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زمان بیابانی  مان کجا بودید!؟
مناطق آزاد، محلی هستند برای توسعه اقتصادی کشور در نقاط مرزی ایران؛ 
قرار  بعضا  یا  و  استان ها  مراکز  از  افتادن  دور  واسطه  به  عمدتا  که  نقاطی 

گرفتن در استان های کمتر برخوردار هیچ توسعه یافتگی به خود ندیده اند. 
رخ نمایی مناطق آزاد در دشت های بی آب و علف دیروز، منشا در یک سیر 
در  آزاد  مناطق  منتقدین  اتفاقی یک شبه.  نه  دارد،  توسعه ای چندین ساله 
آن زمان در کجا سیر می کردند! منتقدینی که همه نوع فشار و البی گری 
را برای از بین بردن مناطق آزاد به کار بسته اند، آن روزهایی که مدیران 
جهادی در کانکس هایی بدون امکانات در گرمای بیش از 50درجه در حال 
برنامه ریزی برای آباد کردن بیابان ها و دشت های بدون امکانات بودند، کجا 
بودند؟! در طول این سال ها چقدر از منابع ملی کشور در جای جای این مرز 
و بوم به اشتباه به هدر رفت، چقدر از سرمایه های بزرگ بومی در کشور به 
دلیل بی توجهی و عدم برنامه ریزی جذب و ایجاد زیرساخت های اشتغال زا 
در مناطق  محروم به سمت کارهایی رفتند که بعدها مجبور شدیم میلیاردها 
تومان بودجه برای مبارزه با این رفتارهای ساختارشکن اجتماعی برای همان 

ظرفیت های بومی خرج کنیم! شما منتقدین کجا بودید؟ 
وقتی صحبت از قاچاق کاال می کنید، آیا صحبتی هم درخصوص علل ایجاد 
این بحران و شرایطی که باعث بروز این مشکل اجتماعی در کشور شده، 
تاکنون کرده اید؟ آیا بستری برای واردکننده کاالی قاچاق در کشور ایجاد 
نموده اید که توجیه پیدا کند در یک نقطه از کشور به جای واردات کاال به 

تولید روی بیاورد؟! 
چند نمونه تبدیل شدن وارد کننده به تولیدکننده را در مناطق آزاد در حوزه های 
شما  برای  را  منطقه ای  توسعه  نمونه  چند  کنیم؛  بازگو  شما  برای  مختلف 
بگوییم که برای قاچاقچیان، حوزه قاچاق را به واسطه مزیت ها، توجیه ناپذیر 
کرده است. بله، ما را متهم به قاچاق کاال می کنید ولی خود نمی دانید که 
آزاد  مناطق  همین  کشور،  در  قاچاق  با  مبارزه  فرآیند  پرچمداران  از  یکی 
هستند. روزگاری در کیش، قشم و چابهار جوالنی از به اصطالح شوتی ها را 
در شهرها می دیدیم، ولی امروز چی! شاید شما بگویید برخوردهای انتظامی 
باعث نبود اینها شده است؛ اما به صراحت اعالم می کنم که توسعه منطقه ای 
در مناطق آزاد به واسطه ایجاد تولید، اشتغال، تعامالت منطقه ای، مزیت های 
امتیاز دیگری که شما در حال پس گرفتن این  مالیاتی و گمرکی و ده ها 
حقوق قانونی از مناطق آزاد هستید، در چند دهه گذشته باعث از بین رفتن 

این بحران درکشور شده است.
بگذارید تنها چند سال، فقط چند سال مناطق آزاد با چارچوب های مشخص 
را  آزاد  باز هم مناطق  ادامه دهند؛  قانونی خود به حرکت در مسیر توسعه 
با همه توسعه یافتگی، همان بیابان ها در طول چند سال ببینید؛ بگذارید که 
کارشان را در چارچوب قانونشان پیش ببرند؛ شک نکنید که مدل اقتصاد 

آزاد، توسعه پایدار را برای چندین دهه در کشور تضمین می کند.

گفت وگو با فرزین حقدل مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و 
صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار:
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رونق بازارچه های مرزی 
در جهت تقویت حوزه 

گردشگری در ایام نوروز

سند جامع مسئولیت های 
اجتماعی سازمان در 

اختیار شهروندان منطقه 
قرار می گیرد

آمادگی منطقه آزاد انزلی 
جهت میزبانی از مسابقات 

المپیاد جهانی شطرنج

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ماکو اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
در نخستین جشن »مهرآیین«:

دکتر مسرور در مراسم 
اختتامیه مسابقات بین المللی 

شطرنج جام کاسپین و 
جام ستارگان بیان کرد:
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با  افغانستان  کرد:  اعالم  افغانستان  رئیس جمهور 
به  هندوستان  و  ایران  اسالمی  همکاری جمهوری 

آب های آزاد بین المللی راه یافت.
»محمد اشرف غنی« در مراسم ویژه انتقال نخستین 
محموله صادراتی افغانستان به چابهار که در استان 
توافقنامه  گفت:  شد،  برگزار  افغانستان  نیمروز 
سه جانبه ایران، افغانستان و هندوستان برای استفاده 
از چابهار عملی شد و من از »حسن روحانی« رئیس  
جمهوری اسالمی ایران و »نرندرا مودی« نخست 

وزیر هندوستان قدردانی می کنم.
بندر  شدن  مستثنی  افزود:  افغانستان  رئیس جمهور 
ظرفیت های  رشد  بر  آمریکا  تحریم های  از  چابهار 
این بندر و تقویت روابط تجاری منطقه ای تاثیرگذار 

خواهد بود.
اقتصادی  همکاری های  گسترش  بر  تاکید  با  وی 
تاکید  مشترک  فرصت های  از  استفاده  و  منطقه ای 
منطقه ای  همکاری های  نقشه  اکنون  گفت:  و  کرد 
به همکاری های  افغانستان  نگاه  نوع  و  یافته  تغییر 

منطقه ای متحول شده است.
برای  تاریخی  مسیر  را  ابریشم«  »راه  اشرف غنی 
داد و ستد کاالهای تجاری میان کشورهای منطقه 
دانست و افزود: راه ابریشم احیا خواهد شد و احیای 

این مسیر تاریخی افسانه نیست.
وی با بیان اینکه افغانستان امروز افغانستان هجده 
مرکز  افغانستان  امروز  افزود:  نیست،  پیش  سال 
اقتصادی است و میزان صادرات  فعالیت  تحرک و 
از یک میلیارد دالر  آینده  پایان سال  تا  این کشور 
به دو میلیارد دالر افزایش خواهد یافت و افغانستان 
از یک کشور واردکننده محض به کشور صادرکننده 

تبدیل خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان با اشاره به روابط افغانستان 

دسترسی افغانستان به آب های آزاد با بهره مندی از بندر چابهار مهیا شد
رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت:

اشاره به گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای 
گفت: انتقال کاالهای صادراتی افغانستان به چابهار، 
گویای تعهد سه جانبه برای گسترش روابط تجاری 

و ترانزیتی است.
چابهار،  بندر  از  استفاده  مزیت  نخستین  افزود:  وی 
وصل شدن افغانستان به آب های بین المللی است و 
افغانستان با پرچم خود می تواند از کشتیرانی در این 

بندر استفاده کند.
و  خوب  را  چابهار  بندر  مزیت های  و  خدمات  وی 
150شرکت  هم اکنون  افزود:  و  دانست  مناسب 
چابهار  بندر  در  میلیون دالر  پنجاه  ارزش  به  افغان 

سرمایه گذاری کرده اند.
تجارت  وزارت  سرپرست  احمدی«  »اجمل 
افغانستان نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت های 
افزود: 570تن کاالی صادراتی  بندر چابهار  فراوان 
به  تا  شد  چابهار  راهی  23کانتینر  در  افغانستان 

هندوستان صادر شود.
چالش  افغانستان  جغرافیایی  موقعیت  افزود:  وی 
همگرایی  برای  مناسب  فرصت  یک  بلکه  نیست، 

منطقه ای است.
بیان  با  مراسم  این  در  نیز  نیمروز  استاندار  »زاهد« 
اینکه استفاده از بندر چابهار، افغانستان را از زندان 
را  افغانستان  آزاد می کند، گفت: چابهار،  جغرافیایی 
به بازارهای منطقه وصل می کند و زمینه خودکفایی 

این کشور را فراهم خواهد کرد.
با  منطقه  کشورهای  اقتصادی  روابط  افزود:  وی 
اجرای طرح های مشترک اقتصادی و تجاری همانند 
بندر چابهار بیش از گذشته مستحکم تر خواهد شد.

کم  کوتاه ترین،  را  چابهار  مسیر  نیمروز،  استاندار 
هزینه ترین و آسان ترین مسیر ترانزیتی برای تجار و 

بازرگانان افغان دانست.

و جمهوری اسالمی ایران گفت: این روابط براساس 
از  استفاده  و  مشترک  منافع  دولت،  با  دولت  روابط 

فرصت های مشترک استوار است.
اسالمی  جمهوری  سفیر  بهرامی  محمدرضا 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  افغانستان  در  ایران 
جمهوری  کشور  سه  اراده  محصول  چابهار،  طرح 
که  است  هندوستان  و  افغانستان  ایران،  اسالمی 

می دهد. ثمر 
وی تصریح کرد: پیام جشن ما، مشارکت منطقه ای، 
خشونت،  از  دوری  منطقه ای،  همگرایی  و  تعامل 
رقابت های  هرگونه  از  پرهیز  و  منطقه  توسعه 

اقتصادی در منطقه است.
در  منطقه  ظرفیت های  از  استفاده  افزود:  بهرامی 
راستای گسترش و همکاری های اقتصادی می تواند 

به تقویت ثبات منطقه نیز کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیت های بزرگ بندر چابهار گفت: 
این بندر عالوه بر افغانستان و هندوستان می تواند 
مورد استفاده سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز 

قرار بگیرد.
»مایاری« وزیر راه افغانستان نیز در این مراسم با 

در نشست سفیر اتریش با معاونین سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد:

ظرفیت های فرهنگی در منطقه آزاد اروند، دریچه توسعه روابط ایران و اتریش
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سایه کوتاه دولت و مجلس بر مناطق آزاد
بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه ملی کشور:



گردشگری  های  ظرفیت  معرفی  راستای  در 
نشست  دوجانبه،  همکاری های  و  منطقه 
معاونت  اتریش،  سفیر  مابین  فی  مشترکی 
بهبود  مدیر  و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  کار  و  کسب  محیط 

برگزار شد.
اتریش  »اشتفان شلتس« سفیر  حاشیه سفر  در 
اتو  نمایشگاه  برگزاری  بهانه  به  همراه  هیات  و 
نشست  آبادان،  معاصر  هنرهای  موزه  در  واگنر 
پتانسیل های  معرفی  جهت  در  صمیمانه ای 
فرهنگی، گردشگری و اقتصادی منطقه با هدف 
همکاری های مشترک در محل سازمان منطقه 

آزاد اروند برگزار گردید.
منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  بهبود  مدیر 
و  منحصربه فرد  فضای  به  اشاره  با  اروند  آزاد 
از ظرفیت های  یکی  عنوان  به  مینو  بکر جزیره 
با  مینو  جزیره  گفت:  منطقه  گردشگری 
۲۴۰۰هکتار مساحت و فضای کامال سبز، یکی 
قابلیت  بوده که  از مهم ترین بخش های منطقه 

باالیی در توسعه گردشگری دارد.
که  نکته  این  بیان  با  همچنین  عبود زاده  جبار 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری 
چندین  ساخت  از  شده،  آغاز  که  است  مدت ها 
و  سنتر  سیتی   نظیر  ساخت  دست  در  پروژه 

گلگسی سنتر در حوزه گردشگری بازار نام برد.
منطقه  تنها  اروند  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
نفر  ۶۰۰هزار  بر  بالغ  جمعیتی  که  است  آزادی 
داشته و هر هفته چیزی حدود یک و نیم میلیون 
می آیند  منطقه  به  کار  یا  و  سفر  جهت  که  نفر 
نیز به این میزان جمعیت افزوده می شود که در 

نتیجه شاهد جمعیت متغیر می باشیم.
اروند  آزاد  منطقه  در  کرد:  خاطرنشان  عبودزاده 
ورود اتباع کشورهای خارجی بدون روادید انجام 
روزانه  ایام  برخی  در  و  آمار  بنابر  که  می پذیرد 

ظرفیت های فرهنگی در منطقه آزاد اروند، دریچه توسعه روابط ایران و اتریش

اتباع کشور عراق  نیز که عموما  نفر  تا ۱۷هزار 
بوده اند، وارد این منطقه شده اند.

سفیر اتریش
 در جمهوری اسالمی ایران:

ظرفیت های فرهنگی، فرصتی برای 
فعالیت های اقتصادی و صنعتی

پیروزی  مناسبت  به  تبریک  با  اتریش  سفیر 
از  تشکر  و  اسالمی  انقالب  سال  چهلمین 
ویژه  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت های 
اتو  نمایشگاه  برگزاری  در  سازمان  مدیرعامل 
واگنر و فرصت ایجاد شده برای بازدید از منطقه 
باالی  اتریش همواره ظرفیت های  گفت: کشور 
فرصتی  دهنده  گشایش  عنوان  به  را  فرهنگی 
برای فعالیت های اقتصادی و صنعتی بسیار حائز 
فرهنگی  پروژه های  ما  قطعا  می داند.  اهمیت 
به  هستیم  مایل  که  داشت  خواهیم  دیگری 
مسئولین فرهنگی سازمان منطقه آزاد عرضه و 

در نشست سفیر اتریش با معاونین سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد:

معرفی نماییم.
ایران  ریاست جمهوری  پیش  ۷ماه  از سفر  وی 
که  آورد  میان  به  سخن  نیز  اتریش  کشور  به 
بود  خواسته  آنها  از  روحانی  دکتر  سفر  آن  طی 
که در جهت توسعه هر چه بیشتر تعامالت بین 
از مرزهای تهران سفر کنند  فراتر  به  دو کشور 
رایزن  همراه  به  که  عمده ای  دالیل  از  یکی  و 
اقتصادی سفارت در منطقه آزاد اروند حضور پیدا 
کرده اند را پیرو سخن رئیس جمهور ایران عنوان 

نمود.
به  توجه  با  اظهار کرد:  ادامه  در  اشتفان شلتس 
که  است  این  بر  من  استنباط  شما،  توضیحات 
خاصی  حوزه های  در  که  اتریشی  شرکت های 
در ایران فعال هستند، می توانند برای همکاری 
حوزه  در  شراکت  گیرند.  قرار  مدنظر  شما  با 
باالیی  ظرفیت  از  می تواند  ما  میان  گردشگری 
۸میلیون  با  نیز  اتریش  چراکه  باشد،  برخوردار 
جمعیت، ساالنه پذیرای بیش از ۱۲۰میلیون نفر 

گردشگر برای اقامت در این کشور است.
برای  برنامه ریزی  و  بررسی  حال  در  گفت:  وی 
عالی  مدرسه  گردشگری  دوره  یک  برگزاری 
اتریشی با یک دانشگاه ایرانی هستیم و بیشترین 
دوره های  و  کالس ها  برگزاری  بر  ما  تمرکز 

آموزشی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

آمادگی منطقه آزاد اروند جهت 
برگزاری دوره گردشگری توسط 

اساتید اتریشی
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان 
کوتاه  سفر  به  اشاره  با  نیز  اروند  آزاد  منطقه 
باالی  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  اتریش  سفیر 
این  در  کرد  خواهیم  سعی  منطقه،  گردشگری 
داشته  منطقه  از  را  معرفی  بهترین  اندک  زمان 
از  بعدی  سفرهای  در  خدا  امید  به  تا  باشیم 

جاذبه های منطقه دیدن کنید.
قدرت اله طمیمیان با اشاره به نظر سفیر اتریش 
خاطرنشان  گردشگری  آموزش های  درخصوص 
طی  که  دارد  را  این  آمادگی  سازمان  کرد: 
را  منطقه  میراثی  ابنیه  از  یکی  تفاهم نامه ای، 
و  بگیرد  نظر  در  طرح  این  اجرای  درخصوص 
متقابال  نیز  ما  شود،  حاصل  توافقی  چنین  اگر 
موسیقی  مضیف،  ساخت  نظیر  آموزش هایی 
محلی و غذاهای سنتی منطقه خود را در کشور 

شما داشته باشیم.
با توجه به پیشینه سینما در آبادان و اشاراتی که 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
نیز  اتریش  به آن داشت، سفیر  اروند  آزاد  منطقه 
سینما را فرض بر نقشه راه خواند و این نوید را داد 
که در سفر بعدی به آبادان، اکران یک فیلم اتریشی 

را در یکی از سینماهای آبادان خواهند داشت.

اخبار منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند، 
فرصتی طالیی جهت 

سرمایه گذاری فعالین 
اقتصادی

افتتاح نمایشگاه آثار یازدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر در منطقه آزاد اروند:

یازدهمین  کل  دبیر  حقیقی  ابراهیم  حضور  با 
جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر و مسئوالن 
»چهل  و  زرین«  »طوبای  نمایشگاه  منطقه ای، 
هنرهای  موزه  محل  در  شهر«  چهل  نمایشگاه، 

معاصر آبادان برپا شد.
هنرهای  ملی  جشنواره  یازدهمین  کل  دبیر 
هنر  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  فجر  تجسمی 
رویکردهای  اخیر  سال  چهل  در  ایران  معاصر 
متنوعی داشته است اظهار کرد: پیشنهاد کردیم 
هنرهای  جشنواره  یازدهمین  از  بخش هایی  تا 
تجسمی فجر در شهرستان ها برگزار شود و آبادان 
یکی از مکان های برگزاری در نظر گرفته شد که 
بابت همکاری در  اروند  آزاد  از مسئوالن منطقه 

برگزاری این نمایشگاه تشکر می کنیم.
افتتاح  همزمانی  اینکه  عنوان  با  حقیقی  ابراهیم 
واگنر«  »اتو  نمایشگاه  با  فجر  آثار  نمایشگاه 
اتریش باعث مسرت است، گفت: بخش های قابل 
تکثیر جشنواره نظیر عکس، پوستر، کاریکاتور و 
تصویرسازی به تعداد ۲۶۵قطعه همزمان با تهران 
۱۰اسفندماه  تا  آبادان  معاصر  هنرهای  موزه  در 
جاری برای بازدید عموم و عالقه مندان به نمایش 

گذاشته شده است.
وی با اشاره به تاریخ هفت هزار ساله و کهنسال 
خوزستان افزود: آثار باقی مانده در شوش و شوشتر 
و به ویژه مقبره دانیال نبی مشهود است و در این 

باره حرف های بسیاری داریم.
و  مردان  آبادان،  اینکه  بیان  با  هنری  مدیر  این 
زنان سلحشوری از قومیت های مختلف را با خود 
به همراه دارد و شهری مهمان پذیر است، عنوان 
کرد: آبادان به مثابه مادری مهربان، قومیت های 
با  آنان  و  داده  جای  خود  درون  در  را  مختلف 
همدلی، مهربانی، آرامش و احترام در کنار همدیگر 
همزیستی مسالمت آمیزی شکل داده اند؛ جا دارد از 
این مادر مهربان نگهداری و مراقبت کنیم همان 
را  شهرهایشان  توانستند  اتریشی ها  که  طوری 
نام »فرمان  اگر  امروز  کنند،  نگهداری  و  بسازند 
فرمانیان« به میان می آید به دلیل طراحی شهر 

تهران است.
هنرهای  ملی  جشنواره  یازدهمین  کل  دبیر 
معاصر  هنرهای  موزه  به  اشاره  با  فجر  تجسمی 
کالبد  یک  صرفا  مکان ها  کرد:  تصریح  آبادان 
به سبب  آنها  در  زندگی  آغاز  و  نیستند  فیزیکی 
نمایش  به  را  تمدن  که  است  انسان ها  حضور 
اتفاقاتی  چنین  با  مکان ها  زندگی  می گذارند. 

