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 سال اول - 5000 تومان

هفته نامه 
اقتصادی، اجتماعی

تشکیل شبکه ملی ژئوپارک های 
کشور با حمایت

ژئوپارک جهانی قشم
صفحه 8 را بخوانید

سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

پیوند تجارت روز با اقتصاد آزاد در مناطق آزاد
مناطق آزاد مزیت ها و ظرفیت هایی در دل توسعه اقتصادی، تجاری و تولیدی 
خود دارند که نیاز به محرک هایی برای شکوفایی این مزیت ها به نام پیوند با 

تجارت و اقتصاد روز در بازار داخل و خارج از سرزمین های خود را می طلبد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  که  ظرفیت هایی  و  مزیت ها  به  نگاهی  با  بی شک 
اقتصادی بر پایه قانون جامع این مناطق وجود دارد، فعالیت اقتصادی و تولیدی 
را به نسبت سرزمین اصلی با امتیازاتی باال در تامین مواد اولیه، دسترسی به 
بازارهای جهانی، عدم پرداخت عوارض گمرکی و ده ها مزیت دیگر روبه رو 
می کند و با توجه به رقابت شدیدی که در بین فعالین اقتصادی در خصوص 
پایین آوردن قیمت تمام شده کاال ها وجود دارد، بی تردید هیچ شکی برای این 
پیوند ها بین فعالین اقتصادی و مناطق آزاد وجود نخواهد داشت، حال اینکه 
چرایی عدم دستیابی به این اهداف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به چندین 
موضوع برمی گردد که یکی از مهم ترین این موضوعات، عدم معرفی صحیح 
و تاثیرگذار این مزیت ها از جانب مجموع های موظف در این سازمان ها است 
و یا نداشتن برنامه و حتی پاسخگویی در قبال فرصت سوزی ها در این راستا 
می تواند از عوامل مهم عدم دستیابی به این پیوند مهم و تاثیرگذار در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
شاید به تجربه بتوان دومین دلیل این عدم پیوند را، نبود نیروی متخصص 
در مناطق آزاد کشور بیان داشت و عدم رویکرد در تربیت نیروی متخصص 
در مناطق آزاد بی تردید در دهه های گذشته باعث وجود عمده نیروهای بدون 
تخصص در مناطق آزاد شده است، تا جایی که به گفته تعدادی از فعالین 
این مناطق در حال فعالیت هستند،  تولید تخصصی در  اقتصادی که حوزه 
این موضوع و خال به یک بحران در مقاطعی برای این فعالین اقتصادی بدل 

شده است.
سومین دلیل مهم عدم این پیوند که می تواند در توسعه اقتصاد کالن کشور هم 
نقش آفرینی کند، عدم تامین مالی بنگاه های اقتصادی در مناطق آزاد توسط 
بانک ها می باشد؛ اقتصاد تولیدمحور یک نکته کلیدی دارد که آن هزینه حقوق 
و جاری تولید نیست، بلکه هزینه در گردش تامین مواد اولیه در مسیر تولید 
است و با توجه به عدم تامین مواد اولیه از سایر کشورها برپایه اعتبار توسط 
فعالین اقتصادی به واسطه مشکالت تحریمی کشور، این خال نیز حجم بسیار 
بزرگی از نقدینگی و سرمایه فعالین اقتصادی که می تواند در مسیر توسعه 
فعالیت بنگاه اقتصادی هزینه شود، در مسیر تامین مواد اولیه همراه با نوسانات 
بسیار زیاد نرخ ارز از کف فعالین اقتصادی می رود و شاید کند بودن توسعه 

بنگاه های اقتصادی خصوصی در مناطق آزاد به این دلیل است.
در مجموع هیچ تردیدی بر نقش پررنگ و مزیت های فراوان مناطق آزاد در 
مسیر توسعه اقتصادی کشور نیست؛ اما رسیدن به پیوند پایدار بین تجارت روز 
که توسط فعالین اقتصادی بخش خصوصی صورت می گیرد، در مناطق آزاد 

نیازمند یک برنامه منسجم و با ثبات است.

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک 
سازمان های مناطق آزاد قشم و ارس 

و فرمانداری ویژه طبس:

صفحه 3 را بخوانید

چابهار، بهترین مسیر برای 
اتصال کشورهای محصور 

در خشکی منطقه به 
آب های آزاد

گسترش تعامالت تجاری 
ایران و نخجوان با استفاده 

از ظرفیت های منطقه 
آزاد ماکو

تسریع در فرایند 
عملیاتی سازی توافقنامه 
ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در شرایط جنگ 

اقتصادی کشور، حیاتی است

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد چابهار:

گزارش سفر مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ماکو و هیات همراه 
به جمهوری خودمختار نخجوان:

مشاور اتاق بازرگانی 
ایران و روسیه تصریح کرد:
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و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
در  آزاد  مناطق  توسعه گرایی  به  اشاره  با  اقتصادی  ویژه 
اقتصادی  توسعه  صرفا  آزاد  مناطق  گفت:  ایران  و  دنیا 
را رقم نمی زنند بلکه حلقه های پیوند توسعه اجتماعی و 

دروازه های توسعه بین المللی هستند.
استراتژی های  توسعه  اجالس  در  بانک  مرتضی 
سرمایه گذاری، تولید و صادرات برترین شرکت های ایران 
نقش آفرینی  »بررسی  موضوع  با  ملی«  انتخاب  »طرح 
گفت:  تحریم«  دوران  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مناطق آزاد زیرساخت ها، فرصت های اقتصادی و فضای 
با  بتوانند  سرمایه گذاران  تا  آورده اند  فراهم  را  مناسبی 
بهره گیری از این زیرساخت ها بازده مناسبی را به دست 

آورند.
در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  جلب  حجم  به  وی 
پنج سال اخیر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اشاره کرد 
و گفت: حجم جلب سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد 
در این مدت 61هزار و 750میلیارد تومان، سرمایه گذاری 
خارجی 10میلیارد دالر و بودجه زیربنایی صرف شده نیز 
در طول پنج سال، 4هزار و 685میلیارد تومان بوده است. 
به  توأمان  توجه  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  مشاور 
از  یکی  سرمایه گذاری  حوزه  در  باال  بازده  و  ریسک 
نویددهنده  آزاد  اولویت ها است، گفت: مناطق  مهم ترین 
مناطق  این  هستند.  پایین  ریسک  و  باال  بازدهی 
ریسک های محیطی و قانونی را به شدت کاهش داده اند، 
امکانات  و  مناطق  اداره  خاص  قانون  با  که  طوری  به 
گمرکی  مالیاتی،  معافیت های  مانند  معافیت هایی  و 
و  یافته  کاهش  شدت  به  اقتصادی  فعالیت  ریسک  و... 
ریسک های  مانند  دیگر  محیطی  ریسک های  طرفی  از 
حداقل  به  تصمیم گیری  یکپارچگی  دلیل  به  مدیریتی 

رسیده است.
آزاد  مناطق  در  فعالیت ها  بازدهی  افزود:  بانک  مرتضی 
هزینه  چراکه  است،  فزاینده  ریسک،  کاهش  وجود  با 
کمتر، دسترسی به محیط صادراتی و ترانزیتی مطلوب تر 
هزینه های  ارزان تر،  اولیه  مواد  به  دسترسی  ارزان تر،  و 

مناطق آزاد نویددهنده بازدهی باال و ریسک پایین هستند

صفحه 4 را بخوانید

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

فناوری و تولید است.
هستیم  آن  دنبال  به  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  مشاور 
شوند؛  کشور  اقتصادی  توسعه  پیشران  آزاد،  مناطق  که 
انتقال  مسیر  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  بنابراین 
دانش پایه  و  نوبنیان  شرکت های  بسترآفرین  فناوری، 

باشند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  اینکه  بیان  با  بانک  مرتضی 
دنبال  به  گفت:  می شود،  ارائه  200خدمت  اقتصادی 
و  دانش بنیان  شرکت های  و  نوآوری  مراکز  راه اندازی 
این  برای ورود  آزاد هستیم که  استارت آپ ها در مناطق 
نوع شرکت ها و سرمایه گذاری آنها، تسهیالت بیشتری به 

بخش تولید خواهیم داد.
وی با بیان اینکه قرار است بورس بین المللی در مناطق 
بانکی  شبکه  بخش  در  اگرچه  افزود:  شود،  ایجاد  آزاد 
بین المللی هنوز به توافقات دست نیافته ایم، اما در بخش 
بورس بین الملل با استفاده از مکانیزم ارز خارجی، فعالیت 
خود را به صورت مشارکت 50درصدی بخش داخلی و 

50درصدی بخش خارجی آغاز خواهیم کرد.
بنا به این گزارش، در این مراسم پنل تخصصي تسهیل 
با  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  کار  و  فضاي کسب 
افتخاري«  »اکبر  مدیریت  با  نوین  بازار  از  بهره مندي 
شورایعالي   دبیرخانه  فناوري  و  صادرات  تولید،  معاون 
ویزه  و  آزاد  مناطق  معاونین  و  مدیران  و  آزاد  مناطق 

اقتصادی برگزار شد.
استراتژی های  توسعه  اجالس  است،  گفتنی 
سرمایه گذاری، تولید و صادرات برترین شرکت های ایران 
»عیسی  تهران،  فرماندار  فرهادی«  »عیسی  حضور  با 
وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  منصوری« 
رئیس  طحانپور«  »محمد  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مرکز همایش های 

بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.
مدیریت  زرین  سیمرغ  اعطای  با  نشست،  این  پایان  در 
برترین های  از  بین المللی  جایزه  و  ملی  نشان  و  خالق 

فعالین اقتصادی کشور تقدیر شد.

تولید را کاهش می دهد. بنابراین برخالف قانون عمومی 
هم  انتظار  مورد  بازدهی  را  ریسک  که  سرمایه گذاری 
جهت می داند و سرمایه گذاران برای کسب بازدهی باالتر 

باید ریسک باالتری متحمل شوند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: 
مناطق آزاد زمینه بازدهی باالتر در مقابل ریسک پایین تر 

را به وجود آورده اند.
تولید  مناسب  مزیت های  و  ظرفیت ها  به  ادامه  در  وی 
معافیت  گفت:  و  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  در  صادرات  و 
20ساله مالیات، معافیت های گمرکی در واردات، صادرات 
و عوارض گمرکی، معافیت های ناشی از صادرات کاال به 
خارج از کشور و بهره مندی از ظرفیت های ارزش افزوده 
در تولید و ورود کاال به داخل ازجمله این مزیت ها است. 
تولید  گذاری،  سرمایه  به  اولویت بخشی  بانک  مرتضی 
کرد  معرفی  جدیدی  ظرفیت های  ازجمله  را  صادرات  و 
ویژه  و  آزاد  مناطق  جدی  کار  دستور  در  آن  اجرای  که 
مهم  این  برای  مناسبی  پروژه های  و  است  اقتصادی 

تعریف شده است.
وی تاکید کرد: بدون وجود ساختار و رویکرد، هیچ روندی 
محقق نمی شود؛ رویکرد مناسب باعث می شود همه در 
رویکرد  باشند.  صادرات  و  تولید  سرمایه گذاری،  خدمت 
امروز مناطق آزاد حرکت از خدمت رسانی به کریدورهای 

افزایش 19درصدی گردشگر ورودی در سال97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته:

ورود بیش از 6میلیون گردشگر به فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی در یازده ماهه امسال

سایه نخل های سرافراز اروند بر جزیره ورزش
گزارش برگزاری بزرگ ترین جشنواره ورزشی کشور در منطقه آزاد اروند: 
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اخبار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد، 
راهبرد موثر توسعه 

همكاري هاي اقتصادي 
ایران و ارمنستان

مشاور اتاق بازرگانی ایران و روسیه تصریح کرد:

مشاور  و  اقتصادی  فعال  جاللی فر  سیدجلیل 
درخصوص  روسیه  و  ایران  بازرگانی  اتاق 
اهمیت عملیاتی سازی توافقنامه ایجاد محدوده 
اتحادیه  و  ایران  میان  تجاری  آزاد  منطقه 
عملیاتی  فرآیند  در  تسریع  اوراسیا،  اقتصادی 
جنگ  شرایط  در  را  توافقنامه  این  سازی 
اقتصادی علیه کشورمان حائز اهمیت ارزیابی 
کرد و در این میان بر نقش منطقه آزاد انزلی و 
مجتمع بندری کاسپین واقع در آن، به عنوان 
ارتباطی کشورهای شرق و جنوب  نقطه ثقل 

آسیا با کشورهای اروپایی تصریح کرد.
کتاب  گردآوری  و  ترجمه  به  اشاره  با  وی 
اتاق  توسط  که  اوراسیا  مقررات  و  قوانین 
مراسم  پیش  چندی  و  شده  منتشر  بازرگانی 
گردید،  برگزار  بازرگانی  اتاق  در  آن  رونمایی 
ارائه  عدم  قبال  در  دولتی  بخش  بی تحرکی 
مقرارت،  قوانین،  از  شناخت  و  اطالعات 
فرصت ها و چالش های ارتباطی با کشورهای 
را  ایرانی  بازرگانان  برای  خزر  دریای  حاشیه 
کتاب  این  گردآوری  و  ترجمه  اصلی  دلیل 
وجود  افزود:  و  کرد  عنوان  خود  سوی  از 
اظهار  ارزش  بودن  باال  و  گمرکی  تعرفه های 
گمرکات  ورودی  مبادی  در  ایرانی  کاالی 
از  ایرانیان  بهره گیری  امکان  عدم  و  روسیه 
و  مشکالت  مهم ترین  ترجیحی  تعرفه های 
موانع حضور موفق و سودآور فعالین اقتصادی 

ایرانی در بازار این منطقه است.
به  روسیه  و  ایران  بازرگانی  اتاق  مشاور 
تا  روسیه  واردات  میانگین  حجم  بررسی 
به  ایران  صادرات  و  پرداخت  سال 2018 
)با  دالر  392میلیون  را  سال 2017  در  روسیه 
227میلیارد  واردات  کل  از  سهم  0.16درصد 
بیشترین  افزود:  و  کرد  بیان  روسیه(  دالری 
بخش  در  روسیه  به  ایران  صادرات  سهم 
که  است  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت 
67.34درصد  یعنی  دالر،  264میلیون  معادل 
و  می دهد  تشکیل  را  کشورمان  صادرات  کل 
سال 2017  همین  در  که  است  حالی  در  این 
روسیه بالغ 17میلیارد دالر واردات محصوالت 

کشاورزی و غذایی داشته است.
جاللی فر اضافه کرد: حجم فاحش و غیرقابل 
کشاورزی  محصوالت  صادرات  با  مقایسه 
رژیم  و  ترکیه  چون  کشورهایی  با  ایران 
روابط  تحلیل  برای  زمانی  قدس  اشغالگر 
که  می شود  اهمیت  حائز  کشور  دو  اقتصادی 
در معادالت خود، روابط استراتژیک دو کشور، 
وجود امکانات بندری و لجستیک قابل قبول 

تسریع در فرایند عملیاتی سازی توافقنامه ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در شرایط جنگ اقتصادی کشور، حیاتی است

حوزه  در  کشور  تولیدی  توانمندی های  و 
کشاورزی را مورد توجه قرار دهیم.

فرصت  را  اوراسیا  اتحادیه  با  توافقنامه  وی 
و  بازرگانان  بهره مندی  جهت  مغتنمی 
موفق  حضور  منظور  به  ایرانی  تولیدکنندگان 
با  و  کرد  ارزیابی  عضو  کشورهای  بازار  در 
توافقنامه  تصویب  مسیر  کند  فرآیند  از  انتقاد 
به مجلس شورای  تا رسیدن  مزبور در دولت 
در  تسریع  اهمیت  داشت:  اظهار  اسالمی 
تصویب و اجرای این توافقنامه زمانی مضاعف 
اقتصادی  جنگ  ویژه  شرایط  به  که  می شود 
علیه کشورمان توجه کنیم؛ بر این اساس در 
را  دولت  باید الیحه  اسالمی  مجلس شورای 
به قید دو فوریت مورد بررسی و تصویب قرار 
دهد، چراکه از نظر بوروکراسی اداری، تا زمان 
نگهبان  از سوی شورای  آن  ابالغ  و  تصویب 
کرد  خواهد  طی  را  بیشتری  زمان  دولت،  به 
فرصت سوزی  دچار  همیشه  مثل  نتیجه  در  و 

خواهیم شد.
خود،  کتاب  مستندات  به  اشاره  با  جاللی فر 
توافقنامه  و  اجرای مصوبات  در  نقش گمرک 
محوری  و  مهم  بسیار  را  اوراسیا  با  ایران 
عنوان کرد و به نقد ساز و کار پرداخت جوایز 
صادراتی پرداخته و گفت: طمع برای دستیابی 
باال  همچنین   و  صادراتی  جایزه  کسب  به 
آمار عملکرد صادرات  ارزش کل  دادن  نشان 
کشور توسط بخش دولتی، دو عاملی است که 
خسران جبران ناپذیری را عاید کشور می نماید؛ 
محصول  تن  هر   CIFR قیمت مثال  طور  به 
کیوی در بازار روسیه 580 تا 600دالر می باشد 
و این در حالی است که پایه ارزش این کاال در 
گمرک روسیه 1250دالر است، یعنی بازرگان 
5درصد  و  افزوده  ارزش  مالیات  10درصد  ما 
می کند  پرداخت  600دالر  جای  به   1250 از 
و در این حالت صادرکننده قدرت رقابت خود 

عوارض  و  تعرفه  100درصد  پرداخت  با  را 
دست  از  روسیه  گمرک  مبادی  در  اضافی 
می دهد . لذا توافق با گمرکات بازار کشورهای 
هدف، خصوصا روسیه در واقعی کردن ارزش 
کاالهای صادراتی مهم ترین اقدامی است که 
باید سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری 

اسالمی ایران انجام گیرد. 
با کشورهای حاشیه دریای  این فعال تجاری 
خزر، خواستار تسریع در عمل گمرک به وظایف 
خود در قبال بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی 
شد و شفاف سازی و یکسان سازی ارزش کاال 
میان گمرکات عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
را دیگر وظایف مهم گمرک کشورمان عنوان 
در  را  اگر دولت می خواهد خود  افزود:  و  کرد 
قبال چالش های پیش روی اقتصاد کشور قوی 
ابالغی  سیاست های  ماده 10  طبق  باید  کند، 
با  خود  اقتصادی  پیوندهای  مقاومتی،  اقتصاد 
این  افزایش دهد و در  را  کشورهای همسایه 
دلیل  به  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  میان 
قرار گرفتن در مسیر تجاری نوستراک و سابقه 
مضاعفی  اهمیت  از  مدت،  طوالنی  ارتباطی 

