتی معادل 1.2درصد كل جمعیت كشور دارای 
كه  می باشند  كشاورزی صنعتی  و  معدنی  16٠٧واحد صنعتی، 
از  بازرگانی، بیش  در كنار صدها واحد گردشگری، خدماتی و 
28٥هزار نفر بیمه شده درآنها عالوه بر نیروی كار شاغل در 
سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی، مشغول به 

فعالیت می باشند. 
از آغاز دولت یازدهم بالغ بر4٧٠٠میلیارد تومان فعالیت عمرانی 
گاز،  برق،  آب،  زیرساخت های  توسعه  و  تکمیل  ایجاد،  در 
مناطق  این  آموزشی  بهداشتی،  امور  نقل،  و  حمل  ارتباطات، 
بدون  و  آزاد  مناطق  سازمان های  منابع  و  درآمدها  محل  از 
این  در  است.  شده  هزینه  كشور  عمومی  بودجه  به  وابستگی 
مدت بالغ بر 62هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری توسط 
بخش خصوصی داخلی در بخش های مختلف اقتصادی صادر 
یافته  از 28هزار میلیارد تومان آن تحقق  شده است كه بیش 
و مابقی نیز در حال انجام می باشد. ضمن اینکه در این مدت 
بیش از 1٠میلیارد دالر مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت 
مستقیم و مشاركتی نیز صادر شده است كه بیش از 1.4 میلیارد 
دالر آن تحقق پیدا كرده و بقیه نیز به تدریج محقق خواهد شد. 
شایان ذكر است بالغ بر 8میلیارد دالر مجوزهای صادره مذكور 

طی سه سال اخیر صورت گرفته است. 
از  به خارج  مناطق  در همین مدت، صادرات و صادرات مجدد 
كشور ٣.8میلیارد دالر و صادرات تولیدات مناطق به داخل كشور 
نیز 2.9میلیارد دالر بوده است. در این مدت قریب 6٠میلیون 
نفر از هموطنان عزیزمان به این مناطق سفر كرده اند كه قطعا 
ارز  خروج  از  جلوگیری  در  نیز  توجهی  قابل  سفرها سهم  این 

ناشی از سفرهای به مقاصد خارج از كشور داشته است. 
عمدتا  غیربندری  اقتصادی  ویژه  22منطقه  حاضر  حال  در 
ویژه  و 6منطقه  پتروشیمی  و صنایع  تولید صنعتی  بر  متمركز 
دركشور  لجستیک  فعالیت های  بر  تاكید  با  بندری  اقتصادی 
امام  بندری  ویژه  منطقه  دو  در  آنکه  ضمن  می كنند.  فعالیت 
لجستیک،  فعالیت های  بر  عالوه  رجایی  شهید  و  خمینی)ره( 

صنایع بزرگی نیز فعالیت می كنند. 
و 498واحد خدمات  تولیدی  فعالیت ٥٧8واحد صنعتی  حاصل 
لجستیک در این مناطق، اشتغال بالغ بر 1٧6هزار نفر می باشد. 
تومان  میلیارد  هزار  یکصد  بر  بالغ  گذشته  نیم  و  ٥سال  طی 
سرمایه گذاری داخلی به صورت ریالی و ارزی و 1.٣میلیارد دالر 

سرمایه گذاری خارجی در این مناطق تحقق پیدا كرده است. 
از طرفی در همین مدت، در مقابل حدود ٣٠میلیارد دالر واردات 
دالر  11٠میلیارد  بر  بالغ  اولیه،  مواد  و  ماشین آالت  تجهیزات، 
اقتصادی صورت  ویژه  مناطق  از  نیز  غیرنفتی كشور  صادرات 
گرفته است كه سهم عمده صادرات غیرنفتی كشور را به خود 
این  عملکرد  افزایشی  روند  است،  بدیهی  داده اند.  اختصاص 
اخیر علی رغم چالش های محیط كالن  مناطق طی سال های 
هر  كه  بوده  نحوی  به  كشور،  بر  حاكم  اقتصادی  و  سیاسی 
تحلیلگر منصفی را می تواند به آینده پررونق و موثر فعالیت های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظام توسعه ملی كشور امیدوار 

نماید.

 آسیبشناسی:
ویژه  و  آزاد  مناطق  مکانیسم  از  بهرهگیری  اینکه  علیرغم 
تاكید  مورد  كشور  ساله  پنج  توسعه  برنامههای  در  اقتصادی 
قرار گرفته است، لیکن با مروری به نحوه برخورد دستگاه های 
مختلف كشور با این مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین 
و عملی  ملی  باور  و  اعتقاد  تاكنون  نظر می رسد  به  موضوعه، 
ملی،  اقتصاد  توسعه  به  كمک  در  مناطق  این  اثربخشی  به 
توسعه،  و  بینالمللی  و  منطقه ای  اقتصادهای  با  آن  هم پیوندی 
عمران و توازن منطقه ای و در نتیجه، مشاركت و عزم جدی 
شکل  مناطق  این  موفقیت  برای  كشور  مختلف  دستگاههای 
نگرفته است. استحضار دارند، ماده2٧ الحاقی قانون چگونگی 
شورای  مصوب1٣٧2/6/٧مجلس  كشور  آزاد  مناطق  اداره 
در  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  است  كرده  تصریح  اسالمی 

به  ذیربط،  وزیر  تایید  با  مورد  آزاد، حسب  مناطق  فعالیت های 
یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

الف( دستگاه های اجرایی )وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود 
سازمانهای  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  به  را  منطقه  در 

مناطق آزاد تفویض نمایند. 
ب( مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در 
مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

و به حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
كشور توسعه  ساله  پنج  چهارم  برنامه  قانون  ماده ٣٥ 
مصوب 8٣/6/11 مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف كرد، 
به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب 

 در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیریت  الف( 
و  شده  محسوب  منطقه  مقام  اجرایی  باالترین  دولت،  طرف 
استثنای  به  آزاد  مناطق  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  كلیه 
ضمن  هستند  مکلف  امنیتی،  و  دفاعی  نهادی   دستگاه های 
تجاری- آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون   ماده 2٧  رعایت 

رفع  مغایرت های  و  اصالح  به  نسبت  مصوب ٧/٧2/6  صنعتی 
مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. 

ب( وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شركت های دولتی و 
وابسته به دولت، در  حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با 
سازمان های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،  آب، مخابرات، 
سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب جاری در همان 
نمود.  ارائه خواهند  آزاد  مناطق  به   از كشور  جغرافیایی  منطقه  
متعاقبا براساس ماده112 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه 
منظور  به  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب 1٥/89/1٠   كشور 
موثر  نقش  ایفاء  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ساماندهی 
آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال 
مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، 
هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه 
الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف موارد ذیل مورد تاكید 

قرار گرفت: 
طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمانهای  مدیران  الف( 
دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و كلیه وظایف، 
اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در 
این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها 
احکام  قانون  ماده 6٥  )الف(  بند  طی  مجددا  مراتب  كه  است 
دائمی توسعه كشور مصوب مجلس شورای اسالمی مورد تاكید 
اداره  قانون چگونگی  ماده 11  استناد  به  از طرفی  قرار گرفت. 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی، صدور مجوز برای انجام هر نوع 
فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع 
مشاغلی  مورد  در  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  توسط  مشاغل 
كه متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار 
سازمان منطقه آزاد می باشد. ضمن آنکه طی سیاست های كلی 
بر  نیز  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد 
توسعه حوزه عمل این مناطق تاكید و تصریح گردید كه طبعا 
كلیه  تعهد  و  حمایت  و  همکاری  به  مهم  این  شدن  عملیاتی 

دستگاه ها وابسته است. 
و  وزارتخانه ها  از  كدام  هیچ  كه  نمود  ادعا  می توان  متاسفانه 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  ازجمله  كشور  اجرایی  دستگاه های 
وزارت جهاد كشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های 
تابعه آنها، سازمان حفاظت از محیط زیست، بانک مركزی، بیمه 
مركزی و... تاكنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال 
و  آزاد  مناطق  سازمان های  به  خود  مسئولیت های  و  اختیارات 
اجازه صدور مجوزهای الزم ازجمله برای احداث زیرساختهایی 
مثل بندر و فرودگاه، تاسیس بانک و بیمه، تاییدیه های زیست 
محیطی و... تمکین نکرده و كماكان به دنبال اعمال اختیارات 
نیز  مناطق  این  در  اصلی  سرزمین  در  خود  مسئولیت های  و 
یعنی  مناطق  این  تاسیس  فلسفه  سو  یک  از  كه  می باشند 
برخورداری از فضای كسب و كار سهل تر و دیوان ساالری كمتر 
نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل گیری مدیریت 

یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده اند.  
از طرفی با وجود تکلیف قانونی دستگاهها برای ارائه خدمات 
از قبیل برق،  آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به  مناطق 
آزاد طی برنامه چهارم توسعه كشور و نیز تکلیف وزارتخانه هاي 
نیرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به تامین آب، 
درب  تا  اقتصادي  ویژه  مناطق  مخابراتي  امکانات  و  گاز  برق، 
سازمان  تکلیف  و  آنها  در  مستقر  معدني  و  صنعتي  واحدهاي 
برنامه و بودجه برای پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه 
قانون  به  مواد  برخي  الحاق  قانون  ماده 81  موجب  به  سنواتي 
تنظیم بخشي از مقررات دولت، مصوب 1٣9٣، متاسفانه فراهم 
آوردن این امور زیربنایی و اتفاقا بسیار حیاتی و مهم كه تحقق 
تولید،  گسترش  و  سرمایه گذاری  جذب  و  جلب  اصلی  اهداف 
سازمان های  به  دارند،  علّی  رابطه  آنها  با  اشتغال  و  صادرات 
متولی این مناطق تحمیل گردیده است و البته طبیعی است كه 

ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت های سرمایه 
بر با اتکای منابع داخلی سازمان های غیربرخوردار از اعتبارات 
ملی و درآمد هزینه ای، تدریجی و طوالنی و بعضا نیز غیرممکن 
چالش  با  نیز  مناطق  اصلی  اهداف  مطلوب  تحقق  درنتیجه  و 

مواجه شده است. 
در  كشور  نامناسب  جایگاه  باید  مهم  این  به  است  بدیهی 
شاخصهای شفافیت، سهولت فضای كسب و كار، رقابتپذیری 
و  شرایط  بینالمللی،  رتبهبندی های  در  كشور  باالی  ریسک  و 
آزاد  مناطق  سازمانهای  كنترل  از  خارج  و  تحمیلی  تکانههای 
و ویژه در حوزه های كالن محیط سیاسی و اقتصادی خارجی 
اقتصادی بخشهای  و داخلی موثر در سرمایه گذاری و فعالیت 
خصوصی داخلی و خارجی را نیز اضافه كرد. از این رو می توان 
نیل  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  آزاد  مناطق  كه  نمود  تاكید 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  یک  ماده  در  مصرح  اهداف  به 
نتیجه  در  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  ذیل  اهداف  و  آزاد 
ملی،  توسعه  نظام  در  موثر  جایگاه  به  دستیابی  و  نقش آفرینی 
عالوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد كالنی موثر بر توسعه ملی، 
در صورت  كه  و هستند  بوده  مواجه  تنگناهایی  و  چالش ها  با 
تجاربی  كمک  به  و  ظرفیت ها  بر  تکیه  با  می توانند  آنها  رفع 
كه طی سالهای گذشته اندوخته اند، در هم افزایی با برنامههای 
از همکاری های مشترك  بهرهگیری  و  اصلی  كالن سرزمین 
منطقهای و بینالمللی )با تاكید بر همسایگان(، به موتور توسعه 
اقتصادیکشور برای هم پیوندی با اقتصاد جهانی تبدیل گردند. 

جهتگیریآینده:
با وجود همه نق های سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد 
و چالش های پیش روی آنها طی دو دهه اخیر در كشورمان، 
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی كشور به عنوان 
رشد  تحقق  برای  مقاومتی  اقتصاد  كلی  سیاست های  از  یکی 
پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف 
نیز  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  بیست  ساله  چشم انداز  سند 
مورد تاكید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی 
و برنامه های اقدام الزم در این ارتباط را با همفکری نخبگان 

فکری و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.
از طرفی افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب  پذیری اقتصاد 
ملی از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
با كشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان،  و مشاركت 
تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات 
تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق 
پیوند های  تنوع بخشی  و  برای صادرات  سرمایه گذاری خارجی 
ازجمله  منطقه    كشورهای  با  ویژه  به  كشورها  با  اقتصادی 
سیاست های  دیگر  ذیل  اجرایی  و  عملیاتی  راهبردهای 
آزاد،  مناطق  كارشناسان  كه  می باشند  مقاومتی  اقتصاد  كلی 
و  آزاد  مناطق  شده  تجربه  و  موفق  كار  و  ساز  از  بهره گیری 
ویژه اقتصادی را به عنوان یکی از ساز و كارهای عملیاتی و 

برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند. 
مناطق  و هدایت كننده  راه كالن حاكم  نقشه  اساس،  این  بر 
در چارچوب سند چشم انداز، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی 
و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه های كالن دولت 
دوازدهم برای سالهای پیش رو تنظیم گردیده كه طی آن كمک 
و  اقتصادی  مقاومت  بهبود شاخص های  و  پویا  تامین رشد  به 
دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست  ساله كشور، كمک به 
تنوع بخشی پیوند های اقتصادی كشور با اقتصادهای منطقه ای 
و بینالمللی به ویژه با كشورهای منطقه و همسایگان و كمک 
به توسعه  و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف 
كالن در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند 
چشم انداز در دستور كار قرار گرفته است و هر یک از مناطق 
نیز متناسب با ظرفیت ها، استعدادها و مزیت های نسبی خود در 

جهت تحقق اهداف راهبردی مذكور تدبیر می نمایند. 

