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چابهار، سرزمین رویاها
به دفعات با اسم چابهار در فضای مجازی با انواع هشتگ ها مواجه شده ایم، 
اما شاید تا زمانی که قدم بر این سرزمین جادویی نگذاشته ایم درک این کلمه 
منتهی الیه جنوب شرقی کشور،  در  باشد؛ سرزمینی  نداشته  مفهومی  برایمان 
سرزمینی که تاریخ کهن اش ریشه در شاهنامه دارد و پر از ظرفیت های خدادادی 
و مردمانی پر از عشق و مهمان نوازی است؛ در پهنه کهن این سرزمین، تاریخی 
از فرهنگ و افسانه های جذاب وجود دارد که تا زمانی که لمس شان نکنیم 

نمی توانیم درک روشنی از جادوی این خاک داشته باشیم.
شاید مهم ترین تاثیری که از منطقه آزاد چابهار در این سرزمین حس کردم، بستی 
بود که به واسطه توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین این سرزمین کهن با 
پهنه کشور ایجاد شده و اهرمی که به واسطه این قطب آزاد اقتصادی، موجب ورود 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران و به تبع آن توسعه این منطقه و ورود مردم به این 

منطقه و شناخت بیشتر ظرفیت های این نقطه از کشور شده است.
از چابهار در امتداد سواحل زیبای مکران وقتی به سمت بندر بریس حرکت 
می کنید، با مناظری طبیعی روبه رو می شوید که شاید نتوان این تجربه را در هیچ 
گوشه ای از جهان دید، کوه های در هم پیوسته مریخی که پنجره ای از دنیایی 
دگر را بر روی هر گردشگری باز می کنند، تا پیکره پهناور و بکر سواحل مکران 
که با شن هایی پوشیده از نقش و نگار طالیی، یادآور افسانه هایی است که در 

دل این نقطه از کشور نهان شده است.
چابهار، دروازه ورود به اقیانوس را می توان در قاب صخره ای بندر بریس ناظره 
کرد؛ نقطه ای که شاهد بوسه موج های اقیانوس بر صخره های سنگی ساحل 
بریس هستیم؛ شاید ساعت ها و روزها باید تنها نگریست تا باور کرد که در رویا 
نیستیم و منظره روبه روی آبی، اقیانوسی واقعیتی از یک نقطه از ایرانمان است؛ 
نقطه ای که پس از دیدنش صدها و هزاران سوال در ذهنت به وجود می آورد که 
چرا این رهاست؟! شاید دلیل این همه چشم نوازی این نقطه همان رهایی اش 

باشد.
چابهار را باید دید تا مفهوم چهار بهار واقعی این نقطه از کشور را باور کرد ؛ 
ظرفیت های بی مثال گردشگری چابهار فرای ظرفیت های صنعتی، تولیدی و 
ترانزیتی این منطقه، ثروتی است که اگر به بار بنشیند، می توان یک تنه نقش 
محوری در توسعه کالن اقتصاد منطقه و کشور ایفا کند. بی شک فرهنگ غنی 
مردمان بومی بلوچستان که سال ها در نگاه تنگ نظری ساخته افکار ما پنهان 

و غریب مانده اند، ظرفیت و مزیتی به عنوان سرمایه اصل این منطقه است.
تصویری از یک کتابخانه از جنس کانکس به جامانده از دهه هشتاد و تالش 
یک مرد بلوچ از جنس بهار که با همت شخصی خود و عشق و عالقه در 
روستای رمین ایجاد شده تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در بین کودکان و 
نوجوانان و صیادان ترویج دهد، شاید هیچ وقت از ذهن من پاک نشود؛ حرکت 
دو ماهه کتاب ها بر پیکره امواج دریا و در دستان زحمتکش صیادان و بازگشت 
به قفسه کتابخانه روستا به شکل نمناک و پریشان، حسی است که مفهومش را 

فقط و فقط عبدالحکیم بهار می تواند توصیف کند و بس.

حرکت منطقه آزاد اروند 
در مسیر رسیدن به قطب ورزش کشور

استفاده از مزیت نسبی و ایجاد مزیت 
رقابتی؛ راه رونق تولید در کشور

چابهار، نقطه تالقی صنعت و هنر

گسترش روابط اقتصادی منطقه آزاد 
قشم با کشورهای عضو اکو
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گفت و گو با پیمان ادیبی 
مدیر کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان داشت:

نشست سردبیران اقتصادی رسانه های سراسری کشور 
با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

در نشست مطبوعاتی رئیس موسسه فرهنگی اکو 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی گفت: تشکیل اتحادیه مناطق آزاد 
کشورهای اسالمی برای رشد و گسترش تعامالت 
و همچنین توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی در دنیا 

موثر است.
جهان  آینده  بین المللی  همایش  در  بانک  مرتضی 
اسالم در افق ١4١4 شمسی افزود: در جهان امروز 
توانمندی  و  قدرت  ارتقا  متعددی جهت  مولفه های 
و  دارد  وجود  آینده  و  کنونی  دنیای  شناخت  نظیر 
آینده بهتر  این قدرت برای خلق یک  فراهم سازی 

ضروری است. 
وی افزود: علم و دانش، فناوری، تکنولوژی، وحدت، 
اقتصاد و فرهنگ، هر یک ازجمله مولفه های قدرت 

به شمار می رود. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان این 
 که جهان امروز مولد علم است، گفت: اگر از هر یک از 
عناصر علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... عدول 

شود، این قدرت و استقامت کاهش پیدا می کند. 
مرتضی بانک افزود: افزایش هر یک از مولفه های 
مقابل  در  تاثیرگذاری  اسالم  جهان  برای  قدرت 
وحدت  سایه  در  نوین  ایده های  اعمال  و  مخالفان 

را افزایش می دهد. 
وی افزود: در حال حاضر ایران با ١5کشور منطقه 
که عمده آنها نیز مسلمان هستند، همسایه است و 
برای  را  ویژه  جغرافیایی  موقعیت  یک  مسئله  این 
صورت  به  کشور  آزاد  مناطق  بین  هژمونی  ایجاد 

جدی فراهم کرده است.
زمینه ساز  این مهم  رئیس جمهور  به عقیده مشاور 

رشد و گسترش روابط بین المللی است. 
توانمندی  اسالم  جهان  کرد:  تاکید  بانک  مرتضی 
کشورهای  دارد؛  را  الگوسازی  و  دنیا  در  اثرگذاری 

اتحادیه مناطق آزاد کشورهای اسالمی تشکیل شود
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

برای شناخت قوت الزم است، شناخت ما از جهان 
معاصر و شناخت از دنیای امروز و دنیای آینده است.
ایجاد  برای  که  مولفه هایی  تمام  داد:  ادامه  وی 
عمده  اوست،  زیست  و  زندگی  برای  و  بشر  آینده 
اشاره  آن  به  آیه  این  در  که  می باشد  موضوعاتی 
آینده ای  شده است؛ یعنی فراهم کردن قوت برای 
بهتر؛ یعنی اینکه بتوانیم با مخالفین و با کسانی که 
در صف مقابل ما قرار دارند با نقطه ای ارزشمند و 

اثرگذار صحبت کنیم و آینده را بسازیم.
قدرت،  این  کرد:  تصریح  رئیس  جمهور  مشاور 
مولفه های مختلفی دارد، ازجمله دانش، تکنولوژی، 
از  بسیاری  و  وحدت  انسجام،  اقتصاد،  فرهنگ، 
برای  و  کند  عملیاتی  را  آن  می تواند  که  عناصری 

زندگی بهتر در نظر بگیرید.
که  جهانی  چارچوب،  این  در  گفت:  بانک  مرتضی 
بسیاری  و  است  علم  مولد  هستیم  روبه رو  آن  با 
جوامع  به  را  خودش  فرهنگ  عناصر  و  مفاهیم  از 
دیگر منتقل می کند. پس طبیعی است در این حوزه 
نمی توان به تقابل با علم رفت، بلکه باید علم، دانش 

و تکنولوژی را در اختیار گرفت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: 
عوامل  این  همه  اقتصاد  و  دانش  علم،  فرهنگ، 
ایده های  که  جهانی  به  را  اسالمی  جهان  می تواند 
نو را در سایه وحدت انسجام و قدرت، فرهنگ سازی 
و اعمال عملیات فرهنگی هدایت کند، مناسب تر و 

اثر گذارتر باشد.
گفتنی است؛ همایش بین المللی آینده جهان اسالم 
شخصیت های  سخنرانی  با  شمسی  افق ١4١4  در 
سفرای  حضور  با  و  خارجی  و  داخلی  برجسته 
اردیبهشت ماه  نهم  کشورهای اسالمی در هشتم و 

در دانشگاه تهران برگزار شد.

مهم جهان اسالم همچون ایران، ترکیه و مصر با 
ارتقای دانش و فرهنگ و... باید جوامع بشری را به 

سعادت رهنمون سازند. 
وی افزود: مناطق آزاد کشور نیز در زمینه گردشگری 
با تشکیل شبکه شهرهای خالق اسالمی، افزایش 
سالمت،  گردشگری  مسلمین،  با  مبادالت  حجم 
باید  سرمایه گذاران  باشگاه  و  مشترک  آزاد  مناطق 

ارتباطات خود را توسعه بخشند.
دانش  علم،  فرهنگ،  گفت:  رئیس جمهور  مشاور 
که  جهانی  به  را  اسالم  جهان  می توانند  اقتصاد  و 
و  انسجام  وحدت  سایه  در  را  نو  ایده های  می تواند 
فرهنگی  عملیات  اعمال  و  فرهنگ سازی  قدرت 

هدایت کند، تبدیل نماید. 
مرتضی بانک با اشاره به اینکه در جهان فعلی و در 
جهان آینده به طور طبیعی مولفه های مختلفی برای 
قدرت وجود دارد گفت: مبنای آیه شریفه »َوأَِعّدوا 
ٍة َوِمن ِرباِط الَخیِل ُترِهبوَن  لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقَوّ
« فراهم کردن قدرت، استطاعت و ایجاد  بِِه َعُدَوّ الَلّ
امکانات است. این آیه به قدرت ها اشاره می کند نه 
ایجاد  را  قوت  و  قدرت  که  مولفه هایی  اما  چپاول؛ 
از  یکی  هستند.  عمیق  و  گسترده  بسیار  می کنند 
مهم ترین مسائلی که برای فراهم کردن مولفه هایی 

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

س و طرح اخت
عک

گزارش سفر مدیران 
و سردبیران رسانه های سراسری کشور 

به منطقه آزاد چابهار:
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گفت و گو با پیمان ادیبی مدیر کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند:

منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از پرجمعیت ترین مناطق در 
میان مناطق آزاد کشور، بیش از 500هزار نفر را در دل خود 
جای داده که بخش عظیمی از این جمعیت را، جوانان منطقه 
و خرمشهر  آبادان  دور  بسیار  سال های  از  می دهند.  تشکیل 
که امروز جزء منطقه آزاد اروند محسوب می شوند، در هنر و 
ورزش سرآمد و پیش رو در کشور بودند، به طوری که بیشترین 
تعداد سینما در این شهرها بود و یا اولین هایی ازجمله پیست 
از  این مجموعه ای  بوده است.  این منطقه  آن  از  سوارکاری 
دارد،  منطقه  این  بالقوه  و  باال  ظرفیت  از  نشان  »ترین ها« 
فوتبال،  همچون  ورزشی  مختلف  رشته های  در  اینکه  کما 
برتری این خطه در میان فوتبالیست ها کامال مشهود بوده و 
به تعبیری جزء استان ها و شهرهای هنرمند و ورزشکارپرور 
به حساب می آیند. با عنایت به اینکه پس از روی کار آمدن 
تمامی  تقریبا  رئیس جمهور،  دستور  به  و  امید  و  تدبیر  دولت 
منطقه  محدوده  به  خرمشهر  و  آبادان  شهرهای  بخش های 
قبال  را در  امر مسئولیت سازمان  این  الحاق شد؛  اروند  آزاد 
همین  به  می کرد؛  سنگین تر  منطقه  جوانان  اهالی، خصوصا 
منظور و راستای ایجاد هر چه مناسب تر زیرساخت ورزشی در 
کنار استعدادیابی و پرورش آنان، اداره کل ورزش و جوانان 
کرد.  کار  به  شروع  جدیت  با  و  راه اندازی  اروند  آزاد  منطقه 
حتی  که  کوتاه  مدت  همین  در طی  اداره  این  دستاوردهای 
به دو سال هم نمی رسد، نشان از اهتمام سازمان و مدیریت 
اداره در خصوص نگاه ویژه به جوانان منطقه دارد، که  این 
البته این دستاوردهای بزرگ آنگونه که شایسته بوده به مردم 
در  کل  اداره  این  مسئولین  و  مدیران  و  است  نشده  معرفی 
سکوتی نسبی اما با قدرتی روزافزون در حال خدمت رسانی در 
جهت اعتالی ورزش منطقه هستند. به همین منظور با پیمان 
ادیبی مدیر کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند به گفت و گو 
نشستیم تا بیشتر و بهتر با فعالیت ها، عملکرد و برنامه های 

آتی این اداره آشنا شویم که در ادامه می خوانید.