)برپایی نمایشگاه( شکل می گیرد.
حقیقی در پایان با اشاره به اینکه از تمام کسانی 
اتفاق میمون و مبارک  این  برگزاری  که شرایط 
را در آبادان مهیا کردند، بسیار قدردانی می کنم، 
بیان کرد: الزم است تا آبادانی ها نیز با جریان هایی 
که سال ها فقط به تهران تعلق گرفته، آشنا شوند؛ 
چراکه تهران همه ایران نیست و همه شهرهای 
آنها  به  اینها  از  بیشتر  که  دارند  را  آن  لیاقت  ما 
پرداخته شود. از این رو برگزاری همزمان جشنواره 
یازدهم در آبادان قدمی به سوی فرهنگ سازی و 

پاسداشت تاریخ هفت هزار ساله خوزستان در منطقه آزاد اروند

مدنیت است.

سفیر اتریش در جمهوری اسالمی 
ایران تاکید کرد:

گسترش روابط فرهنگی میان ایران 
و اتریش، با برپایی نمایشگاه های 

مشترک
اشتفان شلتس سفیر اتریش در جمهوری اسالمی 
تجسمی  آثار  نمایشگاه  برپایی  حاشیه  در  ایران 
در  واگنر«  »اتو  عنوان  با  اتریش  معماری  و 
سالن شماره یک موزه هنرهای معاصر آبادان با 
نوعی  به  منطقه  این  در  ما  اینکه حضور  عنوان 
اجابت خواسته رئیس جمهور ایران است، در جمع 
پیش  هفت ماه  سفر  در  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
رئیس جمهور ایران به اروپا و اتریش، دکتر روحانی 
از ما خواست تا ایران را فراتر از تهران ببینیم و 
با دیگر استان های ایران نیز مراوده کنیم و این 

حضور در همین راستا است.
وی با بیان اینکه اتریش تنها کشور اروپایی است 
دارد،  ایران  در  فعال  فرهنگی  انجمن  یک  که 
گفت: سوابق شراکت و همکاری عمیق دو کشور 
اتریش  اول برمی گردد و  به زمان شاه اسماعیل 
امسال در حال سپری کردن ۷۰۰سال همکاری 
روابط  ۱۶۰۰سال  شراکت،  ۵۰۰سال  مستند، 
ایران و گفت  وگوی ۲۵ساله  با  دیپلماتیک کامل 

بین ادیان ایران و اتریش است.
شلتس تاکید کرد: آنچه که همه ما را در کنار هم 
جمع می کند این است که، معتقدیم تحریم های 
ندارد و  ایران  و  اتریش  روابط  تاثیری در  آمریکا 
همه ما تحریم های یک بعدی و یکجانبه آمریکا 

را قبول نداریم و آن را رد می کنیم.
سفیر اتریش در جمهوری اسالمی ایران با اشاره به 
شصتمین سالگرد تاسیس مرکز فرهنگی اتریش 
در تهران، تصریح کرد: متاسفانه باید بگویم این 
تحریم ها یک واقعیت هستند؛ اما معتقدیم از این 
فرصت باید بهترین بهره را کسب کرد و هر چه 
بیشتر تعامل و همکاری های فرهنگی فی مابین را 

گسترش دهیم تا ارتباطاتمان حفظ شود.
وی توضیح داد: برپایی این چنین نمایشگاه هایی 

روابط فرهنگی میان دو کشور را گسترش می دهد 
روبه  گامی  فرهنگی  مراسم  این  دارد.  اهمیت  و 
و  اقتصادی  سیاسی،  مراودات  توسعه  برای  جلو 

فرهنگی میان دو کشور است.
شلتس با اشاره به به حضور رئیس بخش بازرگانی 
بخش  رئیس  کرد:  عنوان  سفر،  این  در  سفارت 
بازرگانی سفارت ضمن همراهی در این سفر، با 
بررسی  را  همکاری  راه های  ظرفیت ها  شناخت 
می کند، چراکه یقیین داریم کانال و راه های نقل و 

انتقال مالی به زودی گشایش می یابد.
اینکه مترصد  بر  تاکید  با  ایران  اتریش در  سفیر 
فرصتی برای توسعه همکاری ها با ایران هستیم، 
بیان کرد: این نخستین نمایشگاه اتریش در ایران 
آخرین  و  اولین  نمایشگاه،  این  برگزاری  و  است 
برنامه از اتریش در آبادان نیست و ما اکران فیلم 
و موسیقی اتریشی و برپایی نمایشگاهی دیگر را 

برای برپایی در منطقه آزاد اروند مدنظر داریم.
وی با عنوان اینکه آبادان محل تالقی تمدن های 
قدیم است و افتخاری می کنیم که در این شهر 
می شود،  داشته  گرامی  اتریش  بزرگ  معمار  یاد 
بیان کرد: آثار واگنر او را از معماران پیش از او در 
وین متمایز می کند، هر چند آنها نیز در معماری 
وین تاثیرگذار بودند اما اتو واگنر تاثیر عمیقی در 

معماری گذاشت که تا به امروز ادامه دارد.
از  تشکر  پایان ضمن  در  ایران  در  اتریش  سفیر 
مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند به خاطر حمایت 
در برگزاری نمایشگاه اتو واگنر در موزه هنرهای 
معاصر آبادان، افزود: با مدیرعامل سازمان منطقه 
تفاهم نامه های  و  شد  برگزار  نشستی  اروند  آزاد 

همکاری مختلفی به امضا رسید.

رایزن بازرگانی 
سفارت اتریش در ایران:

نمایشگاه های فرهنگی-هنری، فرصتی 
برای توسعه همکاری ها دوجانبه

سفارت  بازرگانی  رایزن  مایر،  گراب  کریستف 
اتریش در ایران در جریان افتتاح نمایشگاه »اتو 
هنرهای  موزه  محل  در  بی انتها«  شهر  واگنر؛ 
اقتصادی  روابط  آبادان درخصوص سطح  معاصر 

ایران و اتریش اظهار کرد: شرایط فعلی غیرقابل 
طرفی  از  نیست،  راحت  البته  و  است  انکار 
فرصت های زیادی نیز برای همکاری وجود دارد.

ایران بر شرایط  ایران و اقتصاد  اینکه  با بیان  او 
سخت تر از این توانسته غلبه کند، گفت: شما در 
می  تایید  و  می شوید  متوجه  بهتر  را  این  آبادان 
موجود  فرصت های  از  باید  معتقدیم  ما  کنید. 
نهایت بهره را ببریم تا مقدمات کار برای توسعه 

همکاری های آینده فراهم شود.
اینکه برپایی این نمایشگاه  با عنوان  گراب مایر 
فرصت و مقدمه ای برای شروع توسعه همکاری ها 
است، افزود: به طور قطع قراردادها و همکاری ها 
یک شبه شکل نمی گیرد و در تالش هستیم تا 

همکاری های فی مابین توسعه یابد.
این مقام اتریشی توضیح داد: نفت و محصوالت 
پتروشیمی از مهم ترین مواردی است که از ایران 
به اتریش صادر می شود و این در حالی است که 
میزان کاالهای صادراتی ایران به اتریش در سال 
بوده  سال ۲۰۱۷  برابر  سه  تقریبا  میالدی ۲۰۱۸ 

است.
به  صادراتی  محصوالت  تنوع  کرد:  تصریح  وی 
اتریش در حال افزایش است؛ به عنوان مثال حجم 
صادرات محصوالت سرامیکی از ایران به اتریش 
افزایش یافته است، همچنین صادرات محصوالت 

غذایی به اتریش نیز در حال افزایش است.
گراب مایر در پایان درخصوص تاثیر تحریم های 
در  کرد:  بیان  ایران،  علیه  آمریکا  اقتصادی 
سال ۲۰۱۸ حجم تبادالت تجاری میان دو کشور 
حدودا ۷۵۰میلیون یورو بوده است، اما در این میان 
مشکل اصلی موضوع نقل و انتقاالت بانکی است.
بنا بر این گزارش؛ در راستای فعالیت های موزه 
وین،  موزه  همکاری  با  آبادان  معاصر  هنرهای 
شهرداری وین، مرکز فرهنگی اتریش در ایران، 
دفتر صدراعظم اتریش و حمایت مرکز هنرهای 
ایران،  تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  معاصر  تجسمی  هنرهای  توسعه  موسسه 
سازمان منطقه آزاد اروند،  نمایشگاه »اتو واگنر؛ 
شهر بی انتها« با حضور و سخنرانی سفیر اتریش 
در ایران و گلمر خطیبی استاد دانشگاه وین، مدیر 
معاون  تجسمی،  هنرهای  توسعه  موسسه  عامل 
کل  مدیر  و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان منطقه آزاد اروند، 

در محل موزه هنرهای معاصر آبادان برگزار شد.
»اتو  معماری  آثار  نمایشگاه  در  است،  گفتنی 
واگنر«، از مجموعه آثار موزه وین اتریش که در 
ساختمان دوم موزه  هنرهای معاصر آبادان افتتاح 
شده، ۷۴اثر از مجموعه پروژه های اتو واگنر، معمار 
برای  بی انتها«  »شهر  عنوان  با  اتریشی  مشهور 

عالقه مندان به نمایش گذاشته شده است.
الزم به ذکر است، اتو واگنر از معماران برجسته 
شمار  به  بیستم  قرن  آغاز  و  نوزده  قرن  اروپایی 
مهم ترین  از  امروز  او  ساختمان های  که  می رود 
از  معماری  تحول  دوره  در  معماری  نمونه های 

تاریخ گرایی به سوی مدرنیسم به شمار می آیند.

سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  نشست 
منطقه آزاد اروند با تجار، بازرگانان و فعالین 

اقتصادی اصفهان برگزار شد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
معرفی  نشست  از  اروند  آزاد  منطقه 
اروند  آزاد  منطقه  فرصت های سرمایه گذاری 
با تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی اصفهان 

خبر داد .
در  که  نشست  این  افزود:  موسوی  سیدعلی 
اصفهان  اصناف  اتاق  همایش های  سالن 
فعالین  استقبال  با  که  پذیرفت  انجام 
جلسه  این  در  شد .  رو برو  اصفهان  اقتصادی 
سرمایه گذاری  قانونی  مزایای  تشریح  ضمن 
منطقه  رقابتی  مزیت های  و  آزاد  مناطق  در 
آزاد اروند نسبت به سایر مناطق، فرصت های 
سرمایه گذاری برای حاضرین تشریح گردید .

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد اروند ضمن اعالم اینکه در پایان 
داده  پاسخ  حاضرین  پرسش های  به  جلسه 
شد، اظهار کرد: منطقه آزاد اروند با توجه به 
زیرساخت های مناسب و موقعیت استراتژیک 
جهت  طالیی  فرصت های  از  یکی  خود، 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور می باشد.

موسوی ضمن اشاره به برنامه سازمان جهت 
افزود:  منطقه  در  صادرات  و  تولید  افزایش 
ظرفیت  استفاده  صدد  در  اروند  آزاد  منطقه 
اصفهان  اقتصادی  فعالین  و  تولید کنندگان 
منطقه  در  صادرات  و  تولید  افزایش  جهت 

می باشد .
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد اروند در پایان گفت: همچنین در 
اتاق  رئیس  با  جلسه ای  نشست،  این  حاشیه 
و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اصفهان 
جهت  آمادگی  اعالم  ضمن  که  شد  برگزار 
ادامه همکاری بین  فعالیت های مشترک، بر 

طرفین تاکید شد .

در نشست معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند اعالم شد:

دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 - 25 فوریه 2019 - شماره  بیست  و  دوماروند2

ی
ید

رش
ن 

د ب
حم

: م
س

عک

مسکونی  بزرگ  شهرک  ۳هکتاری  پروژه 
آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  با  که  الماس 
خصوصی  بخش  و  آبادان  شهرداری  اروند، 

ساخته می شود، کلنگ زنی شد.
با  الماس  مسکونی  بزرگ  شهرک  پروژه 
امور  و  فنی  معاون  شمخانی  موعود  حضور 
زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، شهردار و 
امام جمعه آبادان و جمعی از مسئوالن شهری 

کلنگ زنی شد.
براساس  و  دارد  مساحت  ۳هکتار  پروژه  این 
علوانیه  منطقه  در  مسکونی  ۶۰۰واحد  آن 
مطابق  واحدها  این  می شود.  احداث  آبادان 
استانداردهای روز ساخته می شوند  با آخرین 
امکانات  بازار، کلیه  به  بر دسترسی  و عالوه 

رفاهی آنها نیز درنظر گرفته  شده است.
خصوصی  بخش  همکاری  با  پروژه  این 
ساخته می شود و شهرداری آبادان و سازمان 
زیرساخت های  تامین  در  اروند  آزاد  منطقه 

الزم مشارکت می کنند.

پروژه شهرک مسکونی 
الماس در منطقه آزاد اروند 

کلنگ زنی شد

با حضور مقامات منطقه ای و استانی 
صورت پذیرفت:



اخبار منطقه آزاد انزلی

در پایان هفدهمین دور رقابت های بین المللی شطرنج 
جام کاسپین در منطقه آزاد انزلی در جدول استادی، 
کشورمان  شطرنج  بزرگ  استاد  مصدق پور  مسعود 
برنادسکی  ویتالی  و  شد  قهرمان  ریتینگ ۲۵۳۱  با 
از  گریگوریان  کارن  و  اوکراین  از  ریتینگ ۲۵۷۰  با 
ارمنستان با ریتینگ ۲۵۹۰ به ترتیب در مکان های دوم 

و سوم جای گرفتند.
بنا بر این گزارش، در جدول استادی این رقابت ها که 
با حضور ۷۹شطرنج باز آغاز شد، در دور پایانی رقابت ها 
مقابل  اوکراین  از  ریتینگ ۲۵۷۰  با  برنادسکی  ویتالی 
هائیک یرتیسیان با ریتینگ ۲۱۵۲ از ارمنستان روی میز 
سه، مهراب خوشکالم با ریتینگ ۲۲۶۳ مقابل واهی 
دانیلیان با ریتینگ ۲۱۸۶ از ارمنستان، گریگور دیالنیان 
با  عابدی  علی  مقابل  ارمنستان  از  ریتینگ ۲۲۴۱  با 

ریتینگ ۲۱۶۳ به برتری دست  یافتند.
با  کشورمان  بزرگ شطرنج  استاد  مصدق پور  مسعود 
ریتینگ ۲۴۸۳  با  میرزائوف  آزر  مقابل  ریتینگ ۲۵۳۱ 
از جمهوری آذربایجان روی میز یک قرار گرفت و با 
تساوی به کار خود خاتمه داد؛ مصدق پور با کسب این 
تساوی هفت امتیازی شده و به مقام قهرمانی در جدول 

استادی دست  یافت.
در پایان دور نهم جدول B این مسابقات که با حضور 
شد،  برگزار  زیر ۲۱۰۰  ریتینگ  دارای  ۱۳۸شطرنج باز 
در دور پایانی مسابقات، علیرضا مبارک نژاد از گیالن 
با ریتینگ ۱۹۰۱ با کسب ۷.۵امتیاز و مانی جاهدی از 
گیالن با کسب هفت امتیاز به ترتیب در مکان های اول 

و دوم جای گرفتند.
ریتینگ ۲۰۷۶،  با  اسکندری  مجتبی  جدول،  این  در 
پرویز خزایی با ریتینگ ۱۹۶۲، علیرضا مقیمی از گیالن 
با  ریتینگ ۲۰۷۳  با  عادلی  آروین  و  ریتینگ ۲۰۶۴  با 
کسب هفت امتیاز به ترتیب در مکان های سوم تا ششم 

جای گرفتند.
در جدول C این مسابقات که با حضور ۲۳۱شطرنج باز 
پایانی  دور  در  شد  برگزار  زیر ۱۸۰۰  ریتینگ  دارای 
مسابقات، اتابک اسدی با ریتینگ ۱۷۸۳ از گیالن با 
از  ماهان کرمی  و  قهرمانی  مقام  به  کسب ۱۰امتیاز 
گیالن با ریتینگ ۱۷۱۱ با کسب ۹امتیاز به مقام دومی 

جام دست  یافتند.
در این جدول، آریا قانع با ریتینگ ۱۶۲۰، آروین کاسیپور 
ریتینگ ۱۷۹۳،  با  ابری  احمدعلی  ریتینگ ۱۷۵۲،  با 
با  عبدالهی  میثاق  ریتینگ ۱۷۰۵،  با  دادمهر  بهداد 
و  ریتینگ ۱۷۹۱  با  ابراهیمی  مهدی  ریتینگ ۱۷۸۱، 
رسول طاهری با ریتینگ ۱۶۷۹ با کسب ۸.۵امتیاز به 

ترتیب در مکان های سوم تا نهم جدول جای گرفتند.
در جدول بانوان این مسابقات که با حضور ۳۴شطرنج باز 
با  باقیروا  خاتون  جام،  پایانی  دور  در  شد  برگزار 
ریتینگ ۱۸۷۸ از جمهوری آذربایجان با کسب هفت 
بهزاد  پروا  یافت،  جام دست   قهرمانی  مقام  به  امتیاز 
نازنین  و  ریتینگ ۲۰۰۱  با  گیالنی  شطرنج باز  نظیف 
مبرهنی با ریتینگ ۱۹۲۹ با کسب ۶.۵امتیاز به ترتیب 

به مقام های دوم و سوم جام نائل آمدند.
سحر معصومی شطرنج باز گیالنی با ریتینگ ۱۷۷۸، ژاله 
بابازاده از جمهوری آذربایجان با ریتینگ ۱۸۲۳، هستی 
جمهوری  از  بوداقوا  لیال  و  ریتینگ ۱۶۵۷  با  سیدی 
به  امتیاز  با کسب شش  ریتینگ ۱۳۶۴  را  آذربایجان 

ترتیب در مکان های چهارم تا هفتم جای گرفتند.
در جدول زیر ۱۴ساله های این مسابقات که با حضور 
هیراد  جام،  پایانی  دور  در  شد  برگزار  ۲۶۳شطرنج باز 
صابری از گیالن با کسب ۹.۵امتیاز و با ریتینگ ۱۴۹۳ 
محمدحسین  دست  یافت،  جام  قهرمانی  مقام  به 
قنبرعلی فرزاد با کسب ۹امتیاز و با ریتینگ ۱۸۳۷ نایب 

 قهرمان جام شد.
در این جدول پرهام نوروزی از گیالن با ریتینگ ۱۴۰۹ 
به مقام سومی جای دست  یافته و  با کسب ۹امتیاز 
نعیم  ریتینگ ۱۷۲۸،  با  گیالن  از  بی ریا  محمدامین 
کالوندی با ریتینگ ۱۵۷۳، باراد یگانگی با ریتینگ ۱۵۶۵، 
علیرضا یزدانی با ریتینگ ۱۳۸۹، امیرمحمد شاه محمدی 
با  ریتینگ ۱۴۴۹  با  جاللی  یاشار  و  ریتینگ ۱۲۲۲  با 
کسب ۸.۵امتیاز به ترتیب در مکان های چهارم تا نهم 

جای گرفتند.
)ریتد(  بلیتس  شطرنج  بین المللی  مسابقات  پایان  در 
جام کاسپین، علی عابدی با کسب ۹.۵امتیاز به مقام 
نیما حسین زاده و مسعود  قهرمانی جام دست  یافت، 
مصدق پور با کسب ۹امتیاز به ترتیب در مکان دوم 
و سوم جای گرفتند، محمد خادمی، علی فقیه نواز و 
ترتیب  به  امتیاز  هشت  کسب  با  اصغری  مرتضی 
مکان های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند، در 

این جام ۱۴۹شطرنج باز با یکدیگر به رقابت پرداختند.
الزم به ذکر است، در رقابت های بین المللی شطرنج 
جام ستارگان و رقابت های کاسپین کاپ که به صورت 
همزمان در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی 
منطقه آزاد انزلی از ۲۳ الی ۳۰بهمن ماه برگزار شد، حدود 
۸۰۰شطرنج باز ایرانی و خارجی در قالب شش جدول، 
با یکدیگر رقابت کردند  که در این میان ۶۰بازیکن 
خارجی از بیست کشور جهان مشتمل بر پانزده استاد 
بزرگ، پنج استاد بین المللی، دو استاد بین المللی بانوان، 
سیزده استاد فدراسیون جهانی شطرنج، چهار استاد فیده 
بانوان و چهل و چهار کاندیدای مستری در این رقابت ها 
حضور داشتند و در جام ستارگان تیم منتخب ایران با 

نتیجه ۱۰ بر ۶ ستارگان جهان را شکست داد .