انتظارات:
با عنایت به تجربه های بسیار موفق دیگر كشورها در بهره گیری 
موثر از قابلیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد به عنوان یکی از 
و  گذار  حال  در  اقتصادهای  شکوفایی  و  تقویت  راهبردهای 
برای  دارد  انتظار  پیشرفته،  اقتصادهای  رقابت پذیری  افزایش 
در دستوركار  ذیل  موارد  گفته،  پیش  چالشهای  بر  آمدن  فائق 

جدی قرار گیرد:
 وفاق و باور ملی در ارتباط با امکان نقش آفرینی موثر ساز 
تعامل  نظام توسعه ملی در یک  آزاد و ویژه در  و كار مناطق 
اثربخش با مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییه، دولت و اركان 

مختلف حاكمیت
آزاد و ویژه  قوانین و مقررات مصوب مناطق  اجرای كامل   
اقتصادی و اجتناب از هرگونه نقض آنها و بی ثباتی در این حوزه 
 تمركز سیاست گذاری ها و هرگونه تنظیم گری ناظر به مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی در شورایعالی مناطق مذكور
 ایجاد و تقویت مدیریت یکپارچه و واحد در مناطق واجرای 

كامل بند )الف( ماده 6٥ قانون احکام دائمی توسعه 
مالی  بازارهای  شکل گیری  الزامات  و  فرآیندها  تسهیل   
پول  بانک مركزی، شورای  از طریق  بین المللی  و  برون مرزی 
و اعتبار، بیمه مركزی، شورای عالی بیمه و شورای عالی بورس

 جلب مشاركت دولت به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی و 
نیرو، نفت و ارتباطات برای كمک به تکمیل و توسعه زیرساخت های 

مناطق و عمل به تکالیف قانونی خود در این ارتباط. 

همه  مجدانه  تالشهای  و  دانایی محور  تدابیر  با  است  امید 
آزاد  مناطق  در  فعال  غیردولتی  و  دولتی  متولیان  و  فعاالن 
محترم  قوای  و  حکومتی  مختلف  اركان  حمایتهای  و  كشور 
سهگانه كشور، زمینههای بهره مندي حداكثري ملک و ملت 
متنوعسازي  به  مناطق در كمک  این  قابلیتهاي  و  از فرصتها 
بینالمللی و منطقهای،  با اقتصادهای  اقتصاد ملی و پیوند آن 
دانش  انتقال  و  خارجي  سرمایهگذاري  و جذب  جلب  تسهیل 
تحرك  و  غیرنفتي  صادرات  و  تجارت  توسعه  فناوری،  و 
و  فراهم گردیده  ملی كشور  توسعه  نظام  به  بخشی مضاعف 
از  اقتصاد جهانی  از  ارتقای سهمکشور  و  مستمر  ارزشآفرینی 

طریق این مناطق را شاهد باشیم. 

گزارش:
دکترمحمدرضاعبدالرحیمی

مدیردفتربرنامهریزی،بودجهوسرمایهگذاری
دبیرخانهشورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادی
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گزارش:
مرضیهحسینی

یکی  است،  زبان ها  سر  بر  مختلف  عناوین  به  چابهار  نام  روزها  این 
دیگر  یکی  و  می برد  نام  آزاد  آب های  به  ورود  دروازه  عنوان  به  آن  از 
بهشت سرمایه گذاری و یا چابهار، جبل علی ایران و ده ها لقب دیگر که 
قرار  اول رسانه های سراسر جهان  بر روی خط  را  این سرزمین نجیب 
داده است. منطقه آزادی که با گذشته اش قابل قیاس نیست؛ وقتی به 
عکس های این منطقه پیش از اینکه عنوان منطقه آزاد را در کنار خود 
داخل  مردم  عموم  برای  باورش  یقین  به  قطع  بیاندازید،  نگاهی  ببیند، 

کشور سخت است که آیا این همان چابهار همین بهار است!
در میان هفت منطقه آزاد کشور که طی سالیان گذشته تاسیس و ساخته 
شده اند و همگی در یک مسئله بزرگ اشتراک داشته اند و آن نبود زیرساخت  
است، چابهار شاید مشخص  تر و  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  برای یک 
پررنگ تر از مابقی بود؛ چراکه تمامی استان سیستان و بلوچستان همیشه و 
تاکنون جزء کم برخوردارترین مناطق در ایران محسوب می شود؛ اما چه شد 
که آن نقطه محروم، امروز نگاه جهان را به خود معطوف کرده و رقص کنان 

بر سواحل زیبای مکران فخرفروشی می کند؟!
شاید پاسخ این سوال، جواب بسیاری از منتقدین مناطق آزاد کشور را بدهد 
که سال هاست انگشت اتهام به سوی این مناطق نشانه رفته اند و از عدم 
توانایی در رسیدن به ماموریت های محوله به این مناطق صحبت می کنند. 
کمتر از سه دهه پیش که قسمت محدودی از چابهار به عنوان منطقه آزاد 
تجاری-صنعتی معرفی شد، شاید کسی فکر نمی کرد که امروز به درجه ای 
از اهمیت و تاثیرگذاری برسد که حتی امریکا با تمام مسائل و مشکالتی 
که با کشور عزیزمان دارد، توان تحریم این منطقه را نداشته باشد، حال 
به هر دلیل و عنوانی؛ که هر علتی که داشته باشد باز هم نشان از جایگاه 
ویژه و استراتژیک منطقه آزاد چابهار در کنار فعالیت های عظیم زیرساختی 
و سرمایه گذاری های صحیح داخلی و خارجی داشته که در چنین شرایطی 

توانسته موقعیت و اعتبار خود را حفظ کند.
روزها  این  و خشن  مسائل سخت  تمامی  میان  در  که  مهمی  نکته  اما 
و قدرت نمایی آهنین منطقه آزاد چابهار نباید از آن غافل بود، مردمان 
سخت کوش، لطیف و هنرمند این خطه هستند که با صبوری به پای این 
طفل ضعیف نشستند تا امروز در قامت یک جوان رعنا، اکنون او باشد 

که به یاری مردمانش می آید. 
هنرمندان بی بدلیل و بی نظیر بلوچی، با هزاران سال اصالت و هنر که 
نسل به نسل تا امروز رسیده، افسانه ها و داستان های زیادی را در دل 
آزاد  امروز و در دوره مدیریت جدید سازمان منطقه  داده اند؛  خود جای 
چابهار، مردی جوان همچون منطقه متبوع خود و از جنس همین هنر 
و سخت کوشی سکاندار این منطقه آزاد است که عالوه بر درک باالی 
راستای قول  را فراموش نکرده و  اقتصادی، هنر مادر و خواهران خود 
و عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان خود، از مردمان سرزمینش غافل 
نشده و دل در گرو هنر بلوچی نیکان خود دارد، تا جایی که پس از سال ها 
و برای اولین بار جشنواره بین المللی مد و لباس فجر خارج از پایتخت و 
در منطقه آزاد چابهار با حضور بیش از 21کشور جهان و خیل عظیمی از 

هنرمندان داخلی خصوصا سوزن دوزان بلوچ برگزار گردید.
اتفاقات  و  زیبایی  تمام  قطعا  این جشنواره  از  نوشتن  نگارنده  اعتقاد  به 
با  که  زیبا  رنگ  دیدن صدها  چراکه  کرد؛  نخواهد  منتقل  را  آن  خاص 
هنر سرانگشتان زنان بلوچ تبدیل به نقوش افسانه ای شده است، تا دیده 
نشود قابل توصیف نیست؛ اما برحسب وظیفه رسانه ای خود گزارشی از 
هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در چابهار در گفت و گو با 

بانیان و صاحبین نظر آماده کرده ام که در ذیل می خوانید.

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهار:
جشنوارهمدولباسفجر،نقطهاتصالمیان

صنعتگرانبومیوطراحانمدولباسبینالمللی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص 
برگزاری جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در این منطقه اظهار داشت: 
باتوجه به توافقی که با وزارت فرهنگ و ارشاد داشتیم، بخش بین الملل 
برگزار  چابهار  آزاد  منطقه  در  را  فجر  لباس  و  مدل  جشنواره  هشتمین 
نمودیم؛ در این جشنواره هنرمندان و طراحان بیش از 21کشور حضور 
برگزار  برگزاری  تخصصی  کارگاه های  جشنواره  این  کنار  در  داشتند؛ 
گردید، ویژگی مهم این کارگاه ها این بود که عالوه بر توسعه کسب و 
کار در این رشته، مدل ورود عالقه مندان و جوانانی که مایل به حضور 
در این صنعت هم آموزش داده شد و همچنین در یک کارگاه تخصصی، 
تلفیقی از مدل های طراحان داخلی و خارجی که در مرحله بعد بدل کردن 
این کارهای تلفیقی از طرف طراحان به تجاری سازی صورت می گیرد، 
این  خوشبختانه  و  می شود  محسوب  جشنواره  این  اهداف  مهم ترین  از 
با  استان  هنرمندان  از  خوبی  بسیار  مشارکت  با  تخصصی  کارگاه های 
گرایش سوزن دوزی بلوچی مواجه شد و هنرمندانی از خارج استان در این 
کارگاه ها حضور داشتند و امیدوار هستیم که از این کارگاه های تخصصی 
که در کنار این جشنواره برگزار گردید، در آینده شاهد خروجی باالیی در 

توسعه فرهنگ مد و لباس استان سیستان و بلوچستان باشیم.
ملی  نشان  یک  جشنواره  این  برای  افزود:  ادامه  در  کردی  عبدالرحیم 
استاد  و  الگو  نوروزی،  مهتاب  نام  از  نشان  این  که  مهتاب طراحی شد 
سوزن دوزی بلوچی ایران که شهره جهانی دارد برگرفته شده است و به 
با  به برگزیدگانی که  عنوان جایزه ملی سال های آتی هم در جشنواره 
ارئه می دهند و در بخش مسابقه جشنواره  را  تم سوزن دوزی کارهایی 
شرکت می کنند، اعطا خواهد گردید. هدف اصلی ما هم از طراحی این 
نشان، برندسازی سوزن دوزی بلوچی در مقیاس بین المللی برای توسعه و 

تجاری سازی این صنعت بوده است.
این  میزبانی  از  درخصوص هدف  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد چابهار گفت: ما فکر می کنیم که در  جشنواره بین المللی در منطقه 
سیستان و بلوچستان یک توانایی بی نظیر برای صنعت پوشاک وجود دارد و 
آن هم برآمده از هنر اصیل سوزن دوزی ایرانی است که زنان بلوچ در این 
هنر از نقوشی استفاده می کنند که این طرح ها مفاهیم تاریخی، افسانه ای  
ایران دارند و  از فرهنگ و اصالت  و داستان های عمیق و ریشه داری را 

متاسفانه همانند خیلی از میراث های ملی کشور که توسط دیگران مصادره 
و کپی و ثبت شده اند و در حال حاضر ما با عنوانی دیگر از آنها استفاده 
می کنیم، این اتفاق درمورد سوزن دوزی هم در کشور در حال رخ دادن بود 
و فکر کردیم برای اینکه بتوانیم این هنر اصیل ایرانی را ثبت و مستند 
نماییم و این اصالت را حفظ کنیم، باید یکسری اقدامات را درخصوص این 
صنعت انجام دهیم، که از این رو از چند سال گذشته شروع به توجه ویژه 
به آموزش و تجاری سازی در این حوزه کردیم و کارهای بسیار خوبی هم 
تولید شده و شوهای خوبی هم برگزار گردیده و در حال حاضر به مرحله ای 
رسیدیم که صنعتگران ما توانمندی الزم را برای حضور در بازرهای ملی 
و جهانی را داشتند و جشنواره را یک نقطه اتصال میان صنعتگران بومی 
و طراحان مد و لباس ملی و بین المللی تعریف نمودیم در این مکان با 
کارگاه هایی که برگزار شد و آشنایی با نحوه ورود به بازارها و کسب و 
کارهایی که از یک ایده شروع شده اند و در جاهای مختلف دنیا و در حال 
حاضر به برندهای مطرح جهانی بدل گردیده اند، برای هنرجویان حاضر در 
این جشنواره ارائه شد و صنعتگران منطقه با این اصول حرفه ای آشنا شدند 
و از طرف دیگری هم با توجه به ایجاد کارها و پیوندهای مشترک در این 
جشنواره بین شرکت کنندگان، می تواند باعث نزدیک تر شدن صنعتگران ما 
برای حضور در بازارهای جهانی گردد. هدف اصلی ما در کنار تثبیت و ضبط 
حفاظت و مراقبت از این هنر ملی، توسعه و تجاری سازی این هنر در منطقه 
بود که بتوانیم از این مسیر به اشتغال و درآمد مردمانبومی منطقه خصوصا 

جامعه زنان کمک کرده باشیم.
کردی درباره برگزاری این قبیل رویدادها در منطقه آزاد چابهار در مسیر 
اظهار  بین الملل  سطح  در  منطقه  بیشتر  شناساندن  و  اقتصادی  توسعه 
منطقه  توسعه  مسیر  در  برنامه ها  و  جشنواره ها  دست  این  قطعا  داشت: 
استاتید  از  با چند تن  برگزاری جشنواره  ایام  در  بنده  بسیار موثر است؛ 
این رشته در سطح بین الملل که صحبت می کردم، اظهار داشتند که در 
جشنواره ها و کارگاه های بسیار زیادی در سرتاسر دنیا حضور داشته اند و 
نکته مهمی که گفتند این بود که از دیدگاه این اساتید این جشنواره بسیار 
فراتر از انتظار هنرمندان بوده و معنا و مفهومی که این گفتار برای ما 
دارد، این است که ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی داریم و باید پیوندها 
را برقرار کنیم و خود را در سطح جهانی معرفی نماییم تا ارتباطات شکل 
با  بازارهای جهانی و پیوند  بگیرد و بنده اطمینان دارم که راه ورود به 
قبیل جشنواره ها، نشست ها  این  برگزاری  دنیا در همه حوزه ها،  اقتصاد 
پیدا  حضور  برنامه ها  این  در  که  افرادی  بی تردید  و  است  همایش ها  و 
می کنند و روند توسعه و زیرساخت های منطقه آزاد چابهار را به وضوح 
می بینند، قطعا می توانند سفرایی برای معرفی بهتر و بیشتر منطقه آزاد 
چابهار در سطح جهانی و بین المللی باشند و کما اینکه چابهار در حال 
آمده شدن است تا در اختیار همه عالقه مندان بین المللی در هر زمینه ای 
قرار بگیرد و این ورود و خروج خارجی ها به چابهار بی تردید اثرات مثبتی 

برای منطقه خواهد داشت.