برگزاری  34رویداد ملی ورزشی 
در یک سال در اروند

اداره  در واقع سال گذشته، اولین سال شروع به کار رسمی 
کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند بود؛  چراکه این اداره 
تشکیل  سال97  در  هیات ها  اما  شد،  راه اندازی  سال96  در 
را  ملی  34رویداد  منطقه،  و  اداره  این  سال97  در  گردید. 
میزبانی کرده است، که این موضوع اتفاقی بی نظیر در میان 
می باشد،  استان ها  سطح  در  همچنین  و  کشور  آزاد  مناطق 
زیرا در استان ها نیز این تعداد رویداد و میزبانی در طی یک 
سال کم نظیر است. حاصل برگزاری این مسابقات، قهرمانی 
و  خرمشهر  و  آبادان  نصیب  که  بود  کشوری  زیاد  بسیار 
بالغ  توانستیم  ما  شد.  اروند  آزاد  منطقه  تیم های  درمجموع 
بر 35هیات ورزشی حاضر در منطقه را مستقال زیرمجموعه 
فدراسیون های مربوطه تشکیل دهیم و در نهایت با توجه به 
با  و  بود  از وزارت ورزش و جوانان گرفته شده  امتیازی که 
موافقت فدراسیون های ورزشی، تیم های منتخب را تشکیل 
فدراسیون های  که  کشوری  مسابقات  غالب  در  و  دادیم 
همتای  اروند  آزاد  منطقه  تیم های  می کنند،  برگزار  ورزشی 
مسابقات  در  و  کنند  سهمیه  کسب  توانستند  استان ها  سایر 
حضور پیدا کردند و به واسطه حضور در همین مسابقات بود 

که چندین قهرمانی در را نصیب خودمان نمودیم.  

رشد 45درصدی ورزشی 
با برگزاری جشنواره جزیره ورزش 

دادیم  ترتیب  آبادان  در  بزرگ«  »جایزه  نام  به  مسابقه  یک 
بزرگ  جایزه  مسابقه  کشور،  قهرمانی  مسابقات  کنار  در  که 
بسیار  جشنواره  یک  همچنین  شد؛  برگزار  منطقه  در  تنیس 
90رشته  حضور  با  ورزش«  »جزیره  نام  به  منحصربه فرد 
یک  در  اروند  آزاد  منطقه  بین المللی  نمایشگاه  در  ورزشی 
فضای مسقف 10هزار متری و یک فضای 150هزار متری 
توانستیم میزبان  برگزار گردید که  به مدت یک هفته  روباز 
وزیر  محترم  معاون  ازجمله  ورزشی  بزرگ  شخصیت های 
حضور  جشنواره  این  در  ایشان  که  باشیم  جوانان  و  ورزش 
با  جشنواره  این  داشتند.  بازدید  رویداد  این  از  و  کردند  پیدا 
هدف شناساندن رشته های مختلف ورزشی که در منطقه آزاد 
اروند فعالیت دارند به مردم و همچنین جذب و ترغیب تعداد 
از جوانان به سمت ورزش برگزار شد. در هر شب  بیشتری 
از این جشنواره، به طور متوسط 10هزار بازدیدکننده حضور 
رشد  45درصد  جشنواره،  این  برگزاری  واسطه  به  داشتند. 
سازماندهی شده ورزشی را در رشته های مختلف شاهد بودیم.

توانمندسازی نیروی انسانی ورزشکار
 در اولویت برنامه ها

نیز موفق شدیم غالب امکانی که  در حوزه عمرانی ورزشی 
که  اماکنی  از  تعدادی  و  کنیم  تعمیر  را  بودند  شده  فرسوده 
سالن  ازجمله  نماییم؛  تکمیل  را  بودند  شده  رها  نیمه کاره 
نمودیم؛  افتتاح  و  تکمیل  را  مینوشهر  ورزشی  چندمنظوره 
همچنین  است؛  اتمام  به  رو  خرمشهر  میدانی  و  دو  پیست 
طی  است.  شده  انجام  جهان آرا  استادیوم  کامل  حصارکشی 
شده،  مشخص  پیمانکار  و  گردیده  منعقد  که  موافقت نامه 
صورت  به  جهان آرا  فوتبال  استادیوم   VIPجایگاه و  سکوها 
کامل تکمیل شده است؛ همچنین هتل ورزش آبادان نزدیک 
در سال  امیدواریم  که  داشته  فیزیکی  پیشرفت  به 80درصد 
آبادان  سالروز شکست حصر  که  5مهرماه  از  پیش  و  جاری 
میزبانی  برای  پس  این  از  بتوانیم  تا  نماییم  افتتاح  است، 
ورزشکاران  اسکان  درخصوص  کمتری  مشکالت  مسابقات 

حرکت منطقه آزاد اروند در مسیر رسیدن به قطب ورزش کشور

مهمانان  مان داشته باشیم. 
همچنین تجهیزات مناسب ورزشی را از طریق سازمان منطقه 
اروند در اختیار غالب هیات های ورزشی قرار داده ایم، ازجمله 
رینگ بوکس، تشک های مناسب و استاندارد ورزشی، لوازم 
استیج  کمان،  و  تیر  مانند  تخصصی  رشته های  به  مربوط 
این  آینده حاصل  کشتی و تشک جودو و... که ان شااهلل در 
موارد، ارتقاء سطح فنی رشته های مختلف ورزشی خواهد بود.
در کنار تمامی نکات ذکر شده، مبحث توانمندسازی نیروی 
و  داوری  و  مربیگری  مختلف  دوره های  برگزاری  و  انسانی 
ارتقاء سطح دانش مربیان و داوران را در سال گذشته داشتیم 
و  ملی  درجه2  2دوره  و  ملی  درجه3  مربیگری  21دوره  که 
اروند  آزاد  منطقه  در  مختلف  رشته های  در  داوری  16دوره 
میزبانی شده است که عزیزانمان از آبادان و خرمشهر غالب 

شرکت کننده را به خود اختصاص دادند.

تدوین طرح راهبردی ورزش و جوانان 
منطقه آزاد اروند

در سال گذشته توانستیم از طرح راهبردی ورزش و جوانان 
دانشگاه های  همکاری  و  مشارکت  با  که  اروند  آزاد  منطقه 
حال  در  کنیم؛  رونمایی  بود،  شده  تدوین  منطقه  در  مستقر 
حاضر با توجه به هدفگذاری ها و استراتژی هایی که در این 
مهم ترین هدف  که  برمی داریم؛  گام  است،  دیده شده  طرح 
در طرح راهبردی ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند با توجه 
به جغرافیا و ظرفیت های آبی که در منطقه است، استفاده از 
این پتانسیل در راستای توسعه ورزش های آبی می باشد که 
پیرو اولین استراتژی استخراج شده، توانستیم طرح راهبردی 
ورزش های آبی منطقه را تدوین کنیم و ان شااهلل با عنایت به 
داشتن یک مشاور مادر در سازمان منطقه آزاد اروند، بتوانیم 
سواحل منطقه شامل اروند کوچک، اروند بزرگ، بهمنشیر و 
کارون را بارگذاری کنیم تا بتوانیم از این ظرفیت و موهبت 
شکل  بهترین  به  داده  قرار  ما  اختیار  در  خداوند  که  بزرگ 
استفاده نماییم، چراکه این موقعیت و پتانسیل تا امروز مغفول 
مانده و تحت هیچ شرایطی از آن بهره برداری نشده است؛ اما 
به احداث اسکله هایی  در طول یکی دو سال گذشته موفق 
شدیم تا بتوانیم تعدادی از رشته های آبی را راه اندازی کنیم 
طرح  در  که  استراتژی هایی  به  توجه  با  نزدیک  آینده  در  تا 
سرآمد  بتوانیم  شده،  استخراج  آبی  ورزش های  راهبردی 
ورزش های آبی در کشور باشیم، چراکه بیشترین منابع آبی 

در منطقه ما وجود دارد.

تاسیس و تجهیز ورزشگاه ها در منطقه آزاد اروند
و  آبادان  شهرهای  در  ژیمناستیک  سالن  دو  حاضر  حال  در 
خرمشهر را به صورت تخصصی مشغول به تجهیز و فراهم 
کردن امکانات هستیم، در حال آماده کردن چاله ابر سالن ها 
هستیم؛ سالن آبادان تقریبا تکمیل شده و رو به افتتاح است و 
سالن خرمشهر نیز طی چند روز آینده پیمانکار مشغول به کار 
خواهد شد. همچنین در برنامه ها، توسعه ورزشی روستایی را 
داریم که این اتفاق مستلزم ایجاد زیرساخت های الزم است 
و تاکنون توانستیم در 6روستای منطقه زمین چمن مصنوعی 
را احداث نماییم که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت؛ همچنین 14خانه روستایی در منطقه را افتتاح کردیم؛ 
کما اینکه در منطقه، خصوصا شهر آبادان شدیدا نیاز به زمین 
تیم های  از  23تیم   چراکه  داریم،  فوتبال  برای  بزرگ  چمن 
آبادان  از  کشور،  و  استان  در  مختلف  لیگ های  در  حاضر 
افزایش  بیشتر  زمین های  به  را  ما  نیاز  مسئله  این  و  هستند 
می دهد، لذا سازمان منطقه آزاد اروند بودجه ای را برای این 
امر تخصیص داده تا بتوانیم با مشارکت شهرداری آبادان یک 
زمین چمن بزرگ را که جانمایی شده و ان شااهلل به زودی 

پیمانکار مشخص خواهد شد، احداث نماییم.
در بحث ایجاد زیرساخت ها نیز در سال گذشته خانه کاراته 
افتتاح نمودیم؛ همچنین  را  آبادان و 2زمین چمن مصنوعی 
برنامه ریزی  خرمشهر  کشتی  خانه  ساخت  برای  توانستیم 
کلنگ   و  شده  مشخص  پروژه  پیمانکار  که  باشیم  داشته 
به زمین زده  مجموعه توسط وزیر محترم ورزش و جوانان 

شد و مشغول پیش برد کار هستیم.

تهیه بانک اطالعاتی 
در جهت استعدایابی در منطقه

با تدوین طرح راهبردی ورزش منطقه، تمامی نقاط قوت و 
ضعف، فرصت ها و تهدیدها به صورت کامل استخراج خواهد 
شد؛ لذا در طرح راهبردی که در تاریخ دهم تیرماه سال97 
رونمایی شد، تمام زوایا به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته 
و استراتژی ها نیز مشخص شده است که بتوانیم برنامه ریزی 
مناسبی برای ورزش منطقه و همچنین استعدادیابی در این 
زمینه داشته باشیم تا به بهترین شکل به اهداف مورد نظر 
بانک اطالعاتی که اکنون در اختیار داریم، یک  لذا  برسیم؛ 

بانک اطالعاتی جامع و مطلوب است و همچنین هیات های 
صورت  به  ماه  سه  هر  که  کردیم  مکلف  را  منطقه  ورزشی 
منظم و متناوب گزارش های خود را ارائه دهند تا این بانک 

اطالعاتی را در هر دوره به روزرسانی نماییم.