قهرمانی مسعود 
مصدق پور در جدول 

استادی هفدهمین دوره 
رقابت های بین المللی 

شطرنج جام کاسپین در 
منطقه آزاد انزلی 

برندگان  جوایز  اهداء  و  اختتامیه  مراسم 
کاپ  کاسپین  بین المللی  شطرنج  رقابت های 
از بیست وسوم  انزلی  آزاد  که به میزبانی منطقه 
بهمن ماه تا سی ام همین ماه برپا شد، با حضور 
مسئولین استانی و کشوری در مرکز همایش ها 
و نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.

و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  برگزارکنندگان  از  قدردانی  با  مراسم 
خود  متبوع  سازمان  رویکرد  ورزشی،  مسابقات 
و  ورزشی  توریسم  صنعت  توسعه  زمینه  در  را 
حمایت از ورزش مبتنی بر دو اصل عنوان کرد و 
اظهار داشت: بخش نخست رویکرد این سازمان، 
می توان  که  است  ورزشی  زیرساخت های  ایجاد 
به احداث بزرگترین مجموعه ورزش های ساحلی 
کشور با نام مرحوم سیروس قایقران اشاره کرد؛ 
زیرساختی که طی این سال ها میزبان مسابقات 
فوتبال  رشته های  در  بین المللی  و  ملی  مختلف 
که  است  حالی  در  این  و  بوده  و...  والیبال  و 
هم اکنون ۱۰زمین ورزشی و سالن های ورزشی 
حال  در  منطقه  در سطح  سازمان  این  از سوی 

احداث می باشد.
سازمان  نگاه  که  نکته  این  بر  تصریح  با  وی 
نگاه  یک  ورزش  مقوله  به  انزلی  آزاد  منطقه 
اعتقادی است که براساس آن ورزش در کاهش 
اثرگذار  بسیار  می تواند  اجتماعی  ناهنجاری های 
ایفا  کوچکی  نقش  راستا  این  در  نیز  ما  و  باشد 
حوزه  در  ما  رویکرد  دوم  قطعه  افزود:  می کنیم، 
است؛  ورزشی  مسابقات  برگزاری  و  نرم افزاری 
چراکه بر این باوریم که افزایش تعداد مسابقات 
بر  عالوه  عزیزمان  کشور  و  استان  در  ورزشی 
روابط  تقویت  موجبات  ورزش،  کیفی  ارتقای 
بالطبع  و  ورزشکاران  بیشتر  آشنایی  ملت ها، 
استان  تمدن  و  فرهنگ  با  دیگر کشور  مردمان 

گیالن و ایران را فراهم می کند.

منطقه  اینکه سازمان  بیان  با  دکتر رضا مسرور 
بیش  میزبان  اخیر  سال  چهار  طی  انزلی  آزاد 
آمار  که  بوده،  ورزشی  مسابقه  و  ۱۰۰رویداد  از 
قابل توجهی است، از برگزاری ۳مسابقه ورزشی 
ابتدای سال جاری تاکنون در این  بین المللی از 
به  وی  انتصاب  درخصوص  و  داد  خبر  منطقه 
شطرنج  فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو  عنوان 
کرد:  تصریح  ورزش،  وزیر  از  قدردانی  با  کشور 
بنده به همه رشته های ورزشی به یک چشم نگاه 
تفاوتی  می کنم و میان شطرنج و سایر رشته ها 
دلیل  به  شطرنج  به  گرچه  بود،  نخواهم  قائل 
سابقه شخصی فعالیتم در این رشته و اثر مثبت 
در برنامه ریزی کاری و زندگی، عالقه ویژه دارم. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
به رئیس فدراسیون  پایان خطاب  انزلی در  آزاد 
را  خود  متبوع  سازمان  آمادگی  کشور،  شطرنج 

دکتر مسرور در مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی شطرنج جام کاسپین و جام ستارگان بیان کرد:

برای میزبانی از مسابقات المپیاد جهانی شطرنج 
به عنوان باالترین سطح رقابت های جهانی این 
مهد  گیالن  افزود:  و  کرد  اعالم  ورزشی  رشته 
شطرنج کشور است و خوشحالم که دو گیالنی 
از  حال  عین  در  و  هستند  ایران  تیم ملی  عضو 
درخصوص  بنده  گذشته  سال  دو  آرزوی  اینکه 
پیروزی تیم منتخب ایران بر تیم ستارگان جهان 
آقای  روزی  امیدوارم  و  خوشحالم  شده،  محقق 
مقصودلو و سایر ورزشکاران ایرانی به نفرات اول 

شطرنج جهان تبدیل شوند.
شطرنج  فدراسیون  رئیس  پهلوان زاده  مهرداد 
کشور در این مراسم با تشکر از برگزار کنندگان 
پشتیبانی  و  همکاری  از  ورزشی،  مسابقات  این 
اخیر  سال های  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
جایگاه  اعتالی  موجب  که  شطرنج  ورزش  از 
کشورمان در این رشته ورزشی در سطح جهان 

برگزاری  افزود:  و  آورد  عمل  به  قدردانی  شده، 
عالقمندان  افزایش  بر  عالوه  مسابقاتی  چنین 
کیفی  سطح  رشد  باعث  شطرنج،  ورزش 
ورزشکاران شطرنج می شود که نمونه موفق آن، 
به جمع یکصد ورزشکار  ارتقاء علیرضا فیروزجا 

برتر شطرنج جهان است.
رده  سال ۲۰۱۵  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شطرنج ایران از ۵۱ به ۲۵ باال آمده و براساس 
به  میالدی  آینده  ماه  در  موجود  برآوردهای 
داشت:  اظهار  می یابیم،  ارتقاء  جهانی  رده ۲۳ 
و  مسئولین  کمک  با  و  زودی  به  که  امیدوارم 
ورزشکاران و عالقمندان به شطرنج که ورزش 
ملی ما ایرانیان و متولد شده در کشورمان است، 
به ورزش اول ایرانیان تبدیل شده و ایران به رده 

نخست رده بندی جهانی دست یابد.
در ادامه مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان 
این  برگزار کنندگان  از  قدردانی  با  استان گیالن 
مسابقات، نقش دکتر رضا مسرور و منطقه آزاد 
انزلی را در برگزاری و حمایت از ورزش استان 
ستود و با تصریح بر اینکه با همکاری سازمان 
را  بسیاری  ورزشی  مسابقات  انزلی  آزاد  منطقه 
کردیم،  برگزار  استان  در  اخیر  سال های  ظرف 
افزود: حضور ورزشکاران مطرح ملی و بین المللی 
و  بود  مسابقات  این  باالی  اعتبار  و  ارج  باعث 
امیدوارم در سال های آینده مسابقات به صورت 
پرشورتر و در سطح روبه رشد، به صورت مستمر 

برگزار شود.
دکتر  مراسم حکم  این  حاشیه  در  است،  گفتنی 
مبنی  جوانان  و  ورزش  وزیر  مسعود سلطانی فر، 
هیات  عضو  عنوان  به  مسرور  دکتر  انتصاب  بر 
رئیسه فدراسیون شطرنج کشور اعالم و اهدا شد.

شایان ذکر است، در مسابقات جام ستارگان تیم 
منتخب ایران با نتیجه ۱۰ بر ۷ بر تیم ستارگان 
جدول  قهرمان  مصدق پور  مسعود  و  شد  پیروز 

استادی جام کاسپین شد.

چین-قزاقستان- کریدور  فعالیت  روند  ادامه  در 
 ایران، دو کشتی تجاری حامل کاال از این مسیر 
کاسپین  بندری  مجتمع  در  بین المللی  کریدور 

تخلیه شدند .
محموله های تجاری جدید که توسط کشتی های 
پهلو  کاسپین  بندری  مجتمع  در  نازمهر  و  دیبا 
از  بین المللی  نقل  و  توسط شرکت حمل  گرفتند، 
شهر ووهان چین به مقصد مجتمع بندری کاسپین 
منطقه آزاد انزلی حمل شدند که این محموله های 

تجاری به ارس ترانزیت خواهد شد.
صورت  به  تجاری  محموله  دو  هر  است،  گفتنی 
چین  ووهان  شهر  مبداء  از  ترکیبی  نقل  و  حمل 
شرکت  به  متعلق  آمیکو  شرکت  قطعات  حامل 
وارد  نازمهر  و  دیبا  کشتی  توسط  ریل  سمند 
واحد  نهایی  مقصد  به  و  شدند  انزلی  آزاد  منطقه 
تولیدی قطعات خودرو در ارس ترانزیت کانتینری 

می شوند.
چین  کشور  از  کریدور  این  است،  ذکر  به  الزم 
شروع شده و از طریق خط ریلی چین- قزاقستان 
به بندر اکتائو در این کشور می رسد و با طی مسیر 
می شود  متصل  کاسپین  بندر  به  خزر  دریای  در 
ترانزیت  امکان  کریدور،  این  فعالیت  شروع  با  و 
۱۰میلیون تن کاال فراهم شده و مزیت اصلی این 

با  اسالمی،  انقالب  پنجم  دهه  آغاز  با  همزمان 
اعضای  مدیرعامل،  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور 
هیات مدیره، معاونین، مدیران سازمان منطقه آزاد 
استان  فرهنگی  دستگاه های  کل  مدیران  انزلی، 
اعضای  شهرستانی،  و  استانی  مسئولین  گیالن، 
همچنین  و  انزلی  بندر  شهر  اسالمی  شورای 
از  زمین،  مفاخرگیالن  دوستداران  و  خانواده ها 
پنج سردیس جدید مفاخر گیالن زمین در میدان 
منطقه  این  گردشگری  و  تجارت  فاز  مشاهیر 

رونمایی شد.
سیدمحمد  آیت اله  سردیس  از  مراسم  این  در 
احترام  مورد  که  جلیل القدر  عالم  روحانی  نجفی 
مردم شهرستان بندر انزلی و گیالن، استاد جلیل 
ضیاء پور از مفاخر هنر و پدر نقاشی مدرن ایران، 
پروفسور حسن اکبر زاده از بزرگان علم ریاضی و 
امیری  عباس  استاد  بین المللی،  فاخر  ریاضیدان 
هنرمند و بازیگر نامی کشورمان و جهان پهلوان 
باغ  در  کشور  وزنه برداری  اسطوره  نامجو  محمود 

مشاهیر منطقه آزاد انزلی رونمایی گردید.
این در دو مرحله سردیس  از  گفتنی است، پیش 
مفاخر گیالنی در منطقه آزاد رونمایی شده است 
جنگلی،  کوچک خان  میرزا  اول  مرحله  در  که 
محمدتقی  آیت اله  امالکی،  حسین  شهید  سردار 
بهجت، سیروس قایقران، سید میراحمد فخری نژاد 

ورود دو کشتی تجاری دیگر از مسیر کریدور بین المللی 
چین-قزاقستان-ایران به مجتمع بندری کاسپین

برگزاری آیین رونمایی از پنج سردیس مفاخر گیالنی در میدان مشاهیر منطقه آزاد انزلی

و  حمل  هزینه  و  زمان  مسافت،  کاهش  کریدور، 
نقل کاال نسبت به مسیر موجود از طریق دریای 
ایران  جنوب  در  بندرعباس  و  هند  اقیانوس  زرد، 

است.
بر این اساس، با توجه به سرمایه گذاری چند صد 
میلیارد دالری چینی ها برای فعالسازی مسیرهای 

)شیون فومنی(، کیومرث صابری )گل آقا( و استاد 
شهید  سرلشگر  دوم  مرحله  در  و  معین  محمد 
سیدموسی نامجوی، پروفسور مجید سمیعی، دکتر 
محمدعلی مجتهد گیالنی، استاد فریدون پوررضا 
و پرفسور محمد بهزاد در این منطقه جهت بازدید 

گردشگران ساخته و نصب شده است.
در  انزلی  آزاد  منطقه  است، سازمان  ذکر  به  الزم 

در ادامه روند فعالیت کریدور جدید میان ایران و چین با محوریت منطقه آزاد انزلی:

بین المللی  جدید  شرایط  و  جدید  ابریشم  جاده 
مبادالت  توسعه  در  کریدور  این  نقش  کشور، 
از  چین  کشور  کاالی  ترانزیت  و  تجاری کشور 
مسیر منطقه آزاد انزلی به کشورهای همسایه روز 

به روز افزایش خواهد یافت .
جدید  کریدور  مسیر  در  کاال  انتقال  است،  گفتنی 

حوزه ها  در  زمین  گیالن  مفاخر  معرفی  راستای 
اقدام  گذشته  سال های  از  مختلف،  رشته های  و 
فاز  در  گیالن  مشاهیر  سردیس  از  رونمایی  به 
اقدام  این  تجارت و گردشگری منطقه نموده که 
معرفی  درخصوص  فرهنگ سازی  منظور  به 
مردان  با  جوان  نسل  آشنایی  موفقیت،  الگوهای 
دست  موفقیت  قله های  به  تالش  با  که  زنانی  و 

تفاهم نامه  بندهای  مهم ترین  از  ایران،  و  چین 
سازمان  مابین  فی  منعقده  مشترک  همکاری 
منطقه آزاد انزلی و انجمن همکاری های اقتصادی 
و سرمایه گذاری چین و توافقات صورت گرفته با 
رئیس اتاق بازرگانی چین برای بخش خصوصی و 
مدیران بنادر و راه آهن کشور قزاقستان و چندین 
این  ارشد  مدیران  تخصصی  نشست های  سال 
سازمان با مقامات رسمی کشور چین و قزاقستان 

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

فعالیت این کریدور استمرار دارد.

نقش  که  مفاخری  نکوداشت  نهایت  در  و  یافتند 
مهمی در درخشش گیالن در آسمان ایران زمین 
انجام شده و جانمایی مناسب سردیس  داشته اند، 
مفاخر گیالن در مرکز گردشگری منطقه ، همراه 
با نورپردازی جذاب، توجه گردشگران زیادی جلب 
کرده است که این امر موجب معرفی مفاخر گیالن 

به بازدیدکنندگان خواهد شد.
سنتی  موسیقی  گروه  اجرای  است،  گفتنی 
گیالن  مشاهیر  خانواده های  سخنرانی  گیالنی، 
درخصوص  سازمان  فرهنگی  اقدامات  تشریح  و 
فرهنگی  معاونت  سوی  از  گیالن  مفاخر  تکریم 
آیین  برنامه های  دیگر  از  سازمان  گردشگری  و 

رونمایی بود.

آمادگی منطقه آزاد انزلی 
جهت میزبانی از مسابقات المپیاد جهانی شطرنج
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گفتوگو:
مرضیهحسینی

عنوان  به  آزاد  مناطق  تجارت  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت های 
این  در  سرمایه گذاران  جذب  و  گسترش  مسیر  در  توانمند  بازوان 
مناطق از کشور فعالیت می کنند؛ به تعبیری ماهیت شکل گیری این 
واگذاری  تمرین  نگاه  با  آزاد  مناطق  سازمان های  بدنه  در  شرکت ها 
بوده  بخش خصوصی  به  مناطق  این  در  اجرایی  حوزه های  در  امور 
است. از مهم ترین تاثیر این شرکت ها که در مناطق آزاد کشور فعال 
هستند، فعالیت در حوزه بازاریابی در حوزه های سرمایه گذاری و نیز 
در  اقتصادی  فعالین  به  آزاد  مناطق  ظرفیت های  و  مزیت ها  معرفی 
داخل و به خصوص خارج کشور و شناسایی و جذب آنها با توجه به 

ماموریت هر منطقه است.
بخش  به  آزاد  مناطق  در  امور  واگذاری  به  بیشتر  توجه  بی تردید 
از مهم ترین راهکارهای حل مشکالت سازمان های  خصوصی یکی 
بدنه  بودن  بزرگ  از حد  بیش  دلیل  به  امروزه  آزاد است که  مناطق 
سازمان های این مناطق، کارایی و راندمان الزم را در مسیر توسعه 
از این بحران، تنها در  در کشور ندارند و بی شک راهکار برون رفت 
واگذاری امور اجرایی و کاری به بخش خصوصی تایید شده خالصه 
می شود که با نگاهی به عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و توسعه 
این مجموعه ها  مثبت و چابکی  تاثیرات  به  آزاد می توان  مناطق  در 
در پیشبرد اهداف کالن سازمان های مناطق آزاد پی برد؛ از این رو 
گفت و گویی با دکتر فرزین حقدل مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، 
توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار انجام داده ایم 

که در ذیل می خوانید.