برخوردار است.
وی سابقه ارتباطی افزون بر 300ساله گیالنیان 
فارسیان  کاروانسرای  ایجاد  که  روسیه  با 
به  را  روسیه  آستراخان  در  قبل  230سال  در 
اروپا  دروازه  و  نمود  عنوان  نشانه  یک  عنوان 
وجود  دلیل  به  انزلی  و  گیالن  گرفتن  لقب 
خاک  طریق  از  جاده ای  و  دریایی  ارتباط 
را  اروپا  به  گرجستان  و  آذربایجان  و  روسیه 
عنوان  رابطه  این  قدمت  شواهد  مهم ترین 
کرد و به تجزیه و تحلیل چرایی ایجاد منطقه 
آزاد انزلی در دوران ریاست جمهوری مرحوم 
هاشمی پرداخت و آن را در راستای بهره گیری 
حداکثری از دوران فروپاشی شوروی با تکیه 
بر ظرفیت های کریدور شمال-جنوب ارزیابی 
استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  و گفت:  کرد 
مزبور  کریدور  در  انزلی  آزاد  منطقه  و  گیالن 
با  ارتباطی  مسیرهای  بودن  سهل الوصول  و 
بر  تکیه  با  و  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای 
کریدور  آن،  در  سرمایه گذاری  مزیت های 
کشور  با  ارتباطی  مسیر  در  شده  ایجاد  جدید 
منطقه  این  کاسپین،  بندری  مجتمع  و  چین 
را می توانیم به پایلوتی برای جذب طرح های 
جهت  آسیایی  و  اروپایی  سرمایه گذاری 
صادرات به بازارهای متقابل فرامنطقه ای این 

کشورها تبدیل کنیم.
تاکید  با  روسیه  و  ایران  بازرگانی  اتاق  مشاور 
بر نقشی که منطقه آزاد انزلی و استان گیالن 
کشور  تاریخ  از  زمانی  برهه  این  در  می تواند 
مهم ترین  انزلی  آزاد  منطقه  افزود:  کند،  ایفا 
آسیای  و  شرقی  اروپای  میان  اتصال  حلقه 
حوزه  کشور  شش  هم اکنون  و  است  شرقی 

مبادله  دالر  29میلیارد  حدود  هند  اقیانوس 
در  کاالیی  که حجم  دارند،  روسیه  با  تجاری 
این  و  برمی گیرد  در  را  تن  30میلیون  حدود 
خط  اتصال  عدم  دلیل  به  که  است  حالی  در 
منطقه  و  انزلی  بندر  به  کشور  سراسری  ریل 
و  بهره برداری  به  موفق  هنوز  انزلی،  آزاد 
برای  ارزی  آمد  این مسیر و در  از  درآمدزایی 

کشور نشده ایم.
کشورهای  آیا  که  سوال  این  طرح  با  وی 
مبادله  روسیه  با  فقط  هند،  اقیانوس  حوزه 
شرقی  اروپای  کشورهای  به  اینکه  یا  دارند 
و  کشورها  این  میانه  آسیای  و  قفقاز  حوزه  و 
متاسفانه  ندارند؟ تصریح کرد:  مبادله ای  چین 
مدل ایجاد منطقه آزاد در ایران با سایر نقاط 
مسئولین  نتیجه  در  است،  متفاوت  جهان 
گزاف  هزینه های  تامین  به  موظف  منطقه 
حالی  در  این  و  هستند  زیرساخت  احداث 
ابتدا  دولت ها  دنیا،  نقاط  دیگر  در  که  است 
هزینه های  و  ایجاد  را  زیرساخت ها  تمامی 
این  راستا،  همین  در  می کنند؛  تامین  را  آن 
10کیلومتری  مسیر  که  است  دولت  وظیفه 
انزلی  آزاد  منطقه  تا  رشت  پیربازار  از  راه آهن 
انجام  ملی  درآمدزایی  و  منافع  راستای  در  را 
احداث  در  دولت  سرمایه گذاری  با  یقینا  دهد. 
خط ریلی قزوین رشت و در آینده نزدیک به 
کاالهای  ترانزیت  و  انتقال  با  کاسپین  بندر 
حوزه  کشورهای  به  هند  اقیانوس  کشورهای 
ارزی  درآمد  بلعکس،  و  اروپای شرقی  و  خزر 
برای  کشورها  این  کاالی  ترانزیت  از  حاصل 
جذب  ضمن  و  بوده  توجه  قابل  کشورمان 
رونق کسب  و  توسعه  خارجی،  سرمایه گذاری 

و کار و اشتغال کامل را فراهم می کند.
گسترش  کرد:  اضافه  اقتصادی  فعال  این 
همسایه  کشورهای  با  اقتصادی  پیوندهای 
بدترین  در  چراکه  است،  اهمیت  حائز  بسیار 
شرایط اختالفات سیاسی، ارتباط و پیوندهای 
اقتصادی از سوی کشورها ادامه پیدا می کند، 
بنابراین مسئولین دولتی باید وجه همت خود 
اقتصاد  11منشور  و   10 مواد  اجرای  در  را 
مقاومتی نمایند و متاسفانه تاکنون هیچ یک از 
معاهدات و توافقنامه های اقتصادی و تجاری 
منطقه  ای ایران با کشورهای همسایه عملیاتی 
نشده و این در حالی است که برای مقابله با 
باید حلقه های همکاری خود  اقتصادی  جنگ 
در  کنیم.  مضاعف  را  منطقه  کشورهای  با 
همین راستا تاکید می کنم دولت و مجلس به 
بازنگری معاهده های تجاری و اقتصادی ایران 
منعقد  گذشته  در  که  همسایه  کشورهای  با 
گردید، روند اجرایی آن را ارزیابی نماید و اجازه 
جمهوری  پیوستن  توافقنامه  سرنوشت  ندهند 
اسالمی ایران به اتحادیه مهم گمرکی اوراسیا 

به سرنوشت سایر معاهده تبدیل شود.

جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  حضور  با 
نخست  پاشینیان  نیکول  و   ایران  اسالمی 
تفاهم  یادداشت  ارمنستان،  جمهوری  وزیر 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  میان  همکاری 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و 
وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری هاي 
دو  مقام های  سوی  از  ارمنستان  جمهوری 

کشور به امضاء رسید.
روابط  توسعه  منظور  به  تفاهم نامه  این 
مابین  فی  تجاری  و  اقتصادی  دوجانبه 
اسالمی  جمهوری  و  ارمنستان  جمهوری 
ایران و با هدف همکاری بیشتر برای کشف 
حوزه های جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی دو کشور منعقد شد.
انتقال دانش فنی و تجارب مفید طرفین در 
مناطق  مدیریت  و  ایجاد  مختلف  زمینه های 
آزاد و ویژه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و 
معرفی مشوق های موثر برای سرمایه گذاری 
پروژه های  اجرای  خارجی،  مستقیم 
و  مشترک  عالقه  مورد  سرمایه گذاری 
میان  مشارکت  تشویق  و  تقویت  همچنین 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  شرکت های 
جمهوری ارمنستان در زمینه توسعه تجاری، 
مواد  تولید  کشاورزی،  صنایع  و  کشاورزی 
صنایع  شیمیایی،  محصوالت  و  شیمیایی 
صنایع  معدنی،  صنایع  دارویی،  و  غذایی 
همچنین  و  مرتبط  محصوالت  و  نساجی 
فعالیت های  ارتقاء  زمینه  در  اطالعات  تبادل 
اقتصادی و سرمایه گذاری ازجمله موضوعات 

و اهداف این تفاهم نامه است.
بنا به این گزارش، همجواری و نزدیکی کشور 
ارمنستان به دو منطقه آزاد ارس و ماکو در 
کشورمان، فرصت مناسبی را برای تعامالت 
و تبادالت تجاری بین دو کشور ایجاد کرده 
همکاری  سند  مراسم،  این  ادامه  در  است؛ 
و  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  مابین  فی 
وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری هاي 

جمهوری ارمنستان نیز به امضاء رسید.
توسط  همکاری  سند  دو  هر  است؛  گفتنی 
مناتسکانیان،  زهراب  و  ظریف  جواد  محمد 

وزراي خارجه دو کشور به امضاء رسید.
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مدیره،  هیات  اعضای  مدیرعامل،  حضور  با 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  معاونین  و  مدیران 
آزاد  مناطق  پرورش  و  آموزش  شورای  دبیر 
پرورش  و  آموزش  معاونین  و  مدیرکل  کشور، 
محدوده  پنج گانه  مدارس  مدیران  و  گیالن 
و  آموزش  شورای  نشست  انزلی،  آزاد  منطقه 
بررسی  منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  پرورش 
طرح های  اجرای  و  قبلی  جلسات  مصوبات 
برگزار  منطقه  این  مدارس  سطح  در  الگویی 

شد.
مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا 
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  عامل 
فنی  مهارت آموزی  طرح های  اجرای  اهمیت 
تدوین  کرد:  اظهار  مدارس  در  اجتماعی  و 
اجرای  و  مستمر  مهارت آموزی  برنامه های 
طرح های ارتقای مهارت های اجتماعی در بین 
دانش آموزان بسیار حائز اهمیت بوده و شرایط 
از  میزبانی  جهت  سازمان  این  سوی  از  الزم 
به منظور معرفی  جشنواره ملی جابرابن حیان 
چهره های برتر علمی و پژوهشی دانش آموزان 

کشور فراهم است.
فنی  الگویی  طرح های  اجرای  ادامه،  در  وی 
نیروی  توسعه  را الزمه  اجتماعی  و  حرفه ای  و 
توسعه  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  انسانی 
و  انسانی  نیروی  پرورش  به  کشوری  هر 
آزاد  منطقه  و  دارد  بستگی  آن  دانش آموزان 
انزلی به عنوان الگو در زمینه اجرای طرح های 
مهارت اجتماعی در بخش های استفاده صحیح 
از فضای مجازی ، راستگویی و احترام به خانواده 

اجرای طرح های الگویی در سطح مدارس منطقه آزاد انزلی

می تواند پیشگام باشد و طرح های ارائه شده در 
این زمینه پس از بررسی اجرایی شود.

تاکید  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ردیف  گرفتن  نظر  در  با  برنامه ها  تدوین  بر 
بیان  پرورش  و  آموزش  به  سال 98  در  بودجه 
کرد : عالوه بر اجرای طرح های آموزشی برای 
برای  تخصصی  دوره های  باید  دانش آموزان 
اجرا  منطقه  سطح  مدارس  مدیران  و  معلمان 
و  فنی  مهارت های  طرح های  بازدهی  تا  شود 
است  نیاز  و  یابد  افزایش  اجتماعی  و  حرفه ای 
آموزشی و  نرم افزارهای  بر سخت افزار ،  عالوه 
در  را  آموزش  نوین  شیوه های  از  بهره گیری 

دستور کار خود قرار دهید.

در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

پرورش  و  آموزش  مدیرکل  جهان آرا  نادر 
از  قدردانی  نشست، ضمن  این  در  نیز  گیالن 
سازمان منطقه آزاد انزلی به پاس حمایت های 
فعالیت های  پایدار  توسعه  مسیر  در  همه جانبه 
منطقه  ویژه  به  و  آزاد  مناطق  گفت:  آموزشی 
امور در سطح کشور  از  انزلی در بسیاری  آزاد 
سازمان،  این  حمایت های  با  و  بوده  الگو 
طرح های  اجرای  در  انزلی  آزاد  منطقه  قطعا 
در  اجتماعی  و  حرفه ای  و  فنی  مهارت های 
سطح کشور به عنوان الگو معرفی خواهد شد.

برای  را  مناسب  انسانی  نیروی  تربیت  وی 
کرد :  خاطرنشان  و  دانست  ضروری  کشور 
منطقه آزاد انزلی با اجرای طرح های آموزشی 

تجهیز  و  انسانی  نیروی  توسعه  به  توجه  و 
فنی  هنرستان های  خصوص  به  مدارس 
و  سخت افزاری  بخش های  در  حرفه ای  و 
نرم افزاری فرصت های آموزشی خوبی را برای 
در  مدارس  معلمان  و  مدیران  دانش آموزان، 
سطح این منطقه فراهم کرده است که بیانگر 
به  سازمان  این  ویژه  توجه  و  همکاری  حسن 

امر آموزش است.   
میزبانی  از  گیالن  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
جشنواره جابرابن حیان کشور به همت سازمان 
منطقه آزاد انزلی خبر داد و بیان کرد : در این 
در  معلمان  و  دانش آموزان  که  ملی  جشنواره 
فعالیت می کنند،  پژوهشی  و  علمی  زمینه های 
طرح ها و ایده های شرکت کنندگان برسی و در 
تقدیر  مورد  برتر  ایده  و  طرح  جشنواره  پایان 

قرار خواهد گرفت.
معاون  فاتحی  مجید  نشست،  این  ادامه  در 
سازمان  این  اجتماعی  و  گردشگری  فرهنگی، 
تمامی  هوشمندسازی  درخصوص  را  گزارشی 
مدارس در محدوده منطقه و ساخت 3مدرسه 
به همراه سالن ورزشی در روستاهای گلشن و 
امیرکنده و جفرود باال، ارائه داد و اجرای طرح 
پنج گانه  پرورش  و  آموزش  ادارات  وایرلس 
جشن  برگزاری  انزلی ،  آزاد  منطقه  محدوده 
آنالین  صورت  به  کنکور  آموزش  ستارگان، 
و  آموزش  نوروزی  اسکان  خدمات  ستاد  و 
ورزشی  ملزومات  به  مدارس  تجهیز  پرورش، 
و ایجاد اتاق بهداشت در مدارس سطح منطقه 
از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری 
رئیس  سمت  به  ثناگو مطلق  نادر  اطالعات، 
خدمات  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

هوایی پیام، منصوب شد.
و  اهمیت  حساسیت،  نشانه های  از  یکی 
جایگاه شرکت خدمات هوایی پیام در ساختار 
نظام اداری کشور، از نحوه انتخاب مدیر ارشد 
این شرکت مشهود است و براساس اساسنامه 
و  مدیرعامل  انتصاب  برای  پیام،  شرکت 
رئیس هیات مدیره، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات که ریاست مجمع عمومی شرکت 
را برعهده دارد، باید شخص مورد نظر را به 
تایید  از  و پس  نماید  معرفی  مجمع عمومی 
معاون  شامل  که  عمومی  مجمع  اعضای 
و  برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
وزیر  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  بودجه، 
راه و شهرسازی، ریاست سازمان هواپیمایی 
پست  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  کشوری 
می باشد، شخص مورد نظر می تواند به سمت 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

خدمات هوایی پیام منصوب شود.

مدیرعامل جدید منطقه ویژه 
اقتصادی پیام منصوب شد

گفت و گو:
مجید صیادنورد



اخبار منطقه آزاد انزلی

پایان بهمن ماه سال  تا  ابتدای فروردین  از 
جاری، منطقه آزاد انزلی میزبان ۶میلیون و 
و  بوده  خارجی  و  داخلی  گردشگر  ۸۱هزار 
این در حالی است که این میزان در مدت 
۱۱۳هزار  و  ۵میلیون  گذشته  سال  مشابه 
نفر بوده که بیانگر افزایش ۱۹درصدی در 

ورود گردشگر می باشد.
گردشگران  ورود  زمینه  در  اساس،  این  بر 
سال ۹۷،  ماه  یازده  زمانی  دوره  در  خارجی 
منطقه  این  در  که  توریست هایی  تعداد 
حضور یافتند، ۲۹۲۱نفر بود که در مقایسه 
مشابه  مدت  در  ورودی  ۲۴۲۶گردشگر  با 
خبر  ۲۰درصدی  افزایش  از  گذشته،  سال 

می دهد.
بنا بر این گزارش، رشد صنعت گردشگری، 
اتخاذ  و  امکانات  و  زیرساخت ها  توسعه 
تدابیر حمایتی الزم جهت جذب حداکثری 
مهم ترین  از  یکی  منطقه،  در  توریست 
طی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اهداف 
که  می دهد  تشکیل  را  اخیر  سال های 
اکوتوریستی  توانمندی های  بر  تکیه  با 
جذب  طریق  از  منطقه  سطح  در  موجود 
ایجاد  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران 
به  تنوع بخشی  و  زیرساخت ها  تکمیل  و 
زمینه  گردشگری،  جاذبه های  و  امکانات 
به  ورودی  گردشگران  رشد  مسیر  تداوم 
موجبات  که  موضوعی  شد؛  فراهم  منطقه 
دستیابی به پیشرفت قابل مالحظه در این 
شاخص مهم اقتصادی را پدید آورده است.

زیرساخت های  توسعه  با  دیگر،  سوی  از 
بخش  سوی  از  منطقه  سطح  در  اقامتی 
خصوصی که در راستای طرح های حمایتی 
جذب  منظور  به  سازمان  این  تشویقی  و 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  ماندگاری  و 
گذشته  یازده ماه  ظرف  گرفته،  صورت 
۴۴۱هزار ۲۳۴نفر در هتل، مهمانسرا، هتل 
آپارتمان، مجتمع اقامتی، کاشانه مهمان و 
در  این  کردند؛  اقامت  بوم گردی  اقامتگاه 
گذشته  سال  در  آمار  این  که  است  حالی 
افزایش  نشان دهنده  که  بوده  ۴۱۴۹۵۹نفر 

بالغ بر ۶درصدی است.
این گزارش درخصوص دالیل تداوم مسیر 
رشد جذب گردشگر در محدوده فاز تجارت 
و گردشگری و همچنین سایر نقاط منطقه 
بهره برداری  که،  می دهد  توضیح  چنین 
بزرگترین  همچون  زیرساخت هایی  از 
کشور  خزندگان  باغ  و  آکواریوم  مجموعه 
قایق های  اسکله  با سرمایه گذاری خارجی، 
بزرگترین  و  مجهزترین  )مارینا(،  تفریحی 
کشور،  شمال  دریایی  تفریحات  مرکز 
ساحلی  ورزش های  زیرساخت های  توسعه 
ورزش های  مجموعه  ساخت  طریق  از 
امکانات  سایر  و  استخر  قایقران،  ساحلی 
بوم گردی  اقامتی  مراکز  احداث  ورزشی، 
زیرساخت ها  گسترش  منطقه،  سطح  در 
سطح  در  گردشگری  تفریحی  امکانات  و 
پارک های  آن  نمونه های  که  منطقه 
روستایی  خانه های  و  خانوادگی  و  جنگلی 
مهم ترین  ازجمله  می توان  را  استان  بومی 
زیرساخت های ایجاد شده به منظور ارتقاء و 
افزایش امکانات، خدمات و زیرساخت های 
جذب  راستای  در  منطقه  گردشگری 

حداکثری گردشگر عنوان کرد.
جشنواره های  برگزاری  است،  گفتنی 
گردشگری  موسیقی،  هنری،  فرهنگی، 
بین المللی،  و  داخلی  ورزشی  مسابقات  و 
همچون  فرهنگی  فضاهای  توسعه 
تجهیز  و  توسعه  و  نخبگان  سردیس 
همچون  امکاناتی  به  منطقه  ساحلی  نوار 
ساحلی،  رستوران  ساحلی،  منظرگاه 
برنامه ها  دیگر  از  شهری  مبلمان  آالچیق، 
این  سوی  از  که  است  زیرساخت هایی  و 
و  رضایتمندی  افزایش  منظور  به  سازمان 
رشد تعداد گردشگران ورودی به منطقه به 

اجرا درآمده اند.