هدفگذاری بر روی رشته های 
با ظرفیت قهرمانی در اروند

در سال92 تعداد قهرمانان ملی و بین المللی منطقه 7نفر بوده 
و در پایان سال97، 69قهرمان ملی و بین المللی داشتیم که 
سیدایوب  آقای  جهان  قهرمانی  توانستیم  خداوند  لطف  به 
موسوی را در رشته وزنه برداری داشته  باشیم و در پاراآسیایی 
جاکارتا نیز حائز مقام شدیم و خانم برقول توانستند مقام نقره 
انفرادی و مدال طالی تیمی شطرنج نابینایان را کسب کنند.
با هدفگذاری که بر روی ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان 
و کم بینایان داشتیم، به دنبال این هستیم که در 4سال آینده 
حداقل سه سهمیه را در رشته هایی ازجمله تیراندازی، جودو و 
شطرنج کسب کنیم و ان شااهلل مجددا خانم برقول را در رشته 
شطرنج داشته باشیم، که کار بسیار بزرگی است و امیدواریم 
با برنامه ریزی بتوانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.

توسعه ورزش اروند با احداث 
دهکده المپیک آبادان

از طریق مدیرعامل محترم سازمان منطقه  در سال گذشته 
داشتیم؛  خوزستان  استاندار  جناب  با  را  مذاکراتی  اروند،  آزاد 
المپیک در آبادان ساخته شود؛  موافقت شد که یک دهکده 
دارد که  استادیوم وجود  این شهر یک  اینکه در  به  توجه  با 
تصمیم  شده؛  رها  نیمه کاره  که  است  50سال  به  نزدیک 
محل  این  در  و  گردد  تخریب  استادیوم  این  که  شد  گرفته 
پیرو  المپیک احداث شود.  پیرامون آن، دهکده  و زمین های 
استاندار  مدیرعامل سازمان،  میان  مذاکراتی  همین موضوع، 
و وزیر ورزش و جوانان انجام شد و پیش نویس موافقت نامه 
تنظیم گردید، به این صورت که 30درصد سازمان منطقه آزاد 
اروند، 30درصد استانداری و 30درصد وزارت ورزش و جوانان 
و  جامع  مجموعه  که یک  المپیک  دهکده  احداث  پروژه  در 
به  مجموعه  این  طراحی  کنند.  سرمایه گذاری  است،  مجهز 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمران  مهندسی  معاونت 
وزارت  به  و  انجام  طراحی  که  گردید،  محول  خوزستان 
ورزش و جوانان ارسال شد. در حال حاضر پیگیر هستیم تا 
موافقت نامه اصلی و نهایی را پیرو پیش  نویس، تنظیم نماییم. 
زمانی  آقای  آن جناب  راس  در  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
نهایی،  موافقت نامه  امضای  از  پس  که  دارد  آمادگی  کامال 

عملیات ساخت پروژه را شروع کند.
این دهکده المپیک عالوه بر قابلیت میزبانی رویدادها، می تواند 
باشد، چراکه  اردوهای مختلف ورزشی  برگزاری  برای  محلی 
استاندارد و زمین های چمن  شامل چندین سالن چندمنظوره 
به  توجه  با  و  می باشد  100نفری  تماشاگر  ظرفیت  با  بزرگ 
آبادان  اروند و شهر  آزاد  قرابت و تشابه آب  و هوایی منطقه 
با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، می توان اردوهای 
این کشورها را در این دهکده برگزار نمود. همچنین استخرهای 
دوقلوی بانوان و آقایان، جاده سالمت و پیست دو و میدانی در 
این مجموعه تعبیه شده است. امیدواریم بتوانیم موافقت وزیر 
ورزش و جوانان را هم دریافت کنیم تا هر چه زودتر عملیات 
ساخت را آغاز نماییم، ضمن آن که زمین های پیرامونی استادیم 
پنج مهر نیز تملک شده است و کامال آماده شروع کار هستیم.

هدفگذاری جهت جذب سرمایه گذار 
در بخش ورزش اروند

خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  جذب  زمینه  در  متاسفانه 
اما در هر صورت کارهای  بوده ایم،  در حوزه ورزش ضعیف 
معاونت  طریق  از  اینکه  ازجمله  است،  شده  انجام  کوچکی 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، محوطه  و زمینی که 
در جوار ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قرار داشت، به 
بخش خصوصی واگذار شده است و این سرمایه گذار مشغول 
این  از  اعظمی  بخش  که  می باشد  مجموعه ای  احداث  به 
حوزه  به  است،  متری  مکان مسقف 10هزار  که یک  پروژه 

و فعالیت های ورزشی مربوط می شود.

توسعه ورزش های آبی 
با نگاه به ظرفیت های منحصربه فرد منطقه

حاضر  حال  در  منطقه،  در  آبی  ورزش های  توسعه  جهت  در 
4اسکله راه اندازی شده و یک اسکله نیز افتتاح گردیده است 
را  آبی  ورزش های  بحث  آن  در  که  هستیم  این  دنبال  به  و 
راه اندازی  منظور  بدین  که  اسکله ای  مهم ترین  باشیم.  داشته 
زده شده  بر روی کارون  و  زیر پل خرمشهر  اسکله ای  شده، 
با  با مذاکراتی که  دارد.  را  قایقرانی  اکثر رشته های  است که 
شرکت پاالیش نفت داشتیم، در دریاچه بریم در شهر آبادان 

نیز رشته های جت اسکی و فالی بورد نزدیک به 6ماه است 
که راه اندازی شده و به دنبال این هستیم که در این دریاچه 
رشته های دیگر را نیز افزوده و توسعه دهیم. در اروند کوچک 
نیز برخی از رشته های قایقرانی ازجمله دراگون بوت و کانوپولو 
فضاهای  و  اسکله ها  این  اما  می شود.  داده  آموزش  مردم  به 
ورزشی برای منطقه بسیار کم است، چراکه ظرفیت های بسیار 
آزاد  منطقه  در محدوده  آبی  در حوزه ورزش های  گسترده ای 
اروند وجود دارد؛ ولی با توجه به اینکه طرح راهبردی ورزش 
منطقه تدوین شده و در اختیار مشاور مادر سازمان قرار گرفته و 
این مشاور در حال برنامه ریزی برای ساحل سازی اروند کوچک 
و بزرگ، کارون و بهمنشیر است، بارگذاری های مناسبی برای 
اینکه اسکله های مختلفی در نقاط گوناگون داشته  باشیم، دیده 
شده است و به دنبال این هستیم که سرمایه گذاران را برای 
بخش های مختلف رشته های آبی داشته باشیم، چراکه برخالف 
اینکه برخی از رشته های ورزشی ظرفیت درآمدزایی را ندارند، 
رشته های آبی عالوه بر درآمدزا بودن، زودبازده نیز می باشد. 
تاکنون با چند سرمایه گذار درخصوص سرمایه گذاری در بخش 
جت اسکی مذاکراتی داشته ایم که یکی از سرمایه گذاران در 
حال حاضر در دریاچه دهکده بریم آبادان مشغول به فعالیت 
شده است و مردم نیز عالوه بر آموزش دیدن، به صورت کامل 

از امکانات این دریاچه استفاده می کنند.

حمایت های مالی و معنوی سازمان 
منطقه آزاد اروند از تیم های ورزشی منطقه

سازمان منطقه آزاد اروند سیاستگذاری خود را جهت حمایت های 
مالی و معنوی، بر روی تیم های حاضر در منطقه آزاد متمرکز 
فوتبال  تیم  هزینه های  بخش  بیشترین  ازجمله  است؛  کرده 
پرداخت  اروند  آزاد  آبادان توسط سازمان منطقه  نفت  صنعت 
می شود، همچنین غالب هزینه های تیم کارون اروند خرمشهر 
که در لیگ یک کشور حضور دارد، از طریق سازمان منطقه آزاد 
اروند ساپورت می  شود. عالوه  بر این، برای اینکه بتوانیم برای 
این دو تیم  نیز بسترسازی کنیم، سعی کرده ایم اکثر هزینه های 
21تیمی که در لیگ استان و در رده های مختلف سنی حضور 
دارند را تقبل نماییم. تالش بر این بوده که از طریق تمامی 
که  شده اند  اعزام  کشور  قهرمانی  مسابقات  به  که  تیم هایی 
زیرمجموعه هیات های ورزشی منطقه بوده اند، حمایت سازمان 

منطقه آزاد اروند را داشته اند.

برگزاری رویدادها با هدف 
توسعه گردشگری ورزشی در اروند

اداره ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند در برگزاری رویدادهای 
اینکه، وقتی  ابتدا  را دنبال کرده است؛  ورزشی چند رویکرد 
تیم های  خوبی را داشتیم که در مسابقات شرکت می کردند و 
می توانستند روی سکوی قهرمانی بروند و یا شانس قهرمانی 
که  بود  این  هدف مان  دومین  می کردیم.  میزبانی  را  داشتند 
دره های  در  ورزشکاران کشور خصوصا  به  را  منطقه  بتوانیم 
نماییم  برای ورزشکاران  انگیزه  ایجاد  تا هم  پایه بشناسانیم 
اینکه وقتی در دره پایه تمرکز می کنیم، این عزیزان  و هم 
معموال با خانواده در منطقه حضور پیدا می کنند، چراکه غالبا 
این  و  می  نمایند  شرکت  مسابقات  در  والدین  با  نونهاالن 
موضوع باعث توسعه گردشگری ورزشی در منطقه می شود. 
همچنین برای اولین بار کار مشترکی با باشگاه صنعت نفت 
آبادان انجان دادیم، اینکه تور استادیوم گردی برگزار نمودیم 
و با توجه به قدمت زیاد استادیوم تختی آبادان و بازی های 
قدیمی که در این استادیوم برگزار شده و از اولین بازی های 
کشور بوده، دو بار این تور با حضور گردشگران از شهرهای 
مختلف کشور برگزار گردیده و مورد استقبال نیز قرار گرفته 
است و در پی این هستیم که این تور را مجددا و در رشته های 

دیگر ازجمله گلف، انجام دهیم.

حمایت سازمان منطقه آزاد اروند
 از ورزش های دیرین در منطقه

پیست گلف آبادان، دومین پیست گلف کشور است و دارای 
18گرین استاندارد می باشد و متاسفانه به دلیل جنگ تحمیلی 
تمامی زیرساخت های آن به طور کامل از بین رفته و با توجه 
به توافقات و پیگیری های مدیرعامل محترم سازمان منطقه 
آزاد اروند و معاون محترم توسعه سازمان، توانستیم مشاوری 
کامل  طراحی  حال  در  مشاور  این  که  بگیریم  اختیار  در  را 
طرح های  از  یکی  جزء  و  است  پیست  این  برای  جامعی  و 

سرمایه گذاری برای بخش خصوصی می باشد.
که  دارد  وجود  منطقه  در  سوارکاری  پیست  یک  همچنین 
که  کرده ایم  تمرکز  آن  روی  بر  که  است  3سال  به  نزدیک 
استاندارد  کامال  پیچ های  دارای  و  دارد  وسعت  150هزارمتر 
می باشد که طبق صحبت کارشناسان، استانداردترین پیست 
سوارکاری کشور از لحاظ ابعاد است. در فروردین ماه امسال نیز 
به مدت 3هفته کورس قهرمانی کشوری بهاره در این پیست 
را در منطقه  این مسابقات  نیز  برگزار گردید و سال گذشته 
میزبانی کردیم. در حال حاضر مشغول به استانداردسازی به 
پیست  این  در  فضای سبز  زیباسازی خصوصا  و  فضا  لحاظ 
و  است  بوده  بزرگی  بسیار  پروژه  که  هستیم؛  سوارکاری 
کشور  در  اسب  قبرستان  اولین  اینکه  به  توجه  با  امیدواریم 
نیز در همین مجموعه قرار دارد، بتوانیم در حوزه گردشگری 

ورزشی در این قسمت هم فعالیت و دستاورد داشته باشیم.