درابتدالطفاشرکتسرمایهگذاری،توسعهتجارت
معرفی را چابهار آزاد منطقه سازمان صنعتی صید و

نمایید؟
به واقع همه مناطق آزاد باید یک شرکت سرمایه گذاری و توسعه ای 
جذب  و  مشارکت  حوزه  در  فعالیت ها  یکسری  تا  باشند  داشته 
سرمایه گذاران و همچنین چک و باالنس سرمایه گذاران برای ورود 
در  سرمایه گذاری  حوزه های  توسعه  کلی  به شکل  و  آزاد  منطقه  به 
مناطق در این مجموعه ها صورت گیرد؛ به عقیده بنده این مجموعه ها 
کلیه  که  است  دلیل  همین  به  و  باشد  آزاد  مناطق  از  چابک تر  باید 
یک  توسط  حاکمیتی  مسائل  از  غیر  سرمایه گذاری  حوزه  کارهای 
شرکت مستقل انجام می شود و خیلی از مناطق آزاد هم این شرکت 
را در بدنه خود دارند ازجمله کیش، قشم، انزلی، چابهار و...؛ تفاوت 
این موضوع است که چابهار در  آزاد دیگر در  بین چابهار و مناطق 
گذشته یک شرکتی به عنوان شرکت صید صنعتی چابهار داشته که 
دارای ناوگان صیادی خوبی بوده است و کارهای شیالتی مطلوبی را 
هم انجام می داده و با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که چابهار 
در حوزه شیالت وجود دارد و در کشور رتبه اول و در حوزه کشورهای 
حوزه اقیانوس هند رتبه دوم را دارد، این موضوع یک مزیت بوده و 

نقش مناطق آزاد در توسعه ملی بر کسی پوشیده نیست، اما میزان این 
با توجه به شرایط خاص کشور و وجود تحریم ها می تواند  تاثیرگذاری 
قابل توجه باشد؛ هرچند مناطق آزاد نیز تحت فشار مشکالت اقتصادی 
کشور هستند و مشکالتشان کمتر از سرزمین اصلی نیست، اما به هر 
حال به خاطر تشویق ها و مزیت ها این مناطق می توانند با کمک شان، 
بیماری اقتصاد کشور را درمان کنند. در حقیقت مناطق آزاد دروازه های 
ورود به بازارهای جهانی با بهره گیری از پتانسیل ها و فرصت های اقتصاد 
تامین  با  می توانند  آزاد  مناطق  هستند.  بین المللی  تجارت  در  داخلی 
صادرات  توسعه  کشور،  در  بیکاری  نرخ  کاهش  کارخانه ها،  اولیه  مواد 
جذب  و  فناوری  انتقال  محرومیت زدایی،  ارزی،  درآمدهای  افزایش  و 
سرمایه گذاری های خارجی، در توسعه ملی کشور نقش داشته باشند. در 
این راستا دولت، مجلس و قوه قضاییه باید به مناطق آزاد برای ایفای 
نقش شان کمک کنند. در این گزارش با بهارستان نشین ها درخصوص 
تاثیر مناطق آزاد بر توسعه ملی به گفت وگو نشستیم و وظایف دولت و 

مجلس را برای ایفای بهتر نقش این مناطق را بررسی کردیم.

بائوجالهوتی،نمایندهمردملنگروددرمجلسشورایاسالمی:
پیشرفتباتکیهبراقتصادمقاومتی

مردم  نماینده  بائوج الهوتی  مهرداد 
اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود 
درخصوص نقش مناطق آزاد بر توسعه 
ملی گفت: فلسفه تشکیل منطقه آزاد 
این است  ایران  و  دنیا  در همه جای 
که سرزمینی را محدود می کند که این 
سرزمین تابع شرایط خاصی نسبت به 

سرزمین اصلی است. 
وی ادامه داد: در این مناطق بایستی 
که  سرمایه گذارانی  برای  بستری 
سرمایه گذاری می کنند، فراهم شود.  

بائوج الهوتی گفت: شرایط صادرات و واردات برای سرمایه گذار در مناطق 
آزاد سهل تر از سرزمین اصلی است، اما در سال های گذشته مناطق آزاد 
کمتر به بحث سرمایه گذاری پرداخته و بیشتر به سمت تجارت رفته است. 
وی ادامه داد: البته در این چند سال اخیر واقعا روش ها و سیاست  ها در 
حال عوض شدن است، بسترها برای سرمایه گذاران بیش از قبل فراهم 
می شود که هدف اصلی مناطق آزاد نیز همین است؛ اگر همین روش 
بخواهد ادامه پیدا کند، خوب است؛ یعنی بستری برای سرمایه گذار فراهم 
کنیم و واردات و صادرات را سهل نماییم تا بتوانیم ارزآوری داشته باشیم. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر جهت گیری ها و سخت گیری ها 
مثل گذشته باشد، طبیعتا فقط به بحث واردات پرداخته می شود و این یعنی 
اینکه در جاهایی که دیگر نمی توانیم اجناس را وارد کنیم، در مناطق آزاد 
این شرایط فراهم است؛ در واقع اجناس به این مناطق وارد می شود و مردم 
می توانند از اینجا خرید کنند و این آسیب بزرگ برای مناطق آزاد و کشور 
است. روشی که االن وجود دارد و قانونی است، حفظ و رشد صادرات در 

از طرف دیگر در حدود 70درصد تجارت مردم منطقه هم در ارتباط 
با دریا می باشد و اگر بخواهیم در راستای توسعه پایدار عاقالنه رفتار 
کنیم، باید همان حوزه بیزینس بومی مردم را به روز کرده و گسترش 
دهیم تا مشکلی که در عمده مناطق آزاد کشور وجود دارد و بومیان 

تا حدودی در تقابل با مناطق هستند هم حل شود. 
زمانی که بر پایه اصل 44 قرار بر این شد که شرکت های دولتی واگذار 
توسعه  شرکت  قالب  در  و  شده  جمع  همگی  شرکت ها  این  گردند، 
سرمایه گذاری تلفیق شدند و در چابهار به عنوان سرمایه گذاری، توسعه 
فعالیت های  شرکت  این  در  گردیدند.  مطرح  صنعتی  صید  و  تجارت 
مختلفی وجود دارد ازجمله سرمایه گذاری که کلیه مباحث مربوط به 
حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار، معرفی چابهار به سرمایه گذاران 
برای حضور فعالین اقتصادی در منطقه و مشارکت با سرمایه گذاران در 
قالب پروژه های منطقه ای و تجارت، واردات و صادرات در منطقه هم 
جزء فعالیت های این شرکت می باشد؛ همچنین تامین نیروی انسانی 
توانمند برای سازمان و منطقه و حوزه صید و صیادی و شیالت در 
منطقه آزاد چابهار که جزء امور مرتبط با این منطقه محسوب می شود. 
و  صنعتی  صید  حوزه  وزن  شرکت،  این  در  بنده  حضور  از  پیش  تا 
انجام  دیگر  حوزه های  در  کاری  عموما  و  بود  سنگین تر  شیالت 
نمی شد؛ اما با توجه به تاکید مدیرعامل محترم بر فعال شدن توسعه 
تجارت و سرمایه گذاری در شرکت، در طول یک سال گذشته کارهای 
خوبی صورت گرفته و همچنین خوشبختانه این رویکرد همزمان شده 
با مستثنی شدن چابهار از تحریم ها، که توانسته ایم رونق چشمگیری 

را در منطقه آزاد چابهار ایجاد نماییم.

ازدیدگاهشمابرنامهریزیبرایمعرفیظرفیتهاو
پتانسیلهایمنطقهآزادچابهارباتوجهبهمستثنیبودن
اینبندرازتحریمهابهچهشکلیبایدصورتگیردتا

فعالیناقتصادیبیشتربااینظرفیتآشناشوند؟
ما باید موضوع مستثنی بودن بندر چابهار از تحریم ها را بیشتر تبیین 
کنیم که این موضوع به واقع یعنی چی؟ اگر در حال حاضر بنده به 
آمده ام و  به چابهار  برای سرمایه گذاری  عنوان یک سرمایه گذار که 
بشنوم که اینجا منطقه بسیار خوبی است و از تحریم ها هم مستثنی 
می باشد، اولین سوال من این خواهد بود که در این منطقه چه کاری 
می توان انجام داد که در باقی مناطق کشور قابل انجام نیست و اینجا 
وجود  بنده هم  برای  که  بوده  این سوالی  واقع  در  دارد؟  مزیتی  چه 
داشته و  دنبال این موضوع هستیم که این مسائل را روشن نماییم و 
سرمایه گذاران با چشم باز بتوانند حضور پیدا کنند و مزیت هایی که 

مناطق آزاد است؛ لذا باید ببینیم ساالنه آمار واردات و صادرات چگونه است 
و آیا مناطق آزاد برای ما حسن است یا ضرر. اگر صادرات ما بیشتر باشد، 
طبیعتا حسن محسوب می شود؛ اما اگر واردات بیشتر باشد، آن منطقه مضر 
است؛ البته همه مناطق آزاد را نمی توان به یک چشم نگاه کرد و گفت که 

عملکرد منفی دارند و یا ضررشان بیشتر از حسن شان است.
هر  چراکه  کرد،  کلی  ارزیابی  را  آزاد  مناطق  نمی توان  کرد:  تاکید  وی 

منطقه ای شرایط خاص خود را دارد. 
اقتصاد  و  ایرانی  کاالهای  خرید  بحث  کرد:  خاطرنشان  بائوج الهوتی 
مقاومتی بسته کاملی است که باید به آن نگاه داشته باشیم و آن را دنبال 
کنیم، اگر اینها را کنار بگذاریم و مناطق آزاد را بسته ای جدا ببینیم، قطعا 

به کشور آسیب وارد می شود. لذا باید این بسته ها را کنار هم ببنیم . 
وی ادامه داد: مناطق آزاد با تکیه بر اقتصاد مقاومتی می توانند به تولید 
تکیه کنند و صادرات محور حرکت نمایند. اگر مناطق آزاد بتوانند به سمت 

سرمایه گذاری بروند، طبیعتا به نفع خود مناطق و کشور خواهد بود. 
بحث  خاطر  به  جدید  آزاد  مناطق  مجلس،  در  گفت:  بائوج الهوتی 
صادرات محور بودن مناطق آزاد تصویب شد؛ لذا باید نقاط ضعفی که در 
مناطق آزاد قدیم وجود دارد بررسی شود تا نقطه قوت و ضعف را در مناطق 
آزاد جدید لحاظ کنیم. اگر تجربه موفقی در مناطق آزاد قبلی وجود دارد، به 
این مناطق انتقال داده شود و اگر ضعفی نیز وجود دارد، مناطق آزاد فعلی از 
آن درس بگیرند و از آن دوری کنند و به سمت تجارت و واردات نروند و 

بیشتر صادرات محور باشند. 
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
در  آزاد  مناطق  که  است  این گونه  حاضر  حال  در  کرد: جهت گیری ها 
مجلس  پس  هستند،  خود  کاری  رویه  اصالح  دنبال  به  فعلی  شرایط 
آزاد در پی تغییر روش های خود هستند، به  اینکه مناطق  با توجه به 
چند منطقه آزاد جدید رای مثبت داد و این می تواند کمکی به توسعه 

اقتصادی کشور باشد. 

پورحسین،نمایندهمردماردبیلدرمجلسشورایاسالمی:
رویکرددولتومجلسدرخصوصمناطقآزاد

مردم  نماینده  پورحسین  شکور 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اردبیل 
درخصوص نقش مناطق آزاد بر توسعه 
کارکردهای  آزاد  مناطق  گفت:  ملی 
در  آزاد  مناطق  بحث  دارند،  مختلفی 
یکی  می تواند  فعلی  در شرایط  ایران 
که  باشد  حوزه هایی  اساسی ترین  از 
در مقابل تحریم ها می تواند به ایران 
کمک کند. صرف نظر  از مزیت هایی 
این  به  دارند،  کشور  آزاد  مناطق  که 

به نسبت بقیه مناطق در چابهار مهیا است را به آنها نشان دهیم و به 
شدت به دنبال این موضوع  هستیم که روی بحث سیستم های مالی 
کار کنیم، زیرا هر کاری را که بخواهیم پیش ببریم، اگر سیستم های 
به  مایل  که  خارجی  سرمایه گذاران  و  ما  برای  باشیم،  نداشته  مالی 
سرمایه گذاری در چابهار هستند ایجاد مشکل خواهد کرد و نمی توان 
فعالیت ها را به صورت شایسته و منطقی انجام داد. در این خصوص 
خوشبختانه در سفری که دکتر کردی به همراه دکتر ظریف به هند 
داشتند این موضوع هم تا حدود زیادی رفع شده و می توانیم سیستم 
بانکی خارجی را در این منطقه داشته باشیم و امیدواریم که شرکت 
توسعه سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار بتواند در کنار سازمان منطقه 
آزاد چابهار نقش موثری در توسعه آینده چابهار ایفا نماید تا هم بتواند 
وضعیت  از  را  بلوچستان  و  سیستان  منطقه،  این  توسعه  واسطه  به 
کنونی خارج کند و هم دروازه ای باشد تا اقتصاد ایران بتواند از این 

فشار تحریم ها خود را رها نماید.

آزاد مناطق میان رقابت رویکرد آیا عقیدهشما به 
میتواندبهتوسعهاقتصادیدرکشورکمککند؟

ایجاد شده بود  آزاد کشور  ناثوابی بین مناطق  در دوره ای یک روند 
به اسم رقابت بین مناطق که هر یک سعی می کردند سرمایه گذاران 
را به سمت خود بکشانند، در صورتی بنده به شخصه هر کجایی که 
و  می کرد  مراجعه  من  به  سرمایه گذار  یک  وقتی  داشته ام  مسئولیت 
می گفت که می خواهد کاری در منطقه انجام دهد، اگر در انتخاب آن 
منطقه اشتباه کرده بود، می گفتم که اینجا مناسب شما نیست و به 
منطقه دیگری بروید که ظرفیت کار تخصصی شما را داشته باشد؛ 
زیرا به عنوان حاکمیت منطقه، اگر سرمایه گذاری در منطقه ای حضور 
پیدا کند و زمین گیر شود، بیشتر برای منطقه عامل منفی است و آن 
سرمایه  گذار تبلیغ منفی برای سایر سرمایه گذاران خواهد بود؛ بنابراین 
بین سه منطقه آزاد اولیه، کیش، قشم و چابهار که این مناطق کامال 
هدف های متفاوتی دارند و همچنین چهار منطقه آزاد ثانوی که بعدا 
متفاوتی  ماموریت های  و  داشته  را  رویکرد  گرفتند هم همین  شکل 
و  ماموریت  به  توجه  با  اگر  سرمایه گذاران  بی تردید  و  دارند  هم  از 
مزیت های هر منطقه، فعالیت خود را در مناطق آزاد شکل دهند، به 

طور حتم موفق تر خواهند بود. 
وجود صنایع باالدستی مانند فوالد و پتروشیمی به یک رقابت بین 
مناطق بدل شده است، در صورتی از نگاه من باید با توجه به بازار تامین 
مواد اولیه و همچنین بازارهای هدف، ما باید به دنبال ایجاد صنایع 
پایین دستی در مناطق آزاد کشور باشیم و به طور حتم همه مناطق 

با وضعیت خاصی  تاریخی  بزنگاه   بپردازم که در یک  حوزه می خواهم 
از جنبه سیاسی و اقتصادی و به ویژه تحریم روبه رو هستیم، اما مناطق 
آزاد می تواند در این شرایط به گسترش همکاری های اقتصادی ایران با 
15کشور همسایه کمک شایانی کنند. اگر بتوانیم از ظرفیت این مناطق 
در این حوزه استفاده کنیم، می شود بخشی از تحریم ها و تبعات ناگوارش 

را کاهش داد. 
این نماینده ادامه داد: این موضوع در این شرایط شاید مهم ترین کارکرد 
مناطق آزاد باشد که ما از ظرفیت های کشورمان در مرزها و نقاط صفر 

مرزی که این پتانسیل و ظرفیت ها را دارد، استفاده کنیم.  
قانونگذاری  نوعی  به  و  رویکرد سیاست گذاری ها  کرد:  وی خاطرنشان 
نیز قابل توجه است . اهتمام دولت نیز همین الیحه 8مناطق آزاد تجاری 
بود که حدود دو سال پیش در مجلس مطرح شد و نهایتا با تمام نظرات 
کارشناسی برگرفته از دولت، کمیسیون ها و به ویژه کمیسیون اقتصادی 
در مجلس تصویب شد؛ البته شورای نگهبان اشکاالتی گرفت، اما خب در 

کمیسیون اقتصادی در حال رفع و اصالح ایرادها است . 
پورحسین ادامه داد: در کل مناطق آزاد تجاری می تواند وضعیت ایران را 

از جهت اقتصادی تغییر دهد . 
وی تاکید کرد: هم دولت در حوزه اجرا و هم مجلس در حوزه سیاست گذاری 
و قانونگذاری رویکردش گسترش این مناطق است. مجلس به نوعی 
توسعه مناطق آزاد تجاری را تایید کرد، چراکه در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی توسعه مناطق آزاد تجاری از طرف مقام معظم رهبری تاکید 
شده است؛ اینها نشان از این دارد که هم سیاست های کلی نظام و هم 
رویکرد دولت و مجلس، توسعه مناطق آزاد تجاری است تا در شرایط 

کنونی بتواند به اقتصاد ایران کمک کند.
این نماینده تاکید کرد: نظرات عمده مخالفان در بحث مناطق آزاد این 
موضوع  این  شده اند؛  تبدیل  واردات  برای  محلی  به  مناطق  که  است 
مستلزم اصالحاتی در مجلس بود. اخیر اصالح قوانین و مقررات مناطق 
آزاد تجاری در برنامه مجلس قرار گرفت؛ یکی از کارهای خوبی بود که 
کمیسیون اقتصادی انجام داد، اصالح همین آثار بدی بود که مخالفان در 
این مورد می گفتند، مثال در مورد ورود خودرهای لوکس که تصمیم گیری 
شد و هم کاالی مسافر که به اعتقاد من این اصالحات در مجلس مورد 
مخالفت کسی قرار نگرفت، یعنی کمیسیون اقتصادی یک سال کار کرد و 
انتقادات که قبال به قوانین تجاری مناطق آزاد بود، اصالح شد؛ اتفاقا یکی 
از اشکاالتی که از طرف شورای محترم نگهبان گرفته شد، این موضوع 
بود که اینها در قالب طرح و الیحه ارائه نشد و اینکه کمیسیون شخصا 

به موضوع وارد شده و این اشکاالت رفع گردید.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: یک بخش 
مناطق آزاد به اجرا و مدیریت برمی گردد و بخش دیگر، قانونگذاری و 
سیاست  گذاری است. ما در قانونگذاری مشکلی نداریم و قوانین اصالح 
شد، لذا دولت هم باید بتواند قوانین را درست اجرا کند؛ ضمن اینکه این 

ماموریت های  و  به مزیت ها  توجه  با  باید  ندارند،  را  این ویژگی  آزاد 
هر منطقه به دنبال جذب صنایع و سرمایه گذاران باشیم. معتقدم هر 
در یک موضوع مشخص  را  واردات کاالیی  بیشترین  منطقه ای که 
دارد، باید واحد تولید آن کاال را در همان آن منطقه ایجاد کند تا هم 
توسعه ایجاد شود و هم توجیه قاچاق کاال را در آن منطقه از بین برود؛ 
بنابراین باید گفت که چابهار برای ترانزیت، لجستیک، صنایع تبدیلی 

مزیت بسیار باالیی نسبت به سایر مناطق کشور دارد.

با ایران آزاد مناطق رقابت درخصوص نظرتان 
مناطقآزادکشورهایهمجوارچیست؟

یک زمانی است که ما با مناطق آزاد کشورهای همجوار رقابت داریم ، 

سیاست دولت هاست که می تواند واردات را محدود کند و به گسترش 
صادرات کمک نماید.