معاونفرهنگی،اجتماعیوگردشگری
سازمانمنطقهآزادچابهار:

هنرسوزندوزینسلبهنسل
درمنطقهسیستانمنتقلشدهاست

در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
خصوص برپایی جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در چابهار بیان کرد: 
براساس تفاهمی که میان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان 
منطقه آزاد چابهار منعقد شد، دو موضوع در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار 
گرفت، تاسیس مدرسه عالی هنر و برگزاری جشنواره بین المللی مد و لباس 
به میزبانی منطقه آزاد چابهار بود که به حمداهلل بخش مربوط به برگزاری 
جشنواره بین المللی مد و لباس فجر انجام شد و همچنین به زودی شاهد 
راه اندازی کالس های مدرسه عالی هنر در منطقه خواهیم بود. برگزاری 
جشنواره بین المللی مد و لباس فجر اقدام بسیار خوبی در جهت معرفی هنر 
سوزن دوزی بلوچ بود و باعث ایجاد تفاهم، تعامل و همکاری مشترک و 

صادرات با اساتید این رشته به حساب می گردد. 
مسیر  در  بزرگ  بسیار  تهدیدهای  از  یکی  افزود:  چاکرزهی  محمداکبر 
توسعه هنر سوزن دوزی که جزء هنرهای بومی، صنعتی و ایرانی اسالمی 
به شمار می رود، این است که ما رد پایی از این هنر در سطح بین المللی 
نداریم و حتی در سطح ملی هم جایگاهی مطلوبی تعریف نشده است؛ این 
اقدام اخیر که باعث ایجاد ارتباطات نزدیک بین تولیدکنندگان و طراح 
ملی در سطح ملی و بین المللی ایجاد شد، می تواند زمینه صادرات این 
محصول را فراهم نماید و هم مهم تر اینکه می تواند باعث حفظ و احیای 
این هنر در منطقه و استان باشد که این کار یکی از دستاوردهای این 
جشنواره است و استقبال بسیار خوبی که از این نمایشگاه و کارگاه های 
جانبی و تخصصی با حضور اساتید این هنر داشتیم، نویدبخش روزهای 

خوبی در آینده برای این هنر در منطقه خواهد بود.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
درخصوص نقش هنر سوزن دوزی زنان بلوچ در مسیر توسعه اقتصادی 
منطقه و خانوار بومی اظهار داشت: بی تردید توجه به این هنر می تواند 
نقش بسیار کلیدی در حوزه اقتصادی جوامع محلی منطقه داشته باشد. 
در  منطقه  و  استان  سطح  در  زنان  از  نفر  250هزار  از  بیش  حدود  در 
این رشته مهارت دارند و این هنر نسل به نسل در منطقه سیستان و 
بلوچستان منتقل شده است، به عنوان مثال در یک خانواده از یک دختر 
10ساله تا مادر 60ساله مشغول سوزن دوزی می کنند و این هنر سینه به 
سینه در این استان منتقل شده است و امروز هم به نسل فعلی رسیده 
که باید از این میراث هنری اصیل حفاظت کنند. در حوزه توانمندسازی 
جوامع محلی، سازمان منطقه آزاد چابهار نمایشگاه دائمی را امسال در 

منطقه برپا کرد تا بومیان بتوانند تمامی محصوالت تولیدی خود را در این 
مکان به معرض فروش بگذارند و نهایتا این چرخه اقتصادی به خود افراد 
تولیدکننده بازمی گردد و این نمایشگاه به صورت دائمی برپا است و این 
کار ارزشمند را منطقه آزاد چابهار در مسیر حمایت از فعالین این صنعت 
در حال انجام دارد و در همین راستا به صورت منظم دوره های آموزشی 
در  هنرمندان  این  همچنین  می شود،  برگزار  منطقه  در  هنرمندان  برای 
برنامه های مختلف از نمایشگاه تا جشنواره هایی که در سطح کشور داریم 
حضور پیدا می کنند و اهمیت این اتفاق در این مبحث است که ما در 
کشورهای همسایه ازجمله افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان 
هنر سوزن دوزی را داریم، ولی به جرات می توان گفت که همه مدل های 
باید  ما  و  بلوچستان تجمیع شده است  و  استان سیتان  سوزن دوزی در 
حوزه های  در  و  باشیم  داشته  توجه  منطقه  در  پتانسیل  این  به  نسبت 
آموزشی و تجاری سازی حمایت های الزم را انجام دهیم تا انشااهلل شاهد 

ماندگاری این هنر اصیل در بین جوامع محلی استان باشیم.

سفیرجمهوریاسالمیایراندرکشوربرونئی:
توسعهاقتصادیمنطقهباخودکفایی

جوامعمحلیوتجاریسازیهنرهایبومی

جشنواره  درخصوص  برونئی  کشور  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
بین المللی  جشنواره  هشتمین  داشت:  بیان  فجر  لباس  و  مد  بین المللی 
طراحی  تبادل  و  معرفی  جهت  در  ارزشمند  کار  یک  فجر  لباس  و  مد 
که  داشته ام  تاکید  همیشه  بنده  است ،  مدرن  و  سنتی  بین سوزن دوزی 
ارزش سوزن دوزی بلوچستان به تنهایی از چاه نفت کمتر نیست، بلکه 
بیشتر هم است و با توجه به اینکه همه خانواده ها در منطقه درگیر این 
هنر می باشند، می تواند نقش بسزایی در اقتصاد خانوارهای جوامع محلی 
داشته باشد و با عنایت به بازدیدی که از جشنواره و نمایشگاه داشتم و 
با توجه به اینکه سوزن دوزی و هنر این استان که غباری از محرومیت 
دارد و همچنین شرایط سخت  بعد مسافتی  و  اقلیم سخت  دلیل  به  را 
منطقه ای که در سیستان و بلوچستان شاهد هستیم، این هنر می تواند 
یک گام بسیار بلندی در مسیر توسعه و رفاه اجتماعی برای مردم باشد 
و وقتی مشاهده کردم که هنر سوزن دوزی سیستان و بلوچستان جایگاه 
خودش را در عرصه بین المللی پیدا می کند برای من بسیار ارزشمند بود 
و انتظار است که شاهد برگزاری این قبیل نمایشگاه ها و جشنواره ها به 
صورت ثابت در چابهار باشیم و همان گونه که چابهار می تواتند به عنوان 
بر  می تواند  مطمئنا  باشد،  ملل  دوروازه  و  آزاد  آب های  به  ورود  دروازه 
پایه این همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها در این منطقه از ایران اثر 
بسیار چشمگیری داشته باشد و در جهت توسعه و رونق صنایع دستی و 

سوزن دوزی بلوچستان نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
حمیرا ریگی درباره نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه استان اظهار کرد: 
بنده فکر می کنم که منطقه آزاد چابهار باید هم سطح با جایگاه چابهار به 
عنوان یک نقطه بین المللی و به عنوان دروازه ملل نقش آفرینی کند، که 
البته هنوز کمی فاصله است ولی کار بسیار خوب و بزرگی در منطقه آغاز 
شده و این حرکت جای امیدواری دارد که این شروع، شروع خوبی است 

و انتظاری هم نیست که در ابتدا بخواهیم در سطح بین المللی بدرخشد، 
اما از دیدگاه من منطقه آزاد چابهار بسیار خوب در حوزه های مختلف در 
منطقه ورود کرده است و بی تردید منطقه آزاد چابهار نقش مهمی نه 
اقتصادی کشور و  بلکه می تواند در  تنها در توسعه منطقه چابهار دارد، 

همچنین توسعه کشورهای همجوار ایفاگر نقش باشد.
در  من  سرزمین  زنان  سوزن دوزی  که  می گویم  افتخار  با  افزود:  وی 
کنار  در  خصوص  به  نمایشگاه  این  در  حاضر  غرفه  های  تمامی  میان 
شرکت کنندگان خارجی، همچون الماسی می درخشید و بنده همیشه معتقد 
بودم که از این هنر به تنهایی می توان بهره برداری مطلوبی در جهت رونق 

کسب و کار و معیشت مردم استان سیستان و بلوچستان نمود.
ریگی داد: سازمان منطقه آزاد چابهار در اقدامی شایسته و قابل تقدیر 
و  مدیران  از  دارد  جا  که  است  گرفته  برعهده  را  جشنواره  این  میزبانی 
مسئولین این سازمان نهایت تشکر را داشته باشم که هنر بی بدیل زنان 
نمایش  به  شکیل  و  زیبا  چنین  بین الملل  جامعه  و  ایران  برای  را  بلوچ 

درآورده است.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور بروئنی تاکید کرد: زنان سیستان و 
بلوچستان یک بار دیگر به دنیا ثابت کردند که بانوان ایرانی هنرمندترین 
آثار  امکانات،  با کمترین  زنان در تمام دنیا هستند که  افتخارترین  با  و 

منحصربه فردی را خلق می نمایند که چشم نوازی می کند.

بازیگروطراحلباسمدومدیرگروهتاراول:
هنرسوزندوزیزنانبلوچقابلیتجهانیشدندارد

جریان  درخصوص  اول  تار  گروه  مدیر  و  لباس  طراح  و  سینما  بازیگر 
طراحی های لباس مجموعه تار اول که برگرفته از هنر سنتی و مدرن 
است، بیان کرد: ما در حدود یازده سال پیش جریانی را با نام تار اول 
راه اندازی نمودیم که هدف از این طرح تلفیق بافت پارچه با سبک قدیم 
و هنر طراحی نوین است که خروجی این مدل کار، نیاز امروز جامعه ما 
می باشد. نگاه بنده برای راه اندازی این مجموعه بر پایه حفظ و احیای 
هنر پارچه بافی بود و معتقد هستم ماشینی شدن این روزها تا حدودی در 
حال از بین بردن هنرهای دستی است و هدف گروه ما حفظ و نگهداری 

صنعت دستی است.
لباس  و  مد  جشنواره  در  اول  تار  گروه  حضور  درباره  اسکندری  ستاره 
فجر اظهار داشت: ما اولین دوره است که در جشنواره مد و لباس فجر 
و  چابهار  در  بین المللی  رویداد  این  که  بسیار خوشحالم  و  داریم  حضور 
با هدف حفظ و احیای هنر شگفت انگیز سوزن دوزی برگزار شد. اتفاق 
بسیار خوبی که در حاشیه این جشنواره رخ داده است، تبادل فرهنگی 
میان هنرمندان داخلی و خارجی بود که با توجه به محدودیت هایی که 
ما در کشور شاهد هستیم این برنامه باعث شد که با عنایت به حضور 
به  هنر سوزن دوزی  توسعه  در  جدید  نگاه  نوع  یک  خارجی،  هنرمندان 
کشور ورود پیدا کند که این رخداد بسیار برای ما با ارزش است؛ به عنوان 
مثال طرح های اروپا که با مدل های داخلی ما هیچ سنخیتی ندارد، در 
این نمایشگاه حضور داشتند و تلفیق بسیار جذابی در مدل های اروپایی با 

رویکرد هنر دستی ایران در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

وی در ادامه افزود: من برای اولین بار بود که به چابهار سفر کردم و از 
اینکه این  رسانه ها موضوعات مختلفی را در این خصوص شنیده بودم؛ 
جشنواره در این منطقه برگزار شد یک رخداد بسیار خوب است، با این نگاه 
که زنان هنرمندی که در یک منطقه در حال کار هستند و این جشنواره 
با فرهنگ های متفاوت برخورد داشته باشند و  بانوان  باعث  شد که این 
همچنین شرکت کنندگان از اقصا نقاط ایران و جهان با فرهنگ زنان بلوچ 
آشنا شدند و مهم ترین نکته این جشنواره آشنا شدن همه شرکت کنندگان 
خارجی با ظرفیت ها و پتانسیل های هنر زنان سوزن دوز این منطقه از کشور 
بود؛ همچنین اگر ما مباحث آموزشی در این حوزه را جدی بگیرم و بتوانیم 
بر تلفیق این هنر با مد و طرح روز بیشتر کار کنیم، می توانیم شاهد اتفاقات 
بسیار خوب در این صنعت با مشارکت هنرمندان منطقه چابهار باشیم و از 

دیدگاه من سوزن دوزی این قابلیت را دارد که به تمام جهان صادر گردد.
اقتصاد هنر دستی سوزن دوزی در منطقه چابهار  اسکندری درخصوص 
با طراحی های  اینکه  بازتعریف شود، به معنای  گفت: اگر سوزن دوزی 
مرزی  تعبیری  به  و  دارد  را  شدن  جهانی  قابلیت  گردد،  آمیخته  جدید 
ادامه  ابد  تا  که  باشد  دستی  هنرهای  جنس  از  می تواند  و  نمی شناسد 
خواه داشت و در طراحی های مختلف و مدرن در پوشاک استفاده شود؛ 
به شرط اینکه تبلیغ درست از این هنر در عرصه های داخلی و خارجی 
صورت پذیرد و از هنر زنان بومی منطقه استفاده شود و با طرح های روز 
و مدرن ترکیب گردد و به کشورهای مختلف و شهرهای دیگر در داخل 
ایران صادر شود و نه تنها به عنوان صرفا پوشاک و لباس، بلکه به عنوان 
طرح هایی در قالب کیف، کفش، روتختی و هزاران طرح دیگر و... چراکه 
این هنر می تواند بسیار گسترده مورد استفاده قرار بگیرد و بسیار حیف 

است که صرفا در یک جامعه و به صورت بومی خالصه بماند.
و  جشنواره  درمورد  اول  تار  گروه  مدیر  و  لباس  طراح  و  سینما  بازیگر 
نمایشگاه مد و لباس فجر افزود: از دیدگاه من این جشنواره بسیار جذاب 
است و معتقد هستم که ما باید به سمتی حرکت کنیم که در مد و پوشاک 

خودمان، فرهنگی از هنر کشورمان وجود داشته باشد.
توسعه  در  چابهار  آزاد  منطقه  نقش  درخصوص  پایان  در  اسکندری 
آزاد  منطقه  نقش  بی تردید  کرد:  تاکید  محلی  جوامع  دستی  هنرهای 
چابهار در این امر بسیار موثر است؛ زمانی که ما نام یک منطقه آزاد را بر 
روی یک منطقه می گذاریم، ناخواسته یکسری امکانات برای آن نقطه 
ایجاد می شود و این اتفاق می تواند در مسیر توسعه منطقه ای بسیار موثر 
باشد. از دیدگاه من نقش آقای دکتر کردی به عنوان مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد چابهار بسیار تاثیرگذار و کلیدی است و نگاه ایشان به عنوان 
باالترین مقام اجرایی به انتشار فرهنگ بومی منطقه چابهار پراهمیت و 
سازنده است و از دیدگاه بنده، نگاه آقای دکتر کردی به توسعه و صادرات 

فرهنگ بومی منطقه آزاد چابهار بسیار ارزشمند است.