ورود بیش از 
۶میلیون گردشگر

 به فاز تجارت و گردشگری 
منطقه آزاد انزلی 

در یازده ماهه امسال
مهارت آموزی  بزرگ  جشنواره  نخستین 
گردشگری، از سوی سازمان فنی و حرفه ای 
آزاد  منطقه  سازمان  میزبانی  به  کشور، 
حرفه  و  فنی  کل  اداره  همکاری  با  و  انزلی 
حضور  با  و  ۳۰غرفه  قالب  در  استان  ای 
۱۰۰هنرمند استان گیالن در مرکز همایش ها 
و نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی 

آغاز برگزار گردید.
رئیس  رضا مسرور  دکتر  گزارش،  این  بر  بنا 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
جشنواره  نخستین  افتتاحیه  مراسم  در  انزلی 
با  استان  گردشگری  مهارت آموزی  بزرگ 
سازمان  همکاری  تفاهم نامه  سابقه  بیان 
متبوع خود با سازمان فنی و حرفه ای کشور، 
ضمن تصریح بر لزوم اجرای تمامی بندهای 
گام  اولین  را  جشنواره  این  تفاهم نامه،  این 
مزبور  همکاری  تفاهم نامه  عملیاتی سازی 

بیان کرد.
وی با اشاره به تغییر سمت و سوی جهانی از 
به مهارت آموزی در کشورهای  مدرک گرایی 
توسعه یافته و شرکت های بین المللی، بر لزوم 
توجه به مهارت آموزی نیروهای فعال در هر 
مهم ترین  افزود:  و  کرد  تاکید  کاری  حوزه 
اولویت همکاری این سازمان با سازمان فنی 
افراد مرتبط  ارتقاء مهارت  و حرفه ای کشور، 
در حوزه های مختلف گردشگری بوده که این 
مهم به عنوان الگویی ملی محسوب می شود؛ 
به حدی که ظرف دو سال آینده، فعالین این 
وضعیت  با  محسوسی  مثبت  تفاوت  حوزه 

موجود خود در سطح کشور احساس کنند.
و  تغییر  تحلیل  و  تجزیه  به  مسرور  رضا 
کار  و  کسب  محیط   در  داده  رخ  تحوالت 
بین المللی پرداخت و خاطرنشان کرد: فعالین 
اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که با رصد 
با  را  خود  و  کنند  برنامه ریزی  تحوالت،  این 

محیط کسب و کار وفق دهند.
حد  از  بیش  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  کشور  بانکی  و  بازرگانی  حوزه 
سال  یک  ظرف  خارجی  ارزهای  نوسانات 
اخیر منجر به سودآوری و ایجاد ارزش افزوده 
شده  کشور  خارجی  گردشگری  حوزه  در 
حوزه های  در  که  باشیم  داشته  توجه  باید  و 
نشده   انجام  کارهای  گردشگری  با  مرتبط 

طریق  از  که  داریم  بسیاری  ظرفیت های  و 
برنامه ریزی صحیح می تواند مورد توجه قرار 

گیرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  توجه  قابل  حوزه  دیگر  انزلی  آزاد  منطقه 
زمینه  در  خدمات  بخش  را  اخیر  سال های 
باید  افزود:  و  کرد  ارزیابی  نوین  فناورهای 
و  فناوری  چهارم  موج  در  مهارت آموزی 
که  داد  قرار  توجه  مورد  را  باال  فناوری های 
در این زمینه سازمان فنی و حرفه ای کشور 
می تواند نقش موثری ایفا نماید، چراکه آینده 
کسب و کارهای جهانی و کشورمان به این 
سمت حرکت می کند و پیشنهاد می کنم که 

سازمان مزبور در این زمینه فعالیت نماید.
پژوهش،  معاون  باجولوند  رضا  ادامه،  در 
فنی  سازمان  مهارت  سنجش  و  برنامه ریزی 
و حرفه ای کشور نیز ضمن تشکر از  سازمان 
همکاری  میزبانی،  جهت  انزلی،  آزاد  منطقه 
و  مهم  این  الگوسازی  راستای  در  تالش  و 
تفاهم نامه،  اجرای  راستای  در  برداشتن  گام 
فرهنگ  کردن  نهادینه  کرد:  خاطرنشان 
مهارت آموزی و توسعه آن الزامی است، زیرا 
در دنیای امروز کشورهای توسعه یافته عالوه 
ابزارهایی که  با  به آموزش،  بر اهمیت دادن 
در اختیار دارند، در صدد توسعه آن برمی آیند.

درراستایعملیاتیسازیتفاهمنامههمکاریسازمانمنطقهآزادانزلیوسازمانفنیوحرفهای:

آموزش های  کنار  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آنها  دانش  باید  مهارت آموزان،  به  علمی 
عملی،  مهارت آموزی  کنار  در  و  ارتقا  نیز  را 
مهارت های فکری را نیز مورد توجه قرار داد، 
با  نظری  آموزش های  شدن  همگام  افزود: 
آموزش های عملی در جهان به امری متداول 
برای  توسعه یافته  کشورهای  و  شده  تبدیل 
می شود،  منتهی  اشتغال  به  که  مهارت هایی 
ارزش گذاری کرده اند و استفاده از افراد شاغل 
و باتجربه و انتقال مهارت های آنان به نسل 

جوان امروزی را در دستور کار قرار داده اند .
معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت 
سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزاری چنین 
جشنواره هایی را فرصت مناسبی برای انتقال 
عنوان  جدید  مهارت های  کسب  و  تجارب 
محیط های  در  استعدادیابی  افزود:  و  کرد 
جشنواره ای، فرصت مناسبی جهت شناسایی 
گفتنی  که  است  نوآوری  ایجاد  و  خالقیت ها 
آغاز  از چنین جشنواره هایی  کارآفرینی  است 
از  ممکن  شکل  بهترین  به  باید  و  می شود 
بهره وری  منظور  به  و  کرد  بهره برداری  آن 
باید  حرفه ای  و  فنی  آموزش  از  مناسب 
صنعت، آموزش عالی و آموزش و پرورش در 
کنار هم قرار گیرند تا نیروی کار ماهر به بازار 

معرفی شود.

چنینی  این  جشنواره های  برگزاری  وی 
دانش ها  و  مهارت  نمایش  برای  محلی  را 
کارگاه های  برگزاری  کرد:  تصریح  و  دانست 
برتر  ایده های  شناسایی  برای  تخصصی 
یکی  ایده ها،  آن  روی  برنامه ریزی  جهت 
بتوانیم  تا  بود  جشنواره  این  اهداف  از  دیگر 
موثری  نقش  کارآفرینی،  و  مهارت آموزی  با 

در اشتغال زایی داشته باشیم .
حرفه ای  و  فنی  مدیرکل  حسینی  محمد 
به  اشاره  با  مراسم  این  ادامه  در  نیز  گیالن 
در  نرم افزاری  آموزش های  از  استفاده  لزوم 
کرد:  اظهار  تخصصی  آموزش های  کنار 
مهم ترین  اشتغال،  فرصت  ایجاد  و  شناسایی 
همه  که  است  استان  حرفه ای  و  فنی  هدف 
افراد درگیر باید به سمت افزایش اشتغا ل زایی 

برای گیالن گام بردارند.
منظور  به  ظرفیت ها،  شناسایی  خواستار  وی 
ایجاد  راستای  در  آنها  از  الزم  بهره برداری 
زمینه های  مهارت آموزان  برای  فرصت 
اشتغال زایی شد و بر وجود ظرفیت های بسیار 
روستاهای گیالن تاکید کرد و افزود: براساس 
گرفته،  صورت  مطالعات  و  باالدستی  اسناد 
گردشگری  آموزشی  دوره های  برگزاری 
در  را  اشتغال زایی  فرصت های  می تواند 
روستاها افزایش دهد و به مهاجرت معکوس 

روستاییان منتهی شود.
حسینی با اشاره به برنامه ریزی سازمان فنی 
برای  بسترهای الزم  ایجاد  برای  و حرفه ای 
دستگاه های  همکاری  با  روستاییان  آموزش 
از  حمایت  و  پشتیبانی  جهت  در  متولی 
بازاریابی  گردشگری گیالن خاطرنشان کرد: 
برای فروش محصوالت تولید شده از اهمیت 
آموزش های  باید  و  است  برخوردار  بسیاری 
مهارتی موثر برای بازاریابی را در دستور کار 
شدن  چند شغله  مهم  هدف  به  تا  دهیم  قرار 

روستاییان دست یابیم.
این  توجه  جالب  نکات  از  است،  گفتنی 
به  آموزشی  دوره های  برگزاری  جشنواره، 
منظور چگونگی پشتیبانی و کسب و کارهای 
نوین در حوزه گردشگری و رونمایی از سامانه 
دستی  صنایع  محصوالت  اینترنتی  فروش 
مراکز  آموزشی  برنامه ریزی  سامانه  و  گیالن 

گردشگری استان بود.

منطقه  سازمان  فرهنگی  معاون  فاتحی  مجید 
آزاد انزلی در مراسم اهدا سیستم های رایانه ای 
به مدارس منطقه که در تاالر فرهنگی منطقه 
برگزار شد؛ با تصریح بر این نکته که طی یک 
منطقه  محدوده  مدارس  تمامی  گذشته  سال 
هوشمند سازی  برای  الزم  زیرساخت های  به 
مجهز شده اند، خواستار همکاری بیش از پیش 
برای  سازمان  با  منطقه  مدارس سطح  مدیران 
منطقه  در  آموزشی  الگویی  طرح های  اجرای 
شد و تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای 
طرح های حمایتی و زیرساختی در حوزه آموزش 
و پرورش به منظور الگوسازی در سطح استانی و 

ملی صورت گرفته است.
تحول  سند  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
بنیادین در نظام آموزش و پرورش، ایجاد مراکز 
سازمان  برنامه های  از  الگو  و  نمونه  آموزشی 
منطقه آزاد انزلی است که این مهم با توجه به 

ارائه برنامه های آموزشی نوین دنبال می گردد. 
آموزش  معاون  سرپرست  حسین پور  سیدکمال 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه 
گیالن با قدردانی از تالش های صورت گرفته 
راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  از سوی 
این  اقدام  منطقه،  مدارس  هوشمندسازی 
الگویی  طرح های  اجرای  جهت  در  سازمان 
محدوده  در  منحصربه فردی  آموزشی  مراکز 

با حکم دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
معاون  عنوان  به  نقوی  سیدمهدی  مهندس 
افشین  مهندس  و  سازمان  مدیریت  توسعه 
عزیزی به سمت مشاور مدیرعامل و مدیرکل 

حوزه ریاست سازمان منصوب شدند.
و  تودیع  جلسه  این  در  اساس،  این  بر 
شورای  و  مدیره  هیات  اعضای  که  معارفه 
داشتند،  حضور  سازمان  مدیران  و  معاونین 

تجهیز کلیه مدارس منطقه با سیستم های رایانه ای توسط سازمان منطقه آزاد انزلی

معاون توسعه مدیریت و مدیرکل حوزه ریاست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شدند

منطقه و گسترش آن در سطح کشور را ستود 
و اظهار داشت: توجه ویژه به آموزش و پرورش 
از الزامات در مدار توسعه قرار گرفتن هر کشور 
است و می توان گفت محور توسعه هر کشوری، 

آموزش و پرورش است.
بنیادین  اینکه مفاد سند تحول  به  اشاره  با  وی 
است،  اجرا  حال  در  کشور  پرورش  و  آموزش 
یادگیری  و  زندگی  محل  مدرسه  کرد:  تصریح 
داشته  بیشتری  نفوذ  بتواند  اینکه  برای  و  است 

از  پیش  که  خداشناس  حسین  خدمات  از 
را  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  این 
نائل  بازنشستگی  مقام  به  و  داشت  برعهده 

معاونفرهنگیسازمانمنطقهآزادانزلیخبرداد:

باحکمرئیسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلی:

باشد، الزم است جاذبه های آن بیشتر شود تا بتواند 
هیجانات دانش آموز را به نحو منطقی کنترل کند 

و دانش آموز را به آموختن تشویق نماید.
انزلی  آزاد  این گزارش، در سطح منطقه  بر  بنا 
دو  طی  که  است  فعالیت  حال  در  ۴۲مدرسه 
این  تمامی  گذشته  سال  یک  ظرف  مرحله 
سازمان  این  سوی  از  کامل  طور  به  مدارس 

هوشمند سازی شده اند.
رویکرد  هوشمند،  مدارس  است،  ذکر  به  الزم 

با اهدای لوح، مورد تقدیر و قدردانی  آمد، 
گرفت. قرار 

بنا بر این گزارش، سیدمهدی نقوی پیش از 
این، عضو موظف هیات مدیره سازمان، مشاور 
سازمان  ریاست  حوزه  مدیرکل  و  مدیرعامل 
رئیس  و  داشت  برعهده  را  انزلی  آزاد  منطقه 
و سرمایه گذاری  توسعه  مدیره شرکت  هیات 
سازمان  مدیرعامل  اجرایی  مشاور  انزلی، 
وزیر  دفتر  رئیس  همراه  به  ماکو  آزاد  منطقه 

است  توسعه یافته  کشورهای  در  آموزشی  جدید 
که براساس آن ایجاد بستری مناسب جهت رشد 
ارتقاء  و  جامعه  در  فکری  سرمایه های  تعالی  و 
دانایی با بهره گیری از شیوه های نوین از مهم ترین 
دغدغه های نظام آموزشی و پرورشی است که با 
درسی،  برنامه های  و  اطالعات  فناوری  تلفیق 
یادگیری  و  یاد دهی  فرآیند  در  اساسی  تغییرات 
منطقه  ایجاد خواهد شد؛ موضوعی که سازمان 
آزاد انزلی در راستای اجرای طرح های توسعه ای و 
لزوم توجه به آموزش نسل آینده به عنوان نسل 
توسعه و تحول خواه، براساس ظرفیت های موجود 
محلی و ملی، مورد توجه قرار داده و با همکاری 
آموزش و پرورش در سطح مدارس منطقه به منظور 

الگوسازی در سطح کشور عملیاتی نموده است.
طرح  اجرای  نتایج  مهم ترین  از  است،  گفتنی 
به  معلم  نقش  تغییر  مدارس،  هوشمند سازی 
نقش  دانش،  انتقال دهنده  نه  و  راهنما  عنوان 
نقاد  خالق،  فعال،  عضو  عنوان  به  دانش آموز 
و  منفعل  عضوی  جای  به  مشارکت جو،  و 
مصرف کننده دانش و نظام ارزشیابی به صورت 
فرآیند محور نه نتیجه محور خواهد بود و در این 
توانمندی های  از  بهره گیری  با  خانواده ها  میان 
این سیستم آموزشی، در جریان مسیر آموزشی 
ارتباط  مدرسه  با  و  گرفته  قرار  خود  فرزند 

گسترده تری را تجربه خواهند کرد.

جهاد کشاورزی را نیز در کارنامه کاری خود 
دارد.

قائم مقام  این،  از  پیش  نیز  عزیزی  افشین 
گردشگری،  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
قائم مقام معاونت بندری و مدیریت اجتماعی، 
ورزش و سالمت سازمان منطقه آزاد انزلی را 
مدیرکلی  و  داشت  خود  مدیریتی  کارنامه  در 
دیگر  از  گیالن  استانداری  بحران  مدیریت 

سوابق خدمتی وی می باشد.

برگزاری نخستین جشنواره بزرگ 
مهارت آموزی گردشگری در منطقه آزاد انزلی
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گزارش:
محمودنواصر

تمامی رشته های ورزشی در منطقه آزاد اروند در قالب یک جشنواره با 
نام »جزیره ورزش« به معرفی رشته ها و توانمندی ها خود پرداختند که 
می توان گفت اقدامی منحصدبه فرد و بی نظیر در کشور است. شهرهای 
مطرح  خوزستان  ورزش  مهد  عنوان  به  دیرباز  از  خرمشهر  و  آبادان 
به تیم های ملی معرفی کرده اند. پس  را  بوده اند و ورزشکاران بسیاری 
از شکل گیری منطقه آزاد اروند و به تبع آن تشکیل اداره کل ورزش و 
جوانان سازمان منطقه آزاد اروند، پیش بینی می شد که یک اقدام جدی 
برای رشد و توسعه ورزش منطقه انجام شود. »جشنواره جزیره ورزش« 
توانسته همه  از سال گذشته  که  است  ورزشی کشور  رویداد  بزرگترین 
با  مردم  آموزش  کند.  معرفی  را  اروند  آزاد  منطقه  در  مستقر  رشته های 
تمامی رشته های ورزشی و آشنایی عالقه مندان به ورزش های مختلف از 

نزدیک ازجمله این برنامه ها بوده است.
این رویداد مهیج و سراسر نشاط که به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری و مدیریت ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند برپا 
این  سمت  به  کشور  نقاط  اقصی  از  را  بسیاری  افراد  توانست  گردید، 
ارمغان  به  مردم  برای  را  خاطره انگیزی  لحظات  و  کند  جلب  جشنواره 

بیاورد.
در این جشنواره عالوه بر معرفی رشته های ورزشی و آموزش برای کسب 
مهارت در ورزش های گوناگون، نمایش برنامه های فرهنگی نیز ازجمله 
برنامه های جشنواره جزیره ورزش بود که شامل عروسک های غول پیکر 

نیز می شد.
با  آن،  برنامه های  و  اهداف  و  جشنواره  این  با  بیشتر  آشنایی  به جهت 
به گفت وگو  نشستیم که  متولیان و روسای هیات های مختلف ورزشی 

در ذیل می خوانید.