کوچکینژاد،نمایندهمردمرشتدرمجلسشورایاسالمی:
مناطقآزادمیتوانندبهحالاقتصادکشورکمککنند

رشت  مردم  نماینده  کوچکی نژاد  جبار 
در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
نقش مناطق آزاد بر توسعه ملی گفت:
مناطق آزاد در دنیا و در داخل کشور ما 
تعریفی دارند، هم برای سرمایه گذاری و 
هم کاالهای واسط و همچنین تبدیل 
و یا صادرات به داخل سرزمین اصلی 
و حتی به خارج از کشور؛ ضمن اینکه 
مناطق آزاد از بسیاری از تشویقات مثل 
مالیات و عوارض برخوردار می باشند، به 
تالش  در  سرمایه گذاران  دلیل  همین 
هستند تا در مناطق آزاد سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سرزمین اصلی داشته 

باشند. 
وی ادامه داد: اما اینکه در کشور ما مناطق آزاد چقدر توانستند جایگاه خود 
را پیدا کند، به شرایط کشور بستگی دارد. به خاطر مشکالت اقتصادی و 
وجود تحریم هایی که کشور را تحت فشار قرار داده، طبیعتا نوساناتی نیز در 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد به وجود آمده است.
کوچکی نژاد تصریح کرد: الزم است که بخش هایی در مناطق آزاد دچار 
تغییراتی شوند و گاهی  سمت و سوی خود را به سمت گردشگری و بحث های 
دیگر ببرند، اما ما می بینیم که در خیلی از مناطق آزاد برای اینکه هزینه های 
خود را دربیاورند، شروع به فروش زمین در حوزه مناطق آزاد می کنند که این 

کار به صالح نیست . 
وی تاکید کرد: مناطق آزاد در حوزه گردشگری خصوصا گردشگران خارجی 
می توانند پایلوت خوبی باشد، چراکه بعضی از قید و بندهایی که در حوزه 
سرزمینی داریم، در مناطق آزاد وجود ندارد؛ لذا به شکلی می توان مسیر را باز 

کرد که گردشگران خارجی بیشتر به مناطق آزاد سفر کنند. 
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس هم سعی می کند در حوزه مناطق آزاد 
به شکلی کمک و تشویقاتی لحاظ کنند، ضمن اینکه دولت الیحه ای به 
مجلس آورد و آن اینکه 7منطقه آزاد جدید و مناطق ویژه اقتصادی شکل 
بگیرد. خب مجلس نیز این لوایح را تصویب کرد و می توان گفت این کمک 
مجلس در حوزه مناطق آزاد است. ضمن اینکه نمایندگان این حوزه به طور 

ویژه فعال هستند. 
کوچکی نژاد افزود: مناطق آزاد در این شرایط اقتصادی می توانند به صورت 
ویژه تحریم ها را دور بزنند و همچنین بخش تولید در این مناطق را توسعه 
دهند و هم گردشگری را رونق بخشند؛ ضمن اینکه می توانند در روند عمومی 

مانند گوادر پاکستان و یا مناطق آزادی که در عمان و امارات هستند، 
بی شک در رقابت با این مناطق ما باید یکسری مزیت داشته باشیم، 
به عنوان مزیت می توان به این نکته اشاره کرد که ایجاد ساز و کار 
به یک  که  زمانی  یا  و  است  انجام  قابل  چابهار  در  بین المللی  مالی 
اعالم  کاال  حمل  جهت  را  ایران  بنادر  از  خیلی  بین المللی  فرواردر 
بابت  این  از  چابهار  ولی  نمی شود،  که  می گویند  شما  به  می  نماییم، 

مشکلی ندارد.

بدنه در سرمایهگذاری و توسعه شرکت نقش 
سازمانهایمناطقآزادچیست؟

هستند؛  آزاد  مناطق  بازوی  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت های 
سازمان های مناطق آزاد خیلی از کارها را نباید انجام دهند و صرفا 
باید نقش حاکمیتی خود را پیش ببرند، مانند اعطاء مجوز، نظارت بر 
انجام پروژه ها و... یکسری از فعالیت های تصدی گری کار مناطق آزاد 
اداری سازمان های  بدنه  باعث شده است که  نیست، تصدی گری ها 
مناطق آزاد فربه شود و در نتیجه مجبور به پرداخت حقوق به این همه 
پرسنل شوند و نظارت کند؛ بنابراین مشخصا به دیگر کارها نمی رسد ؛ 
این کارها، کارهایی است که باید قسمتی را بخش خصوصی و قسمت 
دیگری را شرکت های سرمایه گذاری و توسعه در مناطق آزاد انجام 
دهند. بنده در یکی از سازمان ها که معاون اقتصادی بودم، یک نامه ای 
نوشتم در حد سه خط که وظیفه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
بود و همچنین سه صفحه تشریح وظایف شرکت های سرمایه گذاری 
پیش  این شکل  به  را  ساختار  باید  که  دارم  اعتقاد  نمودم؛  اعالم  را 
ببریم، باید راه را برای ورود بخش خصوصی توانمند و تایید شده به 
باید کمپانی های  از دیدگاه من  نماییم،  باز  آزاد  سازمان های مناطق 
جذب سرمایه گذاری را در قالب بخش خصوصی در مناطق آزاد داشته 
رویکردی  چنین  دارد؛  وجود  دنیا  جای  همه  در  موضوع  این  باشیم، 
باعث می شود که این شرکت ها در بخش خصوصی شکل بگیرند و 
درآمدزایی داشته باشند و به مرور پرسنل متخصص سازمان ها را هم 
جذب خود نمایند و این رویکرد باعث می گردد که بدنه سازمان های 
مناطق آزاد هم کوچکتر شود و بی تردید سرعت عمل سازمان ها در 
و  تصدی گری  موضوعات  تا  شد  خواهد  بیشتر  حاکمیتی  حوزه های 

نهایتا سازمان ها می توانند نقش نظارت خود را پررنگ تر کنند.

درطولیکسالگذشتهشاهدتفسیرهایمختلف
ازسویسازمانهاوارگانهایمختلفدرخصوصقانون
را رویکردمشکالتی این که بودهایم آزادکشور مناطق

کشور نقش ویژه داشته باشند . 
وی تاکید کرد: مناطق آزاد با توجه به تحریم هایی که در کشور وجود دارد می توانند 
کمک کننده حال اقتصاد کشور باشند. البته این تحریم ها در حوزه مناطق آزاد نیز 
وجود دارد، چون به هر حال مناطق آزاد هم جزء سرزمین ماست، اما من معتقدم 
به اینکه مناطق آزاد با توجه به تشویق ها و امتیازهایی که دارند، می توانند تحریم ها 

را دور بزنند و در اقتصاد ملی ما نقش بیشتری داشته باشند. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: اصوال 
مناطق آزاد یا از واردات کاال و یا فروش زمین درآمد کسب می کنند که این به 
ضرر کشور است، چراکه در کوتاه مدت یک منافعی به دست می آید، ولی در 

بلندمدت مخاطره ای جدی محسوب می شود.

عباسی،نمایندهمردمرودسردرمجلسشورایاسالمی:
مناطقآزادنقشمهمیدرچرخهاقتصادکشوردارند

اسداهلل عباسی نماینده مردم رودسر در 
درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس 
نقش مناطق آزاد بر توسعه ملی گفت: 
منطقه آزاد می تواند در بخش اقتصادی 
به ویژه صادرات و کنترل واردات نقش 
بسیار ارزنده و مهمی داشته باشد تا بتواند 

چرخه اقتصادی کشور را تنظیم کند. 
وی تاکید کرد: اگر مناطق آزاد درست 
مدیریت و برنامه ریزی شوند، می توانند 
زنجیره ای برای بنادر کشور باشند؛ ضمن 
اینکه می توانند از همه ظرفیت ها استفاده 

کنند، به ویژه کشورهای همسایه، چه همسایگان آبی و چه خشکی. 
این نماینده مجلس ادامه داد: در هر صورت به نظر می آید اگر بتوانیم در این 
قسمت هم در بخش تولید، اشتغال و هم صادرات سرمایه گذاری کنیم، موفق 
خواهیم بود. ضمن اینکه تنظیم توازن منطقه ای از نظر اقتصادی می تواند حائز 
اهمیت باشد. در سال های گذشته فعالیت هایی انجام شده اما منسجم نبوده، 
در واقع به شکلی نبوده که بتواند با توجه به نیازهای داخلی کشور، منابع و 
ظرفیت های ما را به درستی و متوازن توزیع کند؛ شاید به خاطر نوپا بودن 
برخی مناطق و یا هر آنچه دیگر این موضوع رخ داده، اما به هر حال مناطق 
آزاد به اهداف مدنظر به درستی دست پیدا نکردند، اما می توان بهتر از این کار 

کرد و از وضع موجود به نقطه مطلوب نزدیک تر شد. 
عباسی گفت: با اعمال برنامه دقیق و حساب شده و انسجام حلقه  هایی که 
می تواند مرتبط با مناطق آزاد باشد، این قابلیت وجود دارد که ما بتوانیم بخش 
اعظمی از نیازهای کشور را تامین کنیم؛ ضمن اینکه مناطق آزاد از نظر زنجیره 

اقتصادی قابلیت ویژه ای دارد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس لوایحی را که از سوی دولت به جهت توسعه 
مناطق آزاد و یا ارتقا سطحشان ارائه داده شد، منطقی و درست قانونگذاری 

گفتوگوبافرزینحقدلمدیرعاملشرکتسرمایهگذاری،توسعهتجارتوصیدصنعتیسازمانمنطقهآزادچابهار:

بررسینقشمناطقآزاددرتوسعهملیکشور:

مناطق آزاد، پیشانی ارتباط ایران با اقتصاد جهان هستند
داشته همراه به مناطق این در اقتصادی فعالین برای
طرح یا و مختلف تفاسیر درباره شما دیدگاه است؛
قوانینمتفاوتومتناقضدرمدیریتمناطقآزادتوسط

سازمانهاوارگانهادرسرزمیناصلیچیست؟
فصل الخطاب ما، قانون مناطق آزاد کشور است؛ دولت این قانون را 
در قالب الیحه به مجلس ارائه داده، در مجلس تصویب شده، شورای 
هم  اسالمی  جمهوری  معظم  رهبر  توسط  و  کرده  تایید  نیز  نگهبان 
تنفیذ شده است. نکته دوم قابل اجرا در مناطق آزاد، صحبت و دستور 
مدیرعامل است؛ چراکه مدیرعامل باالترین مقام اجرایی منطقه است و 
یک زمانی هم ممکن است با توجه به اشراف و صالح کشور مدیرعامل 
دستور به اجرای موضوعی هم بدهد که بی تردید با توجه به جایگاه 
این مقام، این قبیل دستورات هم براساس رویکرد کلی نظام است و 
قطعا این دستورات طبق قانون می باشد؛ بی شک جایگاه مدیران عامل 
در حوزه مدیریتی در مناطق آزاد بسیار باال است و رئیس جمهور حتما 
صالح دانسته که یک فرد را در یک منطقه به این سمت منصوب کرده 
آزاد کشور هستیم  مناطق  در  رویداد  متاسفانه شاهد یک  ولی  است؛ 
و آن اینکه باالترین قوانین مناطق آزاد توسط بخشنامه داخلی سایر 
ادارات نقض می شود و هیچ کسی هم نمی تواند بگوید چرا و از طرف 
دیگری هم دست مناطق آزاد بر پایه این مصوبه  که دولت نمی تواند 
از دولت شکایت کند، بسته است؛ یعنی مناطق آزاد نمی توانند از یک 
سازمان دولتی دیگر شکایت کنند که چرا با یک بخشنامه داخلی قانون 
مصوب ما را نقض کرده اید! تا حدودی هم حوزه کارشناسی ما مناطق 
آزادی ها ضعیف شده و نمی توانیم دفاع هم کنیم؛ بنابراین می بینیم که 
برخی سازمان ها یکسری بخشنامه های داخلی را برای مناطق آزاد ابالغ 
می کنند و شاهد هستیم که با آن بخشنامه نیمی از مناطق آزاد کشور 
فلج شده است. مناطق آزاد یکسری مزیت های مشخص دارند که در 
حال حاضر با توجه به این مصوبات هیچ کدام از این مزیت ها در این 
مناطق وجود ندارد و به واقع یکسری مناطق محروم کشور مزیت های 

بیشتری به نسبت مناطق آزاد دارند.

دیدگاهشمادرخصوصنسبتدادناتهامقاچاقبه
مناطقآزادچیست؟

قاچاق در مناطق آزاد معنی ندارد، چراکه به جز موارد خالف شرع و 
امنیت، هر چیزی می تواند به مناطق آزاد وارد شود. درآمد مناطق آزاد 
در دنیا چه موضوعاتی است؟ بحث صادرات مجدد؛ یعنی از هر جای 
دنیا کاال وارد مناطق آزاد شود، در مناطق تقسیم گردد و به کشورهای 
مختلف صادر شود، مانند کاری که امارات و مالزی در مناطق آزادشان 

کرد؛ ابتدا این لوایح در کمیسیون اقتصادی بررسی و هماهنگ شد و نهایتا نظر 
مثبت نسبت به لوایح داده شد. 

نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: نقش 
مناطق آزاد در حال حاظر به خاطر مشکالت اقتصادی و تحریم هایی که وجود 
دارد، حساس تر و مهم تر است؛ با توجه به شرایط و تحریم هایی که بر کشور 
اعمال می شود، اکنون مناطق آزاد می تواند موثرتر باشند، به ویژه در بحث 
صادرات کاالهایی که تولید می کنیم مناطق آزاد می تواند توزانی در اقتصاد 

کشور برقرار کند.  

ملکی،نمایندهمردماردبیلدرمجلسشورایاسالمی:
قوهمجریهقوانینمناطقآزادرابهدرستیاجراکند

در  اردبیل  مردم  نماینده  ملکی  ولی 
درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس 
نقش مناطق آزاد بر توسعه ملی گفت: 
مناطق آزاد می توانند نقش بسیار تعیین 
کننده ای در توسعه کشور داشته باشند، 
چراکه به خاطر قوانین دست و پاگیری 
که در داخل سرزمین اصلی وجود دارد، 
همانند  که  شده  پیش بینی  قانون  در 
و  تشویق ها  آنجا  در  بین المللی  قواعد 
در  اینکه  اما  شود؛  اعمال  مزیت هایی 
کشور ما مناطق آزاد موفق بودند و یا نه، 
به این موضوع برمی گردد که مناطق آزاد چقدر از اهداف اصلی شان دور و یا 

برعکس نزدیک شدند. 
وی ادامه داد: در منطقه آزاد هدف این بود که سرمایه گذاری توسط خارجی ها 
صورت گیرد و یا اگر ایرانی ها سرمایه گذاری می کنند، هدفشان صادراتی، 

ارزآوری و اشتغال باشد. اما متاسفانه ما برعکس این رویه را شاهد هستیم. 
این نماینده مجلس ادامه داد: ما منطقه آزاد را به این روال تعبیر کردیم که 
یکسری مراکز تجاری ایجاد کنیم و از خارج به داخل کشور پمپاژ کنیم؛ غافل 
از آنکه در حقیقت به جای اینکه اشتغال ایجاد نماییم، بیشتر اشتغال در این 

مناطق را مورد تهدید قرار دادیم. 
ملکی خاطرنشان کرد: مجلس با تصویب مناطق آزاد جدید کمک کرد تا 
مناطق آزاد را به هدف اصلی شان که صادرات است، نزدیک کنند؛ ضمن 
اینکه با توجه به وضع اقتصادی کشور و وجود تحریم ها، مناطق آزاد می توانند 

راهکاری برای حل مشکالت کشور باشند . 
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که با 
توجه به اینکه به نقاط ضعف مناطق آزاد اشاره کردید، آیا اضافه شدن مناطق 
آزاد دیگر به مشکالت کشور اضافه نمی کند، گفت: خیر؛ ما خیلی از قوانین را به 
درستی تصویب می کنیم، اما در اجرا به مشکل برمی خوریم.  اگر خالء قانونی 
وجود داشته باشد و مناطق آزاد به مناطق دیگر اضافه نمی شد، از مجلس گالیه 

انجام می دهند؛ سنگاپور بیشترین صادارت گندم را دارد، آیا سنگاپور 
زمین دارد که گندم بکارد؟! این همان موضوع صادارت مجدد است. 
بررسی  باید  آزاد صادر می کنند که  مناطق  برای  بخشنامه  متاسفانه 
شود  وارد  آزاد  منطقه  به  است  قرار  که  کاالیی  این  ببینیم  و  کنیم 
این کاالیی که وارد منطقه  نه! مگر  یا  آزاد می خورد  به درد منطقه 
چنین  اصال  است؟!  منطقه  همان  مصرف  برای  صرفا  می شود  آزاد 
باال  به  با توجه  موضوعی مطرح نیست، مزیت ما در شرایط کنونی 
رفتن هزینه زمین و انبار در مناطق آزاد اطراف ایران، این است که از 
فعالین و تجار خارجی بخواهیم که کاالهایشان را به مناطق آزاد ما 
وارد کند و شش ماه یا یک سال نگه دارند و از اینجا برای فروش به 
کشورهای همسایه تقسیم کنند. همچنین موضوع معافیت مالیاتی در 
مناطق آزاد، که به واقع مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند؛ 
اظهارنامه در کدام منطقه آزاد در دنیا مرسوم است؟! ولی در ایران با 
با  ارتباط  پیشانی  باید  آزاد  یک بخشنامه مرسوم شده است. مناطق 

اقتصاد آزاد جهان باید باشند.

آینده کنونی، محدودیتهای و شرایط به توجه با 
مناطقآزادایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟

بدهند  فرمانداری ها  تحویل  را  آزاد  مناطق  کلید  باید  من  عقیده  به 
و بروند. اگر با این رویکرد پیش برویم، مناطق آزاد نابود می شوند؛ 
مشکالت  رفع  برای  کرده اند.  خفه  را  آزاد  مناطق  واقع  به  چراکه 
اقدام  یک  آزاد  مناطق  کنیم؛  فنا  را  آزاد  مناطق  نباید  دیگر  جاهای 
مترقی در نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است و می توانسته بسیار 
کمک کننده باشد؛ در حال حاضر هم دیر نیست، من به عنوان یک 
که  بدهید  اجازه  که  می گویم  به شما  را  این  آزاد  مناطق  کارشناس 
همین قانون کامل، دو سال اجرا شود و هیچ شخص و یا سازمانی 
دخالت نکند؛ ما این همه اتالف بودجه در کشور داشته ایم، فقط دو 
سال اجازه بدهند مناطق آزاد با قانون مصوب کار کنند و هیچ مصوبه 
و قانونی را برای مناطق آزاد تصویب و ابالغ نکنند؛ بنده به شما قول 
ظرفیت  با  کشور  اقتصادی  از مشکالت  بزرگی  قسمت  که  می دهم 

مناطق آزاد قابل رفع می باشد.

درپایاناگرنکتهایداریدبفرمایید؟
به شدت از آقای رئیس جمهور، به عنوان حافظ قانون و فرد تاثیرگذار 
در حوزه های اجرای قانون در کشور می خواهم که اجازه بدهند مناطق 
حیات خود  به  فراقانونی،  نه  و  قانون مصوب خود  چارچوب  در  آزاد 
ادامه دهند. این موضوع ثابت شده است که اگر ما جلوی هر چیزی 
را بگیریم، خالف آن موضوع شکل خواهد گرفت؛ وقتی ما اجازه ورود 
کاالی گروه چهار را به کشور، با توجه به نیاز داخل نمی دهیم، مطمئن 
باشید که خودمان به قاچاق این کاالها در کشور دامن می زنیم، چراکه 
کاال  قاچاق  نهایت  در  پس  کنیم ،  کنترل  را  مرزها  همه  نمی توانیم 
قانون  چارچوب  در  آزاد  مناطق  که  دهید  اجازه  افتاد.  خواهد  اتفاق 
مختلف  دستگاه های  نظارت های  اتفاقا  دهند؛  ادامه  خود  فعالیت  به 
همین  اجرای  با  هستم  مطمئن  بنده  کنید؛  بیشتر  را  آزاد  مناطق  بر 
قانون مناطق آزاد که یکی از بهترین قوانین مناطق آزاد در دنیا است، 
می توانیم در پایان دو سال یک جهش اقتصادی بزرگ در کل کشور 

با پرچمداری مناطق آزاد شاهد باشیم.