طراحمدولباسومدیردانشگاهمدآرتایران:
چابهاربرایایرانوایرانبرایچابهار

40سال  از  بیش  که  ایران  آرت  مد  دانشگاه  مدیر  و  لباس  و  مد  طراح 
است که در فرانسه و در حوزه های طراحی و مد فعالیت دارد، درخصوص 

گزارشبرگزاریهشتمینجشنوارهبینالمللیمدولباسفجردرمنطقهآزادچابهار:

خوشامکرانونقشبیمثالش
جشنواره مد و لباس فجر بیان کرد: بنده تمام عمرم را در حوزه بین الملل 
فعالیت داشته ام و هیچ وقت مرزها برایم معنی نداشته است و همیشه 
فراتر از مرزها هدفگذاری کرده ام و بسیار خوشحال شدم که امسال این 
جشنواره در چابهار برگزار شد. من یکی از بانیان جشنواره مد و لباس 
فجر بودم و نگاهم این بود که دانشگاه مد آرت را با جشنواره مد و لباس 
فجر مرکزیت بدهم و سه سال پیش با هفت کشوری که ارتباط داشتم 
و حوزه کاری من بودند را به ایران دعوت کردم و امسال می بینم که 
آن فعالیتی که ما انجام دادیم، چندین برابر شده و من بابت این موضوع 

بسیار خوشحال هستم.
شهال یاری بخت در ادامه افزود: ما درمورد سوزن دوزی در چابهار خیلی 
صحبت می کنیم و فکر می کنیم که تنها سوزن دوزی است که می تواند 
که  در صورتی  کند،  اشتغال  ایجاد  بلوچستان  و  سیستان  و  چابهار  در 
می توانند  که  دارد  وجود  منطقه  در  زیادی  فوق العاده  پتانسیل های 
می توانند  حتی  و  گیرد  قرار  بهره برداری  مورد  تنهایی  به  کدام  هر 
به  بنابراین  باشند؛  منطقه  در  سوزن دوزی  هنر  برای  قوی  پشتیبانی 
از  دهیم،  انجام  را  دیگری  کارهای  از  خیلی  باید  سوزن دوزی  واسطه 
توسعه  برای  خوبی  بسیار  فرصت  یک  چابهار  آزاد  منطقه  من  دیدگاه 
منطقه سیستان و بلوچستان است و به واسطه این منطقه آزاد می توان 
برگزار  نقطه  این  در  را  زیادی  بین المللی  نمایشگاه های  و  جشنواره ها 
ظرفیت  از  و  نمود  معرفی  چابهار  واسطه  به  با  ایران  بتوان  تا  کرد 
منطقه آزاد به عنوان ورود به دروازه جهانی استفاده کرد. ما باید از این 
ظرفیت پهناور مرزهای ایران بیشترین بهره را ببریم و از پتانسیل همه 
کشورهای همسایه که ایران برای آنها اهمیت دارد، استفاده کنیم و به 
اعتقاد بنده اگر مدیریت درستی داشته باشیم، ما صرفا با یک جمعیت 
500میلیون  از  بیش  ما  بلکه  نیستیم  روبه رو  کشور  در  83میلیونی 
و  پروژه ها  با  خوب  و  منسجم  مدیریت  یک  با  باید  و  داریم  جمعیت 
یکسری چارچوب های مشخص و با استفاده از تجربه کشورهای موفق 
بالقوه  پتانسیل  این  از  بتوانیم  تا  ببریم  را  بهره  بیشترین  این حوزه  در 
به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم و انشااهلل بتوانیم چابهار را 

به اوج خود برسانیم.
بنده  نگاه  از  داشت:  اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  درخصوص  یاری بخت 
مکانی  بهترین  چابهار  و  است  دبی  چابهار  است،  هنگ کنگ  چابهار، 
به  نیاز  فقط  ببینیم،  آن  در  موفقیت ها  بهترین  می توانیم  ما  که  است 
یک مدیریت منسجم داریم. ما در دنیا، در یک دهکده جهانی هست و 
نمی توانیم بگوییم که فقط ایران و یا چابهار هستیم، وقتی من به شما 
می گویم که چابهار برای ایران و ایران برای چابهار یعنی باید کاری کنیم 
از  استفاده  با  بتوانیم  نماییم که  را قوی  که آن قدر ریشه های خودمان 
تمام هنر و فرهنگ دیرینه ای که در کشور عزیزمان داریم، با کشورهای 

دیگر رقابت کنیم.

سفیرپاکستاندرجمهوریاسالمیایران:
بندرچابهاروبندرگوادر

مکملهمدرتوسعهتجارتآزادهستند

و  مد  جشنواره  درخصوص  ایران  اسالمی  جمهوری  در  پاکستان  سفیر 
لباس فجر بیان داشت: در ابتدا به تمامی مردم ایران چهل سالگی انقالب 
و  آمدم  چابهار  به  که  است  بار  اولین  بنده  می کنم؛  عرض  را  اسالمی 
برای اولین بار که در یک جشنواره حضور پیدا کردم که به این زیبایی 
لباس های محلی و منطقه ای را به نمایش گذاشته بودند و معتقدم که با 
توجه به نزدیکی فرهنگی بین ایران و پاکستان از منظر لباس، زبان و 
همه چیز دیگر، باعث هم افزایی بیشتر مردمان دو کشور به هم می شود؛ 
همین سوزن دوزی بلوچستان ایران به کار بلوچی دوزی ما در پاکستان 
بسیار نزدیک است، بنابراین بایستی اشتراک و همکاری داشته باشیم و 
آینده  باید سال  که  دادم  پیشنهاد  نمایشگاه  این  برگزارکنندگان  به  من 
یک نمایشگاه مشترک میان مردمان بلوچستان دو کشور برگزار نماییم؛ 
چراکه پوشاک، مد و لباس های ما بسیار به لباس های بلوچستان ایران 

نزدیک است.
ایران اظهار کرد: همان  خانم رفعت مسعود درباره هنر سوزن دوزی در 
گونه که عرض کردم، سوزن دوزی در پاکستان هم به همین شکل وجود 
دارد و ما باید با همکاری مشترک بین دو کشور، هنرمندان سوزن دوز 
از  بتوانیم  و  کنیم  جمع  هم  با  جشنواره  یک  در  را  پاکستانی  و  ایرانی 
ظرفیت همه هنرمندان دو کشور استفاده نماییم و بتوانیم کارهای هنری 
مشترک با تعامل بین هنرمندان ایجاد کنیم. با توجه به اینکه هم منطقه 
بلوچستان ایران و هم پاکستان مردمان کم برخوردارتر از امکانات دارد، 
یکی از راه های کمک به این مردم زحمت کش، توسعه هنرهای دستی 
آنها است و موظف هستیم کار و هنر این هنرمندان را به دنیا معرفی 

نماییم.
وی در ادامه درخصوص منطقه آزاد چابهار گفت: هنوز خیلی کارها است 
که باید اینجا انجام شود، ولی به شما می گویم که منطقه آزاد چابهار در 
مسیر درست توسعه قرار دارد و امیدوارم که روز به روز شاهد پیشرفت 
منطقه آزاد چابهار باشیم؛ چراکه این اتفاق حتی برای پاکستان هم خوب 
مناطق،  این  دو  هر  گوادر،  پاکستان  در  و  است  چابهار  ایران  در  است؛ 
منطقه آزاد هستند، ما باید بین این دو بندر، تجارت آزاد مشترک داشته 

باشیم تا به مردمان دو کشور کمک شوند.
سفیر پاکستان در جمهوری اسالمی ایران درباره رقابت بین بندر چابهار 
و بندر گوادر تاکید کرد: این دو بندر رقیب هم نیستند، بلکه می توانند 
برای سرمایه گذاری  آزاد است که  باشند، هر سرمایه گذاری  مکمل هم 
منطقه مورد نظر خود را در هر کشوری انتخاب کند؛ من وجود این دو 
منطقه آزاد را بسیار مثبت می دانم و ما هم دوست داریم که روابط مان با 

کشور هند خوب شود و شاید این اتفاق و حضور هندی ها در چابهار باعث 
بهبود روابط بین هند و پاکستان هم شود.

سفیرمالزيدرجمهوریاسالمیایران:
اززیرساختهایمنطقهآزادچابهارشگفتزدهشدم

سفیر مالزي در جمهوری اسالمی ایران درخصوص اولین تجربه سفر به 
منطقه آزاد چابهار بیان داشت: بنده اولین باری است که به چابهار سفر 
کرده ام، این قبیل نمایشگاه ها را در تهران زیاد دیده ام و بسیار مایل بودم 
این منطقه آشنا  با  نزدیک  از  بیایم و  به چابهار  این جشنواره  برای  که 
شوم و از ظرفیت ها تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد چابهار هم دیدن کنم 
ایران و مالزی به  اقتصادی بیشتری بین دو کشور  بتوانیم همکاری  تا 

واسطه ظرفیت های این منطقه داشته باشیم.
من  کرد:  اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  ظرفیت های  درباره  یحیي  رستم 
منطقه  این  درخصوص  رسانه ها  طریق  از  چابهار  به  سفر  از  قبل  تا 
آمدم،  منطقه  این  به  خودم  که  زمانی  بودم؛  شنیده  را  زیادی  اخبار 
آزاد چابهار شگفت زده  زیرساخت در منطقه  این همه  ایجاد  از  واقعا 
و  چابهار  بین  راه آهن  باید  زودتر  هرچه  که  دارم  تاکید  و  شدم 
این  در  بیشتری  پتانسیل های  از  بتوان  تا  شود  راه اندازی  افغانستان 
بهره برداری  پروژه  این  از  زودی  به  امیدوارم که  و  برد  بهره  منطقه 

شود.
وی درخصوص معافیت بندر چابهار از تحریم ها و همکاری های تجاری 
اینکه چابهار از  ایران و مالزی افزود: با وجود  بیشتر در این مسیر بین 
بخشی از تحریم های آمریکا معاف است، اما سیستم کشتیرانی جهانی و 
همچنین سیستم بانکی جهانی هنوز تحت تاثیر تحریم ها هستند و هدف 
درخصوص  منطقه  مسئولین  با  بتوانم  که  بود  این  این سفر هم  از  من 
ایجاد راهکار در جهت همکاری های بیشتر گفت و گو کنم و به عقیده من 
تجارت صرفا جابجایی کاال نیست و باید حتما شرایط مالی و پرداخت 
را هم در مسیر تجارت بهبود بخشید و معتقدم با توجه به اینکه چابهار 
به نسبت بنادر دیگر ایران جدیدتر است، پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار 
زیادتری دارد و ما امیدواریم که به زودی بتوانیم این پتانسیل ها را بالفعل 

کنیم.
سوزن دوزی  هنر  درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  در  مالزي  سفیر 
از  بلوچ در جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفت: به واقع  زنان 
مالزی  و چون  حیرت زده شدم  و  و طرح شگفت زده  رنگ  این همه 
زیادی  بسیار  فرهنگی  شباهت های  است،  اسالمی  کشور  یک  هم 
زنان  سوزن دوزی  هنر  درخصوص  دارد؛  وجود  مالزی  و  ایران  بین 
در  دستی  هنری  این  تاکنون  که  کنم  اشاره  نکته  این  به  باید  بلوچ 
مالزی ارائه نشده است و من امیدوارم که این هنر در کشور ما هم 
مالزی  در  خوبی  بسیار  استقبال  مورد  می تواند  مطمئنا  و  شود  ارائه 

بگیرد. قرار 

طراحمدولباسازکشورفرانسه:
بانگاهصرفااحساسینمیتوانهنردستیراتوسعهداد

حوزه  در  کاری  سابقه  سال  سی  با  لباس  و  مد  طراح  پرند  شادي 
درخصوص  فرانسه  از کشور  لباس  مد  و  مدرک طراحی  دارای  و  مد 
جشنواره مد و لباس فجر در منطقه آزاد چابهار بیان کرد: زمانی که 
داشته  حضور  جشنواره  این  داور  عنوان  به  که  شده  اعالم  بنده  به 
این  کلی  طور  به  و  نداشتم  خصوص  این  در  ایده ای  هیچ  باشم، 
جشنواره را نمی شناختم؛ من قبال در جشنواره های مختلفی در دنیا از 
انگلیس، فرانسه، سوئیس و آمریکا شرکت کرده بودم، زمانی به این 
و  نداشتم  را  خوب  اتفاق  همه  این  انتظار  اصال  کردم  ورود  جشنواره 
به نظر من این جشنواره بسیار پر محتوا برگزار شد و اعتقاد دارم که 
دلیل این همه اتفاق خوب به خاطر منطقه چابهار است که برای این 
این  می شد  برپا  تهران  در  جشنواره  این  اگر  و  شد  انتخاب  جشنواره 
باید  که  است  هنری  واقعا  بلوچ  سوزن دوزی  نداشت.  دستاورد  همه 
را در  بومی و محلی چابهار  این هنر  باید  و  بیشتر روی آن کار کرد 

نمود. معرفی  بین المللی  عرصه های 
وی در ادامه درباره هنر سوزن دوزی و کمکی که این هنر صنایع دستی 
داشته  عرصه  این  در  شاغل  زنان  و  محلی  جوامع  اقتصاد  به  می تواند 
باشد، اظهار داشت: بی تردید این هنر می تواند کمک شایانی به اقتصاد 
زنان هنرمند استان و منطقه چابهار داشته باشد، از دیدگاه من باید این 
هنر به همین شکل سنتی در این منطقه حفظ شود، ولی باید در کنار 
این  روز  مدرن  و طرح های  با مدل ها  بتوانیم  آن،  حفظ شمایل سنتی 
هنر زنان بلوچ را ادغام نماییم. از دیدگاه من هر تکه از سوزن دوزی، 
براساس  این هنرها  زیبا است و همه  بسیار  یک داستان و یک رمان 
رنگ آمیزی ها  اگر  که  هستم  مطمئن  و  می باشد  قدیمی  اسطوره های 
در کنار یک سیستم تجاری درست می توان  را قوی کنیم،  و طرح ها 
پتانسیل بزرگ در این منطقه بهره  های بسیار زیادی در سطح  از این 

بین المللی به دست آورد.
هنر  این  توسعه  در  چابهار  آزاد  منطقه  نقش  درخصوص  پرند  شادی 
توسعه  در  چابهار  آزاد  منطقه  نقش  بی شک  گفت:  منطقه  در  بومی 
داشتن  احساسی؛  صرفا  نگاه  با  نه  اما  است،  پررنگ  بسیار  هنر  این 
حس احساسی در جهت توسعه هنر منطقه بسیار خوب است اما کافی 
تیم حرفه ای و تشکالتی  به تشکیل یک  نیاز  این هنر  توسعه  نیست، 
دارد تا با برنامه ریزی و هدفگذاری بتوانند این صنعت هنری را در این 
منطقه توسعه دهند و در جهت رسیدن و دستیابی به بازارهای جهانی 

و بین المللی هدایت کنند.