سخن پایانی
قرار  منطقه  ورزش  کنار  در  که  کسانی  تمامی  از  انتها  در 
گرفتند، تمامی مسئولین و مدیران منطقه، هیات های ورزشی، 
اصحاب رسانه، ورزشکاران و خانوا ده های شان، همه افرادی 
مهربان  و  خونگرم  مردمان  و  کردند  کمک  ورزش  به  که 
منطقه  ورزش  امیدوارم  و  می کنم  قدردانی  و  تشکر  منطقه، 
به جایی که استحقاقش را دارد، برسد؛ زیرا این اتفاق آرزوی 

جوانان و همه مردمان منطقه می باشد.
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اخبار منطقه آزاد انزلی

میزان  سال ۹۷  ماه  دوازده  زمانی  دوره  در 
آزاد  منطقه  در  شده  محقق  سرمایه گذاری 
فزونی  ریال  ۱۰۰۷۹میلیارد  رقم  از  انزلی 
ریالی  ۸۳۹۶میلیارد  با  مقایسه  در  و  گرفت 
منطقه  این  در  سال ۹۶  مشابه  مدت  در  که 
افزایش ۲۰درصدی در  بیانگر  تحقق یافت، 
مهم  شاخص  این  دستورالعمل های  اجرای 

اقتصاد مقاومتی است.
جذب  زمینه  در  و  دیگر  سوی  از 
علی رغم  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
غیرقانونی  تحریم های  از  ناشی  مشکالت 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  امریکا،  دولت 
تحقق  و  جذب  به  موفق  سال ۹۷  طول  در 
۵۷.۵میلیون دالر شد که در برابر ۵۱میلیون 
رشد  از  شد،  محقق  سال ۹۶  در  که  دالری 
در  خارجی  سرمایه گذار  جذب  ۱۳درصدی 

این منطقه خبر می دهد.
تعداد  سال ۹۷  در  گزارش،  این  براساس 
سوی  از  صادره  سرمایه گذاری  مجوزهای 
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت 
رسید  ۸۱مجوز  مرز  به  انزلی،  آزاد  منطقه 
که در قیاس با ۷۸مجوز صادره در سال ۹۶ 
افزیش  دهنده  نشان  بود،  شده  صادر 
مجوز  صدور  تعداد  در  ۴درصدی  حدود 

سرمایه گذاری در این منطقه است.
از  شده  اظهار  سرمایه  است،  ذکر  به  الزم 
در  صادره  سرمایه گذاری  ۸۱مجوز  سوی 
سال ۹۷ افزون بر ۵۰۳۱۶میلیارد ریال اعالم 
برابر  در  ۸درصدی  رشدی  بیانگر  که  شد 
در سال ۹۶  اظهار شده  ریال  ۴۶۵۸۹میلیارد 

است.
۸۱مجوز  فعالیت  حوزه های  اساس،  این  بر 
از  سال ۹۷  در  صادره  سرمایه گذاری 
خدمات  زمینه های  در  سازمان  این  سوی 
دانش بنیان،  و  )های تک(  فناور  گردشگری، 
اقامتی،  تولیدی، خدماتی،  واحدهای  احداث 
و  مسکونی  مجتمع های  و  هتل  ساخت 
و  تفریحی  مجموعه های  ایجاد  همچنین 

گردشگری بوده است.
بنا بر این گزارش، تداوم سیاست ها حمایتی 
و  سرمایه گذاران  از  سازمان  این  تشویقی  و 
چارچوب  در  منطقه  این  اقتصادی  فعالین 
مقاومتی  اقتصاد  دستورالعمل های  تحقق 
باید مهم ترین دالیل استمرار مسیر رشد  را 
در  اخیر  سال های  طی  انزلی  آزاد  منطقه 
از  یکی  عنوان  به  سرمایه گذار  جذب  مسیر 
آزاد  مناطق  عملکرد  مهم ترین شاخص های 

عنوان کرد.
حمایتی  طرح های  در  ثبات  بر  عالوه 
که  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریتی 
منجر به رونق فضای کسب و کار در سطح 
از  بهره برداری  و  تکمیل  است،  منطقه شده 
مهم ترین پروژه زیرساختی منطقه و مناطق 
آزاد کشور یعنی مجتمع بندری کاسپین که 
کشور  منطقه ای  مراودات  در  بسزایی  نقش 
نمایشگاه های  از  میزبانی  نمود،  خواهد  ایفا 
تخصصی و حضور در نمایشگاه های داخلی 
تولیدی  واحدهای  همراهی  با  خارجی  و 
از  گسترده  حمایت  منطقه،  صادراتی  و 
شرکت های فناور و دانش بنیان در کنار رفع 
مشکالت واحدهای تولیدی- صنعتی منطقه 
که منجر به فعال شده بالغ بر ۷۰واحد راکد 
اقدامات  مهم ترین  از  باید  را  است  شده 
حمایت  برای  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
فعالین  سایر  و  تولیدی  سرمایه گذاران  از 
و  تولیدی  گردشگری،  اقتصادی،  حوزه های 

دانش بنیان اعالم نمود.
گذشته،  سال  یک  ظرف  است،  گفتنی 
بر  عالوه  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
نستراک،  بین المللی  کریدور  فعال سازی 
قزاقستان،  چین،  جدید  کریدور  شد  موفق 
تجاری  مسیرهای  کند؛  عملیاتی  را  ایران 
ترانزیت  در  تسریع  و  تسهیل  موجب  که 
کشور  و  منطقه  این  طریق  از  کاال 
ارزیابی های  در  که  موضوعی  شد،  خواهد 
مهمی  شاخص  عنوان  به  سرمایه گذاری 
برای  جغرافیایی  نقطه  هر  در  جهت حضور 
پذیرفته  اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری 

شده است.

تحقق ۱۰۰۷۹میلیارد ریالی 
سرمایه گذاری در سال ۹۷ 

در منطقه آزاد انزلی

و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور،  رضا  دکتر 
طی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
یادداشتی با عنوان »استفاده از مزیت نسبی 
در  تولید  رونق  راه  رقابتی؛  مزیت  ایجاد  و 

کشور« به بررسی این موضوع پرداخت.
حمایت و خرید کاالی تولید داخل، موجب 
جذب نیروی انسانی، اشتغال زایی و افزایش 
بنابراین  می شود؛  ملی  درآمد  و  تولید 
و  تولید  روی  پیش  چالش های  شناسایی 
باید  ایران  اقتصاد  اشتغال در عرصه کنونی 
در دستورکار همه دستگاه ها قرار گیرد و با 
مصرف کاالی ایرانی زمینه برای حمایت از 
تولید داخلی و سرمایه گذاری، اشتغال زایی و 

کاهش وابستگی به واردات فراهم شود.
و  تولید  سال  عنوان  به  امسال  نام گذاری 
به  بیانگر عمق حساسیت ها نسبت  اشتغال، 
جوانان  بیکاری  ازدیاد  و  کار  بازار  وضعیت 
دستگاه ها  همه  و  است  فارغ التحصیالن  و 
همت  اشتغال زایی  برای  باید  مجموعه ها  و 
حال  همین  در  بیایند.  میدان  به  و  کنند 
نسبت  رویکردها  برخی  در  تا  است  الزم 
انجام شود و  اشتغال اصالحاتی  و  تولید  به 
زیرساخت های الزم برای تحریک بازار کار 

به نحو شایسته فراهم شود.
کنونی،  مشکالت  از  اقتصاد  برون رفت  راه 
در  و  است  تولیدی  اقتصاد  به  ویژه  توجه 
این مسیر باید به مزیت های نسبی و ایجاد 
جدی  توجه  تولید  برای  رقابتی  مزیت های 
کرد. از آنجا که در اقتصاد ایران به مزیت های 
نسبی برای تولید توجه چندانی نشده، تولید 
داخلی به  خوبی شکل نگرفته است. از این 
می بیند  سرمایه گذار  یک  که  زمانی  جهت 
و  باالست  تولید  در  سرمایه گذاری  ریسک 
نیست،  فراهم  سرمایه گذاری  برای  شرایط 
برای سرمایه گذاری  انگیزه ای  به  طور قطع 
بنابراین  نمی شود.  عرصه  این  وارد  و  ندارد 
یک تغییر ساختاری در بخش اقتصاد دولتی 
ریسک  که  است  نیاز  خصوصی  بخش  و 
پیدا  کاهش  تولید  بخش  در  سرمایه گذاری 

کند.
و  اقتصاد  بخش  در  ساختاری  تغییر  برای 
تولید باید بر مزیت های نسبی تولید تمرکز 

رقابتی  مزیت  و  نسبی  مزیت  تفاوت  کنیم؛ 
این است که مزیت رقابتی خلق شدنی است، 
اما مزیت نسبی براساس شرایط محیطی در 
از  یکی  نمونه  به  عنوان  دارد.  وجود  کشور 
به آن در کشور  باید  اکنون  موضوعاتی که 
این است که  می توان گاز  توجه ویژه کرد، 
را  گاز  بتوان  اگر  و  کرد  کاال  به  تبدیل  را 
می شود  این   معنایش  نمود،  کاال  به  تبدیل 
که در کشور مزیت نسبی تولید داریم و در 
صنایع  از  بسیاری  که  می بینیم  راستا  این 
مانند صنعت پتروشیمی، فوالد، سیما، کاشی 
از  بخش هایی  و  پروژه ها  جزء  آن،  مانند  و 
ما   و  دارند  نسبی  مزیت  که  هستند  صنعت 
می توانیم در این زمینه کار کنیم و صادرات 
ارز و  به قیمت  توجه  با  و  افزایش دهیم  را 
بخش  این  ارز،  قیمت  رفتن  باالتر  با  حتی 
پیدا  می کند و در  بیشتری  از صنعت مزیت 
باید بیشتر روی آن کار کرد و  سال جاری 

برنامه ریزی درازمدتی برای آن داشت.
مورد  از صنعت که  می تواند  دیگری  بخش 
است  پاالیشگاهی  صنایع  گیرد،  قرار  توجه 
که ما در این بخش نیز دارای مزیت نسبی 
زیادی هستیم. با توجه به اینکه مابه التفاوت 
قیمت ارز بین قیمت این کاالها مانند بنزین، 
بین  پاالیشگاهی  فرآورده های  و  گازوئیل 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان داشت:

ایران و دیگر کشورها، بخصوص کشورهای 
همسایه، بسیار زیاد است؛ یعنی قیمت این 
محصوالت در کشورهای دیگر باالست و در 
ایران به دلیل پرداخت یارانه جهت صادرات 
مناسب است، ما ظرفیت خوبی در این زمینه 
مورد  صادرات  بخش  در  می تواند  و   داریم 
موجب  دیگر  سوی  از  اما  گیرد؛  قرار  توجه 
قاچاق سوخت و مواد پتروشیمی نیز  می شود. 
یعنی  حوزه،  این  در  می توانیم  ما   این  بنابر 
باید  و  کنیم  کار  پاالیشگاهی  محصوالت 
و  دهد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  را  آن  دولت 
رقابتی  مزیت های  یکسری  بخش  این  در 
نسبی  مزیت  به  توجه  با  تا  شود  ایجاد  هم 
که داریم، در بخش صادرات کشور تاثیرگذار 

باشد.
روی  کشور  در  می توان  که   دیگری  بخش 
مزیت  دارای  زمینه  این  در  و  کنیم  کار  آن 
نسبی هستیم، تولید برق از گاز است و برق 
تولیدی را به کشورهای همسایه خود مانند 
و  بفروشیم  هستند،  برق  نیازمند  که  عراق 
ارز صادراتی آن را برگردانیم. هر چقدر ارز 
از  بخش  این  شود،  قیمت  افزایش  دچار 
پیدا  می کند. عالوه  صنعت، مزیت بیشتری 
باعث  ارز  قیمت  که  دیگری  مقوله  این،  بر 
محصوالت  بخش  شده،  آن  رقابتی  مزیت 

که  می شود  باعث   این  است.  کشاورزی 
صادر  را  خود  مازاد  محصوالت  بتوانیم  ما 
به  نیاز  این  و  بازگردانیم  را  آن  ارز  و  کنیم 

برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی دارد.
باعث  ارز  قیمت  بودن  باال  دیگر  سوی  از 
مزیت  صنعت  از  بخش هایی  در  که  شده 
در  هم  نسبی  مزیت  و  شود  ایجاد  رقابتی 
کشور وجود دارد که موارد ذکر شده  می تواند 
رویکردهای ما در بخش صنعت باشد؛ این 
امور  می تواند منجر به رونق تولید و افزایش 

صادرات شود.
برنامه ریزی های  در  باید  که  دیگری  حوزه 
این  گیرد،  قرار  توجه  مورد  مسئوالن 
صنایع  از  توجهی  قابل  بخش  که  است 
اولیه  مواد  از  آن  در  و  است  وارداتی  ما 
دیگر  به  عبارت  می شود.  استفاده   وارادتی 
تولیدات ما واردات محور است و این نیاز به 
اینکه  به  توجه  با  یعنی  دارد؛  ویژه  نگاهی 
۸۵درصد وارادات کشور کاالهای واسطه ای 
و سرمایه ای تولیدات را تشکیل  می دهند و 
مناسب  قیمت  با  را  اولیه  مواد  نتوانیم  اگر 
ما  صادرات  بخش  به  کنیم،  کشور  وارد 
این بخش  باید در  لذا  خدشه وارد  می شود؛ 
تسهیالت و برنامه ریزی هایی انجام شود تا 
هم مواد و کاالها با قیمت مناسب و متعارف 
وارداتی، وارد کشور شوند و هم قیمت هایی 
باشند که بخش تولید را دچار مشکل نکنند.
دلیل  به  ما  بازرگانی  بخش  حاضر  حال  در 
ندارد  مناسبی  شرایط  ارز،  قیمت  بودن  باال 
این بخش  در  نظر  می رسد که کشور  به  و 
وارد  سرمایه  اندازه  از  بیش  و  شده  اشباع 
به  باید  بازرگانی  بخش  است.  شده  کشور 
به  جدی  آسیب  که  شود  مدیریت  گونه ای 
آن وارد نشود و آنها با تغییر فعالیت شغلی و 
تجاری بتوانند به کارهای خود ادامه دهند تا 
از اتالف سرمایه ها در کشور پیشگیری شود 
و  تولید  مدار  وارد  را  آن سرمایه ها  بتوان  و 

ارزش افزوده کرد. 
با این توصیف به نظر  می رسد راه برون رفت 
به  تولید و رونق بخشی  از مشکالت حوزه 
این صنعت؛ شناسایی و توجه به مزیت های 

نسبی و ایجاد مزیت های رقابتی است.