معاونفرهنگی،اجتماعیوگردشگریسازمانمنطقهآزاداروند:
تبدیلمنطقهآزاداروندبهقطبورزشکشور

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
به خبرنگار  این منطقه  برگزاری جشنواره جزیره ورزش در  درخصوص 
دارای  دیرباز  از  اروند  آزاد  منطقه  گفت:  مناطق  آزاد  اخبار  نشریه 
ظرفیت های ورزشی بسیار باالیی بوده است. منطقه آزاد اروند در بسیاری 
از ورزش ها دارای پایگاه قهرمانی می باشد و امکان قهرمانی در بسیاری 

از رشته های ورزشی در این منطقه فراهم است. 
قدرت اله طمیمیان افزود: ما فقط باید با استعدادیابی و ایجاد انگیزه برای 
ورزشکاران در رده های مختلف، این امکان را به وجود بیاوریم که این 
به  آنها  در  شکوفایی  و  رشد  و سپس  شده  شناسایی  اوال  را  ظرفیت ها 
وجود آوریم و بتوانیم منطقه آزاد اروند را به یکی از پایگاه های مهم و 

قطب های مهم قهرمانی در بسیاری از ورزش های تبدیل کنیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند عنوان 
کرد: هدف از برگزاری جشنواره جزیره ورزش ابتدا ایجاد انگیزه، روحیه 
و فرهنگ همگانی و ورزش عمومی و همچنین ورزش های تخصصی و 
قهرمانی بین رده های مختلف سنی و عموم مردم بوده است؛ همچنین 
نشاط  ایجاد  ورزش،  جزیره  جشنواره  برگزاری  اهداف  از  دیگر  یکی 

اجتماعی و شادی در بین مردم منطقه آزاد اروند است.
طمیمیان برگزاری رشته های مختلف به صورت همزمان در یک محیط 
متمرکز را یکی دیگر از نقاط این جشنواره دانست و اظهار داشت: یکی 
از مهم ترین نقاط قوت جشنواره، استفاده از توان همه رشته ها و اینکه 
تمامی  از  و  بودیم  رشته ها  همه  ظرفیت  گذاشتن  اشتراک  به  دنبال  به 
ظرفیت های موجود منطقه، هر دو شهرستان آبادان و خرمشهر استفاده 
کردیم و هم افزایی که وجود آوردیم، دلیل اصلی موفقیت جشنواره بوده 

است.
وی تصریح کرد: وقتی مردم ببینند فرزندانشان در یک نشاط خاص با یه 
شور و حال خاصی در حال ورزش هستند، همچنین جشنواره های شبانه 
که در جزیره ورزش برگزار گردید، قطعا تاثیر بسیاری در نشاط اجتماعی 

مردم منطقه خواهد داشت.
با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
کرد:  تاکید  ورزش،  جزیره  جشنواره  برگزاری  اهداف  دیگر  به  اشاره 
یا هر  در هر شهرستان  ورزشی  رویدادهای  برگزاری  اهداف  از  یکی 
ورزشکاران  برای  انگیزه  ایجاد  و  ورزشکاران  جذب  افزایش  منطقه، 
تمام  این جشنواره، جذب ورزشکاران در  به واسطه  و  قهرمانی است 
رده های سنی تا حد زیادی انجام می شود؛ امیدواریم با برگزاری این 
عالقه مندان  که  شویم  باعث  ورزشی،  رویدادهای  سایر  و  جشنواره 
بیشتری جذب ورزش شوند و باعث باال رفتن میزان ورزش قهرمانی 

در جامعه گردد.
طمیمیان در همین خصوص ادامه داد: سال گذشته افراد زیادی از جزیره 
ورزش بازدید کردند، ولی در شب اول جشنواره امسال مشاهده کردیم 
که نسبت به سال قبل، تعداد قابل توجهی از مردم، ورزشکاران و سایر 

افراد جامعه از این جزیره بازدید داشتند.
تعداد  رفتن  باال  باعث  که  موضوعاتی  از  دیگر  یکی  شد:  یادآور  وی 
افزایش تعداد رشته هایی است که در جشنواره  بازدیدکنندگان می شود، 
این  کیفی،  و  لحاظ کمی  از  احساس می شود  کردند. همچنین  شرکت 

جشنواره نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است.
رویدادهای  و  جشنواره ها  برگزاری  با  امیدوریم  کرد:  اظهار  طمیمیان 
ورزشی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بتوانیم خدمتی را در جهت 
ایجاد فرهنگ ورزش عموم، همگانی و قهرمانی در منطقه داشته باشیم 
و امیدواریم که بتوانیم منطقه آزاد اروند را به یکی از قطب های ورزش 

در کشور جمهوری اسالمی ایران تبدیل کنیم.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
کردند  تالش  جشنواره  این  برگزاری  در  که  عزیزانی  همه  از  کرد:  بیان 
به ویژه آقای پیمان ادیبی، مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد 
اروند سپاسگزارم و همچنین از همه رشته های ورزشی و اسپانسرها که در 
برگزاری این جشنواره با حضورشان ما را یاری نمودند، کمال تشکر را دارم.

مدیرکلورزشوجوانانسازمانمنطقهآزاداروند:
بازدیدروزانه10هزارنفرازجشنوارهجزیرهورزش

اظهار کرد: منطقه  اروند  آزاد  مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه 
آزاد اروند با توجه به پیشینه ورزشی بسیار غنی که دارد، از لحاظ نیروی 
انسانی دارای ظرفیت بسیار گسترده و متنوعی است. از نظر زیرساخت 
نیز تقریبا آمادگی الزم را به خصوص برای ورزش هایی که در فضای باز 

انجام می شود، به ویژه در نیمه دوم سال دارد.
برای  غنی  بسیار  ظرفیت  اروند  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  ادیبی  پیمان 
کشور  آب  پر  3رودخانه  اینکه  به  توجه  با  افزود:  دارد،  آبی  ورزش های 
با عنایت به  در آن وجود دارد و همچنین وجود رودخانه اروند کوچک 
ظرفیت  و  فرصت  است،  گرفته  صورت  که  خوبی  بسیار  ساحل سازی 

مناسبی برای برگزاری رویدادهای آبی می باشد.
برگزاری جشنواره  از  اروند هدف  آزاد  مدیرکل ورزش و جوانان منطقه 
را به نمایش گذاشتن ظرفیت های ورزشی منطقه و مردم عنوان کرد و 
افزود: همچنین در کنار آن، آشنایی مردم با رشته های مختلف ورزشی، 
اینکه  کما  داشت،  خواهند  دنبال  به  نیز  را  ورزشکاران  حداکثری  جذب 
آبادان در  بالغ بر 70درصد ورزشکاران سازماندهی شده در  سال گذشته 

خرمشهر، بیش از 40درصد رشد سازماندهی شده ورزشی داشتیم.
ادیبی گفت: همچنین به دنبال این هستیم تا یک فضای شاد و متنوعی را 
برای مردم منطقه داشته باشیم و مکان های مختلف که رشته های متعددی 
ورزشی در آن فعالیت می کنند را مردم بشناسند و از آن استفاده نمایند. در 
این جشنواره نیز تمام رشته های ورزشی که در منطقه آزاد اروند )آبادان، 

خرشهر و مینوشهر( فعال هستند را به معرض نمایش گذاشتیم.
وی توضیح داد: در این جشنواره جزیره های مختلفی شکل گرفتند که 
داشت که  امکان وجود  این  و  فعالیت کردند  آن  در  رشته های مختلف 
رشته های مختلف و هیات های ورزشی در این جزیره ها توانمندی خود 
را به صورت ملموس برای مردم به نمایش بگذارند. برای بازدیدکنندگان 
نیز این شرایط فراهم شده بود که   بتوانند از تمامی این رشته ها استفاده 
نمایند و بعد از آن اگر عالقه مند بودند، در مکان های ورزشی مشخص 

شده ثبت  نام و استفاده کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند با اشاره به برگزاری کارگاه های 
ورزشی در این رویداد توضیح داد: با توجه به اینکه نیاز است سطح دانش 
روسای هیات ها، مربیان، ورزشکاران و مدیران ورزشی ارتقا داده شود، در 
این جشنواره دوره های دانش افزایی و کارگاه های متنوعی برگزار گردید.

برگزار  ورزش  جزیره  در جشنواره  12کارگاه  اینکه حدود  بیان  با  ادیبی 
اساتید  توسط  رایگان  کامال  صورت  به  کارگاه ها  این  داد:  توضیح  شد، 
دانشگاه آموزش داده شدند و گواهینامه این دوره ها به عزیزان شرکت 

کننده اهدا می شود.
مردم  اینکه  ازجمله  داشته  مختلفی  نقاط  جشنواره  این  داد:  ادامه  وی 
منطقه با رشته های مختلف به خصوص رشته هایی که کمتر شناخته شده 
گزینه های  و  آشنا گردیدند  گوناگونی  با مکان های  آشنا شدند.  هستند، 
مختلفی را برای انتخاب کردن پیدا نموند؛ همچنین یکی از نقاط قوت 
از  را  آن  که  بود  مختلف  دانش افزایی  کارگاه های  وجود  جشنواره،  این 

جشنواره نخست متمایز می کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند دلیل موفقیت جشنواره جزیره 
ورزش را همدلی عنوان کرد و افزود: در کنار این همدلی، یک هم افزایی بسیار 
مناسبی را داشتیم. ادارات مختلف در شهرستان های آبادان و خرمشهر برای 
اینکه بتوانیم این رویداد بزرگ را به سرانجام برسانیم، در کنار ما قرار گرفتند. 
ادارات ورزش و جوانان آبادان، خرمشهر و مینوشهر واقعا همکاری خوبی 
داشتند. هیات های مختلف در کنار یکدیگر لذت با هم بودن را تجربه کردند.
ادیبی اظهار کرد: با توجه به اینکه در کنار این جشنواره حدود 3ساعت 
جشن را به صورت متمرکز داشتیم و گروه های مختلف فرهنگی و هنری 
اینجا  غول پیکر  عروسک های  همچنین  و  پرداختند  برنامه  اجرای  به 
در  را  مناسبی  و  مثبت  تاثیر  100درصد  توانسته  داشتند،  برنامه  اجرای 
نشاط اجتماعی مردم داشته باشد. مهم ترین سند بر این موضوع، حضور 
بالغ بر 10هزار نفری مردم در طول روز و بازدید از این جشنواره بوده 
این  از  بازدیدکننده  12هزار  تا  6هزار  از  روز  هر  در  گذشته  سال  است. 

جشنواره داشتیم و 10شب این جشنواره ادامه داشت.
وی درخصوص زمان برگزاری توضیح داد: امسال با توجه به اینکه به 
ببریم، مدت  باال  آنچه می توانیم  را هر  برنامه  بودیم کیفیت  این  دنبال 
زمان جشنواره را به یک هفته رساندیم تا ارتقا پیدا کند و نیروی انسانی 
ما کمتر اذیت شود و بهتر برنامه های خود را اجرا کنند. از ورزشکاران، 
تمامی  از  و  ادارات  روسای  و  هیات ها  روسای  پیشکسوتان،  مربیان، 

دستگاه هایی که در کنار ما قرار گرفتند، تشکر و قدردانی می کنم.
مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند در پایان گفت: از مدیرعامل 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
سازمان منطقه آزاد اروند که نهایت همکاری را کردند تا این جشنواره 
نظامی،  نیروهای های  از  دارم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  شود،  برگزار 
انتظامی و حراست امنیت این جشنواره بسیار بزرگ و کم نظیر را برقرار 
کردند، تشکر می کنم. همچنین جا دارد از اصحاب رسانه قدردانی کنم 
به مردم اطالع رسانی کردند و  این عزیزان  را  این جشنواره  بازتاب  که 

بدون زحمات این بزرگواران، انگیزه ورزشکاران از بین می رفت.

رئیسهیاتبوکسمنطقهآزاداروند:
برگزاریمسابقاتملیدرپیبرپاییجشنوارهجزیرهورزش

عبدالحمید نیک پی رئیس هیات بوکس منطقه آزاد اروند با بیان اینکه 
172ورزشکار در این رشته فعالیت داشتند، اظهار کرد: 1٨قهرماني کشور 

عضو تیم ملی و قهرمان استانی در این جشنواره حضور داشتند.

بین سایر  باعث یک همدلی  اینکه جشنواره جزیره ورزش  بیان  با  وی 
ورزشکاران هیات ها شد، افزود: برگزاری مسابقات با دعوت از تیم ها و 
اتفاقاتی  مشترک،  تمرین  و  باشگاه ها  بوکسورهای  بین  جمعی  اردوی 
سرانجام  به  بوکس  ورزش  در  جشنواره  این  برگزاری  از  بعد  که  است 

می رسد. 
رابطه  و  اجتماعی  نشاط  ارتقا  اروند  آزاد  منطقه  بوکس  هیات  رئیس 
ورزشی را از دیگر آثار برگزاری جشنواره جزیره ورزش برشمرد و افزود: 
از مدیر کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند که همیشه تمام رشته های 
و  تشکر  کمال  مي کنند،  شگفت زده  خود  بزرگ  اقدامات  با  را  ورزشی 

سپاسگزاری را دارم.

رئیسهیاتکونگفووهنرهایرزمیمنطقهآزاداروند:
افزایش60درصدیورزشکارانکونگفو

سیدمجید هاشمیان رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی منطقه آزاد 
اروند با اعالم اینکه ورزشکاران این رشته 700نفر بودند، اظهار کرد: حدود 
60قهرمان کشوری در این رویداد حضور داشتند و معتقدیم برگزاری این 
جشنواره همچون سال گذشته افزایش 60درصدی ورزشکاران را در پی 

خواهد داشت.
و  کرد  قلمداد  جذاب  و  شاد  برنامه  یک  را  ورزش  جزیره  وی جشنواره 
گفت: نشاط عمومی، جذب اقشار مختلف مردم به ورزش، معرفی انواع 
ورزش های غیرمطرح، دادن امید به کار مربیان، اساتید و ورزشکاران، از 

پیامدهای مثبت و ملموس این جشنواره بوده است.
جشنواره  مدت  طول  در  هیات  این  برنامه های  درخصوص  هاشمیان 
سخت،  اجسام  شکستن  رزمی،  نمایش  حرکات  اجرای  داد:  توضیح 
مبارزات رزمی، اجرای رزم آهنگ سنتی بانوان، اجرای رزم آهنگ سنتی 
آقایان، مسابقات درون منطقه ای، اجرای نمایش دوچوب رزمی، نمایش 

قدرت بدنی و استحکام بدنی از برنامه های اجرا شده بود. 
رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی منطقه آزاد اروند در پایان تاکید 
ویژه  به  عزیزمان  مردم  شادی  و  نشاط  باعث  که  برنامه ای  هر  کرد: 

ورزشکاران می شود را ارج می نهیم.

رئیسهیاتتکواندومنطقهآزاداروند:
جشنوارهجزیرهورزش،گامیدرجهتپویاییجامعه

ورزشیمنطقه

مصطفی گودرزی رئیس هیات تکواندو منطقه آزاد اروند نیز اظهار کرد: 
قهرمان  آنها  از  نفر  ده ها  از  بیش  که  دارد  ورزشکار  3هزار  رشته  این 

هستند.
وی با بیان اینکه جشنواره جزیره ورزش گامی عملی و مصمم در ابراز 
تالش  داد:  توضیح  است،  اروند  منطقه  ورزشی  جامعه  پویایی  و  حیات 
و  رقابت  حس  کاهش  با  بهتر  عملکرد  نمایش  منظور  به  ورزشکاران 
افزایش حس نشاط در جشنواره جزیره ورزش به صورت چشمگیر قابل 

مشاهده بوده است.
رئیس هیات تکواندو منطقه آزاد اروند تاکید کرد: جشنواره جزیره ورزش 
باعث شد تا نوآموزانی که جهت انتخاب رشته ورزشی دچار تردید بوده اند، 
فرصت مناسبی در اختیار آنها و حتی خانواده هایشان قرار بگیرد تا با دید 

باز و آگاهب بیشتر رشته مورد عالقه خود را انتخاب نمایند.

رئیسهیاتتیراندازیباکمانمنطقهآزاداروند:
ارتباطبینهیاتهاوسبکهاورزشیازدستاوردهای

جزیرهورزش
مسعود خیری رئیس هیات تیراندازی با کمان منطقه آزاد اروند نیز اظهار 

شناخت  برای  را  خوبی  بسیار  فرصت  ورزش  جزیره  جشنواره  داشت: 
ورزش های مختلف منطقه ایجاد کرد.

یکدیگر  به  نزدیک  سبک های  و  هیات ها  بین  ارتباط  داد:  ادامه  وی 
این  توسط  که  است  خوبی  اتفاقات  مردم،  به  ورزشی  آگاهی رسانی  و 

جشنواره انجام گردید.
رئیس هیات تیراندازی با کمان منطقه آزاد اروند، استقبال باالی مردم 
از جشنواره جزیره ورزش را نشان دهنده عملکرد شایسته این جشنواره 
انواع کمان و همچنین طریقه  دانست و گفت: نمایش کاربرد سالح و 
استفاده از آن، ازجمله برنامه هایی بود که هر شب توسط این هیات اجرا 

شد. 

نایبرئیسهیاتبدمینتونمنطقهآزاداروند:
حضورمستمرمسئوالنمنطقهآزاداروندوشهرستانها

درجشنواره
بیان  نیز  اروند  آزاد  منطقه  بدمینتون  هیات  رئیس  نایب  فروغ محمدی 
کرد: در حال حاضر سه ورزشگاه فعال در زمینه بدمینتون در منطقه آزاد 
اروند وجود دارد، در برنامه ریزي سال آینده در نظر داریم که این تعداد را 

به حداقل 7ورزشگاه برسانیم.
 وی افزود: در حال حاضر 2ورزشکار قهرمان در سطح استان خوزستان 
از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  البته  داریم،  نفت  وزارت  ملی  مسابقات  و 
ورزشکاران به تازگی و در حد یکسال است که جذب این رشته شده اند، 
امید است در سال های آینده از میان این ورزشکاران، قهرمانانی تربیت 

شوند.
محمدی با بیان اینکه جشنواره جزیره ورزش از همان دوره اول مورد 
با  نیز  افزود: امسال  اروند قرار گرفت،  آزاد  استقبال باالی مردم منطقه 
بهره گیري از تجربه سال گذشته و با ارتقای سطح کیفی جشنواره، محیط 
معرفی  مختلف ضمن  ورزش های  و  کرد  ایجاد  مثبتی  و  بانشاط  بسیار 

رشته خود باعث افزایش رشد تعداد بازیکنانشان خواهند شد. 
نایب رئیس هیات بدمینتون منطقه آزاد اروند توضیح داد: از نقاط قوت 
جزیره ورزش فارغ از موضوع افزایش بازیکنان و ایجاد روحیه نشاط در 
جوانان، حضور مستمر مسئوالن منطقه آزاد اروند و شهرستان ها بود که 
و  ورزشکاران  منطقه،  در  فعال  ورزشی  رشته های  با  شدن  آشنا  ضمن 
مسئوالن هیات ها توانستند مشکالت رشته ورزشی خود را به اطالع این 
عزیزان برسانند و از آنها درخواست رفع این مشکالت و کمک به توسعه 

ورزش مورد نظرشان را داشته باشند.