می شد که شما دست و پای ما در اجرا بسته اید. لذا مجلس مناطق آزاد جدید 
را تصویب کرد، اما متولیان امر و قوه مجریه باید آن را به درستی اجرا کنند 

و مناطق آزاد را به هدف اصلی شان که همانا صادرات است، نزدیک کنند. 

خالقی،نمایندهمردماردبیلدرمجلسشورایاسالمی:
لزومنظارتبیشتربرمناطقآزاددرشرایطتحریم

در  اردبیل  مردم  نماینده  خالقی  بشیر 
درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس 
نقش مناطق آزاد بر توسعه ملی گفت: 
از  آزاد  مناطق  به  مربوط  الیحه های 
در  و  می آید  مجلس  به  دولت  سوی 
کمیسیون های مربوطه بررسی می گردد 
و نهایتا در صحن تصمیم گیری می شود. 
در واقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
تصویب مجلس صورت می گیرند و به 

صورت قانونی درمی آیند. 
وی گفت: مناطق آزاد تعریف خاص خود 
را دارند و آن اینکه تبادالت تجاری در مورد شهرهایی که هم مرز با کشورها 
هستند، به صورت آزاد صورت بگیرد؛ از این جهت دولت یکسری تسهیالت 
گذاشته، ازجمله در مورد مالیات تشویق هایی قرار داده که افراد در مناطق 
محروم سرمایه گذاری داشته باشند، لذا شرایط برایشان فراهم است و هر 
سرمایه گذار می تواند با اطمینان در مناطق آزاد که هم مرز با کشورهای همسایه 
هستند سرمایه گذاری کنند و از سرمایه خود استفاده کنند. در این شرایط، هم 
واردات کاال و هم صادرات با تسهیالت خاصی صورت می گیرد که به این 

مناطق محروم و مرزی کمک بسیاری می کند. 
خالقی گفت: البته در شرایط فعلی که در تحریم و فشار اقتصادی هستیم 
نظارت بیشتری باید صورت بگیرد؛ مناطق آزاد ما متاسفانه تبدیل به محلی 
برای واردات شدند، این در حالی است که هم واردات و هم صادرات به صورت 
متوسط باید انجام می گرفت، اما االن واردات بیش از صادرات است، در صورتی 
که باید دانشگاه هایی تاسیس می شد که کشورهای همسایه استفاده می کردند؛ 
این خود می توانست کمکی کند. در واقع کشورهای همجوار برای درمان و 

تحصیل در مناطق آزاد به نفع کشور می توانستند هزینه کنند . 
وی ادامه داد: در قانون آمده که برای مناطق محروم مرزی تسهیالت درنظر 
گرفته شود و به صورت متوازن صادرات و واردات انجام بگیرد. منتهی باید 
نظارت های الزم انجام گیرد تا این مناطق سمت و سوی واردات به خود نگیرند. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: واردات کاالهای مصرفی موضوع جالبی نیست، 
اما متاسفانه برخی از مناطق به آن تکیه کرده اند، مردم به این مناطق می آیند 
و کاالهای لوکس را می بینند و می خرند، لذا الزم است که با تغییرات جزئی، 

صادرات را مهم تر جلوه داد. 
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: تبادالت ارزی 
با این اوضاع تحریمی که در حال حاضر وجود دارد، نمی تواند صورت گیرد. 
وقتی تبادالت ارزی توسط بانک ها دچار مشکل است، ما در همه مناطق چه 
سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد هم دچار مشکل هستیم؛ لذا این نوسانات 
سرمایه گذاری در همه جای کشور وجود دارد، اما در این اوضاع، شرایط رانت و 
سوء استفاده نیز فراهم می شود و برخی خارج از چهارچوب قانون جیب خود را 

پر می کنند و به نفع کشور کاری انجام نمی دهند.

سایه کوتاه دولت و مجلس بر مناطق آزاد گزارش:
ملیحهاسناوندی
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اخبار منطقه آزاد چابهار

سند جامع مسئولیت های 
اجتماعی سازمان در اختیار 

شهروندان منطقه قرار می گیرد
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گزارشاختتامیهبخشبینالمللهشتمینجشنوارهمدولباسفجرچابهار:

و  مد  جشنواره  هشتمین  بین الملل  بخش 
لباس فجر که با حضور ۱۹ کشور در چابهار 
برگزار شده بود،  با حضور برخی معاونان وزرا، 

نمایندگان مجلس و هنرمندان پایان یافت.
بین الملل هشتمین جشنواره  اختتامیه بخش 
حسینی  مجتبی  حضور  با  فجر  لباس  و  مد 
وزیر  جنتی  علی  ارشاد،  وزیر  هنری  معاون 
اعضای  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سابق 
کمیسیون فرهنگی مجلس در چابهار برگزار 

شد.
مالزی،  کشورهای  سفرای  مراسم  این  در 
ازبکستان، افغانستان، بنگالدش و هنرمندانی 
اسکندری،  ستاره  برومند،  مرضیه  همچون 
شاهرخ  آزاد،  چهره  افسانه  رهنما،  بهاره 
این  در  هم چنین  داشتند.  حضور  فروتنیان 
دوره از جشنواره، کشورهایی ازجمله فرانسه، 
قزاقستان،  چین،  تونس،  سنگاپور،  اسپانیا، 
آذربایجان،  عمان،  سوریه،  ایتالیا،  روسیه، 
افغانستان،  هند،  پاکستان،  عراق،  ارمنستان، 

لبنان و اندونزی حضور داشتند.

مدیرعامل
سازمانمنطقهآزادچابهار:

ارائهسوزندوزیزنانبلوچبه
جهانیانبااستفادهاززبانبینالمللی

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد چابهار در آیین اختتامیه هشتمین 
چابهار  فجر  لباس  و  مد  بین المللی  جشنواره 
اظهار داشت: در برگزاری جشنواره بین المللی 
بومی  ارتباط صنعتگران  و  فجر  لباس  و  مد 
صنعتگران  و  اساتید  با  منطقه  سوزن دوزی 
بین المللی، به دنبال توانمندسازی زنان بلوچ 
هنر  ارائه  برای  بین المللی  زبان  یادگیری  در 
اصیل خود به بازارهای جهانی بودیم و این 
دائمی  و  مستمر  برنامه های  با  را  اهداف 
چابهار  هنر  عالی  مدرسه  راه اندازی  همچون 

پی خواهیم گرفت.
عبدالرحیم کردی با اشاره به تاکید ویژه مقام 
معظم رهبری به سبک زندگی ایرانی اسالمی، 
تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی، تصریح 
کرد: تاکیدات رهبر انقالب در حوزه فرهنگ 
و اقتصاد، توجه ما را به صنعت سوزن دوزی و 

مد و لباس بیش  از پیش افزایش داده است.
هنر  تاریخی  پیشینه  افزود:  ادامه  در  وی 
منطقه  انسانی  نیروی  ظرفیت  سوزن دوزی، 
و نیاز فرهنگی جامعه به صنعت مد و لباس 
برای  باید گام های جدی  ما می گوید که  به 
استفاده از این ظرفیت های عظیم در صنعت 

مد و لباس برداریم.
اصالت  یک  سوزن دوزی  کردی  عقیده  به 
فرهنگی و ریشه دار ایرانی است که قوم بلوچ 
پاسدار آن بوده و توانسته آن را حفظ کند؛ او 
در این  باره اظهار داشت: می خواهیم با حفظ 
اصالت و ریشه در تاریخمان این صنعت را با 

زبان بین المللی به جهانیان ارائه دهیم.
رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار با اشاره به موقعیت استراتژیک و 
ژئوپلیتیکی چابهار یادآور شد: منطقه آزاد بودن 
چابهار و راه داشتن به آب های آزاد اقیانوسی، 
برگزاری  برای  را  ویژه ای  و  مناسب  شرایط 
در  بین المللی  نمایشگاه های  و  جشنواره ها 

اختیار این منطقه قرار داده است.

معاونهنری
وزیرفرهنگوارشاداسالمی:

استمرارسنتبدوننوآوری،امری
محالاست

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
باید  جهانی  عرصه  در  برآمدن  برای  گفت: 
این  چابهار  و جشنواره  بنشینیم  به گفت وگو 

گفت وگو با صنعتگران را تقویت می کند.
مجتبی حسینی در اختتامیه بخش بین الملل 
هشتمین جشنواره مد و لباس فجر در چابهار 
اظهار کرد: بخش بین الملل هشتمین جشنواره 
ارزشمند  پیامی  چابهار،  در  فجر  لباس  و  مد 
دارد و حکایتی بدون تکرار، و آن اینکه برای 
برآمدن در عرصه جهانی و برای سخن گفتن 
به زبان و سبک خود باید به گفتگو بنشینیم، 
صنعتگران،  با  گفتگو  طراحان،  میان  گفتگو 
و  خارجی  و  داخلی  متخصصان  گفتگوی 
و  فرهنگی  داشته های  و  آموزه ها  از  استفاده 

آموختن دستاوردهای نوین.
مغتنم  فرصتی  چابهار  جشنواره  افزود:  وی 
و کانون این گفتگو می تواند باشد و مجالی 
برای نوآوری در عین اصالت که تداوم آن در 
گرو اهتمام همه ماست. اهتمام برای تشکیل 
کارگاه ها و صنایع مرتبط، برای توسعه بازار و 
کسب و کار، توسعه آموزش و مستندنگاری 
دادن  نشان  برای  موزه ای  ایجاد  و  اصالت ها 

توانمندی ها.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
با اشاره به حادثه تروریستی چند روز گذشته 
در سیستان و بلوچستان گفت: به قول خانم 
سرمایه  را  بزرگ  غم های  ما  میرهادی، 

توانمندسازی زنان بلوچ برای ارائه هنر اصیل خود به بازارهای جهانی

کارهای بزرگ می کنیم؛ تاریخ عزتمند کشور 
این دالوری ها و سلحشوری ها  از  ما سرشار 
خاک  این  در  وطن  جوانان  خون  از  و  است 

الله دمیده.
او در ادامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران را تهنیت گفت و افزود: انقالبی 
که برای استقالل، عزت و آزادی شکل گرفت 
و بالید و امروز در آغازین روزهای دهه پنجاه 
بتوانیم  همدلی  و  استمرار  با  که  امیدواریم 

آینده ای روشن تر و باشکوه تر بسازیم.
ایران،  بهار  چهار  کرد:  تصریح  حسینی 
میزبان آیین اختتام بخش بین الملل هشتمین 
جشنواره مد و لباس فجر است و ما در کنار 
اهتمام  به  که  ضیافت  این  در  تا  یکدیگریم 
منطقه آزاد چابهار، طراحان خارجی و داخلی 
خجسته  رویداد  این  برای  ۱۹کشور  از  که 
حضور به هم رسانده اند، با هم از دریچه نغز 
طرح و نقش و رنگ به ضیافت دیگری برویم 
و به مهمانی تاریخ به گردهمایی جغرافیا، به 
مجلس هنر و خالقیت، به جمع هنرمندانی 
که به جادوی جمال، این فراخنا را در طرحی 

و در گرهی جای می دهند.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هنر  اگر  گفت:  و  خواند  روح  دریچه  را  هنر 
ورای  از  هست،  که  است  آیینه  و  دریچه 
فرق  چه  می گوید،  نشانه ها سخن  و  نمادها 
و  ایرانشهر  یا  باشد  چابهار  از  که  می کند 
کرمان که هر  و  نائین  و  کاشان  یا  سراوان 
آنگاه  حتی  دارند.  سخن  سینه  یک  کدام 
که تاریخ خاموشی گزیده و سرآغاز داستان 
اشکال  می توان  و  نمی گوید  را  سوزن دوزی 
شبیه را، در نقوش هزاره های پنجم و ششم 
و  گرفت  سراغ  سفالینه ها  بر  میالد  از  قبل 
سیر آن را پی گرفت تا کتیبه های ساسانی 
و دوران اسالمی رسید؛ که آورده اند مردمان 
و  بودند  رشید  و  قوی  چاالک،  سامان  این 
از  می یافتند،  فراغتی  اگر  نستوه اش  زنان 
مسئولیت سنگین تدبیر زندگی به رشته های 
پارچه  نقش آفرین،  دستی  و  رنگین  نازک 
ساده را بهشت رنگ و نگار می کردند. زنان 
این سامان به سنت نقاشان ایران در طبیعت 
خیره می شدند و آنگاه که تصویر گل و پرنده 
در ذهنشان جان می گرفت، چشم می بستند 
می آفریندند.  دگرگون  نقش  خاطر،  خانه  از 
گل سهر، کتار پادک، گل تک و هزار نقش 
ایشان  توانای  کارخانه ضمیر  در  دیگر همه 
از هر نقش و غبار ساده می شد و بر پارچه 

قرار می گرفت.
شکسته  خطوط  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  بلوچستان،  و  سیستان  نقوش  مستقیم  و 
از  نشان هاست  صمیمی،  و  گرم  رنگ های 

طبیعتی سخت و دشوار، اما سرشار از کیمیای 
مرزهای  توانسته  که  کیمیایی  خالقیت. 
نسل های  به  استمرار  با  و  بپیماید  را  دوران 
سنت  استمرار  دهد.  ارائه  یگانه  ارمغانی  بعد 
شگفت  و  است  محال  امری  نوآوری  بدون 
سنت مند  هنرهای  تمامی  جان  در  اینکه 
نوآوری رک رکین است و همین  ما،  کشور 
نو شدن در عین اصیل ماندن رمز ماندگاری 
و در عین حال استمرار فرهنگی ماست. کم 
نیستند کشورهایی که حتی متون مشهور پنج 
قرن قبل شان را امروزیان نمی توانند دریابند 
با  ما  هزاره ای،  پس  از  همچنان  و  هنوز  اما 
از  پس  هم  و  می شویم  سرمست  شاهنامه 
هشتصد سال شعر سعدی به وجدمان می آورد. 
این استمرار حاصل سنت نو شدن و نو شدن 

سنت است.

ستارهاسکندری
بازیگروطراحمدولباس:
استمراربرپاییجشنواره

درچابهاربرایشناساندن
هنرزنانبلوچبهدنیا

ولباس  مد  طراح  بازیگر،  اسکندری  ستاره 
نماینده  به عنوان  اول«  »تار  گروه  مدیر  و 
شرکت کنندگان در نمایشگاه بخش بین الملل 
در  فجر  لباس  و  مد  جشنواره  هشتمین 
با  جشنواره  این  اختتامیه  آیین  در  چابهار، 
سلیقه ای  و  آماری  مدیریت های  از  انتقاد 
برنامه های  اخیر،  حوزه فرهنگ در دهه های 
فرهنگی سازمان منطقه آزاد چابهار به  ویژه 
برپایی بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد 
این  و  را ستود  منطقه  این  در  فجر  لباس  و 
و  هنرمندان  دل  در  امیدی  روزنه  را  رویداد 

اهالی فرهنگ عنوان کرد.
در  ایران  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر 
این همایش که در سالن  سخنرانی خود در 
چابهار  آزاد  منطقه  بین المللی  همایش های 
سال های  در  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
طوالنی، مدیریت های آماری و سلیقه ای، تنها 
به سطح پرداخته و به شعار بسنده کردیم. در 
این سال ها که فرهنگ تکه پاره شده و ذره ذره 
هویتمان را از دست  داده ایم، برگزاری چنین 
در  را  امید  روزنه  این  چابهار  در  جشنواره ای 
دلمان روشن می کند که مدیریت این منطقه 
به  خود،  محلی  و  بومی  ارزش های  حفظ  با 
و  نهادینه  را  این خطه  هنر  می خواهد  عمل 

صادر کند.

بهجادویطبیعتومردمان
بلوچستانگرفتارشدیم

زنان  با ستایش هنر سوزن دوزی  اسکندری 

چابهار

بلوچ در ادامه صحبت هایش افزود: بسیاری 
عالقه مند  و  مستقل  افراد  عنوان  به   ما  از 
گرفتن  از  فارغ  بوم،  و  مرز  این  فرهنگ  به 
را  روز  چند  این  یادگاری،  عکس های 
ما  کردیم.  زندگی  شما  با  و  بودیم  کنارتان 
به جادوی طبیعت و مردمانتان گرفتار شدیم، 
جادوی  زنانتان.  پررنگ  حضور  جادوی  به 
در  سال هاست  که  مادرانتان  و  دختران 
دلشان  قصه های  سوزن دوزی هایشان  پس 
پر  چشمانی  با  می کنند.  روایت  ما  برای  را 
آنها  بر  سکوت  مهر  که  لبانی  و  شرم  از 
زده اند. سال از پی سال، سوزن از پی سوزن 
رسیده  آن  وقت  حاال  که  دارد  حکایت ها 
کرده ،  وعده  چنانکه  عمل گرایی  مدیر  که 
صدایشان را شهر به شهر و کشور به کشور 

به گوش همگان برساند.

جشنوارهرادرچابهارمکررکنید
تامیراثاشراصادرکند

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
هنر  ترویج  و  حفظ  برای  پیشنهاد هایی 
سوزن دوزی قوم بلوچ به مدیران این استان 
و منطقه آزاد چابهار ارائه داد: پیشنهاد ما برای 
آن  که جهانیان بدانند که بلوچستان چه میراثی 
دارد، این است که جشنواره را در چابهار مکرر 
صادر  را  پرافتخارش  میراث  بتواند  تا  کنید 
کند. چابهار بدین واسطه می تواند جاذبه های 
گردشگری اش را گسترش دهد و ایران  زمین 
ایجاد  را  فرهنگی  نیاز  بخواند.  را سوی خود 
کنید. آموزش فرهنگ و هنر باید از کودکی 
نمایشی  هنرهای  دهید  اجازه  گیرد.  صورت 
به شناساندن فرهنگتان کمک کند. بگذارید 
قصه های کهن و افسانه هایتان، نیاز امروز و 
آموزش های اکنون تان از زبان عروسک های 
خیمه شب بازی و دیگر عروسک ها به کودکان 
لباس،  و  مد  جشنواره  کنار  در  یابد.  انتقال 
جشنواره های دیگر فرهنگی و هنری برگزار 
کنید؛ جشنواره های موسیقی، تئاتر و غذاهای 
آنچه هست  از  بیش  چابهار  بگذارید  محلی. 