استفاده از مزیت نسبی و ایجاد مزیت رقابتی؛ راه رونق تولید در کشور
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با رشد 20 درصدی نسبت مدت مشابه 
صورت پذیرفت:

انزلی

و  مدیره  وحید طالب پور عضو موظف هیات 
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در سال جاری 
و  صادرات  افزایش  راستای  در  تولید  رونق 
رویکردهای  از  داخلی کشور  نیازهای  تامین 
اصلی سازمان در اجرای منویات مقام معظم 
می باشد،  سال ۹۸  شعار  با  مطابق  رهبردی 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  داشت:  اظهار 
تأامین،  زنجیره های  الزامات  به  ویژه  توجه 
فرآیند  نگاه  براساس  و  توزیع  و  تولید 
رونق  جهت  الزم  تمهیدی  اقدامات  محور، 
و  فنی  خدمات  صنعتی،  حوزه های  در  تولید 
اعم  کشاورزی  و  خانگی  مشاغل  مهندسی، 
شیالت،  گلخانه ای،  زراعی،  محصوالت  از 

دامپروری و غیره را انجام خواهد داد.
از  یک  هر  رقابتی  و  نسبی  مزیت های  وی 
مناطق آزاد را مزیت مضاعفی جهت اجرای 
شعار رونق تولید ارزیابی و پیشنهاد کرد که 
سامانه  همچون  کارهایی  و  ساز  طراحی  با 
کسب و کار مناطق آزاد، زمینه ارتقاء سطح 
ویژه  و  آزاد  مناطق  هماهنگی  و  همکاری 
بیشتر  چه  هر  رونق  راستای  در  اقتصادی 
اشتغال  و  صادرات  افزایش  مسیر  در  تولید 

بیشتر فراهم می شود.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
تولید  به  بخشی  نگاه  انزلی  آزاد  منطقه 
کننده  محدود  را  صنعتی  یا  و  کارخانه محور 
به  جامع  نگاه  اعمال  خواستار  و  کرد  قلمداد 
حوزه های مرتبط با تولید در ابعاد خوشه های 
تولید و زنجیره های آن شد و تصریح نمود: 
کشورمان  از  نقطه  هر  در  که  تولیداتی  باید 
تشویق  مورد  را  است  نسبی  مزیت  دارای 
تولیدی  محصوالت  تا  داد  قرار  حمایت  و 
تبدیل به مزیت رقابتی منطقه شده و ضعف 
و کمبودهای احتمالی پیش روی تولید را با 
ظرفیت ها  تمامی  از  بهره گیری  و  همفکری 
در  مالحظه  قابل  جهش  به  دستیابی  جهت 

رونق تولید رفع نمود.
منطقه  سازمان  مدیره  هیات  موظف  عضو 

رونق تولید در راستای افزایش صادرات و تامین نیازهای داخلی
 رویکردهای اصلی سازمان منطقه آزاد انزلی

آزاد انزلی با اشاره به عملکرد ممتاز سازمان 
در حوزه صادرات و صادرات مجدد در سطح 
در  که  گذشته  سال های  ظرف  آزاد  مناطق 
دکتر  تشویقی  و  حمایتی  سیاست های  سایه 
رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و  صادرات  از  آمد،  دست  به  سازمان 
صادرات مجدد حدود ۴۰۰میلیون دالری کاال 
گفت:  و  داد  خبر  سال ۹۷  در  منطقه  این  از 
محصوالت  تولید  ظرفیت  از  بهره گیری 
دامپروری،  شیالت،  گلخانه ای،  زراعی، 
خدمات فنی و مهندسی و مشاغل خانگی و 
غیره با توجه به توانمندی های استان گیالن 
در  صنعتی  تولیدات  کنار  در  کشور  شمال  و 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

دستور کار سازمان قرار گرفته و در عین حال 
با توجه به شرایط پیش روی کشور، رویکرد 
مهم ترین  جزء  نیز  داخلی  نیازهای  تامین 
اولویت های برنامه های این سازمان در سال 

جاری است.
با  و  اخیر  سال های  طی  کرد:  اضافه  وی 
اقتصاد  برنامه های  و  سیاست ها  اجرای 
مقاومتی، افزون بر ۷۰واحد تولیدی-صنعتی 
راکد، فعال شده و مجموع واحدهای تولیدی 
منطقه به بالغ بر ۱۳۰واحد افزایش یافته که 
از  شرکت ها  این  کشور  داخل  به  صادرات 
مرز ۶۵۰میلیارد تومان در سال گذشته عبور 
کرده و این در حالی است که ۲۰واردکننده 
کاال به منطقه آزاد انزلی با حمایت و تشویق 
سازمان به تولید روی آورده اند؛ موضوعی که 
سوی  از  و  بوده  توجه  قابل  آزاد  مناطق  در 
بیشتری  جدیت  با  جاری  سال  در  سازمان 

پیگیری خواهد شد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 

منطقه آزاد انزلی توجه به تولید خدمات فنی 
و مهندسی و محصوالت فناورانه خصوصا در 
بخش فناوری اطالعات را موضوع مهمی در 
رونق تولید عنوان کرد و با اشاره به فعالیت 
بالغ بر ۸۰شرکت فناور در این منطقه افزود: 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دیگر  ماموریت 
عملکردی  شعاع  در  تولید  رونق  زمینه  در 
تکیه  با  استان های همجوار  و  استان گیالن 
و  استراتژیک  لجستیکی،  ظرفیت های  بر 
ژئوپلتیک بنادر واقع شده در محدوده منطقه 
مشخصا مجتمع بندری کاسپین و بندر انزلی 
این  هم افزایی  و  هم پیوندی  با  که  است 
کارخانجات  تولید  اولیه  مواد  تامین  حلقه ها، 
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  کشور  داخل 
تسهیالت  و  خدمات  ارائه  و  منطقه  قانونی 
این  برنامه های سال ۹۸  جدید، در دستورکار 

سازمان قرار دارد.
به  اینکه  بیان  با  طالب پور  وحید  مهندس 
تولیدکنندگان  توجه  قابل  استقبال  دلیل 
صنعتی  شهرک  منطقه،  این  در  حضور  به 
افزود:  است،  احداث  حال  در  منطقه  جدید 
سازمان  این  تولید  رونق  پیشنهادی  راهبرد 
فرآیندهای  با  مرتبط  مختلف  بخش های  در 
تولید ازجمله در بخش های تسهیل در تامین 
نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی، تالش 
تمام شده  بهای  قیمت  کاهش  جهت  در 
بانکی،  موانع  رفع  بهره وری،  افزایش  تولید، 
با  مرتبط  موانع  دیگر  و  بیمه ای  مالیاتی، 
توجه  منطقه،  صنعتی  فضای  توسعه  تولید، 
بیشتر به واحدهای کوچک و متوسط مرتبط 
با زنجیره تامین و تولید صنایع بزرگ، تاکید 
متوسط  تکنولوژی  با  و  فناور  واحدهای  بر 
کشاورزی،  تولیدات  بیشتر  رونق  باال،  به 
صادرات  جهت  بسته بندی  صنایع  راه اندازی 
یا صادرات مجدد، جایگزینی واردات پوشاک 
با  مرتبط  صنایع  پوشاک،  صنایع  توسعه  با 
بندری  مجتمع  با  متناسب  بنادر  جدید  نسل 
کاسپین می باشد و بر همین اساس روند امور 

دنبال خواهد شد.
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گزارش:
حسین مرادی

منطقه آزاد چابهار در یکی دو سال گذشته مورد توجه محافل اقتصادی، با توجه 
به نگاه توسعه گری که در این منطقه وجود دارد، قرار گرفته است؛ منطقه ای که با 
توجه به رفع تحریم از بندر چابهار به عنوان تنها بندری اقیانوسی ایران و همچنین 
حضور هندی ها در طرح توسعه بندر چابهار، به نقطه توسعه اقتصادی کشور و 

همچنین هاب ترانزیت باری در ایران شناخته شده است.
منطقه آزاد چابهار در کنار همه ظرفیت ها و مزیت هایی که در دل خود دارد، بستری 
مناسب در جهت رونق اقتصادی با نگاه صادرات محور می باشد؛ منطقه ای که از 
منظر استراتژیک یکی از مهم ترین مناطق ایران محسوب می شود و طرح های 
بزرگی زیرساختی و توسعه ای که در این منطقه آزاد وجود دارد، نویدبخش افقی 
روشن در مسیر توسعه در این نقطه از کشور است. تکمیل طرح توسعه بندر 
چابهار، اتصال خط راه آهن اصلی کشور از طریق زاهدان به چابهار که این پروژه 
پیشرفت فیزیکی خوبی هم داشته و حضور صنایع بزرگ و باالدستی مانند فوالد 
و پتروشیمی در این منطقه که برنامه بدل شدن چابهار به قطب سوم پتروشمی 
در کشور را بشارت می دهد، همه و همه اهمیت این منطقه کمتر توسعه یافته 
در سال های دور را نشان می دهد که می توان آینده تحول اقتصاد کشور را در 

جنوبی ترین نقطه شرقی کشور مشاهده نمود.
اهمیت سواحل مکران و توجه ویژه نظام حاکمیتی کشور بر این سواحل با توجه 
به ظرفیت ها و پتانسیل های آن و همچنین طبیعت بکر و سواحل پهناور در کنار 
کوه های مریخی و جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی، ظرفیت بزرگی در 
مسیر توسعه گردشگری این منطقه در آینده نزدیک نیز است. شاید چابهار را باید 
دید تا مجموعه ای کامل از پتانسیل های اقتصادی، تولیدی، ترانزیت و گردشگری 

را لمس و باور کرد.
از ظرفیت ها  در هفته گذشته سردبیران و مدیران رسانه های سراسری کشور 
در  شده  انجام  زیرساخت های  و  گردشگری  تولیدی،  پتانسیل های صنعتی،  و 
منطقه آزاد چابهار بازدید کردند؛ در این سفر چهار روزه گروه رسانه  ای با حضور 
در واحدهای تولیدی منطقه، از نزدیک با تولیدات و همچنین بازدید از فوالد و 
پتروشیمی مکران با کارها و نقش توسعه گر منطقه آزاد چابهار در آبادانی و ایجاد 
اشتغال و امید در بین جوامع محلی بیش از پیش آشنا شدند که در ادامه گزارشی 

از این تور رسانه ای را می خوانید.