رئیسهیاتکاراتهمنطقهآزاداروند:
جشنوارهجزیرهورزشسببتبلیغاتوجذبهنرجو

خواهدشود

رضا چگنی رئیس هیات کاراته منطقه آزاد اروند نیز با بیان اینکه 3هزار 
ورزشکار زیر پوشش این هیات است، اظهار کرد: تعداد آمار امسال در 
سطح بین المللی و کشوری بیش از 200نفر در تمام سبک کنترلی نیز 

یک نفر است. 
وی با اشاره به مزایای برگزاری جشنواری جزیره ورزش عنوان کرد: این 
جشنواره با توجه به ایجاد نشاط و شادی بین مردم منطقه و کمک به 
توسعه همگانی ورزش، همچنین ایجاد زمینه معرفی رشته های ورزشی 

به جامعه هدف، بسیار مفید است.
رئیس هیات کاراته منطقه آزاد اروند تاکید کرد: جشنواره جزیره ورزش 
انگیزه  سبب تبلیغات و جذب هنرجو در تمام رشته های ورزشی، ایجاد 
است،  شده  مختلف  رشته های  در  جدید  استعدادهای  کشف  و  ورزشی 
همچنین ایجاد رقابت بین تمامی رشته های ورزشی در راستای گسترش 

آن نتایج این جشنواره بزرگ می باشد.
چگنی ادامه داد: به طور حتم حضور خانواده ها و فرزندان در چند روز پیاپی و 
آشنایی با رشته های ورزشی متفاوت که قبال ممکن است فقط نام آن رشته 

را شنیده باشند، در ایجاد نشاط اجتماعی بسیار مفید خواهد بود.
رئیس هیات کاراته منطقه آزاد اروند افزایش 50درصدی ورزشکاران در 
رشته کاراته را در پایان اولین جشنواره جزیره ورزش را بیانگر تاثیر این 
جشنواره بر تعداد ورزشکاران عنوان کرد و گفت: اجرای کاتا و کیهون به 
صورت مشترک با سایر سبک های کنترلی و غیر کنترلی، انجام حرکات 
انجام نمایش شکستن اجسام سخت و اجرای مبارزات  نمایشی رزمی، 

چند نفره نمایشی از برنامه هایی بود که در این جشنواره اجرای شد.

رئیسهیاتژیمناستیکمنطقهآزاداروند:
جزیرهورزشبهایجادفرهنگاجتماعیآیندهکمک

خواهدکرد

بیان  با  نیز  اروند  آزاد  منطقه  ژیمناستیک  هیات  رئیس  رشیدی  احسان 
اینکه این رشته حدود ۹00 تا 1100ورزشکار در آبادان و خرمشهر دارد، 
اظهار داشت: روح و رنگ، شادی و احساس خوب، بخشی از ویژگی های 

جشنواره جزیره ورزش بوده است.
وی تجمیع در یک محیط دوستانه، سالم و خانوادگی برای مردم را از 
نقاط قوت جشنواره جزیره ورزش برشمرد و گفت: این جشنواره در مکان 
و زمان جشنواره بسیار تاثیرگذار بوده و قطعا به ایجاد فرهنگ اجتماعی 
آینده کمک خواهد کرد؛ تعامل و همیاری هیات ها، نوآوری در ایده های 
فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح منطقه نیز بسیار ملموس بوده است.

رئیسهیاتتنیسرویمیزمنطقهآزاداروند:
ایجادنشاطاجتماعی

علیرضا خیلی نیا رئیس هیات تنیس روی میز منطقه آزاد اروند نیز اظهار 
کرد: جشنواره جزیره ورزش برای جذب عالقه مندان ورزشی به طور حتم 
موثر است و با توجه به حضور جوانان به همراه خانواده ها تاثیر مثبتی در 

نشاط اجتماعی داشته است.
وی بیان کرد: حضور قهرمانان ملی این رشته و بازیکنان حاضر در لیگ 
تنیس روی میز  نمایشی  انجام حرکات  برتر و آموزش های مقدماتی و 

ازجمله برنامه هایی بود که مقرر شده بود توسط این هیات انجام گردد.

رئیسهیاتانجمنورزشیمنطقهآزاداروند:
ایجادشوروهیجانبینمردموورزشکاران

بابرپاییجشنواره
مجتبی گنجی زاده رئیس هیات انجمن ورزشی منطقه آزاد اروند با بیان 
1نفر  و  کشوری  73قهرمان  کرد:  اظهار  داریم،  1200ورزشکار   اینکه 

آسیایی در میان ورزشکاران ما حضور دارند.

گزارشبرگزاریبزرگترینجشنوارهورزشیکشوردرمنطقهآزاداروند:

سایه نخل های سرافراز اروند بر جزیره ورزش
و  مردم  بین  هیجان  و  شور  ایجاد  باعث  ورزش  جزیره  افزود:  وی 
ورزشکاران شد و شناخت هر چه بهتر عموم مردم از ورزش های فعال 

موجود در منطقه را در پی داشته است. 
هیات  این  داد:  توضیح  اروند  آزاد  منطقه  ورزشی  انجمن  هیات  رئیس 
به عنوان بزرگترین هیات از لحاظ نیروی انسانی و با وجود رشته های 
مفرح و 1٨رشته فعال در جزیره ورزش، بی شک بهترین عملکرد در بین 

هیات های حاضر در جزیره را داشته است.

رئیسهیاتنجاتغریقوغواصیمنطقهآزاداروند:
تبلوراتحادبیشتردرمیانهیاتهایمختلفورزشی

نصیر سعیدی کیان رئیس هیات نجات غریق و غواصی منطقه آزاد اروند 
نیز اظهار کرد: 250نفر ورزشکار در این رشته مشغول به فعالیت هستند و 
خوشحالم که توانستیم در قالب جشنواره جزیره ورزش، ورزشکاران رشته 

خود را معرفی نماییم.
وی ابراز امیدواری کرد: کمک به معرفی بهتر دستاوردهای هیات های 
ورزشی، آشنایی مردم با ورزش های مختلف بومی و منطقه ای و اهمیت 
مثمرثمر  بسیار  جشنواره ها  قبیل  این  راه اندازی  با  ورزش  امر  به  دادن 

خواهد بود. 
رئیس هیات نجات غریق و غواصی منطقه آزاد اروند درخصوص نقاط 
مختلف،  سرمایه های  جذب  داد:  توضیح  ورزش  جزیره  جشنواره  قوت 
تبلیغ  و  معرفی  به  ورزشی، کمک  هیات های مختلف  بین  بیشتر  اتحاد 

تولیدات ورزشی از نقاط قوت این جشنواره بوده است. 
سعیدی کیان عنوان کرد: اجرای مسابقات متعدد و معرفی نام آوران هر 
رشته در بخش های مختلف این جشنواره باعث جذب بیشتر ورزشکاران 

می شود.
با  آشنایی  اروند  آزاد  منطقه  غواصی  و  غریق  نجات  هیات  رئیس 
دستاوردهای علم غواصی و معرفی تجهیزات این رشته و همچنین رشته 
جشنوار  مدت  طول  در  هیات  این  برنامه های  ازجمله  را  غریق  نجات 

عنوان کرد.

رئیسهیاتکشتیمنطقهآزاداروند:
حضورخانوادهها،نقطهمثبتجشنوارهجزیرهورزش

اینکه  اعالم  با  نیز  اروند  آزاد  منطقه  هیات کشتی  رئیس  میالد قالوند 
612ورزشکار ساماندهی شده داریم، اظهار داشت: جشنواره جزیره ورزش 

محلی برای گذراندن ساعاتی به دور از دغدغه ها بوده است.
وی ساماندهی و برگزاری شایسته جشنواره جزیره ورزش را مهم ترین 
دلیل اتحاد و یکدلی بین مدیران ورزش و هیات ها دانست و افزود: در 
جشنواره جزیره ورزش خانواده ها ساعاتی را شاد در کنار هم به ورزش 

و نشاط پرداختند.
آزاد  برگزاری دو مسابقه کشتی  اروند،  آزاد  منطقه  رئیس هیات کشتی 
و فرنگی و همچنین تقدیر از مربیان و زحمت کشان کشتی منطقه آزاد 
اروند در حین برگزاری مسابقات را از برنامه های این هیات عنوان کرد و 
گفت: تقدیر و تشکر دارم از مدیرکل جوان ورزش و جوانان منطقه آزاد 

اروند بابت حمایت و پیگیری های بسیار خوبی که از ورزش دارد.

رئیسهیاتورزشهایکارگریمنطقهآزاداروند:
جشنوارهجزیرهورزش،ویترینعملکردهیاتهابود

امیر حاجی مومن رئیس هیات ورزش های کارگری منطقه آزاد اروند نیز 
بیان کرد: 456نفر ورزشکار داریم که 42نفر دارای مقام های بین المللی و 

45نفر مقام های ملی و استانی دارند.
وی افزود: جشنواره جزیره ورزش، ویترین عملکرد هیات ها بوده است و 
همچنین این جشنواره باعث ایجاد همدلی و صمیمیت میان ورزشکاران 
رشته های مختلف و آشنایی خانواده ها و مردم با رشته های متنوع ورزشی 

و جذب آنها به سمت ورزش شد. 
رئیس هیات ورزش های کارگری منطقه آزاد اروند توضیح داد: با توجه به 
پویایی، جذابیت و تنوع رشته های ورزشی و همچنین جشن و برنامه های 
مختلفی که در ایام برگزاری جشنواره از سوی مسئوالن برگزاری تدارک 
دیده شده بود، باعث ایجاد نشاط میان بازدیدکنندگان گردید و در ایام 
برگزاری بارها شاهد شور و نشاط ایجاد شده در میان مردم عزیز بودیم.

حاجی مومن عنوان کرد: پس از پایان اولین جشنواره جزیره ورزش، هیات 
ورزش های کارگری حدود 6٨درصد افزایش جذب داشت.

وی ادامه داد: این هیات به کمک انجمن های خود، برنامه های متنوعی 
ازجمله حرکات نمایشی ورزش های رزمی و یک دوره مسابقه سومو میان 

ورزشکاران خود تدارک دیده است.
رئیس هیات ورزش های کارگری منطقه آزاد اروند در پایان گفت: تشکر 
ویژه دارم از آقای پیمان ادیبی مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند 
که بنیانگذار و طراح جشنواره جزیره ورزش هستند و همچنین از مدیران 

و مسئوالن سازمان منطقه آزاد اروند که همواره یار و حامی ورزش و 
ورزشکاران منطقه بوده و هستند.

رئیسهیاتوالیبالمنطقهآزاداروند:
حسرقابتدریکفضایمناسب

احمد مقدم رئیس هیات والیبال منطقه آزاد اروند نیز اظهار کرد: حدود 
700ورزشکار داریم که دو نفر آنها به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

وی افزود: این جشنواره بسیار عالی و پر نشاط بوده است و مردم را با رشته های 
متعددی آشنا نمود؛ جشنواره جزیره ورزش اتحاد و همدلی را در بین هیات ها 

افزایش داد و در کنار آن حس رقابت را در یک فضای مناسب ایجاد کرد.
رئیس هیات والیبال منطقه آزاد اروند با بیان اینکه حضور گسترده مردم 
و همگام شدن و همچنین شاد بودن آنها نشان از نشاط اجتماعی دارد، 
افزود: خدا را شاکر هستیم که توانستیم با استعدادیابی که انجام دادیم، 

تعداد زیادی از عالقه مندان را جهت آموزش والیبال جذب نماییم. 

رئیسهیاتاسکواشمنطقهآزاداروند:
استقبالمردمبیشازآنچیزیبودکهانتظارشراداشتیم

نسیم عامری رئیس هیات اسکواش منطقه آزاد اروند نیز اظهار کرد: در 
حال حاضر 60ورزشکار در منطقه آزاد اروند در بخش بانوان و آقایان در 

سنین مختلف مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: در سال گذشته قهرمانی تیم اسکواش جوانان و بزرگساالن 
نفت را داشتیم که به لیگ برتر کشور راه یافتند و هم اکنون در لیگ برتر 

کشور بازی می کنند .
رئیس هیات اسکواش منطقه آزاد اروند برگزاری جشنواره جزیره ورزش 
این جشنواره مورد استقبال پر شور  ادامه داد:  را مطلوب قلمداد کرد و 
مردم عزیز منطقه آزد اروند قرار گرفت و این امر برای هیات های ورزشی 
بسیار خوشایند بوده است؛ فکر می کنم این شور و شکوهی که جشنواره 
به  از کشور  برپا کرد، در هیچ نقطه ای  اروند  آزاد  جزیره ورزش منطقه 

چشم دیده نشده است .
افزایش  عامری تصریح کرد: گسترش فرهنگ حرکت و ورزش جهت 
برنامه های سازنده  بین مردم و جذب و مشارکت در  نشاط عمومی در 
برای تقویت روحیه و همچنین مشارکت  فعالیت های فراگیر ورزشی  و 
وسیع مردم و هیات های ورزشی در این جشنواره از نقاط قوت و دلیل 

موفقیت این جشنواره ورزشی بوده است.
وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره در قالب برنامه های مختلف تاثیر بسزایی 
در شادی و نشاط مردم داشته، ادامه داد: در واقع نشاط اجتماعی تاثیر مستقیمی 
بر خلق و خوی افراد می گذارد و حس نوع دوستی را در جامعه گسترش می دهد 
و همچنین در روابط اجتماعی نیز تاثیرگذار است و از آسیب های اجتماعی 

پیشگیری می کند؛ این جشنواره ابزار مناسبی برای نشاط اجتماعی بود.
رئیس هیات اسکواش منطقه آزاد اروند توضیح داد: در این جشنواره شاهد 
بودیم که تمامی هیات های ورزشی بسیار مصمم در امر استعدادیابی و 
جذب عالقه مندان به رشته ورزشی خود فعالیت داشتند تا بتوانند در آینده 
حضورمان  کنند.  استفاده  ورزشی  مختلف  میادین  در  استعدادها  این  از 
مهیج  و  مفرح  ورزش  با  را  عزیز  مردم  که  شد  باعث  جشنواره  این  در 
اسکواش آشنا سازیم و تعداد عالقه مندان و ثبت نامی های اسکواش در 

این جشنواره قابل توجه بوده است .
این  در  کرد:  اظهار  استعدادیابی،  و  آموزش  حضور  به  تاکید  با  عامری 
جشنواره، مربیان اسکواش شیوه به دست گرفتن راکت، چگونگی ضربه 
بزرگساالن در کنار  و  دادند. همزمان کودکان  آموزش  را  به توپ  زدن 
یکدیگر در فضای مفرح و زیبا با توپ و راکت دست و پنجه نرم کردند. 
هیات اسکواش برنامه های تفریحی همراه با اهدای جوایز را در روزهای 

پایانی جشنواره در نظر گرفته است .
رئیس هیات اسکواش منطقه آزاد اروند بیان کرد: نهایت سپاس و قدردانی 
خویش را از جناب پیمان ادیبی، مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند 
اعالم می کنم؛ استقبال مردم بیش از آن چیزی بود که انتظارش را داشتیم 

و امیدوارم این حرکت علمی، فرهنگی، ورزشی استمرار داشته باشد.

رئیسهیاتبسکتبالمنطقهآزاداروند:
جزیرهورزش،فرصتیمناسببرایابداعاتوخالقیتهیاتها

محسن داوری رئیس هیات بسکتبال منطقه آزاد اروند نیز با اعالم اینکه 
مفید،  بسیار  ورزش  جزیره  جشنواره  کرد:  اظهار  داریم،  1700ورزشکار 
به  تشویق  و  ورزشکاران  بین  انفعال  از  خروج  باعث  و  مفرح  آموزنده، 

فعالیت هیات ها بود.
آن  نقاط قوت  ازجمله  وی گفت: حضور و تالش های هیات های مختلف 
محسوب می شد و دلیل موفقیت آن، نمایش عمومی و نشان دادن جذابیت های 

رشته های مختلف توام با آموزش و اجرای ملموس و نزدیک بوده است.
رئیس هیات بسکتبال منطقه آزاد اروند ادامه داد: ورزش به خودی خود عامل 
نشاط در جامعه است و حضور رشته های مختلف در کنار یکدیگر برای نشان 
دادن هیجانات موجود در ورزش، نشاط دوچندانی را به جامعه تزریق می کند .
نخست،  سال  در  جشنواره  این  راه اندازی  از  پس  کرد:  عنوان  داوری 
رشته های مختلف شامل رشد 30 تا 40درصدی تعداد ورزشکاران شده اند.
خالقیت  و  ابداعات  برای  خوبی  فرصت  جشنواره  این  کرد:  ابراز  وی 
مسابقات 3×3  برگزاری  ضمن  شد  سعی  بین  این  در  که  بود  هیات ها 
موسوم به بسکتبال خیابانی بین بازیکنان دختر و پسر در رده های سنی 
مختلف، مسابقات مهارت های فردی، مسابقات پرتاب پنالتی خانواده ها، 
نمایش ایروبیک بسکتبال توسط نونهاالن، آموزش بسکتبال، استعدادیابی 

و همچنین از حضور خانواده ها در این مسابقات نیز استفاده شود.
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برگزارینخستینهمایشفرصتهایسرمایهگذاریوتوسعهبندرچابهار:

نخستین همایش فرصت های سرمایه  گذاری و توسعه بندر چابهار 
با شعار »چابهار، دروازه ملل« با حضور محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد، عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در سیستان و 
بلوچستان و امام جمعه زاهدان، مولوی عبدالحمید امام جمعه 
و  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  موهبتی  زاهدان،  سنت  اهل 
وزرای  معاونان  ازجمله  منطقه  کشور های  مقامات  از  تعدادی 
حمل و نقل هند و افغانستان در سالن همایش های بین المللی 

منطقه آزاد چابهار برگزار گردید.