زنده تر شود. 
بسازید.  شناسنامه  سوزن دوزتان  زنان  برای 
ایجاد کارگروه و معرفی آنان به طراحان ملی 
بخش  هنری  نیروی  به عنوان  بین المللی  و 
جدید  طراحی های  آموزش  پوشاک.  صنعت 
لباس، چراکه اگر لباس سوزن دوزی تبدیل به 
نیاز امروز جامعه نشود، محکوم  به محدودیت 

جغرافیاست.
تاسیس مدرسه سوزن دوزی و استفاده از زنان 
در  آنان  به  لباس  طراحی  آموزش  و  بومی 
یک رابطه متقابل به  عنوان تبادل تخصص. 
پارچه های صنعتی موجود  ارتقا سطح کیفی 
پارچه های  تولید  و  آموزش  کارگاه  ایجاد  و 
در  جدید  تخصص  یک  به  عنوان  دستی 
منطقه؛ پارچه هایی مانند شهربافی، دارایی و 
را  سوزن دوزی  با  تلفیق  قابلیت  که  کاربافی 
دارند و می توانند موجب افزایش اشتغال هم 
نرم افزارهای گرافیکی مرتبط  آموزش  شوند. 
از  استفاده  برای  پارچه  چاپ  و  طراحی  با 
الگوهای سوزن دوزی که ایجاد نوآوری است.

میراثبلوچستان
میراثایرانزمیناست

به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  پایان  در  وی 
اصالح فرهنگ جامعه از طریق احیا و تقویت 
این  در  کرد:  تصریح  ایران  فرهنگی  میراث 
می شود،  شسته  به  آسانی  تاریخ  که  روزگار 
روزگار تالش های بیهوده برای دیده شدن، 
روزگار  خصوصی،  حریم  بی حرمت  روزگار 
روزگار  واقعیت ها،  بر  مجازی  دنیای  غلبه 
قهرمانان خام و کوچک، روزگار بی تعهدی، 
روزگار  این  در  بی مسئولیتی،  و  بی ریشگی 
ریشه  از  پاسداری  و  احیا  برای  ایستادگی 
شهامت  واقعی  ارزش های  و  اساس  و 
می خواهد. ما بخشی از اهالی فرهنگ و هنر، 
بی ادعا، بی حاشیه و بی صدا دستانمان را به 
هم داده ایم تا در کنار شما در راستای هدفی 
بلوچستان  میراث  که  برداریم؛  گام  واقعی 

میراث ایران  زمین است.
از  اختتامیه  مراسم  در  گزارش،  این  به  بنا 
مهال زمانی و زرخاتون عظیمی، پیشکسوتان 
آمد.  به عمل  بلوچستان تجلیل  سوزن دوزی 
بار  اولین  برای  جشنواره  این  در  همچنین 
نشان ملی مهتاب رونمایی شد، نشان مهتاب 
از امسال، هر سال به برگزیدگان اعطا خواهد 
به پاس گرامیداشت  شد. نشان ملی مهتاب 
بلوچ اهل  مهتاب نوروزی هنرمند سوزن دوز 
شهرستان ایرانشهر از این پس در جشنواره مد 

و لباس فجر اعطا خواهد شد.
لباس  در بخش طراحی  است،  ذکر  به  الزم 
ریگی  مریم  مهتاب،  مدال  دارند  و  اول  نفر 
دوم  نفر  شد،  بلوچستان  فاخردوز  هنرمند 
فریبا حسینی؛  نفر سوم  و  نوروزی پناه  فرین 
در بخش زیورآالت نیز مریم السادات طبایی 

دارنده نشان مهتاب شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
این  اجتماعی  مسئولیت های  جامع  سند  تهیه  اعالم  ضمن 
از قرار دادن این سند در اختیار شهروندان منطقه  سازمان، 

خبر داد.
در  که  آیین«  »مهر  جشن  نخستین  در  کردی  عبدالرحیم 
برگزار  چابهار  آزاد  منطقه  بین المللی  همایش های  سالن 
شد، محتوای این سند را در چهار حوزه آموزش، بهداشت، 
و  کرد  عنوان  زیست  محیط  از  حفاظت  و  توانمندسازی 
اظهار داشت: این سند به زودی تکمیل خواهد شد و برای 
مطالبه گری شهروندان منطقه از سازمان در اختیار آنها قرار 

می گیرد.
وی تمام فعالیت های سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص 
از  که  منطقه  آموزشی  فضاهای  تجهیز  و  ساخت  توسعه، 
بخش دشتیاری آغاز شده است را در راستای مسئولیت های 
اجتماعی این سازمان در حوزه آموزش و توانمندسازی عنوان 
آزاد  منطقه  در  بود که  رویدادی  آیین«  و گفت: »مهر  کرد 
چابهار با هدف مشارکت و دخالت دادن جامعه محلی و مردم 
مشارکت پذیری  و  گرفت  شکل  منطقه  اجتماعی  امور  در 
اداره  و  ایجاد  در  منطقه  مردمی  معتمدین  و  محلی  جامعه 

فضاهای آموزشی را پیگیری کرد.
کردی با بیان اینکه تجربه در جوامع گوناگون در کشورهای 
و  فضاها  می توانند  که  کسانی  بهترین  کرده  ثابت  مختلف 
امکانات آموزشی را حفظ، مراقبت و نگهداری کنند، کسانی 
هستند که در تامین و بهره برداری از آنها سهیم و به نوعی 
باشند، تصریح کرد:  به آن احساس مسئولیت داشته  نسبت 
از  تامین بخشی  آزاد چابهار  ما در منطقه  اساس،  بر همین 
منطقه  آموزشی  امکانات  و  فضاها  توسعه  برای  الزم  منابع 
را به عهده جامعه محلی، بخشی را به عهده خیرین ملی و 
بخشی را هم به عهده فعاالن اقتصادی و صنعتگران منطقه 
قرار دادیم و با منابع تامین شده از این گروه ها، پروژه هایی را 

بخش دشتیاری آغاز کردیم.
در  سال ۹6  در  آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  ادامه  در  وی 
توافقی با سازمان نوسازی مدارس تکمیل تعدادی از مدارس 
سازمان  سال ۹7  منابع  با  که  گرفت  عهده  به  را  نیمه تمام 
در  را  درس  86کالس  اجرای  توانستیم  چابهار  آزاد  منطقه 
۱2مدرسه انجام دهیم که مهرماه ۹8 به بهره برداری خواهند 

رسید.
بردن  باال  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کیفیت در فضاها و امکانات آموزشی نیز مورد توجه و تاکید 
کرد  عنوان  اجتماعی اش  مسئولیت های  در  سازمان  این 
ضمن  آموزشی  دوره های  هم  موضوع  این  برای  گفت:  و 
خدمت برای معلمان و کالس های تقویتی و مهارتی برای 
دوره های  و  دادیم  قرار  خود  کار  دستور  در  را  دانش آموزان 

فراوانی در این بخش ها اجرا کردیم. 
دبیرستان و خوابگاه شبانه روزی  احداث یک  دریافت مجوز 
پسرانه در چابهار و آغاز اجرای آن سال گذشته اقدام دیگری 
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در 
چابهار بود که کردی به آن اشاره کرد و اذعان داشت: مشابه 
سال ۹8  در  نیز  دبیرستانی  دختران  برای  را  مجتمع  همین 
انجام خواهیم داد تا دانش آموزان روستاهای اطراف، امکان 

ادامه تحصیل را داشته باشند.
وی درباره همکاری های خیرین و معتمدین منطقه، سازمان 
منطقه آزاد چابهار و سازمان نوسازی مدارس در حوزه ساخت 
داشت:  اظهار  دشتیاری  بخش  آموزشی  فضاهای  تجهیز  و 
خیرخواهانه  و  خودجوش  حرکت  از  همکاری ها  این  آغاز 
تعدادی از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی شکل گرفت 
که برای ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی بخش دشتیاری 
در سیستان و بلوچستان موسسه خیریه مردم نهادی با عنوان 
»دست یاری به دشتیاری« را تاسیس و با جلب حمایت های 
خیرین ملی و محلی منطقه و جمع آوری مبالغ اندکی از این 
خیرین، ساخت و تجهیز مدارس فرسوده و در حال تخریب 

این بخش را آغاز کردند.
به  نیز  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  داد:  ادامه  کردی 
از  خودجوش،  حرکت  این  بودن  موفقیت آمیز  دلیل 
سازمان  این  تا  خواست  موسسه  این  اعضای  و  موسسان 
منطقه  آموزشی  فضاهای  توسعه  در  فعالیت هایش  نیز 
از  کشور  بخش  محروم ترین  که  دشتیاری  بخش  از  را 
و طی همکاری هایی  کند  آغاز  است،  آموزشی  سرانه های 
نیز  موفقیت های چشمگیری  داشته ایم،  هم  با  تاکنون  که 

به دست آمده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
در پایان گفت: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان نیز 
متعهد شده برابر مبالغی که از سوی خیرین و سازمان منطقه 
آزاد چابهار برای ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی منطقه 
اهدا می شود، اعتبارات دولتی اختصاص دهد و این اعتبارات 

را صد در صد محقق شده اعالم کرده است.

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهاردرنخستین
جشن»مهرآیین«:



اخبار منطقه آزاد ماکو

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
شرکت  مدیران  با  ماکو  آزاد  منطقه 
انجمن ها  روسای  و  صنعتی  شهرک های 
استان  صنعتی  و  تولیدی  اتحادیه های  و 
و  فرصت ها  و  دیدار  آذربایجان شرقی 
مزیت های سرمایه گذاری در ماکو را تشریح 

نمود.
معرفی  ضمن  دیدار  این  در  جلیلی  ابراهیم 
فرصت ها، مزایا و مشوق های سرمایه گذاری 
با  ماکو  آزاد  منطقه  گفت:  منطقه  در 
آماده سازی شهرک های صنعتی در نزدیکی 
ویژه،  مزایای  اعطای  با  و  ترکیه  مرزهای 
برند های  و  تولید کننده ها  از  پذیرایی  آماده 
شرقی  آذربایجان  استان  و  تبریز  معروف 

است.
اقتصادی  افزود: فعالیت های تولیدی و  وی 
در منطقه آزاد ماکو طبق قانون به صورت 
ارزش  و  درآمد  بر  مالیات  از  ۱۰۰درصد 
برای  ویژه  امتیازی  که  است  معاف  افزوده 
تولیدکنندگان  فعالیت های  از  بخشی  جذب 
سوی  به  شرقی  آذربایجان  استان  و  تبریز 

منطقه آزاد ماکو خواهد بود.
مالیاتی  معافیت  برای  گفت:  جلیلی 
فعالیت  مجوز  باید  اقتصادی  فعالیت های 
اخذ  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  از  اقتصادی 
و اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به اداره 

دارایی و امور مالیاتی ارائه شود.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
و  سرمایه گذاران  تمام  از  ماکو  آزاد  منطقه 
صاحبان صنایع این استان دعوت کرد تا با 
تمامی  در  فعالیت  و  سرمایه گذاری  حضور، 
ماکو، در  آزاد  در منطقه  شاخه های صنعتی 
مشارکت  منطقه  اقتصادی  توسعه  تجربه 

کنند.

تشریح فرصت های 
سرمایه گذاری ماکو 

برای فعالین اقتصادی 
آذربایجان شرقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: با 

پیگیری هایی که انجام شد، دولت با برقراری 
در  دولت  کارکنان  احکام  در  مرزی  نوار  حق 
منطقه آزاد ماکو موافقت کرده و این افزایش 
اعمال  فرهنگیان  و  کارمندان  برای  حقوق 

می شود.
دکتر غالمرضا سلیمانی افزود: به اتفاق نماینده 
مردم ماکو، شوط و پلدشت طی جلسات متعدد 
با مسئولین بخصوص معاونت امنیتی وزارت 
کشور برای تحقق این حق مردم تالش شد و 
مدیرکل امنیتی وزارت کشور نیز مکاتبات الزم 
با آقای جاللی مدیر تقسیمات کشوری انجام 
داد که انشاله با اصالح این مصوبه کارمندان 
منطقه از این مزیتی که همه مناطق مرزی 

دارند، برخوردار شوند.
با  که  اقدامات  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
پیگیری های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک 
کشور محقق شد، موضوع رونق بازارچه های 

با  که  بود  عید  شب  برای  مخصوصا  مرزی 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  همکاری 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت:

گمرک ایران و دبیرخانه واردات بحث اعظم 
کاالهای همراه مسافر برای رونق گردشگری 

و شب عید تا ۳۱فروردین سال جدید آزاد شد.
تا  که  کاالهایی  کرد:  تصریح  سلیمانی 
شده  گمرکات  وارد  جاری  سال  ۱۵بهمن ماه 
ثبت  با  گمرک  ابالغی  دستورالعمل  با  است 
گروه  این  و  می شوند  ترخیص  سفارش 
کاالهای اعالمی تا ۳۱فروردین ماه سال ۹۸ با 
ثبت سفارش و تخصیص ارز نیمایی می توانند 

ترخیص شوند.
در  رویه ای مشخص  تدوین  به  اشاره  با  وی 
نشست با مدیر گمرک برای نظارت بازارچه ها 
برای ارائه خدمات به شهروندان تصریح کرد: 
توسط  کاال  ۱۰۰قلم  تعداد  دولت  مصوبه  با 
شده اند  ابالغ  استانداری ها  به  کشور  وزارت 
مرزنشینان  گمرکی  عوارض  معافیت  با  که 
می توانند بهره مند شوند، لذا از فعاالن اقتصادی 
مورد  کاالهی  داریم  تقاضا  واردکنندگان  و 
ویژه  شرایط  در  تا  کنند  وارد  را  منطقه  نیاز 
مردم  از مشکالت  بخشی  فعلی  تحریم های 

منطقه مرتفع شود.

در دیدار سرکنسول ایران در استانبول با مدیرعامل سازمان 
تجاری،  روابط  گسترش  بر  تاکید  ضمن  ماکو  آزاد  منطقه 
 فرهنگی و گردشگری ماکو و ترکیه، از ماکو به عنوان محور 

توسعه روابط تجاری و گردشگری ایران و ترکیه یاد شد.
بختیار اسدزاده سرکنسول ایران در استانبول ترکیه در دیدار 
با دکتر غالمرضا سلیمانی از استقبال تجار و سرمایه گذاران 
و  داد  خبر  ماکو  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  جهت  ترکیه 
و  غرب  به  شرق  کریدور  مسیر  در  ماکو  آزاد  منطقه  گفت: 
میان  فرهنگی  و  اقتصادی  روابط  استحکام  برای  منطقه ای 
ایران و ترکیه است و این را تجار ترکیه ای به خوبی می دانند.
وی اظهار داشت: با توجه به روابط دیرینه ایران با همسایه 
اقتصادی  و  تجاری  روابط  بودن  برجسته  و  ترکیه  خویش، 
در  کلیدی  نقش  می تواند  ماکو  آزاد  منطقه  کشور،  دو  میان 
تقویت این روابط خصوصا در بخش های گردشگری و تجاری 

ایفا کند .
در این دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با اشاره 
تجاری ،  سرمایه گذاری  جهت  در  منطقه  پتانسیل های  به 
از ظرفیت کنسولگری  استفاده  تولید، خواستار  گردشگری و 
این  سرمایه گذاران  جذب  و  جلب  برای  ترکیه  استانبول  در 

کشور و همچنین ایرانیان ساکن استانبول شد.
در پایان این نشست، دکتر سلیمانی یک تخته گلیم بافت بانوان 
صنعتگر منطقه آزاد ماکو را به رسم یاد بود به سرکنسول ایران در 

ترکیه اهدا نمود.

آزاد  منطقه  رسانه ای  سواد  همایش  نخستین 
فعاالن  و  مدیران  مسئولین،  حضور  با  ماکو 
عمومی  روابط  همت  به  منطقه  رسانه ای 
سازمان منطقه آزاد ماکو و اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی برگزار شد.

سواد  انجمن  قائم مقام  نصیری  معصومه 
در  گفت:   همایش  این  در  ایران  رسانه ای 
سواد رسانه ای باید پنج سوال شامل فرستنده 
برداشت هایی  چه  مخاطب  است؟  کسی  چه 
پیام  هدف  و  نیت  باشد؟  داشته  می تواند 
توجه  جلب  برای  ابزار  و  تکنیک  چیست؟ 
مورد  پیام  محتوای  نهایت  در  و  چیست؟ 

تحلیل قرار گیرد.
وی سواد رسانه ای را پر اهمیت ترین نیاز یک 
رسانه  عصر  در  وقتی  افزود:  و  دانست  جامعه 
زندگی می کنیم، اگر از مهارت های اجتماعی و 
را  باشیم، مشکالتی  رسانه ای اطالعی نداشته 
شاهد خواهیم بود که می تواند تبعات خاص خود 

را برای تک تک اعضای جامعه داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت تربیت 
برابر  در  تفکر  و صاحب  هوشمند  شهروندان 
امروز  کرد:  تصریح  رسانه ای،  بی امان  هجمه 
حرفه ای  افراد  دستان  در  جهان  رسانه های 
هستند که آشنایی کامل به فرهنگ، مزاج و 

عالقمندی های ایرانی ها دارند.
می تواند  آنان  شناخت  این  وی  گفته  به 
جامعه،  در  رسانه ای  سواد  عدم  صورت  در 
مسئله ساز شود و می توانند جامعه را مدیریت 

کنند.
ادامه  ایران  رسانه ای  سواد  انجمن  قائم مقام 
داد: همان طور که برای رانندگی باید مهارت 
زمینه  در  کرد،  رانندگی  بعد  و  داشت  را  آن 

نقش کلیدی منطقه آزاد ماکو در تقویت روابط ایران و ترکیه

برگزاری نخستین همایش سواد رسانه ای منطقه آزاد ماکو

رسانه نیز باید مهارت استفاده از ابزار را داشت 
وگرنه احتماال هر نوع تصادف مسیر پرپیچ و 

خم رسانه ای وجود دارد.
نصیری با اشاره به اینکه باید برای فراگیری 
و  عزم  به  کشور  در  رسانه ای  سواد  نهضت 
خواست ملی در الیه های مختلف جامعه نیاز 
سواد  به  نیاز  مردم  فقط  داشت:  اظهار  است، 
مواجهه با رسانه را ندارند، بلکه نیاز به داشتن 
شدت  به  نیز  مسئوالن  در  رسانه ای  سواد 
در  مدیریت  برای  چراکه  می شود؛  احساس 
عصر رسانه باید ویژگی های این عصر را هم 
با روش سنتی در دنیای شیشه ای  و  دانست 

مدیریت نکرد.
زاویه  ایران  رسانه ای  سواد  انجمن  قائم مقام 
بخش  سه  به  را  رسانه ها  به  نسبت  دید 
کرد  تقسیم  واقع بین  و  بدبین  خوش بین، 
می توانیم  مخاطب  شناخت  با  گفت:  و 

در دیدار سرکنسول ایران در استانبول با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو مطرح شد:

به همت سازمان منطقه آزاد ماکو انجام شد:

حمالت  با  مقابله  برای  مناسب  محتواهای 
رسانه ای دشمنان تولید کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان غربی:

ارتقای سطح سواد رسانه ای جامعه 
سیاستگذاری شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
رسانه ای  سواد  همایش  نخستین  در  غربی 
سواد  سطح  ارتقای  گفت:  ماکو  آزاد  منطقه 
عنوان  به  سیاستگذاری ها  در  باید  رسانه ای 

مقوله ای جدی مورد توجه قرار گیرد.
حجت االسالم ناصر خدایاری در این همایش 
سواد  نهضت  فراگیری  اهمیت  به  اشاره  با 
عصر  در  شهروندان  آگاه سازی  و  رسانه ای 
روابط  همکاری  با  مسئولین  گفت:  رسانه 
عمومی ها بیش از پیش در ارتقای سطح سواد 

رسانه ای جامعه باید تالش کنند.
مردم  تحلیل  و  تشخیص  قدرت  ارتقاء  وی 
رسانه های  تبلیغات  مقابل  در  خصوص  به 
افزود:  قشر جوان  بیگانه را ضروری خواند و 
طریق  از  جهان  رسانه های  مخاطبان  امروز 
شبکه های اجتماعی هستند و در صورتی که 
آگاهی و قدرت تحلیل وجود نداشته باشند، در 
مورد پیام تفکر نمی کنند و هر خبر مغرضانه و 

غلطی را باور می کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
در  مناسب  محتوای  نبود  کرد:  بیان  غربی 
اطالعات  بودن  ناقص  و  کلی گویی  اخبار، 
شبکه های  و  رسانه  در  شده  منتشر  اخبار 
مطالب  و  اخبار  نشانه های  ازجمله  اجتماعی 
بدون اعتبار هستند که احتمال شایعه یا دروغ 

بودن آن را افزایش می دهد.
توسط  محتوا  ارائه  خدایاری  االسالم  حجت 
و  دانست  جامعه  برای  خوراکی  را  رسانه ها 
گفت: مردم همان طور که نباید هر غذایی را 
مصرف کنند، در خصوص اطالعات و محتوا 
و  داد  جامعه  به خورد  نباید هر محتوایی  نیز 
است  غذایی  رژیم  یک  مثل  رسانه ای  سواد 
موادی  چه  که  است  مراقب  هوشمندانه  که 

مناسب هستند و چه موادی مضر.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
انفجار  عصر  در  اینکه  بر  اذعان  با  غربی 
در  مجازی  فضای  گسترش  و  اطالعات 
به  نیاز  دیگری  زمان  هر  از  بیش  زندگی، 
داشتن سواد رسانه ای احساس می شود و اگر 
در  غافل شویم،  رسانه ای  این سواد  از درک 
به مشکل  دشمنان  رسانه ای  با جنگ  مقابله 

برخواهیم خورد.