مجتمع فوالد مکران

پروژه فوالد مکران یکی از حلقه های زنجیره فوالد به نام احیای مستقیم، در 
در حال ساخت  چابهار  آزاد  منطقه  در محدوده  به مساحت 300هکتار  زمینی 
می باشد. ظرفیت این مجتمع 1.6میلیون تن در سال است و بزرگترین تک مدول 
در ایران است، برج اصلی مجتمع به ارتفاع 110متر و بتن ریزی 40متری در کف 
سازه در حال ساخت می باشد که تمامی تجهیزات ساخته شده و نصب شده در 
این مجتمع توسط متخصصین داخلی طراحی و ساخته شده است. این مجتمع در 
زمان بهره برداری نیاز به 400مترمکعب آب در ساعت دارد که تامین این آب به 
واسطه آب شیرین کن از دریا تامین خواهد شد. در این پروژه، 130میلیون یورو وام 
از صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا کرده و شرکت با یک برنامه ریزی مشخص 
این ابرپروژه را ظرف 30ماه آماده بهره برداری خواهد نمود. این پروژه در زمان 
راه اندازی در حدود 350نفر اشتغال زایی مستقیم و در حدود 2000نفر اشتغال زایی 

غیرمستقیم در منطقه خواهد داشت.

شهرک پتروشیمی مکران

شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران در راستای نشست هیات محترم دولت 
در مرکز استان سیستان و بلوچستان و انتخاب منطقه آزاد چابهار به عنوان قطب 
آتی توسعه صنعت پتروشیمی به ثبت رسید. شهرک پتروشیمی مکران با مساحتی 
بیش از 1200هکتار در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار واقع شده است 
 GTX که فاز نخست آن شامل طرح های متانول، اوره و چندین طرح پیشرفته
می باشد. ظرفیت تولیدی فاز نخست این شهرک در حدود 8.5میلیون تن در سال 
پیش بینی شده که عمده محصوالت آن صادراتی و مابقی محصوالتی است که 
به عنوان خوراک برای مجتمع های پتروشیمی و صنایع پایین دستی در نظر گرفته 
شده و یا وارد بازارهای کشور خواهد شد. همچنین قرار است جهت تکمیل زنجیره 
ارزش محصول، صنایع پایین دستی نیز در شهرک پتروشیمی مکران احداث شود. 
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران، متولی ایجاد زیرساخت ها و امور زیربنایی 
متمرکز  تامین سرویس های جانبی  پتروشیمی مکران،  جهت ساخت شهرک 
)یوتیلیتی(، توسعه و احداث انبارها، پایانه ها و مخازن صادراتی، احداث خطوط 
نیز مدیریت شهری شهرک  و  لوله هفتم سراسری(  )از خط  متان  گاز  انتقال 
پتروشیمی مکران است. در واقع این شرکت به عنوان متولی توسعه و ایجاد 
سومین قطب صنعت پتروشیمی کشور بعد از ماهشهر و عسلویه، در منطقه آزاد 

چابهار می باشد.
مجتمع های پتروشیمی پیش بینی شده در فاز نخست شهرک پتروشیمی مکران 
به طور تقریبی روزانه 30میلیون استاندارد مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارند؛ گاز 
طبیعی مورد نیاز این شهرک از طریق خط لوله هفتم سراسری گاز که هم اکنون 
تا ایرانشهر کامل شده است و به زودی خط لوله انتقال گاز از ایرانشهر به چابهار 

توسط این شرکت تکمیل خواهد شد، تامین می گردد.
با  نشست  این  در  مکران  پتروشیمی  شهرک  مدیرعامل  منیری ابیانه  علیرضا 
سردبیران و مدیران رسانه های سراسری کشور بیان داشت: منطقه آزاد چابهار 
یکی از قطب های اقتصادی کشور با نگاه به توسعه سواحل مکران و توسعه اهداف 
اجتماعی و اقتصادی در منطقه در قالب سیاست کلی نظام در نظر گرفته شده 
است. به دنبال این سیاست ابالغی، 48پروژه مصوب در سواحل مکران با برآورد 
سرمایه گذاری 63میلیارد دالری  تعریف شد، که همه این پروژه ها در قالب ستادی 
به نام »ستاد توسعه سواحل مکران« با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دبیری 

وزیر محترم دفاع، مدیریت و راهبری می شود. 

از این حجم پروژه، در حدود 50درصد به قطب سوم پتروشیمی تخصیص پیدا 
کرده است و این نشان دهنده اهمیت موضوع پتروشیمی در این منطقه است. 
براساس مصوبه هیات دولت در سال 90 قرار شد که شهرک پتروشیمی در زمینی 
به مساحت 1200هکتار با ایجاد 18پلنت پتروشیمی مبتنی بر خوراک گاز متان 
در دستور کار قرار گیرد؛ تاکیدی که بر ایجاد این قطب پتروشیمی در این منطقه 
انجام شده، خروج از سیاست خام فروشی است تا وارد صنایع پایین دستی شویم؛ در 
نقشه این مجتمع خط انتقال گاز برای این 18واحد پتروشیمی با یوتیلیتی خاص و 

نیز خط انتقال محصول به بندر شهید بهشتی طراحی شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سواحل مکران به بازار مصرف محصوالت پتروشیمی 
پتروشمی،  نزدیک ترین هاب محصوالت  حال حاضر  در  است،  نزدیک  بسیار 
عسلویه می باشد که با این نقطه در حدود 1200کیلومتر فاصله دارد و با توجه به 
این نکته که چین و هند که بزرگترین خریداران محصوالت پتروشیمی هستند، 
نسبت این موضوع با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه بسیار با اهمیت 
است، خصوصا در حوزه حمل و نقل دریایی، با توجه به کریدور طراحی شده در 
منطقه سواحل مکران برای انتقال اقالم به کشورهای همسایه ایران، این منطقه 
از محدودیت ها مستثنی است که این یکی از مزیت های مهم این منطقه و سواحل 
مکران می باشد. یکی دیگر از موضوعات در پلنت های پتروشمی ما، الزام شده که 
از فن آوری هایی استفاده کنیم که از سطح باالتری برخوردار باشند تا موارد زیست 
محیطی را به چالش کشیده نشود، که در این خصوص تمامی مجوزهای الزم 

را دریافت کرده ایم.
منیری ابیانه در ادامه گفت: براساس یک طرح ریزی اقتصادی که در سال 95 انجام 
دادیم، به این نتیجه رسیدیم که در فاز اول ضرورت دارد که شش پلنت را برای 
احداث به همراه خط انتقال گاز و خط انتقال محصول به بندر شهید بهشتی 
برنامه ریزی کنیم؛ از شش پلنت برنامه ریزی شده، 5واحد GTX و یک پلنت اوره 
در  داوطلب سرمایه گذاری  این خصوص شش سرمایه گذار  در  است .  آمونیاک 
منطقه شدند که دو سرمایه گذار در حال اجرای پروژه می باشند؛ شرکت بدر شرق 
و شرکت پتروشیمی سینا، که شرکت بدر شرق در حدود 30درصد پیشرفت طرح 
و شرکت پتروشیمی سینا هم در حدود 20درصد پیشرفت طرح را داشته است. از 
دیگر سرمایه گذاران، پتروشیمی خلیج فارس است که زمین اختصاص پیدا کرده؛ 
شرکت مینوی نصر و شرکت کیمیا صنعت مپنا و پترو فرهنگ آریا که همه این 
شرکت ها زمین را در اختیار گرفته اند و همچنین تاسیسات جانبی که در دست خود 
شرکت پتروشیمی مکران است، توسط شرکت شستان در حال انجام می باشد و 
همچنین بحث کریدور انتقال محصول به بندر شهید بهشتی هم توسط شرکت 
شستان در حال سرمایه گذاری است و این کریدور، طی قرارداد 20ساله که 4سال 
احداث و 16سال بهره برداری است، در اختیار بندر شهید بهشتی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شهرک پتروشیمی مکران درخصوص کریدور انتقال خوراک اذعان 
داشت: به هر حال وقتی سرمایه گذاران می خواهند در پروژه مشارکت کنند و 
وارد منطقه شوند، اصلی ترین محدودیتی که با آن مواجه می گردند، بحث رسیدن 
خوراک به مجتمع است؛ این موضوع سبب شد که وزارت دفاع در سال 95 با یک 
پیگیری خیلی جدی، داوطلب احداث خط انتقال گاز در این پروژه شد. باید این 
نکته را که گاز برای صنعت مانند آب برای کشاورزی است، مورد توجه قرار دهیم؛ 
از این رو وزارت دفاع داوطلب سرمایه گذاری حدود دو هزار میلیارد تومانی طرح 
انتقال خط گاز از ایرانشهر به چابهار شد، که این خط در حدود 300کیلومتر مسافت 
دارد و وزیر دفاع و وزیر نفت پیگیر این موضوع هستند و امیدواریم  که تا پایان 
سال 99 شاهد ورود گاز به استان سیستان و بلوچستان و چابهار باشیم و مستحضر 
هستید که بیشترین مصرف گاز متان را همین سومین قطب پتروشیمی ایران دارد؛ 
اما برنامه ای که ما در حال پیگیری آن هستیم، صرفا پتروشیمی مکران نیست و 
رساندن این خط به مصارف صنعتی دیگر در منطقه و حتی مصارف شهری هم 
تکلیف ما است که با یک نگاه تکمیل گرا این موضوع را دنبال می کنیم و امیدواریم 
که از 6پلنت فاز اول، دو فاز عملیاتی که در حال احداث هستند، تا سال 1401 به 

بهره برداری برسند.

خانه فرهنگ چابهار

با توجه به برنامه سازمان منطقه آزاد چابهار در جهت تعامل با جامعه محلی خانه 
فرهنگ چابهار طراحی و در حال احداث می باشد. این مرکز را با توجه به خال ای 

که در منطقه درخصوص ارتباط با جامعه محلی وجود داشته، ایجاد کرده است. 
در خانه فرهنگ چابهار، کتابخانه، سالن مطالعه، کارگاه هنری، فضاهای آموزشی، 
خانه هنرمندان، نگارخانه، فروشگاه عرضه کتاب و آثار فرهنگی، کافه فرهنگ و 
هنر و واحد های مختلفی تعبیه شده است. این مرکز در دو طبقه در پیکره تجاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار و با هزینه اجرایی 36میلیارد ریالی در حال احداث 

می باشد و تاکنون در حدود 20درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ورزشگاه ورنا

ورزشگاه ورنا به  عنوان مجهزترین ورزشگاه جنوب شرق کشور با ظرفیت 2هزار 
نفر و زیربنای 5هزار و 700متر و 17میلیارد تومان سرمایه گذاری، ساخته  شده 

است.
این ورزشگاه با هدف توسعه زیربناهای ورزشی در منطقه آزاد چابهار و جذب 
گردشگر ورزشی، مطالعات دهکده ملی المپیک به مساحت 40هکتار به پایان 

رسیده است.
در این دهکده، مجموعه ای از زیرساخت های ورزشی در همه کالس ها، شامل 
ورزشی،  سالن های  آبی،  ورزش های  سرسرای  کریکت،  زمین  فوتبال،  زمین 

اول،  فاز  در  که  شد  خواهد  ساخته  مهمانسرا  و  چندمنظوره  استخر  بدنسازی، 
اولویت احداث زمین و ورزشگاه کریکت می باشد. شایان ذکر است که 80درصد 
ملی پوشان کریکت کشور از اهالی چابهار و کنارک هستند؛ چابهار مستعد برگزاری 
مسابقات بین المللی کریکت است و ورزشگاه در استانداردهای بین المللی نیز برای 

کریکت در دهکده المپیک ساخته خواهد شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص 
مسئولیت اجتماعی سازمان بیان داشت: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان اولین منطقه آزاد که سند مسئولیت اجتماعی 
را تدوین کرده است، یکی از مسئولیت های مهم سازمان را توسعه ورزش قرار 
دادیم؛ مجموعه ورزشی ورنا چابهار با چشم انداز 70هکتار، شامل بخش های متعدد 
ورزشی با نگاه رفع نیاز کلیه رشته های ورزشی در منطقه، استان و بین المللی با 
توجه به موقعیت خاص چابهار در حال ساخت می باشد. مجموعه دوهزار نفری ورنا 
در حال حاضر به بهره برداری رسیده است و پروژه بعدی این مجموعه، ورزشگاه 
کریکت می باشد که قراردادهای اجرایی با پیمانکار منعقد شده و در چند ماه آینده 
عملیات ساخت آن مجموعه نیز آغاز خواهد شد و امیدواریم در طول چهار سال 