معاونوزیرراهوشهرسازیومدیرعامل
سازمانبنادرودریانوردی:

سرمایهگذاری240میلیونیوروییدربندرچابهار

و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
دریانوردی از سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیون یورویی در بندر چابهار 
شامل احداث مخازن، انبارها، سیلوی غالت و کارخانه مکانیزه 

مواد معدنی خبر داد.
محمد راستاد در همایش بین المللی توسعه چابهار با اشاره به 
اروپایی، عربی و آسیایی  از سفرای کشورهای  تعدادی  حضور 
شامل بلژیک، قطر و استرالیا در این همایش و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی کشورهای منطقه گفت: سال گذشته فاز اول 
توسعه بندر چابهار با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید 
که ظرفیت این بندر از ۳.۵ به ۸.۵میلیون تن افزایش یافت. از آن 

زمان تخلیه بارگیری در بندر همواره سیر صعودی داشته است.
راستاد افزود: همچنین با حضور وزیر راه و شهرسازی ۶دستگاه 
مجموعه  به  دالر  ۱۷.۵میلیون  ارزش  به  پیشتر  غالت  مکنده 
تجهیزات این بندر افزوده شده بود، به بهره برداری رسید و طی 
یک سال اخیر نیز ۲۴۰میلیون یورو قرارداد سرمایه گذاری در بندر 
چابهار به امضاء رسیده است. این سرمایه گذاری ها شامل ساخت 
مخازن و انبارها، سیلوی غالت و پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری 

مواد معدنی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه طی یک سال گذشته تخلیه و بارگیری در 
بندر ۵۰درصد افزایش یافته است، گفت: خط کانتینری تهران-

 چابهار- هند نیز به مجموعه فعالیت های کشتیرانی اضافه شده و 
اخیرا نیز سه کشتی کاپوتاژی در بندر چابهار پهلو گرفته است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: از دو ماه گذشته 
شرکت هندی IPGL فعالیت اپراتوری بندر را به عهده گرفته و 
طی یک سال اخیر الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری 
چابهار به منطقه آزاد چابهار در شورایعالی مناطق آزاد و پس از 
آن در کمیسیون های تخصصی مجلس تصویب شد و به زودی 

به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
راستاد با اشاره به اعزام ۲۳کانتینر کاالی صادراتی به افغانستان 
از طریق بندر چابهار طی روزهای گذشته با حضور رئیس جمهور 
افغانستان از طریق بندر چابهار به مقصد هند، تصریح کرد: این 

کاال در چابهار به کشتی بارگیری شد.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای افغانستان، هند، آسیای میانه 
و قفقاز می توانند چابهار را به عنوان دروازه تجارت خود در نظر 
بندر  این  در  خوبی  بسیار  تعرفه ای  مشوق های  افزود:  بگیرند، 
هم برای خطوط کشتیرانی و هم برای صاحبان کاال در نظر 
گرفته ایم و این همایش زمینه ای برای مبادله بار از طریق بندر 

میان کشورهای منطقه می تواند باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه سازمان بنادر برای 
احداث بزرگراه از دروازه بندر تا کمربندی چابهار با هدف تسهیل 
در تردد کامیون ها، خاطرنشان کرد: با اتصال خط آهن چابهار به 

زاهدان، بخشی از حمل کاال به ریل منتقل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه پسکرانه های 
بندر چابهار نقش کلیدی در رونق این بندر خواهند داشت که 
اشتغال در جنوب شرق کشور کمک خواهد کرد، گفت: سازمان 
بنادر و دریانوردی از مسئولیت اجتماعی خود در قبال شهر چابهار 
و  اشتغال  و  بود  نخواهد  غافل  بلوچستان  و  استان سیستان  و 
در  بندر  این  افزوده سرمایه گذاری های  ارزش  از  درآمد حاصل 
وهله اول به مردم این استان تعلق می گیرد. همچنین اولویت ما 

در توسعه اشتغال بندر چابهار، بومی گزینی است.

مشاوررئیسجمهورودبیرشورایعالی
مناطقآزادوویژهاقتصادی:

چابهار؛محوروپیشرانتوسعهسواحلمکران

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
چابهار  در  بین المللی  همایش های  برگزاری  گفت:  اقتصادی 
می تواند این منطقه را به منطقه ای استراتژیک، پیشران توسعه 
و  ملی  توسعه  نظام  پایه های  تقویت کننده  مکران،  سواحل 

گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللي تبدیل کند.
مرتضی بانک در همایش بین المللی توسعه چابهار که همزمان 

چابهار، پیشران اصلی اتحاد اقتصادی کشورهای منطقه
با روز چابهار برگزار شد، از برگزارکنندگان این گردهمایی تقدیر 
و  قرابت های فرهنگی  تمدنی،  پیوندهای  امروزه  افزود:  و  کرد 
منافع مشترک در ژئواکونومیک و ژئوپلتیک منطقه ای، پایه های 
محکم و ظرفیت های حائز اهمیت برای تقویت بیش از پیش 
ایران،  بین  مزیت آفرین  اقتصادی  اتحاد  ایجاد  و  همکاری ها 
محسوب  منطقه  کشورهاي  دیگر  و  افغانستان  هندوستان، 

می شود.
او با اشاره به امضاء توافقنامه سه جانبه میان سه کشور ایران، 
برای  توافقنامه، تالش  این  امضای  با  افغانستان گفت:  و  هند 
بهره گیری مطلوب از این ظرفیت ها و تحرک جدی در روابط فی 
مابین به صورت نهادینه آغاز شد و اراده سیاسی بین سه کشور 
برای همکاری و توسعه روابط اقتصادی بین ملت های سه کشور 

و سایر کشورهاي منطقه را تقویت کرد.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: من از دیگر کشورهاي منطقه به 
ویژه کشورهاي آسیاي میانه و دریاي عمان نیز دعوت مي کنم 
که با پیوستن به این توافقنامه، ملت هاي خود را در فرصت هاي 
فراوان اقتصادي و فرهنگي منبعث از این اراده سیاسي سهیم 

کنند.
مرتضی بانک به موقعیت استراتژیک منطقه اشاره کرد و گفت: 
با وجود مزیت ها و زیرساخت های فیزیکی  آزاد چابهار  منطقه 
خط آهن  و  چابهار  راهبردی  بندر  به خصوص  توسعه  حال  در 
برنامه ریزي،  دست  در  بین المللي  فرودگاه  زاهدان،  چابهار 
موقعیت جغرافیایی و نزدیکترین راه دسترسی افغانستان و دیگر 
آزاد،  آب های  به  میانه  آسیای  خشکی  در  محصور  کشورهای 
می تواند نقش پیشران اصلی را در این اتحاد اقتصادی ایفا کند.

وی از چابهار به عنوان یکی از قطب های مهم منطقه ای حمل 
و نقلی و مرکز اصلی کریدور بین المللی حمل و نقل و ترانزیت 
بین سه کشور و آسیای میانه نام برد و افزود: منطقه آزاد چابهار، 
منطقه ای ایده آل برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و صادرات 
محصوالت مورد نیاز بازارهای مصرف منطقه ای به ویژه بازار 
عظیم یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری هند، افغانستان و 
آسیای میانه است که می تواند به مرکز منطقه ای ترانزیت، انرژی 

و تجارت تبدیل شود. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: منطقه آزاد چابهار 
می تواند در صورت توجه کافی و تدبیر مناسب از سوی فعاالن 
اقتصادی به عنوان یکی از عناصر آمیخته های بازاریابی مناسب 
در تقویت و ارتقاء سطح مناسبات تجاری بین این کشورها تبدیل 

شود.
کم  و  نزدیک ترین  بهترین،  چابهار  بندر  گفت:  بانک  مرتضی 
هزینه ترین مسیر دسترسی کشورهای حاشیه اقیانوس هند به 
بازارهای اروپایي و جهانی است که موجبات تسریع و تسهیل 
آسیایی  حاشیه  مختلف  کشورهای  بین  بین المللی  تجارت 

اقیانوس آرام با اروپا و آسیای میانه را نیز فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه چابهار مرحله جدیدی از ایفای نقش جهانی 
در حمل و نقل و ترانزیت و صادرات کاال را آغاز کرده است 
افزود: مزیت های منطقه ای منطقه آزاد و مستثنی بودن از قوانین 
گمرک، مالیات، پول و بانک، کار و ویزا؛ ظرفیت این حرکت 
جهانی و زمینه را برای حضور منطقه آزاد چابهار در عرصه های 
دبیرخانه  در  من  همکاران  است.  کرده  فراهم  بین المللی 
با  در تالشند  چابهار  آزاد  منطقه  مدیران سازمان  و  شورایعالی 
تسهیل فرآیندها و تکمیل زیرساخت های نهادی و فیزیکی الزم، 

موانع حضور سرمایه  گذاران را مرتفع و تسهیل کنند.
مشاور رئیس جمهور، منطقه آزاد چابهار را منطقه ای برای تبدیل 
اقتصاد  مختلف  ابعاد  در  سرمایه گذاري  مهم  کانون  به  شدن 
کرد  عنوان  منطقه اي  ترانزیت  و  لجستیک  هاب  و  دریامحور 
و افزود: با توجه به ظرفیت های موجود در منطقه آزاد چابهار، 
اقتصادي  فعاالن  و  سرمایه گذاران  همه  مشارکت  و  حضور  از 
کشورهاي منطقه و دیگر کشورها استقبال می کنیم و اطمینان 
مي دهم که همه فعالیت ها و سرمایه گذاري ها از حمایت کامل 
دولت جمهوري اسالمي ایران و شورایعالي مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادي برخوردار خواهد بود.
گفت:  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
به نقطه عطفي در  بین المللی توسعه چابهار می تواند  همایش 
توسعه حضور و فعالیت سرمایه گذاران و فعاالن بین المللي در 
حوزه هاي مختلف تولید و تجارت منطقه آزاد چابهار تبدیل شود.

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهار:
چابهار،بهترینمسیربرایاتصالکشورهای
محصوردرخشکیمنطقهبهآبهایآزاد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار این بندر را سریع ترین و 
نزدیک ترین مسیر برای اتصال کشورهای محصور در خشکی 

منطقه به آب های آزاد و بازارهای بین المللی عنوان کرد.
عبدالرحیم کردی در حاشیه همایش بین المللی توسعه چابهار، 
فضای جدید بین المللی ایجاد شده به دنبال توافقنامه چابهار را 
زمینه توجهات بیشتر کشورهای منطقه به چابهار دانست و اظهار 
داشت: در این همایش، سرمایه گذاران و هیات های دولتی از ۳۵ 
زمینه های  در  را  موضوعاتی  و  مسائل  و  داشتند  کشور حضور 

سرمایه گذاری، حمل ونقل و ترانزیت با آنها مذاکره کردیم.
وی چابهار را نقطه آغاز یک کریدور بسیار مهم عنوان کرد و 
این کریدور بین المللی نقش بسیار اساسی در مناسبات  گفت: 

سیاسی و اقتصادی منطقه دارد.
استقرار  جاده ها،  خط آهن،  احداث  چابهار،  بندر  توسعه  کردی 
حامل های  تامین  و  آماده  اراضی  پتروشیمی،  و  فوالد  صنعت 

انرژی را از نمونه زیرساخت های منطقه آزاد چابهار نام برد که 
جذابیت های منطقه را برای حضور سرمایه گذاران بیشتر کرده 

است.

امامجمعهاهلسنتزاهدان:
چابهارمنطقهایامنبرایسرمایهگذاریاست

ملی  منطقه ای  چابهار  گفت:  زاهدان  سنت  اهل  جمعه  امام 
و  سیستان  مردم  و  است  سرمایه گذاری  برای  امن  نقطه ای  و 
بلوچستان به هیچ فرد و گروهی اجازه ناامنی و ایجاد مشکل به 

ویژه در بندر مهم و استراتژیک چابهار را نمی دهند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در همایش بین المللی توسعه 
چابهار افزود: چابهار بهترین و مناسب ترین نقطه سرمایه گذاری 
برای کشورهای منطقه و سرمایه گذاران داخلی و به ویژه بومی 

است.
رفع  برای  چابهار  بندر  ظرفیت های  از  باید  کرد:  بیان  وی 
محرومیت و برطرف کردن مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم 

محروم سیستان و بلوچستان استفاده کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: در توسعه بندرچابهار باید 
نعمت ها،  همه  وجود  با  منطقه  این  و  باشند  همراه  هم  مردم 
کپرنشین، بیکار و بیسواد هم دارد که باید از نعمات این بندر 

بهره مند شوند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی تاکید کرد: باید به این مردم 
مهارت های فنی و حرفه ای  آموزش داده و در توسعه عمرانی 
به کار گرفته شوند تا به انسجام بیشتر و ارتقاء امنیت منطقه 

بینجامد.
وی از توجه مسئوالن استانی و کشوری و به ویژه مقام معظم 
رهبری به توسعه سواحل مکران و چابهار قدردانی کرد و افزود: 
خارجی  و  داخلی  سرمایه  گذاران  زیرساخت ها،  تکمیل  از  پس 
می توانند با حضور در چابهار، صاحب سود و منافع بی شماری 

شوند.
مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان تصریح کرد: برای 
توسعه و آبادانی چابهار به عنوان یک نقطه اقتصادی و تجاری از 
نیروهای بومی استفاده شود و این امر قطعا موجب ارتقاء امنیت 

و اشتغال پایدار می شود.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی بیان کرد: چابهار حلقه اتصال 
پیرامونی  کشورهای  تا  است  فرصت  بهترین  و  ملت ها  بین 

تولیدات خود را از این بندر به سایر نقاط جهان ارسال کنند.
وی اظهار داشت: چابهار بهترین محل برای سرمایه گذاری و 
تجارت است و سرمایه گذاران بدون هیچ دغدغه ای بابت امنیت 

در این منطقه بکر اقتصادی، سرمایه گذاری کنند.

استاندارسیستانوبلوچستان:
هیچمحدودیتیبرایتوسعههمکاریهابا

کشورهایهمجوارنداریم

برای  محدودیتی  هیچ  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
توسعه همکاری ها با کشورهای همجوار نظیر افغانستان محصور 
در خشکی نداریم و تمام کشورهای آسیای میانه می توانند از 

فرصت های بی نظیر این منطقه استفاده کنند.
چابهار  بندر  توسعه  بین المللی  همایش  در  موهبتی  احمد علی 
افزود: بندر چابهار نقطه اتکای بازرگانی و ترانزیت و از مهم ترین 

فرصت های تجاری این استان محسوب می شود.
استاندار سیستان و بلوچستان ، اتصال ریل به چابهار را ضروری 
دانست و افزود: با گسترش محدوده منطقه آزاد چابهار، عملیاتی 
شدن ساخت و توسعه فرودگاه، ساماندهی و حذف حاشیه نشینی 
و اتصال ریل به بندر و شهر چابهار از مهم ترین چالش های این 

منطقه است.
موهبتی اظهار کرد: استفاده از مسیر چابهار برای ترانزیت کاال 
به اروپا عالوه بر کاهش ۵۰درصدی در زمان، نقش موثری در 
پایین بودن قیمت کاال برای سرمایه گذاران و مردم کشورهای 

آسیای میانه و افغانستان دارد.
به موقعیت راهبردی و  با توجه  بندر چابهار  وی تصریح کرد: 
متصل به آب های آزاد اقیانوس هند و دارا بودن سالن مجهز 
مسافری، باید به کانون مسافرت های دریایی ایران تبدیل شود .

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: چابهار می تواند به 
عنوان هاب منطقه ای ترانزیت، ترانشیب و کانون مسافرت های 

دریایی نقش ایفا کند .
توانایی  کالنتری  شهید  بندر  مسافری  سالن  کرد:  بیان  وی 
مسافرت های  می توان  و  دارد  را  ۶۰۰مسافر  همزمان  پذیرش 

دریایی به کشورهای همجوار را انجام داد .
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: کمک به کشورهای محصور 
در خشکی به شاخص های اقتصادی این کشورها منجر می شود .

وی با قدردانی از تاکید رهبر معظم انقالب برای توسعه سواحل 
با توجه به نگاه ویژه  مکران، اظهار داشت: در سال های اخیر 

چابهار

پهلوگیری  زیرساخت های  تامین  شاهد  کشور  مسئوالن  همه 
کشتی های غول پیکر هستیم .

یک  سرمایه گذاری  به  اشاره  با  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
میلیارد دالری دولت در توسعه زیرساخت های بندر چابهار، گفت: 
سرمایه گذاری  ۶۰تقاضای  بندر،  این  ظرفیت های  به  توجه  با 
به ارزش ۲هزار و ۴۰۰میلیارد ریال ارائه که برخی ها منجر به 

امضای قرارداد شده است .
وی بر تکمیل زیرساخت های حمل و نقل، ساخت آزادراه و آغاز 
عملیات اجرایی فرودگاه بین المللی چابهار و حل مشکالت تردد 

کامیون ها برای توسعه بهتر این شهرستان تاکید کرد.

وزیرراهوشهرسازی:
تبادالتتجاریایران،هندوافغانستان

توسعهمییابد
وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز روز ملی چابهار است و شاهد 
کشور  میان  منطقه ای  مهم  موافقت نامه های  از  یکی  تحقق 
سه  این  تجاری  تبادالت  انجام  برای  افغانستان  و  هند  ایران، 

کشور هستیم.
محمد اسالمی در پایان همایش بین المللی توسعه بندر چابهار به 
همراه معاونان وزرای حمل و نقل هند و افغانستان در کنفرانس 
خبری شرکت کرد و افزود: طی روزهای گذشته شاهد بارگیری 
اولین محموله صادراتی افغانستان به هند در بندر چابهار بودیم. 

همچنین تعدادی طرح و پروژه عمرانی نیز در بندر چابهار به 
بهره برداری رسید.

اسالمی با اشاره به حضور معاون وزیر حمل و نقل هند به این 
اجالس گفت: حضور این مقامات بیانگر آن است که هندی ها 

تمایلی زیادی به سرمایه گذاری در بندر چابهار دارند.
معاونان وزرای حمل و نقل هند و افغانستان و وزیر راه و شهرسازی 
کشورمان از استقبال گسترده بازرگانان و سرمایه گذاران این دو 

کشور برای سرمایه گذاری در این بندر خبر دادند.

معاونوزیرحملونقلهند:
ازتجارهندیبرایسرمایهگذاریدرچابهار

دعوتمیکنم
در ادامه این همایش، کریشنا کوپال معاون وزیر حمل و نقل 
هند نیز با اشاره به اینکه امروز روز مهمی برای هند است، اظهار 
داشت: چند روز قبل اولین محموله صادراتی افغانستان به هند از 
طریق بندر چابهار به بندر بمبئی وارد بندر شهید بهشتی شد که 

در چابهار بارگیری و به هند ارسال شد.
وی افزود: ماه های گذشته نیز چند محموله از هند به افغانستان 
ارسال شده بود و به این ترتیب مناسبات اقتصادی گسترده ای 

میان این دو کشور در حال انجام است.
این مقام مسئول وزارت حمل و نقل هند با بیان اینکه امیدواریم 
دیگر کشورهای منطقه ازجمله دیگر کشورهای آسیای میانه از 
مسیر بندر چابهار وارد مبادالت تجاری شوند، یادآور شد: بندر 
چابهار در منطقه آزاد قرار دارد و از تجار هندی می خواهم از این 

فرصت برای سرمایه گذاری در چابهار استفاده کنند.
معاون وزیر حمل و نقل هند خاطرنشان کرد: ایران منابع نفت 
و گاز غنی ای دارد و هندی ها می توانند با سرمایه گذاری در بندر 

چابهار از این فرصت بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا با شرکت های کشتیرانی 
هندی برای نحوه سرمایه گذاری در بندر چابهار نشست هایی را 

برگزار کنیم.