هشتمین  بین الملل  بخش  خبری  نشست 
جشنواره مد و لباس فجر با حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل موسسه 
توسعه هنرهای معاصر و اصحاب رسانه داخلی 

و خارجی در چابهار برگزار شد.
بومیزا،  اروسیا  خبری،  نشست  این  ابتدای  در 
سوال  طرح  به  تونس  فرهنگ  رادیو  خبرنگار 
مسئوالن  توضیح  ارائه  خواستار  و  پرداخت 
این دوره  آثار و طراحان  انتخاب  درباره نحوه 
از جشنواره و چگونگی شکل گیری این رویداد 

شد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  کردی  عبدالرحیم 
آزاد چابهار در پاسخ به این سواالت، به پیشینه 
اشاره  منطقه  این  اقتصادی  رشد  و  چابهار 
نقاط  مهم ترین  از  یکی  چابهار  گفت:  و  کرد 
استراتژیک در منطقه است که طی دهه های 
این  توسعه  بر  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیر 
مهم ترین  ازجمله  است،  شده  تاکید  بخش 
منطقه  این  جغرافیای  چابهار،  ویژگی های 
این موقعیت جغرافیایی  به  واسطه  زیرا  است؛ 
بازارهای مهمی را به یکدیگر متصل می کند.

بین الملل  بخش  میزبانی  نحوه  درباره  او 
جشنواره مد و لباس فجر در چابهار گفت: ما 
در قبال جامعه محلی چابهار نوعی مسئولیت 
اجتماعی داریم که در مباحثی چون آموزش، 
توانمندسازی  و  زیست  محیط  بهداشت، 
خالصه می شود. بر همین مبنا ما سعی کردیم 
سمت  به  را  محلی  زنان  آموزش  ابزار  با  که 

توانمندسازی سوق دهیم.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تصریح کرد: بر مبنای تمرکز و توجه بر هنر 
اردیبهشت ماه  بلوچستان،  منطقه  سوزن دوزی 
سال جاری توافق نامه ای در راستای برگزاری 
با  لباس فجر  و  بین الملل جشنواره مد  بخش 
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منعقد شد. به این واسطه توانستیم با همکاری 

نشــان مهتاب ادای احترام به پیشکسوت سوزن دوزی است

امکان  معاصر،  هنرهای  توسعه  موسسه 
برقراری ارتباط را با طراحان داخلی و خارجی 
برای عالقه مندان به این عرصه فراهم کنیم، 
ضمن اینکه در درون این رویداد، کارگاه های 
برجسته  مدرسان  حضور  با  نیز  آموزشی 
با  که  امیدواریم  بنابراین  شد؛  اجرا  خارجی 
باشیم  شاهد  را  خوبی  اتفاقات  اتمام جشنواره 
فضای  داشته ایم،  که  مذاکراتی  با  بتوانیم  و 

بین المللی مد را به فضای ملی متصل کنیم.
توسعه  موسسه  مدیرعامل  افضلی،  مهدی 
هنرهای معاصر نیز در ادامه این جلسه گفت: 
و  مد  جشنواره  که  است  سالی  هشتمین  این 
لباس فجر برگزار می شود، اما از سومین سال 
بخش بین الملل به این رویداد مهم افزوده شد. 
سال گذشته جشنواره مد و لباس فجر با حضور 
9کشور در تهران شکل گرفته اما در این دوره 
با توافق نامه ای که منعقد شد، بخش بین الملل 
مد و لباس با حضور 21کشور در منطقه چابهار 

برگزار شد.
ادامه داد: امیدواریم که در سال های آینده  او 
حیطه  فرهنگی  اشتراکات  مبنای  بر  بتوانیم 

در نشست خبری بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد و لباس فجر مطرح شد:

انتخاب  نحوه  دهیم.  گسترش  را  بین الملل 
آثار و طراحان نیز بر مبنای یک خرد جمعی 
توسط  شورایی  در  آثار  البته  گرفت  صورت 
داوران مورد بررسی قرار گرفت و برای حضور 

در جشنواره انتخاب شد.
معاصر  هنرهای  توسعه  موسسه  مدیرعامل 
و  داد  توضیح  مهتاب  نشان  بخش  درباره 
گفت: در راستای احترام به پیشکسوت عرصه 
حقی  که  نوروزی  مهتاب  خانم  سوزن دوزی، 
جدی بر گردن مردم این خطه دارند، ما نشان 
مهتاب را طراحی کردیم. در این راستا طی این 
اعالم  را  اول  مقام  و یک  برگزیده  دوره یک 

خواهیم کرد.
گفت:  تایمز  گلوبال  نشریه  خبرنگار  این،  لی 
با  ایران  لباس  و  مد  فضای  ارتباط  برای 
رویکردی  چه  آنان،  حضور  و  چینی  طراحان 

را مد نظر دارید؟
این  در  گفت:  سوال  این  به  پاسخ  در  کردی 
فرهنگی  اشتراکات  از  می توانیم  ما  راستا 
شرکت کنندگان  اینکه  ضمن  کنیم  استفاده 
چینی در این فستیوال نیز می توانند موضوعات 

در  روابط  تقویت  و  توسعه  برای  را  مشترکی 
حوزه فرهنگ و هنر معرفی کنند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری بیان کرد: 
یک  بلوچ  سوزن دوزی  که  است  این  ما  باور 
توانسته  بلوچ  قوم  که  است  فرهنگی  اصالت 
این  که  داریم  سعی  ما  و  کند  حفظ  را  آن 
هنر را حفظ، مراقبت و ثبت کنیم. در همین 
مسئله  روی  بر  گذشته  سال  سه  طی  راستا 
خود  تالش  تمام  و  کرده ایم  کار  سوزن دوزی 
را به کار بستیم تا بتوانیم این هنر و اصالت را 

با سایر نقاط دنیا پیوند دهیم.
در  چابهار  تجاری  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
نتیجه  درباره  دیگر  خبرنگار  سوال  به  پاسخ 
گفت:  اجرا«  تا  »ایده  کارگاه  در  اجرایی  آثار 
دارند  حضور  26طراح  بر  بالغ  کارگاه  این  در 
حضور  با  را  طرح هایی  روز  سه  این  طی  که 
اساتید ایتالیایی اجرا کرده اند. پس از اتمام این 
جشنواره، یک مهلت زمانی نزدیک به یک ماه 
برای این طراحان تعیین خواهد شد تا بتوانند 
آثار خود را به  صورت کامل تکمیل و برای ما 
ارسال کنند. در نهایت این آثار در نمایشگاهی 
ایتالیایی به نمایش گذاشته خواهد شد و آثاری 
را  کشور  این  سرمایه گذاران  نظر  بتوانند  که 

جلب کنند، به تولید انبوه دست خواهد یافت.
خبرنگاران  سوال  دیگر  به  پاسخ  در  کردی 
رفع  برای  رویکردی  چه  اینکه  بر  مبنی 
زنان سوزن دوز  به  مالی  پرداخت های  فاصله 
است  این  ما  سعی  تمام  گفت:  دارد،  نظر  مد 
را  واسطه ها  امر  این  از  پیشگیری  برای  که 
حذف کنیم بر همین مبنا ما در این جشنواره 
طراحان را با صنعتگران و مصرف کنندگان در 
راه  تنها  من  نظر  به  دادیم.  قرار  چرخه  یک 
کردن  روشن  و  شفافیت  مشکالت  این  حل 
مسیرهاست، زیرا با این روش می توان رانت ها 
حق  و  کرد  قطع  را  چنینی  این  ارتباطات  و 

مسلم زنان سوزن دوز را به آنان بازگرداند.

اخبار منطقه آزاد چابهار

بلوچستان و مالزی 
روابط تاریخی و فرهنگی 

خوبی دارند که باید 
مستحکم تر شود
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نشست مدیران بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد و لباس فجر با طراحان برتر ایتالیا:

 Chiefe مدرسان آکادمی بررا و نماینده شرکت
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با  نشست  در 
هنرهای  توسعه  موسسه  مدیرعامل  و  چابهار 
این رویداد در  ابعاد مختلف  بررسی  به  معاصر 

چابهار پرداختند.
با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، 
معاصر  هنرهای  توسعه  موسسه  مدیرعامل 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  و 
سازمان منطقه آزاد چابهار، نشست صمیمانه ای 
شرکت  نماینده  و  بررا  آکادمی  مدرسان  با 

Chiefe ایتالیا برگزار شد.
در این نشست، پویا فیض نیا، نماینده موسسه 
فضای  به  توجه  لزوم  بر  نماد  معاصر  میراث 
بین الملل در عرصه مد و لباس تاکید کرد و در 
این  باره گفت: امروز فضای مد و لباس ایران 
ارتباطات  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
ایران  بتوانیم  تا  هستیم  بین  المللی  فضای  با 
چنین  بنابراین  کنیم،  خارج  بسته  فضای  از  را 
رویدادی که به  واسطه حمایت موسسه توسعه 
هنرهای معاصر و سازمان منطقه آزاد چابهار رخ 

داد، بسیار حائز اهمیت است.
از  عالقه مندان  گسترده  استقبال  به  او 
کرد  اشاره  اجرا  تا  ایده  آموزشی  کارگاه های 
با  جشنواره  فضای  در  کارگاه ها  این  افزود:  و 
اما جالب تر  روبه رو شد،  توجهی  قابل  استقبال 
این بود که اساتید ایتالیایی نیز پس از حضور در 
ایران شگفت زده شدند؛ زیرا آنان انتظار چنین 
نداشتند،  ایران  در  را  خاصی  فرهنگی  فضای 
فضای  در  موجود  استانداردهای  اینکه  ضمن 
نمایشگاهی جشنواره نیز برای این گروه بسیار 

جالب بود.
ادامه این جلسه، مهدی افضلی مدیرعامل  در 
درباره حضور  معاصر  هنرهای  توسعه  موسسه 
جشنواره  از  دوره  این  در  بین المللی  مدرسان 
توسعه  بر  عالوه  مدرسان  این  حضور  گفت: 
می کند  فراهم  را  امکان  این  آموزشی،  فضای 
که بتوانیم ایران را به شکل درست و منطقی 
معرفی کنیم، چراکه پس از حضور این افراد در 
ایران یقینا اساتید دیگری نیز متوجه ارزشمندی 
را  این فضا  و  ایران می شوند  فرهنگی  فضای 
برای حضور دیگر افراد و رشد آموزش و توسعه 

فراهم می کند.
زیبای  هنرهای  آکادمی  مدرس  نوجی،  سرجو 
تجربه  نشست،  این  ادامه  در  میالن  در  بررا 
گفت:  و  خواند  توجه  قابل  را  ایران  در  حضور 
ایران برای من بسیار جذاب  تجربه حضور در 
بود به همین خاطر در این دوره سعی کردیم 
از  بخش  این  وارد  را  غنی تری  دوره های  که 

تلفیق سنت ها و نگاه ایرانی با زبان بین المللی 

بستر  در  بار  این  ما  واقع  در  کنیم.  جشنواره 
کارگاه های آموزشی سعی کردیم که برنامه های 

پیچیده تری را دنبال کنیم.
او افزود: در این دوره ما معنا و مفهومی را دنبال 
کردیم تا به  واسطه آن بتوانیم بر پایه ریشه ها 
و سنت ها یک زبان بین المللی برای مد و لباس 
به  بتواند  این عرصه  تا  آوریم  به دست  ایرانی 

بازارهای جهانی معرفی و عرضه شود.
بررا  آکادمی  مدرس  دیگر  دوزی،  گیرا  لوکا 
شرکت کنندگان  اشتیاق  جلسه،  این  در  ایتالیا 
و  گسترده  بسیار  اجرا  تا  ایده  کارگاه های  در 
قابل توجه دانست و بیان کرد: مسئله اشتیاق 
شرکت کنندگان برای من بسیار غافلگیرکننده 
بود. نکته دیگر تفاوت سنی شرکت کنندگان در 
این دوره ها بود، زیرا ما از طراحان جوان تا افراد 
میانسال را نیز در این گروه ها داشتیم اما با این 
وجود همکاری ها بسیار خوب بود، البته خالف 
افراد مسن تر به واسطه تجربیاتی که  انتظار ما 

داشتند، بهتر توانستند با فضا همراه شوند.
او تصریح کرد: ما طی این جلسات سعی کردم 
سنت ها  چگونه  که  بیاموزیم  طراحان  به  که 
کنند.  تلفیق  جهانی  زبان  با  را  ایرانی  نگاه  و 
کارگاه  نخست  جلسات  در  که  معرفی  همین 
در  را  بیشتری  اشتیاق  حتم  به طور  داد،  رخ 
ما  برای  بسیار  که  کرد  ایجاد  شرکت کنندگان 

جذاب و قابل توجه بود.
رزالیو باربوزا، نماینده شرکت Chiefe در ایتالیا 
این  کاری  فضای  و  فعالیت ها  معرفی  به  نیز 
کمپانی پرداخت و گفت: در این شرکت نزدیک 
به 25برند مطرح اروپا و آمریکا فعال هستند و 
نزدیک به 220کارمند که بالغ بر 50نفر آن ها 
صرفا بر روی تبدیل الگوها کار می کنند، در آن 

فعال هستند.
او ادامه داد: چیدمان و نحوه مدیریت غرفه ها 
در این بخش از جشنواره مد و لباس فجر، برای 
من بسیار جالب بود و انتظار این اندازه مدیریت 

و ساماندهی را نداشتم.
باربوزا افزود: اشتیاق گسترده زنان و طراحان در 
این منطقه برای شخص من نیز بسیار جذاب 
بود و باعث شد که از حضور در این فضا واقعا 

لذت ببرم.
در ادامه این نشست، عبدالرحیم کردی رئیس 
هیات مدیره و  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
و  مد  جشنواره  حضور  دالیل  درباره  چابهار 
لباس فجر در این منطقه توضیح داد و گفت: 
همان طور که می دانید مناطق آزاد در تمام دنیا 
دارای تعریف مشخصی هستند و امکان ارائه 
صفر  تعرفه  مالیاتی،  معافیت  چون  خدماتی 
برای واردات کاال، امکان ورود و خروج نیروی 
امکانات  این  از  نیز  دارند و چابهار  را  و...  کار 
بازارهای  ما  راستا  همین  در  است.  برخوردار 
و  پاکستان  نظیر  ایران  اطراف  در  را  خوبی 
بازار هدف پوشاک  برای  افغانستان داریم که 
مدنظر هستند و دسترسی مناسبی نیز از طریق 

چابهار دارند.
اقتصادی، ما در  بر توسعه  ادامه داد: عالوه  او 
مسئولیت های  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان 
اجتماعی خاصی را برای خود تعریف کرده ایم که 
در چهار حوزه آموزش، بهداشت، توانمندسازی 
در  ما  آنچه  زیست خالصه می شود.  و محیط 
این دوره از جشنواره مد و لباس بیشتر بر آن 
اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  داشتیم  تمرکز 
و توانمندسازی زنان بومی این منطقه و رشد 

سوزن دوزی های بلوچ است.

چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار به اقدامات 
سوزن دوزی های  توسعه  زمینه  در  انجام  شده 
بلوچ اشاره کرد و گفت: ما در این عرصه اقداماتی 
چون آموزش، اعزام افراد به نمایشگاه های ملی 
و بین المللی و... را انجام دادیم، اما برداشت من 
این بود که ما با این روش بیش از این امکان 
توسعه نداریم، بنابراین نیازمند ایجاد تغییراتی در 
این زمینه هستیم. تغییراتی که ریشه در تاریخ 
زبان  یک  بتواند  و  باشد  داشته  ما  فرهنگ  و 
بین المللی برای عرضه به بازارهای جهانی به ما 
ارائه دهد. بر همین اساس ما در جشنواره مد و 
لباس فجر، این امکان را فراهم کردیم که زنان 
و دختران بلوچ در کنار طراحان ملی و بین المللی 

حاضر شوند تا شرایط رشد فراهم شود.
برای  بررا  مدرسان  همکاری  لزوم  بر  کردی 
ما  گفت:  و  کرد  تاکید  آموزش  میزان  افزایش 
انتظار داریم که با همکاری بیشتر مدرسان این 
 Chiefe شرکت حضور  البته  صد  و  آکادمی 
بتوانیم فضایی را برای رشد مد و لباس ایرانی با 
تکیه بر تاریخ و فرهنگ منطقه بلوچستان ایجاد 
کنیم. کما اینکه ما در مدرسه عالی هنر نیز به 
دنبال همین مقاصد و توانمندسازی هنرمندان 

بلوچ هستیم.
توسعه  موسسه  مدیرعامل  افضلی،  مهدی 
روابط  افزایش  لزوم  بر  نیز  معاصر  هنرهای 
دوستانه بین مدرسان و فعاالن حوزه مد در ایتالیا 
و ایران تاکید کرد و گفت: رابطه دیپلماسی ایران 
از دیرباز در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی و... به دلیل قرابت هایی که وجود دارد، 
با ایتالیا دوستانه بوده است. وظیفه و رسالت ما 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این است که 
بتوانیم روابط هنری را توسعه دهیم؛ بر همین 
مبنا ما تا امروز بالغ بر 15پروژه مشترک با ایتالیا 
داشته ایم که از اکسپوهای جهانی تا بینال ها را 

در برمی گیرد.
کشور  یک  ایتالیا  تردید  بدون  افزود:  او 
توسعه یافته است، ما نیز به  عنوان یک کشور 
به سمت  توسعه، تالش می کنیم که  در حال 
توسعه حرکت کنیم، اگرچه می دانم که موانع 
در این راه جدی است اما ما نیز همت و عزمی 

جدی برای رسیدن به رشد داریم.
معاصر  هنرهای  توسعه  موسسه  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: به دلیل روابط صمیمانه ای که 
به آن اشاره کردم، ما انتظار داریم که کمک و 
مساعدت فعاالن حوزه مد در ایتالیا به طراحان 
ایرانی بیشتر شود زیرا ما به لحاظ محتوا کشوری 
بسیار غنی هستیم اما متاسفانه در زمینه ارائه با 

مشکالتی داریم که نیازمند اصالح است.

سفیر مالزی در ایران با مدیرعامل سازمان 
دوجانبه  روابط  و  دیدار  چابهار  آزاد  منطقه 
این منطقه با کشورش را مورد بررسی قرار 

دادند.
سازمان  مدیرعامل  کردی  عبدالرحیم 
منطقه آزاد چابهار در نشست با رستم یحیی 
سفیر مالزی در ایران، گردشگری، صنایع، 
صادرات و تجارت را زمینه های خوبی برای 
همکاری های بیشتر میان مالزی و منطقه 

آزاد چابهار عنوان کرد.
وی در این  باره اظهار داشت: با راه اندازی 
دو بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری در 
این  بارگیری در  افزایش ظرفیت  چابهار و 
بنادر به 8 و نیم تن در سال، زیرساخت های 
مناسبی برای توسعه ترانزیت در منطقه به 
پیشرفت های  همچنین  و  آمده  وجود 
در  فوالد  و  پتروشیمی  حوزه  در  خوبی 
سرمایه گذاری  زمینه  که  است  انجام  حال 
با  را  فراوانی  اقتصادی  همکاری های  و 
ایران  شرق  به ویژه  آسیایی  کشورهای 

فراهم می آورد.
50شرکت  هم اکنون  اینکه  بیان  با  کردی 
فقط در زمینه تولید مواد غذایی در منطقه 
این  گفت:  می کنند،  فعالیت  چابهار  آزاد 
بزرگ  صنایع  بودن  دارا  به  واسطه  منطقه 
و  استراتژیک  موقعیت  و  پتروشیمی  و  گاز 
برای  مناسبی  زمینه  ایران،  در  ژئوپلیتیک 
صنایع  و  صنایع  این  بر  مبتنی  تولیدات 

پایین دستی آنها دارد.
و  نفتی  مواد  ذخیره  ترمینال  افزود:  وی 
ساخت  حال  در  نیز  پتروشیمی  تولیدات 
است و این موضوع امکان تولید و صادرات 

بیشتر در منطقه را فراهم می آورد.
به ویژه  ایران  با  مالزی  کردی  عقیده  به 
منطقه بلوچستان اشتراکات و روابط خوبی 
و  دارند  تاریخی  و  فرهنگی  حوزه های  در 
با رستم یحیی پیشنهاد داد این  در گفتگو 
روابط از طریق مراکز دانشگاهی، موسسات 

فرهنگی و جشنواره ها مستحکم تر شوند.
سازمان  مدیرعامل  و  هیات  مدیره  رئیس 
را  منطقه  این  بنادر  چابهار،  آزاد  منطقه 
نسبت  منحصربه فردی  ویژگی های  دارای 
خارج  که  کرد  عنوان  ایران  بنادر  دیگر  به 
و  خلیج فارس  بحرانی  منطقه  از  بودن 
بازارهای  بودن  دسترس  در  هرمز،  تنگه 
منطقه ای چابهار و همچنین قرار گرفتن در 
اختیار  در  را  ویژه ای  امتیازات  آزاد  منطقه 
کشورهای در حال همکاری با این منطقه، 

قرار می دهد.
چابهار  بنادر  افزود:  این  باره  در  وی 
ارزان ترین بنادر ایران برای ترانزیت هستند 
و ورود به منطقه آزاد چابهار نیازی به ویزا 
جایگاه  منطقه  این  اینها  بر  و عالوه  ندارد 
شرق  کشورهای  دسترسی  برای  ویژه ای 

آسیا به بازار افغانستان دارد.
کردی در پاسخ به چگونگی مبادالت مالی 
و  ایران  با  خارجی  سرمایه گذاران  و  تجار 
از  ایران  و  مالزی  میان  تجاری  تبادالت 
آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  چابهار  طریق 
چابهار آمادگی راه اندازی موسسات مالی و 
بانک های مشترک میان ایران و کشورهای 
پهلوگیری  و  دارد  را  مالزی  ازجمله  دیگر 
بنادر  در  گذشته  هفته  یک  در  6کشتی 
این منطقه نیز حکایت از امکانات مناسب 
از  در حال حاضر  دارد که  منطقه  ترانزیت 
زمینی  راه های  و  هوایی  خطوط  طریق 
ترانزیت از چابهار به افغانستان، کشورهای 
اتمام  با  و  دارد  وجود  اروپا  و  میانه  آسیای 
از  استفاده  امکان  چابهار- زاهدان  راه آهن 
تمام  به  ترانزیت  برای  نیز  ریلی  خطوط 

کشورهای همسایه ایران فراهم می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
در دیدار با سفیر مالزی:
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گفتوگوباقدرتاهللطمیمیانمعاونفرهنگی،اجتماعیوگردشگریسازمانمنطقهآزاداروند:

صنعت سبز گردشگری، مزیت رقابتی مناطق آزاد کشور

گفت و گو

منطقه آزاد اروند با دارا بودن دو شهر بزرگ و اصیل آبادان 
آزاد  منطقه  پرجمعیت ترین  خود،  محدوه  در  خرمشهر  و 
کشور محسوب می شود که در این میان به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و وجود سه رود عظیم در این منطقه و همچنین 
غنای فرهنگی این دو شهر جنوبی کشور، دارای ظرفیت ها 
و  گردشگری  حوزه های  در  منحصربه فردی  موقعیت ها  و 
فرهنگی است که عالوه بر اینکه همچنان نیازمند توجه 
ویژه و اقدامات جدی در تمامی بخش  ها می باشد، اما طی 
سازمان  امید،  و  تدبیر  دولت  در  خصوصا  گذشته  سالیان 
کلیه  در  را  چشمگیری  دستاوردهای  اروند  آزاد  منطقه 
فضاهای  توسعه  و  اجتماعی  زمینه های  باالخص  حوزه ها 
است  داشته  گردشگری  و  تفریحی  ورزشی،  درمانی، 
فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اهلل  با  منظور  بدین  که 
نشستیم  گفتگو  به  سازمان  این  گردشگری  و  اجتماعی 
ذیل  در  که  بپردازد  فعالیت ها  این  تشریح  به  ایشان  تا 

می خوانید.  

رسالتاصلیسازمانمنطقهآزاداروند
تالشدرجهترفاهمردم

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند در ابتدا درخصوص دستاوردها و فعالیت های معاونت 
سال  چند  در  اروند  آزاد  منطقه  داشت:  بیان  خود  متبوع 
خوبی  بسیار  دستاوردهای  فرهنگی  حوزه های  در  گذشته 
داشته است؛ در بخش ساخت و بهسازی کتابخانه ها، مراکز 
پرورش فرهنگی کودکان و نوجوانان، مجتمع های هنری، 
کمک  ازجمله  اجتماعی  حوزه های  در  فعالیت  و  سینماها 
تحت  افراد  جهیزیه  تهیه  به  کمک  غیرعمد،  زندانیان  به 
پوشش کمیته امداد، واریز کمک های نقدی به سازمان های 
بازمانده  کودکان  از  اروند، حمایت  آزاد  منطقه  در  حمایتی 
از تحصیل، دوره های توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، 
تعمیر و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای با توجه به نیاز جامعه 
است،  پذیرفته  صورت  گسترده ای  اقدامات  منطقه  جوان 
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  توسعه  حوزه  در  همچنین 
هم مرمت و بازسازی آثار میراث فرهنگی منطقه آزاد اروند 
ازجمله مرمت کلیسای آبادان و مساجد میراثی و همچنین 
حوزه  در  فعالیت  بحث  نیز  و  آبادان  هالل احمر  ساختمان 
گردشگری دفاع مقدس با عنوان راهیان نور که سالیانه در 
حدود 2میلیون نفر در شهرهای آبادان و خرمشهر حضور 
دارند که ظرفیت بسیار قابل توجهی است و در این راستا 
در حوزه باغ موزه دفاع مقدس آبادان و موزه دفاع مقدس 
خرمشهر برنامه هایی داریم که بتوانیم از این دو مکان به 
عنوان جاذبه های گردشگری دفاع مقدس بهره ببریم. در 
حوزه ورزش نیز فعالیت های بسیار خوبی داشته ایم؛ تا قبل 
از دولت دکتر روحانی در منطقه در حدود 8باشگاه ورزشی 
حدود 64باشگاه  به  سال 97  در  آمار  این  که  داشت  وجود 
هیچ  سال 92  از  قبل  تا  همچنین  و  است  کرده  پیدا  ارتقا 
تیم ورزشی از منطقه برای مسابقات قهرمانی کشور اعزام 
نشده بود، ولی از سال 92 تا سال 97 در حدود 132تیم تحت 
عنوان تیم های منطقه آزاد اروند به مسابقات قهرمانی کشور 
اعزام گردیده اند و در سال 97 در حدود 32میزبانی در سطح 
قهرمانی کشور در منطقه صورت گرفته است و نیز در حدود 
64مدال آور در مسابقات قهرمانی کشور داشته ایم که تا قبل 
سال 92 این میزان تنها 7مدال آور بوده اند. در حوزه ساخت 
و تعمیر مساجد نیز سازمان فعالیت های قابل توجه ای داشته 
از  قبل  تا  بهداشت  و  سالمت  بخش  در  همچنین  است، 
سال 92 در حدود 50درصد از مردم آبادان و خرمشهر برای 
موضوعات درمانی به شهرهای دیگر می رفتند که این آمار 
در سال 97 به 15درصد کاهش پیدا کرده است؛ استاندارد 
تخت بیمارستانی در منطقه به ازای هر 950نفر یک تخت 
در سال 92 به 650نفر یک تخت در سال 97 رسیده است 
و همچنین سازمان منطقه آزاد اروند 30دستگاه آمبوالنس 
مجهز برای هر دو شهر آبادان و خرمشهر خریداری نموده 
راستای  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مجموع  در  است. 
خدمت به مردم آبادان، خرمشهر و مینوشهر افتخار دارد که 
در کلیه زمینه های آموزشی، فرهنگی، گردشگری، سالمت 
اجتماعی و گردشگری  و ورزش توسط معاونت فرهنگی، 
طی 5سال گذشته خدماتی را برای رفاه مردم ارائه داده است 
و مصمم هستیم که این خدمات را در جهت بهبود شرایط 
مردم و ماندگاری مردم آبادان و خرمشهر و همچنین جذب 

گردشگران به این دو شهر، ادامه و افزایش دهیم.