آینده بتوانیم این پروژه ورزشی را تکمیل نماییم.
محمداکبر چاکرزهی درباره ورزشی های اختصاصی منطقه چابهار گفت: چند رشته 
ورزشی مخصوص چابهار است، ازجمله موج سواری، کریکت و فوتبال ساحلی 
رشته هایی هستند که سازمان منطقه آزاد چابهار به صورت همه جانبه در حال 
حمایت از آنها است و حتی تعدادی از بازیکنان تیم ملی رشته های ذکر شده، 
از اهالی چابهار می باشند. ما در سال گذشته اعزام تیم موج سواری چابهار را به 
مسابقات ژاپن داشتیم و حمایت کردیم، در حال حاضر تیم کریکت چابهار برای 

مسابقات به دبی اعزام شده است.
وی افزود: برای تکمیل زیرساخت های ورزشی در مناطق روستایی نیز یکسری 
توسعه  ازجمله  کرده ایم،  برنامه ریزی  آینده  سال  و  جاری  سال  برای  اقداماتی 
ورزش های روستایی و حمایت از تیم های ورزشی روستایی و سایر میزبانی هایی را 
که در منطقه انجام می دهیم. در بهمن ماه سال گذشته میزبان مسابقات بین المللی 
بوکس با حضور بیش از 12تیم از کشورهای مختلف بوده ایم و برنامه هایی برای 
میزبانی مسابقات بین المللی در سال پیش رو را هم داریم. یکی از مشکالتی که در 
سطح استان داریم، این است که استعدادهای ورزشی بسیار خوبی وجود داد، ولی 
نیاز به اسپانسرهای ورزشی برای پیشرفت دارند؛ همه هدف سازمان منطقه آزاد 
چابهار این است که بتوانیم استعدادهای منطقه را حمایت کنیم تا در سطح ملی و 
بین المللی ظاهر شوند و بتوانیم در سطوح باال شاهد مقام آوری استعدادهای محلی 

در حوزه های ورزشی باشیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در ساخت زمین کریکت اظهار داشت: در 
سال جاری ساخت زمین کریکت اختصاصی با سرمایه گذاری بیش از 70میلیارد 
تومان در دستورکار سازمان قرار دارد، که این زمین با استاندارهای بین المللی ایجاد 
خواهد شد و به یقین یکی از ظرفیت های منطقه و استان در برگزاری مسابقات 
بین المللی کریکت خواهد بود. در حال حاضر تیم های منطقه برای مسابقات و 
استفاده از زمین کریکت به دبی سفر می کنند، با ایجاد این ظرفیت می توانیم از 
کشورهای همسایه درخصوص جذب تیم های ورزشی برای ورزشگاه کریکت 

بهره مند شویم.

مجموعه گردشگری لیپار

در راستای ایجاد فضاهای گردشگری در پسکرانه ساحلی منطقه آزاد چابهار، 
احداث فاز دوم مجموعه گردشگری لیپار با مساحت 30هکتار در پیکره یکم 
تجاری منطقه آزاد چابهار در حال ساخت می باشد. این مجموعه گردشگری با 
سرمایه گذاری 306میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد چابهار تا پایان سال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.

بندر چابهار
بندر چابهار یکی از بنادری است که از چندی پیش به دلیل حضور سرمایه گذارهای 
هند برای توسعه آن و همچنین رفع تحریم از این بندر، مورد توجه قرار گرفته 
است. بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور دارای اهمیت بسیار زیادی در حوزه 
ترانزیت کاالیی دریایی و نیز تکمیل زنجیره کریدورهای ترانزیتی برای کشور 

بسیار مهم و حیاتی می باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در نشست با سردبیران و مدیران 
رسانه های سراسری کشور درخصوص مزیت های بندر چابهار بیان داشت: در پایان 
سال 96 و ابتدای سال 97 در حدود 1700متر اسکله به بندر چابهار اضافه شده و 
بندر چابهار، تنها بندری است که به واسطه عمق بسیار باال و آبخور عمیقی که 
دارد، هیچ محدودیتی برای پذیرش انواع کشتی ها چه تجاری و چه نفتی با هر 
حجمی را ندارد و نیز بحث محدودیت تخلیه و بارگیری کاال است که با توجه به 
تجهیزات مدرنی که امروز در بندر چابهار وجود دارد و مورد بهره برداری قرار گرفت 
این محدودیت نیز برداشته شده است. پس از تکمیل زنجیره خدمات رسانی که در 
بندر چابهار انجام شد، بازاریابی بسیار خوبی که در این خصوص در جهت جذب 
فعالین حوزه تجارت دریایی صورت گرفت و از صاحبان کاال تا خطوط کشتیرانی و 
همچنین فورواردهای منطقه ای که در فرآیند بازاریابی ما قرار داشتند، پیشنهادات 
زیادی را دریافت نمودیم که این امر باعث برنامه ریزی برای درنظر گرفتن تخفیفات 
و تشویقات تعرفه ای و غیرتعرفه ای در بندر چابهار فرای تشویق های که در بنادر 
دیگر و حتی خود بندر چابهار در گذشته بود، به صورت خاص طراحی شد و این 
مشوق ها باعث گردید که در سال گذشته در حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری بخش خصوصی را در بندر شاهد باشیم. این مشوق ها موجب شد که بندر 
چابهار در سال گذشته رتبه چهارم بندر کانتینری کشور را به خود اختصاص دهد 
و بندری که در سنوات گذشته جز بنادر هشتم کانتینری بود، امروز به عنوان بندر 
چهارم کانتینری کشور محسوب می شود و کل حجم باری بندر چابهار از ابتدای 
تاسیس تا سال 97 بسیار عدد محدودی بوده، اما در سال گذشته شاهد بیشترین 
آمار تخلیه و بارگیری در تاریخ چابهار در بندر چابهار صورت گرفته است که نشان 

دهنده هدفگذاری درستی در این منطقه در جهت کمک به اقتصاد کشور است.
بهروز آقایی درباره علت خارج شدن چابهار از تحریم های آمریکا اظهار داشت: ما 

سعی کردیم که بندر چابهار را به کشورهایی که منافع مشترک با ما دارند و هم 
کشورهایی که متحد آمریکا هستند و می توانند چانه زنی کنند، گره بزنیم تا بندر 
چابهار از تحریم ها و بسیاری از محدودیت هایی که برای کشور ما ایجاد کردند، 
معاف شود. در این خصوص تفاهم نامه ای میان ایران، افغانستان و هند صورت 
گرفت که پس از تایید در مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید و امروز 
تفاهم نامه چابهار نامیده می شود که به واسطه این تفاهم نامه، توانستیم منافع 
هند و افغانستان را به بهترین شکل ممکن به چابهار گره بزنیم. در سال 97، 
9کشتی از کاالهای اساسی را از هندوستان به افغانستان از مسیر ترانزیتی چابهار 
در قالب 10هزار تردد کامیونی منتقل کردیم ؛ در این میزان کاالیی که انتقال داده 
شده توسط یک شرکت، با نگاه اقتصادی ترانزیت جاده صورت گرفته است و به 
عنوان نمونه هر کانتینری که از سایر بنادر به افغانستان با هزینه سه هزار دالر 
می رسید، امروز با هزینه حدود 1800دالر از مسیر چابهار به افغانستان می رسد؛ 
این موضوع کامال ملموس و محرز شد که مسیر چابهار با توجه به زمان بسیار 
کمتر نسبت به سایر بنادر، از قیمت اقتصادی بسیار بهتری نیز برخوردار است و 
از این رو هند و پاکستان را بر آن داشت تا چانه زنی درخصوص بهره گیری از بندر 
چابهار را در مقابل آمریکا مطرح کنند و امروز شاهد معافیت بندر چابهار در مقابل 

تحریم ها هستیم.

مجموعه اقامتگاه های سنتی »ُدر بلوچ«

مجموعه اقامتگاه های سنتی »ُدر بلوچ« در روستای آبکان منطقه آزاد چابهار 
قرار گرفته  است. این مجموعه در مساحتی به وسعت 2.5هکتار بنا شده و عالوه 
بر اقامتگاه های سنتی، دارای رستوران، کافی شاپ و اقامتگاه vip می باشد. این 

مجموعه تازه تاسیس، همچنان مراحل آماده سازی خود را طی می کند و اگرچه 
شامل 50اقامتگاه می شود، اما در حال حاضر 16واحد آن با ظرفیت 64نفر امکان 

پذیرایی از گردشگران را دارد.
زیبا شهرت  باغات و درختان  به داشتن  آزاد چابهار  آبکان در منطقه  روستای 
دارد، زیتون محلی یا گواوا، نارگیل، چیکو، بیدام، تمبر هندی، لیمو امانی و... از 

محصوالت باغات زیبای این بخش از استان سیستان و بلوچستان است.

مرکز تکثیر و پرورش کروکدیل

واحد تکثیر و پرورش کروکدیل با سرمایه گذاری 50میلیارد ریالی در 2مرحله در 
منطقه آزاد چابهار در حال احداث می باشد؛ مزرعه چندمنظوره تکثیر و پرورش 
کروکدیل و پارک حیات وحش در زمینی به مساحت پنج هکتار و در مدت سه 

سال در پیکره هفت منطقه آزاد چابهار احداث خواهد شد.
مدیر مرکز تکثیر و پرورش کروکدیل بیان داشت: در مرحله نخست اجرای این 
امور 250نفر به طور  طرح در قسمت های مختلف نگهداری، پرورش و سایر 

مستقیم و 500نفر به طور غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
وی ادامه داد: با راه اندازی این طرح، ساالنه هزار سر کروکدیل تولید می شود و 
تمام قسمت های این حیوان ازجمله گوشت، پوست و ناخن قابل استفاده است و 

عالوه بر فواید اقتصادی، این طرح زمینه جذب گردشگران را نیز فراهم می کند.
وی تصریح کرد: تکثیر و پرورش کروکدیل در منطقه آزاد چابهار به معرفی حیات 

وحش این منطقه نیز کمک می کند.

مزرعه پرورش شترمرغ

شرکت مکران ساحل آرامش در سال 96 با هدفگذاری پرورش زنجیره ای شترمرغ 
افریقایی و استرالیایی، به منظور محرومیت زدایی و اشتغا  زایی در استان سیستان و 

بلوچستان شروع به فعالیت نموده است.
 EMU بخش های مختلف این مرکز شامل پرورش شترمرغ مولد از هر دو نوع
و Ostrich، واحد جوجه کشی و  پرورش جوجه، واحد پرواری، کشتارگاه، واحد 
تولید محصوالت پوستی مانند کیف، کفش ، کمربند و... ، واحد تولید محصوالت 
آرایشی بهداشتی براساس روغن شترمرغ، تولید محصوالت پر شترمرغ، تولید کود 
دامی و واحد گردشگری شامل محل آموزش، فروشگاه، رستوران و استراحتگاه 
اقامتی می باشد. این پروژه بر روی 73هکتار زمین در منطقه آزاد چابهار در حال 
اجرا است و با توجه به منابع و امکانات دیرین و سنتی استان، کل سازه های این 
پروژه با استفاده از علم، صنعت طبیعی و زیبای فراموش شده بلوچی ساخته شده 

است.
طبق تفاهم نامه همکاری که میان صندوق کارآفرینی امید و شرکت مکران ساحل 
آرامش، در راستای ساماندهی و حمایت از پرورش، تولید و فرآوری شترمرغ در 
پیکره 7 منطقه آزاد چابهار امضاء شده، قرار است که در فاز نخست این تفاهم نامه، 
250خانوار جهت دریافت تسهیالت 12میلیون تومانی با بهره صفر درصد به 
صندوق کارآفرینی امید معرفی  شوند و به هر خانوار تعداد 20قطعه جوجه و غذای 
6ماهه جوجه های شترمرغ تحویل و شرکت مکران ساحل آرامش منطقه آزاد 
چابهار پس از 6ماه با نرخ مصوب، شترمرغ های پرورش داده شده را خریداری 

نماید.
به خانوارهایی که در امر پرورش و پرواربندی شترمرغ مشارکت می نمایند، توسط 
صندوق کارآفرینی امید سیستان و بلوچستان تسهیالت 12میلیون تومانی بدون 

بهره با تنفس دو ساله پرداخت می گردد.