توسط معاون اقتصادی و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو 

انجام شد: رونق بازارچه های مرزی 
در جهت تقویت حوزه گردشگری در ایام نوروز
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و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  سرپرست 
گفت:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
اولین المپیاد ورزشی بانوان منطقه آزاد ماکو 
ماکو  در  از ۳۰۰شرکت کننده  بیش  با حضور 

برگزار شد.
اظهار  المپیاد  این  حاشیه  در  حمزه لو  حسین 
نشاط  ایجاد  هدف  با  المپیاد  این  داشت: 
مشارکت  و  بهره وری  بردن  باال  اجتماعی، 
اجتماعی و کمک به توسعه ورزش همگانی 

و قهرمانی برنامه ریزی شده است.
وی افزود: بیش از ۳۰۰شرکت کننده در این 
ادارات  همکاری  با  بانوان  ورزشی  المپیاد 

ورزش و جوانان منطقه حضور پیدا کردند.
وی با بیان اینکه این المپیاد در قالب ۳۰رشته 
برگزار گردید، ادامه داد: ژیمناستیک، والیبال، 
جسمانی،  آمادگی  مچ اندازی،  فوتسال، 
بازی های بومی و محلی و تیراندازی ازجمله 

این رشته ها بودند.
حمزه لو اضافه کرد: این المپیاد به مدت پنج 
روز در شهرستان های داخل محدوده منطقه 

آزاد ماکو برگزار شد.
ماکو،  شهرستان های  گزارش،   این  به  بنا 
شوط و پلدشت در داخل محدوده منطقه آزاد 

ماکو قرار دارد.

اولین المپیاد ورزشی بانوان 
منطقه آزاد ماکو برگزار شد

سرپرست معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان 

منطقه آزاد ماکو:



اخبار منطقه آزاد قشم

برگزاری دومین دوره جشنواره جهانی ورزش های هوایی در جزیره قشم
فرهنگی،  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
آزاد  منطقه  و گردشگری سازمان  اجتماعی 
جهانی  جشنواره  دوره  دومین  گفت:  قشم 
ورزش هیجان انگیز هوایی با حضور خلبانان 
برفراز  ماه  تا ۸اسفند  از ۴  ایرانی و خارجی 

جزایر ناز قشم برگزار گردید.
جشنواره  این  کرد:  اعالم  کمالی  عبدالجواد 
15خلبان  و  ایرانی  خلبانان  حضور  با 
برجسته دنیا با اجرای عملیات هیجان انگیز 
پاراگالیدر، لباس خفاشی، سقوط آزاد و بیس 

جامپ ها انجام پذیرفت.
خارجی  و  ایرانی  خلبانان  تمام  افزود:  وی 
این جشنواره ازجمله خلبانان اسپانیا، فرانسه، 
آلمان، هلند، بلغارستان، روسیه، ترکیه دارای 

مقام های ملی و بین المللی هستند. 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گفته  به 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، پخش 
خبری،  و  تصویری  پوشش  زنده،  موزیک 

این جشنواره  برگزاری  وی معتقد است که 
موجب ورود عالقه مندان ورزش های هوایی 
به جزیره قشم و تقویت رونق کسب و کار 
کم نظیر  سایت های  از  مهمانان  بازدید  و 

گردشگری قشم خواهد شد.
حضور  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کمالی 
جشنواره  این  در  جهان  اول  تراز  خلبانان 
ایران  نام  می شود  پیش بینی  بین المللی، 
مجازی  صفحه  طریق  از  قشم  جزیره  و 
قهرمانان رشته های هوایی به نقاط مختلف 

جهان منتشر شود.
دوره جشنواره  نخستین  است؛  ذکر  شایان 
کشورمان  هوایی  ورزش های  بین المللی 
ایرانی  خلبانان  حضور  با  نیز  گذشته  سال 
ناز  جزایر  زیبای  سایت  در  خارجی  و 
مردم  خوب  استقبال  مورد  که  شد  برگزار 
قرار  کشورمان  مختلف  نقاط  از  عالقه مند 

بود. گرفته 

آزاد  منطقه  مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان 
قشم گفت: مجوزهای فعاالن اقتصادی در این 
خدمات  واحد  پنجره  سامانه  طریق  از  منطقه 

صادر می شود.
ناصرالدین گرامی اعالم کرد: تمامی مجوزهای 
و  خدماتی  تولیدی،  حوزه های  در  اقتصادی 
و  الکترونیکی  خدمات  میز  طریق  از  صنعتی 
با هدف آسان سازی جریان اطالعات بین این 
آنالین  صورت  به  سرمایه گذاران  و  سازمان 

انجام می شود.
وی ادامه داد: در صورت تکمیل پرونده فعاالن 
اقتصادی، صدور تمامی مجوزهای مورد نیاز آنان 
از طریق میز خدمت در مدت زمان دو هفته و 
بدون نیاز به حضور سرمایه گذاران صادر می گردد.

آزاد  منطقه  مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان 
قشم با اشاره به اینکه تمدید و یا ابطال مجوز 
فعاالن اقتصادی همچنان به صورت حضوری 
و  تمدید  مراحل  داشت:  اظهار  می شود،  انجام 
ابطال الکترونیکی مجوزها نیز تا پیش از پایان 

امسال اجرایی خواهد شد.
و  مجوزها  صدور  زمان  کاهش  وی،  گفته  به 
حذف شرایط اعمال سلیقه شخصی برای جذب 
سرمایه گذار، از مهم ترین مزیت های اجرای این 

طرح می باشد.
صدور  فرآیند  ساده سازی  کرد:  اضافه  گرامی 
مجوزها برای آغاز کسب و کار، حذف تشریفات 
و  اثربخشی  افزایش  طرح ها،  کنترل  زائد، 
ویژگی های  دیگر  از  اطالعات  سریع  پردازش 
از  و حمایت  تقویت  با هدف  این طرح  اجرای 

سرمایه گذاران است.
آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  گزارش،  این  به  بنا 
خدمات  از  می توانند  طرح  این  اجرای  با  قشم 
ثبت  و  نام  تعیین  همچون  شرکت ها  ثبت 

شرکت به صورت غیرحضوری بهره مند شوند.

مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

صدور مجوزهای اقتصادی 
قشم از طریق سامانه پنجره 

واحد خدمات

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

قشم،  جهانی  ژئوپارک  مدیر  حضور  با 
در  یونسکو  منطقه ای  دفتر  ارشد  مقامات 
پیشنهادی  ژئوپارک های  مسئوالن  و  ایران 
مشارکت  آموزشی  کارگاه  طبس،  و  ارس 
ژئوپارک های  از  محافظت  برای  جوانان 

جهانی یونسکو برگزار شد.
با  آموزشی  پنل  هفت  کارگاه،  این  در 
محتوای شیوه های حفاظت از ژئوپارک های 
جهانی یونسکو، به جوانان عالقه مند و فعال 
ارس،  ملی  ژئوپارک  دو  از  حوزه  این  در 

طبس و ژئوپارک جهانی قشم ارائه شد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم با تعریف مفهوم 
بیان دانش و مفاهیم مقدماتی  به  ژئوپارک 
این مبحث پرداخت و اظهار کرد: ژئوپارک 
که  است  جغرافیایی  محدوده ای  جهانی 
جاذبه های زمینی شناسی خاصی داشته و با 
یک مدیریت واحد، کار حفاظت، آموزش و 
توسعه اقتصادی جوامع محلی، دانش آموزان 

و گردشگران این محدوده را برعهده دارد.
و  شناسی  زمین  سازمان  از  اساتیدی 
منطقه ای  دفتر  کشور،  معدنی  اکتشافات 
قشم  جهانی  ژئوپارک  و  تهران  در  یونسکو 
در این کارگاه آموزشی، در زمینه موضوعات 
نقش  و  پایدار  توسعه  ژئوپارک،  تخصصی 

جوامع محلی سخنرانی کردند.

مدیرعامل شرکت ذوب و احیای روی قشم 
گفت: ارزش صادرات شمش روی این واحد 
آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  به  تولیدی 
دالر  30میلیون  به  متوسط  طور  به  ساالنه 

می رسد.
تغییر  به  توجه  با  کرد:  اعالم  تفضلی  عطا 
ساالنه  ارزش  روی،  شمش  جهانی  قیمت 
محصوالت صادراتی این شرکت تا ۴5میلیون 
اما  می باشد،  افزایش  قابل  سال  در  دالر 
میانگین متوسط ارزش محصوالت صادراتی 
تا  بین 20  این واحد طی سال های گذشته 

30میلیون دالر بوده است.
روی  ورق  ظرفیت  اینکه  اعالم  با  وی 
در  ُتن  20هزار  به  تولیدی  واحد  این 
و  ذوب  شرکت  افزود:  می رسد،  سال 
در  6درصدی  سهم  با  قشم  روی  احیای 
به  را  خود  محصوالت  95درصد  کشور، 
چین،  ایتالیا،  آلمان،  همچون  کشورهایی 

با حضور مدیر ژئوپارک جهانی قشم، مقامات ارشد دفتر منطقه ای یونسکو:

مدیرعامل شرکت ذوب و احیای روی قشم اظهار کرد:

برگزاری کارگاه آموزشی محافظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو در قشم

سهم 6درصدی جزیره قشم در تولید شمش روی ایران

کارگاه بود.
زمین  میراث  حفاظت  اصول  و  مفاهیم 
تنوع  و  ژئوپارک ها  ژئوپارک ها،  در  شناختی 

تولید  مواد  30درصد  شدیم  موفق  شرکت 
از  از پسماندهای بجا مانده  را  شمش روی 

سال های قبل تامین کنیم.
این  راه اندازی  ابتدای  از  وی،  گفته  به 
کارخانه در سال 1376 در منطقه آزاد قشم تا 
پایان شهریورماه امسال 237هزار و 9۴2ُتن 

شمش روی تولید و صادر شده است.
تفضلی اظهار کرد: ساالنه حدود 50هزار ُتن 
اسید سولفوریک به عنوان کاالی استراتژیک 
کشور در این واحد صنعتی با هدف استفاده 
در مصارف داخلی و همچنین تامین بخشی 

از نیاز داخل کشور تولید می شود.
وی با اشاره به اینکه از سال 96 روزانه 25ُتن 
عنوان  به  عیار 20درصد  با    BZS کنسانتره
خوراک ورق روی در این شرکت تولید شده 
فرآیندهای  دور ریز  از  امسال  افزود:  است، 
تولید  میزان  توانستیم  گذشته  سال های 
روزانه کنسانتره این شرکت را به ۸0ُتن در 

در  جوانان  نقش  جوانان،  برای  زیستی 
فرهنگی  میراث  طبیعی،  مخاطرات  کاهش 
در  و  اقلیمی  تغییرات  و  جوانان  ناملموس، 
گردشگری  سبز،  صنعت  مبحث  نهایت 
جوانان،  مشارکت  با  ژئوپارک  و  پایدار 
آموزشی  کارگاه  این  دیگر  پنل های  عنوان 

با محوریت جوانان فعال بود.
مشارکت  آموزشی  کارگاه  می شود،  یادآور 
جوانان در محافظت از ژئوپارک های جهانی 
سازمان  همکاری  و  مشارکت  با  یونسکو، 
یونسکو  منطقه ای  دفتر  قشم،  آزاد  منطقه 
در تهران، کمیسیون ملی یونسکو و سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، از 
یکم تا سوم اسفند ماه با هدف توسعه مفهوم 
ژئوپارک برای جوانان منتخب دو ژئوپارک 
ملی ارس و طبس و ژئوپارک جهانی قشم 
که در امور ژئوپارک ها با یکدیگر مشارکت و 

همکاری دارند، برگزار شد.
با  قشم  جهانی  ژئوپارک  است،  گفتنی 
ژئوسایت هایی همانند طوالنی ترین  داشتن 
غار نمکی جهان، دره تندیس ها، بام قشم، 
تنگه و دره چاهکوه، جزایرناز، دره ستاره ها، 
از  یکی  و...  حرا  جنگل  دلفین ها،  خلیج 
جنوب  در  ایران  دیدنی  نقاط  زیباترین 

کشور می باشد.

روز افزایش دهیم.
روی  احیای  و  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
خود  فعالیت  صنعتی  واحد  این  گفت:  قشم 
کرد  آغاز  زمین  35هکتار  در  سال 1376  را 
این  روی  ورق  تولید  مرحله  نخستین  و 
شرکت در سال 137۸ به پنج هزار ُتن رسید 
پس  توانستیم  برنامه ریزی  و  پشتکار  با  و 
محصوالت مان  تولید  میزان  سال  یک  از 
سال 13۸0  در  و  برسانیم  ُتن  10هزار  به  را 
تولید ساالنه  به  موفق  دو،  فاز  راه اندازی  با 

20هزار ُتن ورق روی شده ایم.
احیای  و  ذوب  شرکت  گزارش،  این  به  بنا 
شرکت های  از  یکی  عنوان  به  قشم  روی 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  تحت 
بخش  که  ماهر  و  متخصص  37۴نیروی 
سهم  هستند،  بومی  نیروهای  آنان  اعظم 
منطقه  این  پایدار  اشتغال  ایجاد  در  مهمی 

دارد.

تهیه  چگونگی  ژئوپارک،  همیاران  معرفی 
فرصت های  معرفی  و  مرتبط  محصوالت 
این  در  شده  مطرح  موضوعات  از  شغلی 

دیگر  کشور  چند  و  امارات  ترکیه،  هند، 
می کند. صادر 

روی  احیای  و  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
قشم اظهار کرد: با بهره از دانش مهندسان 

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نخست  رتبه  اخذ  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
وب  جشنواره  یازدهمین  در  قشم گردی  وبسایت 

و موبایل ایران خبر داد.
طاهره شهرکی با اعالم این خبر بیان کرد: وبسایت 
قشم گردی  )http://qeshmgardi.com(  از 
بین 6شرکت کننده در شاخه محتوا و خبر، گروه 
سایت های شهری و محله ای به مقام نخست کشور 

دست یافت.
سایت های  کرد:  عنوان  بیشتر  توضیح  در  وی 
محوریت  با  تخصصی  خبری  و  اطالع رسانی 
محله، منطقه و یا شهر خاص )سایت های مربوط 
به سازمان های دولتی یا نهادهای عمومی شهری 
این  در  نمی شوند(  گروه  این  شامل  استانی  یا 

بخش شرکت داشتند.
به گفته شهرکی، وبسایت قشم گردی با همکاری 
و  اطالع رسانی  هدف  با  و  بومی  جوان  سه 
آشناسازی گردشگران با امکانات و توانمندی های 
جزیره در سال 1395 آغاز به کار کرده و تاکنون 
700سوال  و  هزار  یک  به  نزدیک  پاسخگوی 

مردمی در مورد قشم بوده است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: جشنواره وب و 
موبایل ایران با ده ها هزار شرکت کننده، به عنوان 
و  وبسایت ها  میان  رقابت  عرصه  بزرگ ترین 
نرم افزارهای موبایل در گروه های مختلف شناخته 

می شود.
و  وب  جشنواره  یازدهمین  است،  ذکر  به  الزم 
26بهمن ماه  و   25 روزهای  در  ایران  موبایل 
در  ساله  هر  جشنواره  این  شد.  برگزار  تهران  در 
نرم افزار  یک  و  وبسایت  مختلف، یک  گروه های 
آن  به  و  برمی گزیند  داوران  رای  با  را  موبایل 
تندیس برترین وبسایت یا برترین نرم افزار موبایل 
افتخار در حوزه وب و موبایل  ایران )بزرگ ترین 

ایران( اهدا می کند.

وبسایت قشم گردی، منتخب 
یازدهمین جشنواره 
وب و موبایل ایران

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم:

از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیر 
کسب مقام دوم قهرمانی شنای هنری کشور توسط 

دختران شناگر تیم منطقه آزاد قشم خبر داد.
الهامی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور  فریدون 
به  دختران  سنی  رده  چهار  در  موزون،  شنای  رشته 
کاپ  آن،  در  که  شد  برگزار  تهران  استان  میزبانی 
دومی قهرمانی کشور شنای هنری در رده سنی باالی 

19سال به تیم منطقه آزاد قشم تعلق گرفت.
وی افزود: در رشته اجرای تیمی، ملیکا میرعابدینی، 
به مقام  آرزو اصالنی   و  زهرا میخ چی، زینب شادنیا 

پرواز با دودهای رنگی، آتش بازی و اجرای 
جذابیت های  از  بخشی  محلی  موسیقی 

ورزش های  جهانی  جشنواره  دوره  دومین 
هوایی در این جزیره بوده است.

دوم دست یافتند. الهامی با اشاره به برندگان شنا در 
رشته اجرای دو نفره گفت: زینب شادنیا و زهرا شادنیا، 

مقام دوم این رشته را با خود به ارمغان آوردند.
مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم ادامه 
داد: در رشته اجرای تک نفره رده سنی باالی 19سال 
نیز لیال موسوی توانست مدال برنز را از آن خود کند.

موزون  شنای  جام  مسابقات  در  است،  ذکر  شایان 
کشور که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
شد،  برگزار  26بهمن ماه  تا   23 روزهای  در  اسالمی 

هشت استان و 21باشگاه حضور داشتند.

مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:
نایب قهرمانی دختران قشم 

در مسابقات شنای هنری کشور

http://qeshmgardi.com
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