عملکردمثبتمنطقهآزاداروند
دردولتتدبیروامید

قدرت اهلل طمیمیان درخصوص عملکرد این منطقه در دولت 
دکتر روحانی و مقایسه آن با گذشته اظهار کرد: شکل گیری 
منطقه آزاد اروند در دو شهر آبادان و خرمشهر را بهتر است 
به دو قسمت تقسیم کنیم، هرچند که کلیات شکل گیری 
این منطقه آزاد در این دو شهر یک نقطه عطف به حساب 
اینکه بتوانیم به جمع بندی مناسب تری  می آید، ولی برای 
است  برسیم، شایسته  اروند  آزاد  منطقه  درخصوص سابقه 
که این مهم را به دو بخش قبل از دولت تدبیر و امید و 
عملکرد  و  نماییم  تقسیم بندی  روحانی  دکتر  دولت  از  بعد 

این منطقه را با این رویکرد مورد بررسی قرار دهیم؛ تا قبل 
از دولت یازدهم تصمیم گرفته شده بوده که برای کمک به 
این منطقه و بازسازی شهرهای آبادان و خرمشهر، سازمانی 
به عنوان سازمان منطقه آزاد اروند تاسیس شود و از ظرفیت 
منطقه آزاد بودن در خصوص رونق و آبادانی این دو شهر 
جنگ زده بهره ببرند، حال اینکه چه رخدادهایی باعث شد 
بازسازی  نتوانستیم تخریب های جنگ را در دوران  که ما 
را  خرمشهر  و  آبادان  به  را  رونق  دوباره  و  کنیم  برطرف 
این  دارد که در  تفسیر مفصل  بازگردانیم، یک صحبت و 
مجال نمی گنجد؛ قبل از دولت دکتر روحانی باریکه ای از 
آبادان و خرمشهر و بندر خرمشهر و شلمچه را  شهرهای 
به عنوان منطقه آزاد اعالم کردند و تقریبا تا قبل از دولت 
و  اقتصادی  تجاری،  رونق  بحث  در  اتفاق خاصی  یازدهم 
فرهنگی با وجود منطقه آزاد شدن هم به وجود نیامد. پس از 
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در اولین سفری که رئیس 
محترم  جمهور به آبادان و خرمشهر داشتند، این دو شهر را 
رسما جزء محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند اعالم نمودند. 
پس از آن، هیات مدیره و کادر جدیدی که هم اکنون هم در 
سازمان حضور دارند، مشغول به کار شدند و امور اجرایی به 
صورت جدی پس از این الحاق آغاز گردید. همانگونه که 
پیش ترگفتم، اگر بخواهیم مقایسه ای بین دولت های قبل و 
دولت تدبیر و امید درخصوص نقش منطقه آزاد اروند داشته 
باشیم، در آمار و ارقام خواهیم دید که عملکرد این منطقه در 
دولت دکتر روحانی با دولت های قبلی قابل مقایسه نیست؛ 
ولیکن در حوزه اجتماعی و موضوعات شهری دو شهر آبادان 
و خرمشهر مشکالتی را از هشت سال دفاع مقدس به دوش 
می کشند که منطقه آزاد به معنای واقعی و به تنهایی قادر به 

برطرف کردن این مشکالت نمی تواند باشد.

فرهنگسازیبانگاهرونقاقتصادی
این  دنبال  به  فرهنگی  معاونت  در  افزود:  ادامه  در  وی 
هستیم که عالوه بر اینکه یک فرهنگ متناسب با اهداف 
وجود  به  شهر  دو  این  در  را  آزاد  مناطق  سازمان های 
اقتصادی  شکوفایی  و  رونق  فرهنگ،  از  بتوانیم  بیاوریم، 
نشاط  دنبال  به  که  این  بر  افزون  آوریم.  وجود  به  نیز  را 
اجتماعی و ترویج فرهنگ اسالمی و ایجاد زیرساخت های 
فرهنگی برای جذب سرمایه گذاران را هستیم، در پی این 
مهم می باشیم که وضعیت جامعه را از استاندارهای الزم 
برخوردار نماییم و مردمی که به هر دلیل می خواهند برای 
بحث  حتی  و  گردشگری  و  سرمایه گذاری  کار،  و  کسب 
توریسم درمانی انتخابی داشته باشند، منطقه آزاد اروند را 
جزء اولویت های خود قرار دهند؛ در این راستا در معاونت 
آموزش،  مدیریت  عنوان  با  زیر مجموعه هایی  فرهنگی 
مدیریت سالمت، مدیریت امور اجتماعی، مدیریت ورزش، 
مدیریت گردشگری و مدیریت فرهنگی تشکیل شده اند ، 
که هدف ما در تمامی این مدیریت ها بر این اصل است 
که تا حدی بتوانیم استاندارهای الزم را در این بخش ها 
باال ببریم که در کنار خدمات و امکاناتی که به مردم آبادان 
و خرمشهر ارائه می شود، بتوانیم در افراد و سرمایه گذاران 

در انتخاب اروند به عنوان نقطه فعالیت اقتصادی، انگیزه 
الزم را ایجاد نماییم و این نگاه را به صورت جدی در حوزه 
و  بهداشت  حوزه  در  می کنیم.  دنبال  منطقه  در  آموزش 
سالمت هم همین برنامه را پیگیر هستیم و در کنار ایجاد 
زیرساخت های الزم در جهت ارائه خدمات به مردم این دو 
شهر، در صدد ایجاد بسترهایی درخصوص توسعه توریسم 
درمانی در جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی برای 
ارائه خدمات پزشکی در منطقه هستیم و این روند در حوزه 
گردشگری، گردشگری خرید و ایجاد مراکز خرید و اماکن 
توریستی در منطقه آزاد روند به صورت جدی تا رسیدن به 
اهداف مدنظر ادامه خواهد داشت. در حوزه صنایع خالق 
ایفا  را  نیز معاونت فرهنگی می تواند نقش بسیار پررنگی 
درآمدزا  خانوارهای  به  خانواده های حمایتی  تبدیل  و  کند 
جزء رویکردهای اصلی ما محسوب می شود؛ در سال آینده 
یکی از رویکردهای اصلی سازمان منطقه آزاد اروند، توجه 
ویژه به صنایع خالق است، با این نگاه که اقشاری که نیاز 
به حمایت در منطقه دارند را به اقشار درآمدزا بدل نماییم.

توسعهگردشگری،یکیازاولویتهای
سازمانمنطقهآزاداروند

منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
توسعه  در  منطقه  این  دستاوردهای  درخصوص  اروند  آزاد 
گردشگری پس از روی کار آمد دولت یازدهم اظهار کرد: 
در حوزه گردشگری دو موضوع قابل توجه است؛ اول اینکه 
صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت سبز مورد توجه 
و  است  چشمگیر  بسیار  حوزه  این  در  درآمدها  و  می باشد 
قابل  بسیار  در بخش گردشگری  اشتغال  درصد  همچنین 
اگر  که  است  این  موضوع  مهم  نکته  و  می باشد  توجه 
بخواهیم فکر کنیم که سازمان منطقه آزاد و یا حتی دولت 
صرفا بخواهد در حوزه گردشگری سرمایه گذاری کند، تفکر 
برای  را  مناسب  بسترهای  باید  ما  چراکه  است؛  اشتباهی 
حضور سرمایه گذاران در بخش گردشگری به وجود بیاوریم، 
به تعبیری یکی از سیاست های اصلی سازمان منطقه آزاد 
اروند این است که شرایط الزم را برای ورود سرمایه گذاران 
در حوزه گردشگری مهیا نماید تا بخش خصوصی فعالیت 
خود را در جهت توسعه صنعت توریسم به راحتی انجام دهد. 
در دولت تدبیر و امید اتفاقاتی که در حوزه گردشگری رخ 
اروند در 10ماهه  آزاد  بوده است؛ منطقه  توجه  قابل  داده، 
سال 97 در حدود 300میلیارد ریال در حوزه توریسم جذب 
سرمایه داشته است و در حال حاضر 19هتل در این منطقه 
آزاد در حال فعالیت هستند و با توجه به زیرساخت های ایجاد 
شده طی این چند سال، توسعه حوزه گردشگری یکی از 

مهم ترین اهداف سازمان دیده شده است.

تحولعظیمدربخشگردشگریاروند
بالغوروادیددراینمنطقه

به  خارجی  اتباع  ورود  برای  رواید  لغو  درباره  طمیمیان 
که  مهمی  اتفاقات  از  یکی  کرد:  بیان  اروند  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  به  ورود  رواید  لغو  گرفت،  منطقه صورت  در 

مانده  قانون معطل  متاسفانه یک  این موضوع  بود.  اروند 
منطقه  در  که  خاصی  نگاه های  دلیل  به  که  بود  12ساله 
تالش  یک  با  گذشته  سال  در  داشت  وجود  اروند  آزاد 
و  انتظامی  امنیتی،  سازمان های  همکاری  با  و  10ماهه 
در  بودند،  مرتبط  موضوع  این  با  که  دستگاه هایی  سایر 
بانک  مرتضی  دکتر  حضور  با  سال 96  26آذرماه  تاریخ 
لغو  موضوع  اروند  آزاد  منطقه  رسما  رئیس جمهور،  مشاور 
روادید ورود گردشگران خارجی را راه اندازی کرد و در بازده 
زمانی آذرماه 96 تا پیش از اربعین سال 97 ما شاهد حضور 
و  بودیم  اروند  آزاد  منطقه  در  عراقی  گردشگر  700هزار 
اقتصادی  رونق  باعث  خارجی،  گردشگران  از  حجم  این 
حال  هر  به  شد.  اروند  آزاد  منطقه  در  چشمگیری  بسیار 
اهرم های قانونی بسیار قوی در کشور داریم که پذیرشگر 
اروند  آزاد  منطقه  خصوصا  کشور  در  خارجی  گردشگران 
باشیم و بتوانیم در حوزه های توریسم درمانی، گردشگری 
بهره  منطقه  پتانسیل های  به  توجه  با  تاریخی  و  تفریحی 

قابل قبولی را ببریم.

نقشبسزایجوامعمحلی
درتوسعهحوزهگردشگری

منطقه  توسعه  در  محلی  جوامع  نقش  درخصوص  وی 
یکی  محلی  جوامع  بنده  دیدگاه  از  کرد:  تاکید  اروند  آزاد 
از اصلی ترین جاذبه ها برای حضور گردشگران در منطقه 
جدید  منطقه  یک  وارد  گردشگر  یک  که  زمانی  است؛ 
می شود به دنبال رویدادهایی می باشد که در منطقه خود تا 
به حال ندیده است، رسوم، آیین ها و فرهنگ های مختلف 
جوامع محلی موضوعاتی است که گردشگران نمی توانند 
در جامعه خود تجربه کنند و این مسائل می تواند در جذب 
سعی  راستا  همین  در  باشد؛  تاثیرگذار  بسیار  گردشگران 
رستوران های  بوم گردی،  اقامتگاه های  توسعه  در  کردیم 
سنتی و محلی و صنایع دستی تا حد امکان تسهیل گری 
انشااهلل شاهد حضور هرچه بیشتر توریست ها در  تا  کنیم 

منطقه به واسطه این پتانسیل ها باشیم.

ازبینرفتنمزیتهایمناطقآزاد
بامصوباتمحدودکننده

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
مناطق  فعالیت های  کننده  محدود  مصوبات  درباره  اروند 
آزاد اظهار داشت: بی شک مهم ترین جاذبه های در جهت 
مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  برای  سرمایه گذاران  حضور 
مناطق  این  در  گمرکی  و  مالیاتی  معافیت ها  شامل  آزاد 
است که بر پایه قانون مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی 
و  قوانین  در سال 97 شاهد تصویب  متاسفانه  دارد؛  وجود 
مصوباتی بوده ایم که این مزیت ها در این مناطق از بین 
می برد و عمال جاذبه های مناطق آزاد نسبت به سرزمین 
بین  از  زیادی  حدود  تا  سرمایه گذاران  جذب  برای  اصلی 
افت  شاهد  مصوبات  این  دلیل  به  همچنین  است.  رفته 
و  می باشیم  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت های  شدید 
در همین مسیر مشکالت زیادی برای فعالین اقتصادی در 
این مناطق به وجود آمده  که امیدواریم با همراهی بیشتر 
نهادهای قانونگذار در کشور شاهد رفع این مشکالت در 

مناطق آزاد باشیم.

گردشگریآبی،ظرفیتبالقوهمنطقهآزاداروند
در  آبی  گردشگری  ظرفیت های  درخصوص  طمیمیان 
منطقه آزاد اروند در جهت توسعه این بخش از حوزه توریسم 
در منطقه گفت: منطقه آزاد اروند به رودخانه های کارون، 
عنوان  به  اروند  رود  که  دارد  دسترسی  اروند  و  بهمنشیر 
همه  نهایت  در  که  می شود  قلمداد  بین المللی  آبراه  یک 
درخصوص  می گردند.  منتهی  فارس  خلیج  به  رودها  این 
داریم  عراق  کشور  با  که  موضوعاتی  دلیل  به  اروند  رود 
مسیر  در  سرمایه گذار  جذب  حوزه  در  نتوانسته ایم  هنوز 
در  ولی  دهیم،  انجام  را  فعالیتی  آبی  گردشگری  توسعه 
رودخانه کارون سرمایه گذارانی در بخش گردشگری آبی 
فعالیت هایی را انجام داده اند و در حال توسعه این بخش 
ظرفیت های  این  وجود  به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه  در 

طبیعی هستیم.

ایجادرونقاقتصادی،بااستفاده
ازظرفیتگردشگریمناطقآزاد

منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
کنونی  اقتصادی  شرایط  درخصوص  پایان  در  اروند  آزاد 
کشور با وجود تحریم ها و نقش تاثیرگذار مناطق آزاد در 
کمک  عام  به صورت  آزاد  مناطق  کرد:  بیان  دوران  این 
شرایط  و  تحریم ها  رفع  حوزه  در  می تواند  زیادی  بسیار 
اقتصادی داشته باشند و به صورت خاص هم در  سخت 
نقش  ایفای  توانند  می  فرهنگی  و  گردشگری  حوزه های 
کنند و یاری رسان باشند تا حداقل فشار کمتری بر مردم 
بهترین  شرایط  این  در  می توانند  آزاد  مناطق  شود.  وارد 
باشند،  بین المللی  ارتباطات  و  تجاری  مبادله  برای  مسیر 
محدودیت های  اقتصادی  و  تجاری  حوزه های  در  شاید 
بسیار زیادی وجود داشته باشد و فعالیت در این بخش را 
بسیار سخت کرده باشد، ولی به طور قطع در حوزه های 
کشورهای  با  ارتباط  و  هنری  فرهنگی،  گردشگری، 
با  می توانیم  و  نداریم  زیادی  محدودیت های  ما  همسایه 
استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد در این حوزه های خاص 

دستاوردهای خوبی برای کشور به ارمغان آوریم.
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اخبار منطقه آزاد قشم

افتتاح نگارخانه اردیبهشت در جزیره قشم
منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اردیبهشت  نگارخانه  افتتاح  از  قشم  آزاد 
قشم در محل کانون هنر این شهر با حضور 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

منطقه آزاد قشم خبر داد.
این  افتتاح  آیین  در  کمساری  علیرضا 
اردیبهشت  نگارخانه  کرد:  بیان  نگارخانه، 
اعتبار  ریال  ۸۰۰میلیون  و  میلیارد  یک  با 
ظرفیت  و  شده  احداث  ۲۱۰مترمربع  در 
دارا  را  حجمی  ۳۰اثر  و  ۱۰۰تابلو  نمایش 

می باشد.
وی افزود: این نگارخانه، نخستین نگارخانه 
تخصصی و استاندارد جزیره قشم و یکی از 
وسیع ترین و زیباترین نمونه ها در نوع خود، 
در جنوب شرق کشور محسوب می شود که 
با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بهره برداری  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و 
رسیده است.

منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
وجود  به  جزیره  نیاز  به  اشاره  با  قشم  آزاد 
چنین مرکزی عنوان کرد: نگارخانه ها در هر 
مکانی  و  هنری  آثار  نمایش  مرکز  شهری 
آن  هنرمندان  توانمندی های  عرضه  برای 

شهر می باشد .
قشم  اردیبهشت  نگارخانه  است،  گفتنی 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  حضور  با 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
هیات  عضو  کمالی  عبدالجواد  قشم، 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  و  مدیره 
این  مدیران  از  چند  تنی  و  گردشگری 
سازمان، شامگاه در محل کانون هنر این 

شد. افتتاح  شهر 

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد 
اطفاء  به روز رسانی سیستم  و  راه اندازی  از  قشم 
حریق ادارات این سازمان با هزینه ای بالغ بر دو 

میلیارد ریال خبر داد.
در  آمادگی  لزوم  بر  تاکید  با  امانی  تورج 
موقعیت های بحرانی بیان داشت: ترمیم مخزن 
باالتری  نگهداری  ظرفیت  که  آب  نگهداری 
ازجمله  دارد،  آتش نشانی  ماشین های  به  نسبت 
اقدامات واحد ایمنی و آتش نشانی این مدیریت 
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مشارکت  با 

فرودگاه قشم می باشد.
متر  هزار  یک  از  بیش  اجرای  داد:  ادامه  وی 
لوله کشی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ برای انتقال 
بخش  نیز  موجود  پاش  آب  نازل های  به  آب 

دیگری از این خدمات بود.
امانی مهم ترین اصل جهت جلوگیری از انتشار 
حریق را نحوه اطفاء دانست و افزود: استفاده از 
آب برای کنترل حریق یکی از ساده ترین و در 
عین حال موثرترین روش ها است که تمام افراد 
با آن آشنا هستند و تجهیز مراکز و ساختمان ها 
با سیستم های اطفاء حریق بسیار ضروری است.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد 
ادامه داد: سالن نمایشگاه بین المللی قشم،  قشم 
امور حقوقی و  فنی و عمرانی، مدیریت  معاونت 
واحد  مستغالت،  و  امالک  مدیریت  قراردادها، 
شماره گذاری، پارکینگ مدیریت تشریفات و امور 
از  بازرگانان قشم بخشی  نمایشگاه ها و موسسه 
اماکن تجهیز شده به سیستم اطفاء حریق می باشند.

مدیر امور شهری و روستایی 
سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:
سیستم اطفاء حریق ادارات 
سازمان منطقه آزاد قشم 

به روز رسانی شد

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

سردبیر: حسین مرادی
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قشم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

علیرضا امری کاظمی اظهار کرد: این کارگاه 
هدف  با  اسفندماه  سوم  تا  اول  از  آموزشی 
توسعه مفهوم ژئوپارک برای جوانان منتخب 
ژئوپارک ها  امور  در  که  ژئوپارک  سه  این 
خواهد  برگزار  دارند،  همکاری  و  مشارکت 

شد.
کارگاه  گفت:  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
جهانی  ژئوپارک های  از  حفاظت  آموزشی 
تا   ۱۸ خالق  جوانان  حضور  با  یونسکو 
ارس و طبس  ملی  ژئوپارک  دو  از  ۲5سال 
و ژئوپارک جهانی قشم در این منطقه آزاد 

برگزار می شود.
از  حفاظت  در  جوانان  نقش  افزود:  وی 
کاهش  در  ژئوپارک ها  نقش  ژئوپارک ها، 

قشم  آزاد  منطقه  کاراته  هیات  رئیس  نایب 
بانوان شوتوکان کار قشم در  از مدال آوری 
هشتمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر 

خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  شهبازیان  سمیه 
بین المللی  مسابقات  دوره  هشتمین  در 
منطقه   ski شوتوکان کاراته  تیم  فجر،  جام 
به کسب  موفق  بانوان  در بخش  آزاد قشم 

۲۰مدال رنگارنگ شدند.
از  و 4۰۰ورزشکار  هزار  یک  از حضور  وی 
۲4استان کشور و ورزشکارانی از کشورهای 
در  عراق  و  افغانستان  آذربایجان،  پاکستان، 
این مسابقات خبر داد و افزود: این مسابقات 
نوجوانان،  نونهاالن،  سنی  رده  پنج  در 
برگزار  پیشکسوتان  و  بزرگساالن  جوانان، 
هفت  قشم  آزاد  منطقه  بانوان  تیم  که  شد 
مدال طال، دو مدال نقره و ۱۱مدال برنز را 

از آن خود کردند.
قشم  آزاد  منطقه  کاراته  هیات  رئیس  نایب 
ادامه داد: پنج طالی بخش کمیته این تیم 

گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  مدیر 
در  قشم  حضور  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  گردشگری  بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین 

صنایع وابسته تهران خبر داد.
باالی  استقبال  به  اشاره  با  شهرکی  طاهره 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  غرفه  از  بازدیدکنندگان 
بیان کرد: هدف از شرکت در این نمایشگاه، عرضه 
توانمندی های گردشگری و صنایع دستی جزیره و 

معرفی جاذبه های قشم بود.
گردشگری  دستی،  صنایع  کارشناسان  افزود:  وی 
نمایندگان  اقتصادی قشم به همراه  و منطقه ویژه 
جامعه هتلداران و راهنمایان گردشگری جزیره نیز 
با حضور در این غرفه ظرفیت های منطقه آزاد قشم 

را برای بازدیدکنندگان برشمردند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
بازدید  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 

مدیر ژئوپارک جهانی قشم اظهار کرد:

نایب رئیس هیات کاراته منطقه آزاد قشم خبر داد:

قشم میزبان کارگاه آموزشی حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو

مدال آوری بانوان شوتوکان کار قشم مسابقات بین المللی جام فجر

حضور فعال منطقه آزاد قشم در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

موضوعات این کارگاه آموزشی است.
به گفته مدیرژئوپارک جهانی قشم، اساتیدی 
از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
تهران  در  یونسکو  منطقه ای  دفتر  کشور، 
کارگاه  این  در  قشم  جهانی  ژئوپارک  و 
تخصصی  موضوعات  زمینه  در  آموزشی، 
ژئوپارک، توسعه پایدار و نقش جوامع محلی 

سخنرانی می کنند.
کارگاه  این  هزینه های  اینکه  اعالم  با  وی 
سازمان  یونسکو،  دفتر  عهده  به  آموزشی 
آزاد  منطقه  سازمان  و  ایران  زمین شناسی 
کارگاه  این  برگزاری  از  می باشد،  قشم 
دقیق  معرفی  برای  فرصتی  عنوان  به 
ژئوپارک جهانی قشم و نقش آن در ارتقای 

از  را  نخست  مقام  توانستند  نیز  کاتا  بخش 
آن خود کنند.

شهبازیان با اشاره به اسامی برندگان مدال 
آنیتا  افزود:  کمیته  بخش  در  تیم  این  نقره 
اسکندری و مریم مرادپور برندگان مقام دوم 

رده نوجوانان این بخش بودند.

گردشگری جزیره و همچنین دیگر مناطق 
ُمستعد کشور برای داشتن ژئوپارک، نام برد.

بنا به این گزارش، سازمان منطقه آزاد قشم، 
ای  منطقه  دفتر  یونسکو،  ملی  کمیسیون 
زمین شناسی  و سازمان  تهران  در  یونسکو 
درگیر  نهادهای  کشور  معدنی  اکتشافات  و 

این کارگاه آموزشی هستند.
داشتن  با  قشم  جهانی  ژئوپارک 
طوالنی ترین  همانند  ژئوسایت هایی 
بام  تندیس ها،  دره  جهان،  نمکی  غار 
دره  جزایرناز،  چاهکوه،  دره  و  تنگه  قشم، 
و...  حرا  جنگل  دلفین ها،  خلیج  ستاره ها، 
در  ایران  دیدنی  نقاط  زیباترین  از  یکی 

جنوب کشور می باشد.

قشم  آزاد  منطقه  کاراته  هیات  رئیس  نایب 
ریحانه  عباس پور،  فاطمه  کرد:  عنوان 
برنز  مدال آوران  میرزایی  مبینا  و  اسکندری 

رده نونهاالن در بخش کمیته بودند.
کرد:  عنوان  بیشتر  توضیح  در  شهبازیان 
مهدیه  بانوان  نوجوانان،  کمیته  بخش  در 
اسکندی، زهرا حاجت پور، زینب اسکندری، 
یاسمن عبدالهی، مهدیه بارانی و آیدا قبادی 

به مقام سوم دست یافتند.
جوانان،  رده  در  سلیمی  زهرا  افزود:  وی 
بزرگساالن  رده  در  باقرپور  محمد  نیایش 
پیشکسوتان  بخش  در  شهبازیان  سمیه  و 

موفق به دریافت مدال برنز شدند.
مسابقات  دوره  هشتمین  می شود،  یادآور 
و   ۲5 روزهای  فجر  جام  بین المللی 
۲6بهمن ماه در ورزشگاه تختی تهران برگزار 
شد که تیم کاراته شوتوکان ski منطقه آزاد 
سمیه  مربیگری  با  بانوان  بخش  در  قشم 
را  رنگارنگ  ۲۰مدال  توانست  شهبازیان 

برای جزیره قشم به ارمغان آورد.

استانداران و مدیران عامل مناطق آزاد کشور از 
بین المللی  نمایشگاه  گفت:  و  داد  خبر  غرفه  این 
بزرگترین  تهران،  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
صنعت  حوزه  در  کشور  تخصصی  رویداد 
در  قشم  آزاد  منطقه  حضور  و  است  گردشگری 
برای  ارزنده  فرصتی  تخصصی،  نمایشگاه  این 
حوزه  در  سرمایه گذاری  پتانسیل های  ارائه 
این  به  عالقمند  مخاطبان  جذب  و  گردشگری 

می باشد. صنعت 
بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین  است،  گفتنی 
تاریخ  از  تهران  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
دائمی  محل  در  جاری  سال  ۲6بهمن ماه  تا   ۲۳
۱۲سالن  در  تهران  بین المللی  نمایشگاه هاي 
نمایشگاهی و در مساحتی بالغ بر 45هزار مترمربع 
باز  فضاي  مترمربع  هزار  سه  و  سرپوشیده  فضاي 

برگزار گردید.

تغییرات  آثار  کاهش  طبیعی،  بالیای  اثرات 
از مهم ترین  پایدار جهانی  توسعه  و  اقلیمی 

توسط زهرا عباس پور و الینا ارحمی در رده 
نوجوانان،  رده  در  دیانا شهبازیان  نونهاالن، 
ستیا  و  جوانان  رده  در  حق گویان  روژینا 

نجفی در رده بزرگساالن کسب شد.
رده  در  حق گویان  روژینا  وی،  گفته  به 
جوانان و ستیا نجفی در رده بزرگساالن در 

اجرائی  ستاد  اطالعات  و  آمار  کمیته  رئیس 
و  ۲۲۰هزار  ورود  از  قشم  سفر  خدمات 
پایانی  6روز  تعطیالت  با  همزمان  645گردشگر 

ایام اهلل دهه مبارک فجر به این جزیره خبر داد.
محمد رضا عباسی اعالم کرد: این تعداد گردشگر 
از ۱۷ تا ۲۲بهمن ماه از سه مسیر هویی )فرودگاه 
حقانی  شهید  )اسکله  دریایی  قشم(،  بین المللی 
بندرعباس به اسکله شهید ذاکری قشم( و زمینی 
)ورود خودرویی مسافران از بندر پهل به اسکله 
کرافت(  لندینگ  شناورهای  از  استفاده  با  الفت 

وارد  جزیره قشم شدند.
وی ادامه داد: ۱6۱هزار و  ۸۲۷گردشگر با استفاده 
از طریق  انواع خودرو  از 4۱هزار و ۸6۸دستگاه 
اسکله   از  کرافت  لندینگ  شناورهای  با  حمل 
پهل بندرعباس وارد اسکله الفت در جزیره قشم 

شدند.
ستاد  اطالعات  و  آمار  کمیته  رئیس  گفته  به 
مدت  این  طی  قشم،  سفر  خدمات  اجرایی 
قشم  به  سفر  ۱6۹گردشگر  و  5۱هزار  همچنین 
حقانی  شهید  اسکله  از  تندرو  شناورهای  با  را 
قشم  شهر  ذاکری  شهید  اسکله  به  بندرعباس 

تجربه کردند.
او ادامه داد: 6هزار و 64۹گردشگر هم از ۱۷ تا 
سفر  از  استفاده  با  روزه(  پنج  )آمار  ۲۱بهمن ماه 
هوایی از چند استان کشورمان همچون تهران، 
فرودگاه  وارد  اصفهان  فارس،  رضوی،  خراسان 
بین المللی قشم شدند که با پیش بینی آمار حدود 
این  روز ششم  برای  ورودی  مسافر  نفری  هزار 

رقم به  ۷هزار و 64۹نفر افزایش می یابد.
بنا به این گزارش؛ طی این مدت جمعیت حدود 
از  بیش  به  قشم  شهرستان  نفری  ۱5۰هزار 

۳6۰هزار نفر رسید. 
جزیره قشم در جنوب ایران با داشتن ظرفیت های 
غار  طوالنی ترین  همچون  گردشگری  مهم 
حرا،  دریایی  جنگل  ستاره ها،  دره  نمکی جهان، 
موزه  ناز،  جزایر  دلفین ها،  خلیج  چاهکوه،  تنگه 
بازار  کنار  در  زیبا  سواحل  قشم،  بام  ژئوپارک، 
مردمان  اخالق  همه  از  مهم تر  و   خرید  مناسب 
با  و  نیمه دوم  ویژه  به  در طول سال  مهربانش 
میزبان  سال،  پایان  تعطیالت  به  شدن  نزدیک 
و  کشورمان  مختلف  نقاط  از  گردشگرانی 
توریست هایی از کشورهای مختلف جهان است.

ورود بیش از 220هزار 
گردشگر به جزیره زیبای قشم

طی شش روز پایانی ایام اهلل دهه 
فجر صورت گرفت:
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