معاونوزیرحملونقلافغانستان:
بندرچابهارمرکزتعهدسهکشور
ایران،هندوافغانستاناست

امام محمد وری ماچ معاون وزیر حمل و نقل افغانستان با بیان 
اینکه بندر چابهار مرکز تعهد سه کشور ایران، هند و افغانستان 
به شمار می رود، گفت: افغانستان از شرکای اصلی بندر چابهار 
است و تاکنون ۱۱۴تاجر افغان سرمایه گذاری ۶۰میلیون دالری 

در چابهار داشته اند.
و  موضوع  چند  افغانستان،  نقل  و  حمل  وزیر  معاون  گفته  به 
چالش کوچک نیز برای سرمایه گذاری در چابهار وجود دارد که 

امیدواریم با مذاکره و گفتگو این چالش ها برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: با ایجاد سهولت و رقابت مناسب، افغانستان 
قادر خواهد بود تا به عنوان بازیگر بخشی از ترانزیت آسیای میانه 

و چین ایفای نقش کند.
بنا به این گزارش، همایش بین المللی توسعه چابهار با عنوان »روز 
چابهار« با حضور وزیر راه و شهرسازی، مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استاندار سیستان 
و بلوچستان، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام 
و  زاهدان  سنت  اهل  مکی  مسجد  جمعه  امام  زاهدان،  جمعه 

مهمانانی از ۱۷کشور دنیا برگزار شد.
افغانستان،  هند،  کشورهای  سرمایه گذاران  و  سفرا  مقامات، 
پاکستان،  بلژیک،  جنوبی،  آفریقای  استرالیا،  قطر،  اندونزی، 
و  کنیا  عمان،  قزاقستان،  ژاپن،  چین،  ترکیه،  آلمان، 
بین المللی  همایش  در  شرکت کنندگان  ازجمله  تاجیکستان 

توسعه چابهار بودند.
گفتنی است؛ در این همایش 9۳مقام و مهمان خارجی ۱9خبرنگار 
از رسانه های مختلف خارجی و ۲۳خبرنگار رسانه های داخلی در 
حضور  خارجی  و  داخلی  شرکت کننده  ۳۰۰نفر  حدود  مجموع 

داشتند.



اخبار منطقه آزاد ماکو

معاون فنی، زیربنایی و عمرانی سازمان منطقه آزاد 
ماکو با اشاره به تفاهم نامه منعقده احداث راه آهن 
مسیر جلفا-پلدشت-چشمه ثریا، مابین مناطق آزاد 
انعقاد  از  کشور،  راه آهن  شرکت  با  ارس  و  ماکو 
اقتصادی  و  فنی  امکان سنجی  مطالعات  قرارداد 
توسط  جلفا- پلدشت-چشمه ثریا  خط آهن  احداث 
سازمان های مناطق آزاد ماکو و ارس، با انتخاب 

مشاور مربوطه خبر داد.
در  ۲۰۰کیلومتری  خط آهن  این  افزود:  بازیار 
توسعه حمل و نقل ریلی کشور تاثیر بسزایی دارد 
و به افزایش ظرفیت منطقه آزاد ماکو در توسعه 
زیر ساخت های  که جزء  منجر می شود  اقتصادی 

روند توسعه منطقه آزاد ماکو است.
هزینه  با  مطالعاتی  طرح  این  کرد:  تصریح  وی 
شش میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال و در ۱۸ماه انجام 

می شود.
بازیار در زمینه مزایای احداث این خط آهن، تاکید 
کرد: با احداث این خط آهن، منطقه آزاد ماکو که 
هاب لجستیک کشور است، به بندر خشک برای 

مناطق آزاد ترابزون و مرسین تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی برای راه اندازی 
در  افزود:  می شود،  انجام  ریلی  ترانزیت  خط  دو 
تا   ۶ ترانزیت  توان  با  خط  یک  نخست  مرحله 
۱۰میلیون تن بار را داشته و با این کار منطقه آزاد 

ماکو به خط ریلی اروپا متصل می شود.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو 
با اشاره به اینکه دولت نیز از این طرح حمایت 
می کند و این مسیر جزء گزینه های مورد حمایت 
کرد:  خاطرنشان  است،  شهرسازی  و  راه  وزارت 
گسترش  چشمه ثریا  تا  خود  خط آهن  نیز  ترکیه 
می دهد و به محض اتمام احداث ۱۴۷کیلومتری 
این  از  اروپا  به  ایران  راه آهن  اتصال  مسیر،  این 

مسیر، محقق خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: جذب سرمایه گذار برای 
مطالعات  اتمام  محض  به  خط آهن  این  احداث 
امکان سنجی فنی و اقتصادی، آغاز خواهد شد تا 
ایران بدون نیاز به گذر از نخجوان به طور مستقیم 

از طریق ترکیه به اروپا متصل شود.

انعقاد قرارداد مطالعات 
امکان سنجی خط آهن 

ارس- منطقه آزاد ماکو

به  ماکو  آزاد  منطقه  از  اعزامی  هیات  سفر 
سازمان  مدیرعامل  سلیمانی  دکتر  ریاست 
آیروم،  دکتر  همراهی  با  ماکو  آزاد  منطقه 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 
گمرک  در  نخجوان  خودمختار  جمهوری 

صنم بالغی پلدشت آغاز گردید. 
اقتصادی  معاون  جلیلی  دکتر  سفر،  این  در 
و سرمایه گذاری و حمزه لو معاون فرهنگی، 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
پلدشت،  شهرستان  فرماندار  صفری  ماکو، 
احمدپور رئیس گمرک پلدشت، محسن نژاد 
پایانه  مدیر  آزادی  پلدشت،  شهر  شهردار 
اتاق  نماینده  حق جو  پلدشت،  صادراتی 
بازرگانی استان، بایرام زاده نماینده واحدهای 
رئیس  کاظم زاده  منطقه،  تولیدی  و  صنعتی 
مدیرعامل  بین الملل،  نقل  و  حمل  اتحادیه 
سازمان منطقه آزاد ماکو را همراهی کردند. 

لزوم افزایش توجه ایران و 
نخجوان به امر مهم صادرات مجدد

این سفر با دیدار آقای نامیگ رئیس گمرک 
در  نخجوان  شاه تختی جمهوری خودمختار 

سالن جلسات این گمرک آغاز شد. 
در این دیدار، رئیس گمرک شاه تختی ضمن 
و  پلدشت  گمرک  همکاری های  از  تقدیر 
نخجوان،  جمهوری  قوانین  صحیح  اجرای 
اظهار  متقابل  همکاری های  افزایش  به 

امیدواری کرد. 
سازمان  مدیرعامل  سلیمانی  غالمرضا 
از زحمات  قدردانی  ماکو ضمن  آزاد  منطقه 
راستای  در  شاه تختی  گمرک  همکاران 
تسهیل  و  متقابل  همکاری های  توسعه 

ترانزیت، پیشنهاداتی را ارئه کرد.
افزایش همکاری های سه کشور،  همچنین 
ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در حوزه 
ترانزیتی  مشترک  محور  ایجاد  و  ترانزیت 
یکی از مباحثی بود که در این دیدار مطرح 

شد. 
با اشاره  این دیدار، دکتر سلیمانی  پایان  در 
امر  به  توجه هر دو کشور  افزایش  لزوم  به 
مهم صادرات مجدد، اظهار کرد: دو کشور با 
حتی  و  مذهبی  دینی،  فرهنگی،  مشترکات 
در  می توانند  مشترک  غذایی  ذائقه های 
بسیار  نقش  طرف  دو  بازار  نیازهای  تامین 
موثری ایفا کنند که تبادالت روزانه کاالهای 

مصرفی، این مهم را اثبات می کند.

بازدید دکتر سلیمانی و هیات همراه 
از کنسولگری جمهوری اسالمی 

ایران در نخجوان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و هیات 
همراه در محل ادارات کنسولگری جمهوری 
خودمختار  جمهوری  در  ایران  اسالمی 
نخجوان با دکتر آیروم سرکنسول ایران در 

نخجوان دیدار کردند.
کنسولگری  از  بازدید  دیدار ضمن  این  در   
فاتحه  نثار  و  ایران  منای  شهدای  نماد  و 
از عملکرد  به روح شهدای منا، توضیحاتی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری 
توسط  گذشته  سال های  طی  نخجوان 

سرکنسول محترم ارائه شد. 
سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی،  عملکردهای 
تبیین  مهمانان  برای  مشروح  صورت  به 
شد پس از آن، دکتر سلیمانی ضمن تقدیر 
جهت  نخجوان  در  ایران  سرکنسول  از 
پتانسیل ها  ظرفیت ها،  تشریح  به  میزبانی، 
و توانمندی های منطقه آزاد ماکو پرداخت. 

معاون  حمزه لو  حسین  دیدار،  این  در 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
بر مشترکات  تاکید  ماکو ضمن  آزاد  منطقه 
جمهوری  و  منطقه  اجتماعی  و  فرهنگی 
اجتماعی  فرهنگی،  زمینه های  در  نخجوان، 
اظهار  افزایش همکاری ها  به  و گردشگری 

امیدواری کرد. 
وی افزود: دو منطقه در بخش  های ورزشی 
در  دارند که  برای همکاری  زمینه هایی  نیز 
و  ورزش  وزارت  با  مذاکراتی  این خصوص 

جوانان نخجوان صورت خواهد گرفت. 
فرهنگی  وابسته  پاکروان،  محمدرضا 
این  در  نیز  نخجوان  در  ایران  کنسولگری 
فرهنگی  فعالیت های  تشریح  ضمن  دیدار 

اظهار  در نخجوان،  اجتماعی کنسولگری  و 
امیدواری کرد که در این سفر نتایج مثبت و 
مهمی در خصوص مسائل فرهنگی حاصل 

خواهد شد. 
صنایع  معرفی  راستای  در  سلیمانی  دکتر 
دستی و دستبافته های منطقه آزاد ماکو پس 
از این دیدار، یک تخته گلیم نفیس منطقه 
آزاد ماکو را به سرکنسول ایران در نخجوان 

اهدا کردند.
کنفرانس  سالن  محل  در  دیدار  این 
و  انجام شد  نخجوان  در  ایران  کنسولگری 

بیش از یک ساعت به طول انجامید.

دیدار دکتر سلیمانی با رئیس 
مجلس عالی خودمختار نخجوان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و هیات 
مجلس  رئیس  طالب اف،  واصف  با  همراه 
دیدار  نخجوان  خودمختار  جمهوری  عالی 

کردند. 
در این دیدار ابراهیم جلیلی معاون اقتصادی 
معاون  حمزه لو  حسین  و  سرمایه گذاری  و 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
فرماندار  صفری  مهران  ماکو،  آزاد  منطقه 
گمرک  رئیس  احمد پور  اکبر  پلدشت، 
در  ایران  سرکنسول  آیرم  منصور  پلدشت، 
و  کنسولیار  نوریان  محمدعلی  نخجوان، 

تراب اسماعیل اف حضور داشتند. 
ضمن  دیدار  این  در  سلیمانی  غالمرضا 
شورایعالی  دبیر  بانک  دکتر  سالم  ابالغ 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمدمهدی 
به  غربی  آذربایجان  استاندار  شهریاری 
درخصوص  نخجوان،  عالی  مجلس  رئیس 
آزاد  منطقه  صنعتی  و  تجاری  فعالیت های 

ماکو توضیحاتی ارائه کرد. 
تاریخی،  سابقه  و  اشتراکات  به  اشاره 
همکاری و زندگی مسالمت آمیز دو منطقه، 
این  در  شده  مطرح  مباحث  از  دیگر  یکی 

نشست بود. 
عالی  مجلس  رئیس  طالب اف،  واصف 
جمهوری خودمختار نخجوان، انتصاب دکتر 
سلیمانی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ماکو را به ایشان تبریک گفته و برای 
ایشان در این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد. 
وی مناسبات میان روسای جمهوری ایران و 
جمهوری آذربایجان را بسیار مثبت ارزیابی 
کرده و این مهم را عامل بسیار تاثیرگذاری 

گزارش سفر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و هیات همراه به جمهوری خودمختار نخجوان:

در افزایش همکاری ها و روابط اظهار نمود. 
میان  مدنی  و  اقتصادی  روابط  به  وی 
استان های  و  نخجوان  جمهوری خودمختار 
به  و  نمود  اشاره  و شرقی  آذربایجان غربی 

فعالیت گمرکات مشترک آنها تاکید کرد. 
ماکو عالوه  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  شرایط  درخصوص  مختصری  توضیح  بر 
زیرساخت های منطقه آزاد ماکو و برنامه های 
در  مشترک  سرمایه گذاری  امکان  آن،  آتی 
طرح های صنعتی و تولیدی ماکو و نخجوان 
را  ثالث  کشورهای  به  صادرات  هدف  با 

مطرح کرد. 
تجاری- دفتر  تاسیس  برای  آمادگی  اعالم 

تولیدکنندگان  با کمک  متقابل   نمایشگاهی 
به  صنم بالغی  بازارچه  فعالسازی  دوطرف، 
طور مشترک، درخواست کاهش هزینه های 
اتوبوس های  و  ترانزیتی  کامیون های 
مسافری از سوی گمرک نخجوان، برگزاری 
کشور  سه  گمرکات  سه جانبه  نشست 
تسهیل  هدف  با  آذربایجان  و  ترکیه  ایران، 
تهاتر  برای  آمادگی  اعالم  گمرکی،  امور 
امکان  بانکی،  همکاری های  بررسی  کاال، 
مشترک،  گردشگری  برنامه های  برگزاری 
برنامه های  و  همایش ها  برگزاری  امکان 
در  مشترک  آیینی  و  هنری  فرهنگی، 
غرفه های  متقابل  واگذاری  نخجوان، 
نوروزی در سال پیش رو و... مباحثی بودند 
که در این دیدار مطرح شد و در رایزنی هایی 

صورت گرفت.

نشست مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ماکو و هیات همراه با وزیر 

اقتصاد نخجوان
در ادامه این سفر، غالمرضا سلیمانی و هیات 
نمایشگاه  و  تجارت  مرکز  محل  از  همراه 
بازدید  دائمی جمهوری خودمختار نخجوان 

به عمل آوردند. 
محصول  ۱۲۵۹نوع  نمایشگاه  این  در 
شود.  می  ارائه  دائمی  صورت  به  تولیدی 
و  بوده  تعداد ۹۴غرفه  دارای  نمایشگاه  این 
وسائل  و  سنگ  غذایی،  محصوالت  شامل 
فرش،  تابلو  و  فرش  ساختمان،  تزئین 
خودرو،  الستیک  البسه،  اتصاالت،  و  لوله 
و  منزل  لوازم  و  مبلمان  فلزی،  محصوالت 

دیگر محصوالت جانبی می باشد. 
نخجوان  خودمختار  جمهوری  اقتصاد  وزیر 

نمایشگاه  این  محصوالت  توضیح  به 
پرداخته و نحوه تولید، بسته بندی و بازاریابی 
محصوالت را به صورت مشروح توضیح داد. 
وی گفت: این نمایشگاه به گونه ای طراحی 
تولیدی  محصوالت  تمام  که  است  شده 

نخجوان را در برمی گیرد. 
تخصصی  جلسه  نمایشگاه،  بازدید  از  پس 
جمهوری  اقتصاد  وزیر  حضور  با  اقتصادی 
بزرگ  فعاالن  و  نخجوان  خودمختار 
همایش  سالن  در محل  نخجوان  اقتصادی 

نمایشگاه برگزار شد. 
فعاالن  آشنایی  از  پس  جلسه،  این  در 
خالصه ای  آنها  فعالیت  زمینه  و  اقتصادی 
آزاد  منطقه  ظرفیت های  و  توانمندی ها  از 
از  و خالصه ای  سلیمانی  دکتر  توسط  ماکو 
اقتصاد  وزیر  توسط  نخجوان  ظرفیت های 

نخجوان تشریح شد. 
غالمرضا سلیمانی با ارائه پاورپوینت و تیزر 
معرفی منطقه آزاد ماکو، از فعاالن اقتصادی 
آشنایی  و  بازدید  جهت  نخجوان  جمهوری 
با ظرفیت های منطقه دعوت به عمل آورد. 

همچنین جهت معرفی صنایع دستی منطقه، 
وزیر  به  ماکو  آزاد  منطقه  دستبافته  فرش 
اهدا  نخجوان  خودمختار  جمهوری  اقتصاد 

شد.

اهدای گل و نثار فاتحه در مقابل 
مجسمه حیدر علی اف و بازدید موزه 

خانوادگی ایشان
هیات اعزامی منطقه آزاد ماکو، با گلگزاری 
در مقابل مجسمه حیدر علی اف و نثار فاتحه 
به رئیس جمهور سابق جمهوری آذربایجان، 

ادای احترام کردند.
دکتر سلیمانی و هیات همراه، ضمن بازدید از 
موزه حیدر علی اف، با توضیحات کارشناسان 
میراث فرهنگی نخجوان، با تاریخ جمهوری 
نخجوان  خودمختار  جمهوری  و  آذربایجان 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  شدند.  آشنا 
موزه  دفتر  در  موزه،  بازدید  از  پس  ماکو 

یادگاری نوشتند.

دیدار حسین حمزه لو با معاونین 
وزرای فرهنگ و ورزش نخجوان

فرهنگی،  معاون  حمزه لو  حسین  دیدار 
ماکو  آزاد  منطقه  گردشگری  و  اجتماعی 
فرهنگی  وابسته  پاکروان  محمدرضا  و 
میر  با  نخجوان  در  ایران  سرکنسولگری 
مجید سیداف معاون وزیر ورزش جمهوری 
و  توسعه  بر  تاکید  و  نخجوان  خودمختار 
گسترش روابط ورزش و جوانان درخصوص 
انجام  ورزشی  و  فرهنگی  روابط  گسترش 

شد. 
در این دیدار مذاکراتی در خصوص برگزاری 
برنامه های مشترک در حوزه های ورزشی 
به ویژه جوانان صورت گرفت و رشته های 
برگزاری  برای  الزم  زمینه  که  ورزشی 
مشترک دارند مورد بررسی قرار گرفتند. در 
صنایع  معرفی  ضمن  لو  حمزه  حسین  آخر 
دستبافته  گلیم  تخنه  یک  منطقه،  دستی 

منطقه را به معاون وزیر ورزش اهدا کرد.
همچنین در ادامه، معاون فرهنگی، اجتماعی 
و  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
جمهوری  سرکنسولگری  فرهنگی  وابسته 
قلی یف  با رشاد  ایران در نخجوان  اسالمی 
خودمختار  جمهوری  فرهنگ  وزیر  معاون 
نخجوان دیدار و بر توسعه و گسترش روابط 
فرهنگی و هنری میان دوطرف تاکید کردند. 
مشترکات  بر  تاکید  ضمن  نشست،  این  در 
فرهنگی زبانی، مذهبی و... میان جمهوری 
گسترش  به  ماکو،  آزاد  منطقه  و  نخجوان 

روابط میان دو طرف تاکید شد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  است،  گفتنی 
یورو  هلدینگ  از  همراه  هیات  و  ماکو  آزاد 
زمینه  در  کارخانه  این  کردند؛  بازدید  استار 
لوله  ساخت  در  که  پالستیکی  پروفیل های 
می شود؛  استفاده  نیز  سفید  اتصاالت  و 
همچنین  دارد.  گسترده ای  فعالیت های 
که  فلزی  ورق  و  پروفیل  ساخت  کارخانه 
در ساخت سقف های شیروانی، بدنه شوفاژ، 
سقف کاذب، ساخت آالچیق و.. کاربرد دارد؛ 
کارخانه تولید لبنیات در جمهوری خودمختار 
و  سنگ بری  بزرگ  کارخانه  نخجوان؛ 
معدنی  آب  مختلف  کارخانه  سه  از  بازدید 
دیگر  از  نخجوان  خودمختار  جمهوری  در 
هیات  بازدید  مورد  که  بودند  کارخانه هایی 

اعزامی از منطقه آزاد ماکو قرار گرفتند.

معاون فنی، زیربنایی و عمرانی 
سازمان منطقه آزاد ماکو اعالم کرد: گسترش تعامالت تجاری ایران و نخجوان 

با استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد ماکو
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ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
با  سازمان  مشارکت  پروژه های  بررسی  جلسه  در 
دستگاه های اجرایی گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی 
که در سازمان منطقه آزاد ماکو انجام گرفته است، 
مشارکت در طرح های توسعه ای و محرومیت زدایی 
است که در این راستا برنامه هایی برای سال های ۹۷، 

۹۸، ۹۹ و۱۴۰۰ تدوین شده است.
راهبردی  اهداف  به  اشاره  با  رضایی  غالمرضا 
تدوین  برای  ما  مالک  کرد:  اظهار  شده  تعیین 
اهداف مشخص  راهبردی،  و  توسعه  برنامه  این 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  توسط  شده 
از کمک  عبارتند  است، که  بوده  اقتصادی  ویژه 
به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد 
چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  و  مقاومتی 
پیوندهای  تنوع بخشی  به  کمک  کشور،  ۲۰ساله 
و  منطقه ای  اقتصادهای  با  کشور  اقتصادی 
و  همسایه  کشورهای  با  ویژه  به  بین المللی 
و  عمران  تسریع  و  توسعه  به  کمک  منطقه،  
فرهنگی،  توانمندسازی  و  ای  منطقه  آبادانی 

اجتماعی و اقتصادی جامع محلی.
به  دستیابی  برای  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
تعداد ۱۸راهبرد، ۴۱هدف  فوق،  راهبردی  ۳هدف 
عملیاتی و ۲۳۹برنامه عملیاتی تدوین شده است که 

با ابالغ به ادارات و نهادهای دولتی اجرا می شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو 
شده  تدوین  عملیاتی  ۲۳۹برنامه  به  اشاره  با 
و  اقتصادی  معاونت  در  ۵۹برنامه  داشت:  اظهار 
فرهنگی،  معاونت  در  ۶۸برنامه  سرمایه گذاری؛ 
معاونت  در  ۸۳برنامه  گردشگری،  و  اجتماعی 
فنی و زیربنایی و عمرانی؛ ۱۸برنامه در معاونت 
اندیشکده  برعهده  ۱۱برنامه  و  مدیریت  توسعه 

است.

اهتمام ویژه سازمان منطقه 
آزاد ماکو در طرح های 

مشارکتی توسعه و 
محرومیت زدایی

معاون توسعه مدیریت سازمان 
منطقه آزاد ماکو اظهار داشت:

گزارش:
غالمرضا مشایخی



اخبار منطقه آزاد قشم

تشکیل شبکه ملی ژئوپارک های کشور با حمایت ژئوپارک جهانی قشم
مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت: تفاهم نامه 
همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد قشم 
فرمانداری  و  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  با 
و  ژئوپارک ها  توسعه  زمینه  در  طبس  ویژه 
کشور  ژئوپارک های  ملی  شبکه  تشکیل 

امضا شد.
علیرضا امری کاظمی عنوان کرد: تفاهم نامه 
ژئوپارک ها  توسعه  برای  مشترک  همکاری 
در ایران و تشکیل شبکه ملی ژئوپارک های 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بین  کشور 
سازمان منطقه آزاد ارس و فرماندرای ویژه 

طبس امضا شده است.
فنی،  مهارت های  تقویت  وی،  گفته  به 
آموزشی  هم افزایی  و  توسعه  کارشناسی، 
مفید  تجارب  تبادل  ترویج  و  ژئوپارک  سه 
و  طبس  و  ارس  قشم،  ژئوپارک  سه  بین 
اهداف  از  بخشی  آنان  نفعان  همچنین ذی 

این تفاهم نامه می باشد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم از تشکیل شبکه 
ملی ژئوپارک های کشور با هدف هماهنگی 

امکان اعزام و پذیرش کارآموز، کارشناس و 
پژوهشگر در قالب ماموریت و دیگر مبادله ها 
در سطح ملی و بین الملل را از اهداف دیگر 

این تفاهم نامه دانست.
جهانی  ژئوپارک  مدیریت  است،  ذکر  شایان 
آموزشی  کارگاه  برپایی  روز  سه  طی  قشم 
حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو )اول 
خالق  جوانان  حضور  با  اسفند ماه(  سوم  تا 
و  ارس  ملی  ژئوپارک  دو  از  25سال  تا   18
طبس و ژئوپارک جهانی قشم با هدف توسعه 
مفهوم ژئوپارک برای جوانان منتخب این سه 
ژئوپارک که در امور ژئوپارک ها مشارکت و 

همکاری دارند، برگزار کرد.
تفاهم نامه  امضای  گزارش،  این  بر  بنا 
تشکیل  و  ژئوپارک ها  توسعه  همکاری 
شبکه ملی ژئوپارک های کشور بین سازمان 
منطقه آزاد قشم با سازمان منطقه آزاد ارس 
عزم  از  نشان  نیز  ویژه طبس  فرماندرای  و 
اهداف  برای  قشم  جهانی  ژئوپارک  جدی 

مهم توسعه ژئوپارک ها در ایران دارد.

آزاد  منطقه  سازمان  طوال  امور  پروژه  مدیر 
به  پارکی  ساخت  پیشرفت  مراحل  از  قشم، 
وسعت 12هزار مترمربع در روستای طوالی 

قشم خبر داد.
سیدحسین هوشمند با اعالم این مطلب بیان 
کرد: ساخت این پارک که در شهرک گلزار 
ریال  با 10میلیارد  واقع شده،  روستای طوال 
و  شمالی  متری  6هزار  فاز  دو  در  و  اعتبار 

جنوبی در حال انجام است.
وی از پیشرفت فیزیکی 30درصدی این پروژه 
مجموعه  این  نخست  فاز  گفت:  و  داد  خبر 
با  و  می رسد  بهره برداری  به  سال  پایان  تا 
برخورداری از سه هزار مترمربع فضای سبز، 
مردم  استفاده  برای  بانشاط  و  مفرح  مکانی 

این روستا و جزیره فراهم می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  طوال  امور  پروژه  مدیر 
قشم ادامه داد: اختصاص فضایی برای بازی 
پارک،  مبلمان  و  روشنایی محوطه  کودکان، 
پروژه  این  جزئیات  از  دیگری  بخش های 

می باشد.
پنج  در  طوال  روستای  است،  ذکر  شایان 
حدود  جمعیتی  با  قشم  شهر  کیلومتری 
با  خانوار  هزار  سه  شامل  نفر  12هزار 
محله،  هشت  و  وسعت  کیلومترمربع  هفت 
نزدیک ترین روستا به شهر قشم است که دو 
شهرک صنعتی کوچک و بزرگ در جوار آن 

قرار دارد.

مدیر پروژه امور طوال سازمان منطقه 
آزاد قشم خبر داد:

احداث پارک 1۲هزار 
مترمربعی در روستای طوال 

جزیره قشم

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

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 64 ، واحد 5
تلفن: 88841648                          فکس: 88814733

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم
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قشم

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان های مناطق آزاد قشم و ارس و فرمانداری ویژه طبس:

اسپانیا،  کشورهای  از  خارجی  15خلبان 
روسیه،  بلغارستان،  هلند،  آلمان،  فرانسه، 
پنج  طی  ایرانی  83شرکت کننده  و  ترکیه 
شامل  ورزشی  مهم  رویداد  دو  برپایی  روز 
کشور  قهرمانی  مسابقات  دوره  نخستین 
فارس  خلیج  جام  ویژه  دقت«  »فرود  رشته 
آکروباسی،  جهانی  جشنواره  دوره  دومین  و 
پرنده های  با  را  قشم  ناز  جزایر  آبی  آسمان 

آهنین خود رنگارنگ کردند.
برگزاری  دوره  نخستین  یافتن  پایان  با 
فرود  رشته  در  کشور  قهرمانی  مسابقات 
این مسابقه هیجان انگیز  برگزیدگان  دقت، 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  سوی  از 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
قشم و عبدالجواد کمالی عضو هیات مدیره 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  و 
این سازمان با اهدای لوح و مدال، تجلیل 

شدند.
قهرمانی  مسابقات  برگزاری  دوره  نخستین 
کشور در رشته فرود دقت در چهار راند انجام 
شد که در بخش آقایان، شاهین ابراهیمی از 
استان کردستان به عنوان خلبان فعال سایت 
جزایر ناز قشم، مقام اولی را از آن خود کرد.

سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  مدیر 
7میلیارد  اختصاص  از  قشم  آزاد  منطقه 
عملیات  به  اعتبار  ریال  500میلیون  و 
خاکی جاده ورودی، جدول گذاري و کف 
شهر  محالت  و  کوچه ها  خیابان،  فرش 

سوزا خبر داد.
مطلب  این  اعالم  با  ناصری نژاد  حسین 
اظهار داشت: عملیات ایجاد جاده خاکی 
در  تسهیل  منظور  به  سوزا  شهر  ورودی 
از  استفاده کنندگان  دسترسی  و  تردد 
دو  اعتبار  با  جزیره،  جنوبی  ساحل  جاده 
دست  در  ریال  500میلیون  و  میلیارد 

منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
این  توسعه ای  برنامه های  از  قشم  آزاد 
مدیریت و ساخت و تجهیز زمین های ساحل 

جنوبی جزیره تا پایان سال ۹7 خبر داد.
اظهار  خبر  این  اعالم  با  الهامی  فریدون 
بیانگر  شده  انجام  ارزیابی های  داشت: 
توسعه  برای  قشم  سواحل  باالی  پتانسیل 
و  والیبال  همچون  ساحلی  ورزش های 
فوتبال می باشد، به همین منظور زمین های 
از  قبل  را  امر  این  برای  مناسب  ساحلی 
تعطیالت سال جدید، شناسایی، ساخته و به 

بهره برداری می رسانیم.

تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرود دقت جام خلیج فارس در جزیره قشم:

مدیر فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

مدیر کل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

رنگارنگ شدن آسمان آبی جزایر ناز قشم با پرنده های آهنین 

اختصاص بیش از  7میلیارد ریال اعتبار به پروژه های سه گانه عمرانی شهر سوزا

طرح توسعه ورزش های ساحلی در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم

این مسابقات قرار گرفتند.
این مسابقات هیجان انگیز  بانوان  در بخش 
عنوان  کسب  به  موفق  صابری  شبنم  هم 

اعتباری  با  که  نیز  شهر  این  محالت 
می شود،  انجام  قبلی  پروژه  دو  مشابه 

ساخت  و  آماده سازی  افزود:  وی 
مناطق  ساحل  در  ورزشی  زمین های 
اوقات  کردن  پر  بر  عالوه  روستایی 
جزیره  جوانان،  و  نوجوانان  فراغت 
رقابت  عرصه  به  ورود  برای  را  قشم 
و  ملی  سطح  در  ساحلی  ورزش های  در 

سازد. می  آماده  بین المللی، 
مدیر کل ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم 
به  جزیره  ساحلی  ظرفیت های  بر  تاکید  با 
ادامه  ورزشی  گردشگری  گسترش  منظور 
در  ساحلی  ورزش های  توسعه  طرح  داد: 
برگزاری  و  قهرمانی  و  همگانی  بخش 

و  گلوگاهی  عظیمی  مریم  و  شد  نخست 
سحر سامی هم به ترتیب دوم و سوم شدند.
مسابقات  جهانی  جشنواره  دوره  دومین 
برجسته  15خلبان  حضور  با  هم  آکروباسی 
ورزشی  رشته  این  نامداران  از  که  خارجی 
صحنه های  ایرانی  خلبانان  کنار  در  هستند 
مهیجی را با پرنده هایی همچون پاراگالیدر، 
لباس خفاشی، سقوط آزاد و بیس جامپ ها 

برفراز جزایر ناز به نمایش گذاشتند.
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
در  مناسب  فضای  ایجاد  با  گذشته  سال 
برای  را  خوبی  فرصت  ناز،  جزایر  سایت 
برپایی جشنواره های هوایی در سطح ملی 
و بین المللی در این منطقه آزاد ایجاد کرده 

است.
این گزارش، نخستین دوره جشنواره  به  بنا 
بین المللی ورزش های هوایی کشورمان سال 
خارجی  و  ایرانی  خلبانان  حضور  با  گذشته 
که  شد  برگزار  ناز  جزایر  زیبای  سایت  در 
مورد استقبال خوب مردم عالقه مند از نقاط 
امسال  بود و  مختلف کشورمان قرار گرفته 
برای دومین سال پیاپی این مسابقات در این 

سایت ویژه برگزار گردید.

و  زیباسازی  درخصوص  بزرگی  تحول 
خواهد  صورت  شهر  این  معابر  بهسازی 

گرفت.
3۹کیلومتری  در  سوزا  است،  گفتنی 
موقعیتی  در  و  قشم  شهر  جنوب غربی 
ساحلی  پارک  است.  گرفته  قرار  ساحلی 
قدیمی  ساختمان  طالیی،  ماسه های  با 
قدیمی  اسکه  و  سوزا  شهر  گمرک 
لرد،  کلمادون،  نخلستان های  ُپسابندر، 
از  بخشی  و...  بنه گردن  گزدون،  چیرا، 
شهر  این  دیدنی  و  گردشگری  مناطق 

می باشند.

به  زمینه،  این  در  کشوری  جشنواره های 
کرده  کمک  حوزه  این  در  مخاطبین  جذب 
جزیره  در  ورزشی  گردشگری  رشد  به  و 

می انجامد.
و  ورزش  کل  مدیر  بازدید  است،  گفتنی 
جنوبي  سواحل  از  قشم  آزاد  منطقه  جوانان 
شهر  شوراي  اعضاي  حضور  با  جزیره 
اسالمي  شوراي  اعضاي  و  دهیاران  سوزا، 
روستاهاي مسن، شیب دراز، دیرستان، سلخ 
توسعه  طرح  بررسی  پیرامون  گامبرون،   و 
و  همگاني  بخش  در  ساحلي  ورزش هاي 

قهرماني صورت گرفت.

نوژن محیط مافی، حسین عباسقلی هر دو از 
جزیره  از  ریحانی  و محمد  مازندران  استان 
قشم هم به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم 

است. انجام 
این  40درصدی  فیزیکی  پیشرفت  از  وی 
عملیات  افزود:  و  داد  خبر  سه گانه  پروژه 
امام  خیابان  فرش  کف  و  جدول گذاري 
خمیني)ره( نیز با اعتباری بالغ بر دو هزار 
بهسازی  هدف  با  و  ریال  500میلیون  و 
معابر و همچنین سهولت در عبور و مرور 
کار  دستور  در  شهروندان  رفاه  افزایش  و 

این مدیریت قرار دارد.
مدیر فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه 
عملیات  اجرای  با  داد:  ادامه  قشم  آزاد 
و  کوچه ها  فرش  کف  جدول گذاری، 

آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیر 
بانوان والیبالیست تیم اوج قشم  قشم گفت: 
لیگ  مسابقات  سوم  رتبه  کسب  به  موفق 

بانوان استان هرمزگان شدند.
مسابقات  این  کرد:  اعالم  الهامی  فریدون 
مدت  به  هرمزگان  استان  از  ۹تیم  حضور  با 
چهار روز )8 تا 11اسفندماه( در دو سالن برق 

منطقه ای و هفت تیر بندرعباس برگزار شد.
بندرعباس  نشاط  بانوان  تیم  داد:  ادامه  وی 
موفق به کسب عنوان قهرمانی و والیبالیست 
رتبه  در  هم  بندرعباس  فرید کاال  تیم  های 

دوم این مسابقات جای گرفتند.
به گفته مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه 
آزاد قشم، این مسابقات در دو گروه )الف و 
در  اوج قشم  والیبال  تیم  برگزار شد که  ب( 
 0 بر   3 شیرین  بُرد  سه  به  موفق  گروه )ب( 
برابر تیم های حجاب قشم )سروسا(، آکادمی 
موال و ملوان نداجا شد و به عنوان صدرنشین 

گروه خود به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
وی ادامه داد: بانوان والیبالیست قشم در مرحله 
فریدکاال  تیم  مقابل  شکست  با  نیمه نهایی 
بندرعباس به مرحله رده بندی راه یافت و در 
به  قشم،  حجاب  تیم  شکست  با  مرحله  این 

عنوان سومی این مسابقات بسنده کرد.
بازماندگان  معصومه  اینکه  اعالم  با  الهامی 
سلما  و  بازماندگان  نرگس  همراه  به  قشمی 
علی نسب به ترتیب با عنوان مربی، سرپرست 
و مدیریت باشگاه اوج قشم در این مسابقات 
لوح  افزود:  داشتند،  بازیکنان حضور  کنار  در 
پاسور  برترین  لوح  مدافع،  و  اسپکر  برترین 
بانوان  به  هم  مسابقات  این  اخالق  لوح  و 

والیبالیست تیم اوج قشم رسید.
بنا به این گزارش، تیم والیبال اوج قشم سال 13۹5 
با  و  کرد  آغاز  را  خود  کار  آزاد  منطقه  این  در 
تالش مسئوالن این باشگاه ورزشی و برگزاری 
آموزش های اصولی، نام این تیم در ردیف تیم های 

مطرح استان هرمزگان قرار گرفته است.

کسب رتبه سوم مسابقات 
لیگ بانوان هرمزگان توسط 

تیم اوج قشم

مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه 
آزاد قشم خبر داد:

ارس  قشم،  ژئوپارک  بین  روابط  تسهیل  و 
از  حمایت  و  تشویق  ترغیب،  و  طبس  و 
برنامه های تاسیس ژئوپارک در دیگر مناطق 
کشور و توسعه شبکه به عنوان اهداف ویژه 

این تفاهم نامه یاد کرد.
سه  هر  در  پایدار  گردشگری  ترویج  وی، 
سه  هر  همیاران  آموزش  توسعه  سرزمین، 
و  عملیاتی  تیم های  آموزش  ژئوپارک، 
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