گزارش سفر مدیران و سردبیران رسانه های سراسری کشور به منطقه آزاد چابهار:

ریتم منظم نبض توسعه بر پیکر چابهار
گفتنی است خانوارهایی که جوجه شترمرغ جهت پرورش تحویل می گیرند، توسط 
را  آموزش های الزم  بلوچستان  و  استان سیستان  کارشناسان جهاد کشاورزی 

خواهند دید.
شایان ذکر است، 70درصد شترمرغ فرآوری شده و به  صورت پوست و روغن به 
اروپا به ویژه کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می گردد.

چای سوفیا

شرکت  نگین صنعتی جنوب  به عنوان یک واحد فعال در عرصه صنایع غذایی و 
اختصاصا  واردات و بسته بندی  انواع چای با کیفیت باال و در سطح استانداردهای 
جهانی از سال 1385 فعالیت خود را با نام تجاری »سوفیا« در منطقه آزاد تجاری-
 صنعتی چابهار آغاز نموده است. این شرکت در فضایی به مساحت 2000مترمربع 
زیر بنای تولید و با مدرنترین ماشین آالت بسته بندی چای، محصوالتی با کیفیت با 
نگاه بازار داخل و صادارت به کشورهای مختلف در حال تولید و بسته بندی می باشد.
مدیرعامل شرکت نگین صنعتی جنوب درخصوص محصوالت تولیدی این شرکت 
اظهار داشت: کلیه محصوالت چایی این واحد تولیدی وارداتی است و از کشورهای 
کنیا، سیالن و هندوستان وارد می شود و کارهای بسته بندی و فرآوری در این واحد 
صورت می گیرد. عمده بسته بندی چای شرکت در قوطی های فلزی است که واحد 
قوطی سازی مختص شرکت را هم در جهت تامین باکس های بسته بندی در منطقه 
ایجاد کرده ایم. عمده محصوالت شرکت در سطح کشور توزیع می شود و در حدود 

12درصد از کل تولید را هم به کشورهای استرالیا و انگلیس صادرات می کنیم. 
مهندس فرحناکی درخصوص حجم تولید این مجموعه اذعان داشت: در این واحد 
تولیدی، 4800تن در سال تولید چای بسته بندی داریم. در مجموعه تولیدی ما 
واحد تحقیق و توسعه بازار با توجه به بازار هر کشوری محصول منحصر به آن بازار 

را تولید می کند و نسبت به بازار، محصول انحصاری تولید می کنیم.
مدیرعامل شرکت  نگین صنعتی جنوب درباره مشکالت صادرات محصوالت 
تولیدی چای بیان کرد: در سال 97، چای در گروه یک کاالیی قرار داشت و ارز 
دولتی می گرفت و از این رو صادرات این محصول به خارج از کشور کامال ممنوع 
بود؛ از چند ماه گذشته با توجه به حذف چای از گروه یک و ورود این کاال به 
گروه دو کاالیی، امکان صادرات برای این محصول مهیا شده است اما مشکل 
تخصیص ارز با قیمت کاالی اساسی و نرخ نیمایی در گروه دو است که بالطبع 

نرخ چای را به دو برابر افزایش خواهد داد.

شرکت ماهوربافان بلوچی

شرکت ماهوربافان بلوچی در سال 97 و ظرف مدت هشت ماه در محدوده منطقه 
آزاد چابهار افتتاح شد. از آبان ماه سال 97 تولید در این شرکت آغاز گردید. در این 
شرکت در حدود 40نفر مشغول به کار می باشند؛ عمده مواد اولیه شرکت وارداتی 
است. تولید شرکت شامل انواع تورهای صیادی است که با توجه به سفارش 

صیادان تورهای مخصوص هر منطقه تولید می شود. 
به گفته مدیرکارخانه، ازجمله مشکالت عمده در بخش تخصیص ارز برای خرید 

مواد اولیه است که با توجه به مشکالت انتقال ارز با مشکالتی مواجه هستند.
عمده  که  دارد  تولید  توان  حاضر 600تن  حال  در  بلوچی  ماهوربافان  شرکت 
محصوالت مصرف داخلی دارد و در حال مذاکره برای صادارت به کشورهای 

همسایه هم می باشند.

شرکت ردای حریر آمیتیس

شرکت ردای حریر آمیتیس از بهمن ماه سال 97 فعالیت خود را در منطقه آزاد 
چابهار آغاز کرده و فعالیت اصلی شرکت، تلفیقی از سوزن دوزی بلوچ بر روی 

مانتوهای رسمی و اداری می باشد.
این شرکت توانسته در طول چهار ماه که از شروع فعالیتش می گذرد، در حدود 
150نفر را در روستاهای اطراف چابهار جذب کارهای سوزن دوزی کند. در ابتدا 
انجام کارهای سون دوزی به  مانتوها در کارگاه برش می خورد و سپس برای 
روستاهای اطراف برده شده و در اختیار بانوان هنرمندان در روستاها قرار می گیرد 

و کار پس از تکمیل به کارگاه برای دوخت نهایی منتقل می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت ردای حریر آمیتیس درخصوص مزیت منطقه آزاد چابهار 
در جهت راه اندازی این واحد تولیدی اظهار داشت: وجود هنرمندان سوزن دوز در 
منطقه بلوچستان و مزیت های منطقه آزاد، مهم ترین دلیل ایجاد واحد تولیدی ما 
در این منطقه بوده است و همچنین در جهت عرضه محصوالت، فروشگاهی را در 
همین منطقه راه اندازی کرده ایم که محصوالت پس از تولید به آن فروشگاه جهت 
عرضه به مشتریان ارائه می شود. همچنین با توجه به نفیس بودن تولیدات شرکت، 

با سفارتخانه های مختلف هم در حال مذاکره هستیم تا در فضاهای صنایع دستی 
خود در سفارت های ایران در کشورهای خارجی محصوالت شرکت را هم در جهت 

معرفی و هم بسترسازی برای ورود به بازرهای جهانی معرفی و عرضه کنند.
خانم شیران زایی در ادامه افزود: با کارگروه مد و لباس مذاکراتی داشته ایم تا حدود 
1000واحد کارگاهی را در منطقه ساماندهی کنیم؛ تاکنون در حدود 800واحد 
شناسایی شدند تا پس از طی مرحله مجوزدهی، شرایط پرداخت وام به عنوان 
مشاغل خانگی به این هنرمندان فراهم شود و بتوانیم کارهای نفیس و باکیفیت را 

از این کارگاه ها خریداری نماییم. 

کتابخانه سیار روستای رمین

عبدالحکیم بهار، مسئول کتابخانه کوچک روستای رمین به سبب عالقه مندی به 
کتاب و کتابخوانی در یک کانکس، کتابخانه ای را دایر کرده است و یک تنه در 
حال توسعه فرهنگ کتابخوانی در روستا و منطقه می باشد؛ زحمتی که با استقبال 

اهالی محله، محرکی برای توسعه این اتفاق در روستای رمین شده است.
بهار درخصوص راه اندازی کتابخانه سیار روستا بیان داشت: به واقع در روزهای آغازین 
فکر نمی کردم استقبال زیادی از این کار شود و بچه ها به سمت کتاب بیایند. در ابتدا 
با حدود 400جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان کار را شروع کردیم و نکته جالب 
این بود که همه کتاب ها در طول دو تا سه ماه همه خوانده شدند. در ادامه این مسیر 
و با توجه به استقبال بچه ها از این طرح، تصمیم گرفتیم که سبدهای کتابی را تهیه 
کنیم. در حدود 120سبد کتاب با موضوعات مختلف را تحویل اسکه دادیم تا این 
کتاب ها را به دریا بفرستند، تقریبا این سبد کتاب ها بین دو تا سه ماه بین صیادان در 
دریا می چرخید و حتی خودشان کتاب ها را بین خودشان هم رد و بدل می کردند و 
پس از این مدت، کتاب ها به کتابخانه برمی گشتند. به دلیل رطوب دریا وقتی کتاب ها 
برمی گشت، بهم ریخته بود؛ ولی این اتفاق برای ما بسیار ایجاد انگیزه می کرد و خود 

صیادان هم پیگیر کتاب ها بودند و این روند را تا به امروز ادامه داده ایم.
وی در ادامه افزود: در حدود 50باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان ثبت کرده ایم 
که هر باشگاه نزدیک به 15نفر عضو دارد و با توجه به استقبالی که از این طرح 
شد، ما بخش های مختلف را در حوزه کتاب در روستا جدا و توزیع کردیم و در حال 

حاضر این کانکس صرفا بخش کودک و نوجوان است.

شرکت سپید پالست

شرکت سپید پالست با سرمایه گذاری مشترک ایران و پاکستان با سرمایه گذاری 22میلیارد 
تومان در سال 95 در منطقه آزاد چابهار راه اندازی شده است. این واحد تولیدی در ماه 500تن 
نایلکس تولید می کند که 98درصد محصول خود را به افغانستان و پاکستان صادر می نماید 

و در حال حاضر نیز برای 90نفر اشتغال  مستقیم ایجاد کرده است.
اصغر بلوچ مدیرعامل این واحد تولیدی اظهار داشت: با توجه به این نکته که بنده 
از بومیان منطقه هستم، تصمیم گرفتم در جهت کمک به اشتغال جوانان منطقه 
این واحد تولیدی را با نگاه صادراتی به کشورهای همسایه راه اندازی کنم و در این 
مسیر با حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار این کارخانه را در این منطقه راه اندازی 
کردیم و به جهت توسعه فعالیت مان، در حال راه اندازی واحد تولید کیسه های 
زباله از بازیافت و مواد زائد خطوط تولیدی کیسه های پالستیکی خود نیز هستیم.

راه اندازی ماشین سیار خیمه شب بازی در چابهار

در ادامه این سفر، نشستی با خانم ستاره اسکندری در خصوص طرح ماشین خیمه 
شب بازی در چابهار داشتیم؛ طرحی که با نگاه فرهنگی و اجتماعی می خواهد در 
کنار ایجاد شادی در بین کودکان بلوچ، فرهنگ کهن نمایش در ایران را با نگاهی 

متفاوت در مقابل چشمان کودکانی از جنس آفتاب به نمایش دربیاورد.
ستاره اسکندری درخصوص این طرح بیان داشت: زمانی که برای اولین بار و به 
جهت حضور در جشنواره بین المللی مد و لباس به چابهار ورود کردم، در آن سفر 
به واقع جذب این سرزمین زیبا شدم و هنگامی که به میان مردمان این منطقه که 
سال هاست طعم محرومیت را کشیده اند رفتم، دل کندن از این خاک برایم سخت 
شد؛ به همین خاطر نشستی با آقای دکتر کردی مدیرعامل محترم سازمان منطقه 
آزاد چابهار برگزار کردیم و ایشان با طرح راه اندازی اولین ماشین خیمه شب بازی 

سیار در کشور در منطقه آزاد چابهار موافقت کردند و این طرح ایجاد شد. 
زمانی که من این طرح را اجرا کردم و استقبال و عکس العمل کودکان را دیدم، بسیار 
تحت تاثیر قرار گرفتم؛ نشستن، لبخند و همنوایی با موسیقی این نمایش در وجود 
کودکان حس بسیار خوب و شادی در من ایجاد می کرد و نکته مهم این طرح این است 
که زبان عروسک، موثرترین زبان بر کودکان است، ما در این طرح به این جمع بندی 
رسیدیم که دو محور را با هم جلو ببریم؛ یکی بحث های آموزشی که در این خطه 
بسیار مهم و تاثیرگذار است که از طریق عروسک ها به بچه ها منتقل شود، چراکه وقتی 
بحث های آموزشی از زبان عروسک ها به بچه ها منتقل می شود آنها این حرف ها را 
گوش می دهند و محور دوم که برای من بسیار مهم بود، اینکه تصویری که از بلوچ ها 
به واسطه فیلم و تصاویری که ما دیده بودیم، تصاویر خوشایندی نبود؛ اما وقتی شما در 
این منطقه تجربه زیستی با بلوچ ها دارید، می بینید که این داستان دقیقا برعکس است 
و موضوعی که برای من بسیار جذاب است ، تاریخ، فرهنگ و افسانه های بلوچستان 
است و به دنبال احیای افسانه های بلوچی و عروسک های بلوچی در این طرح هستم.

وی در پایان گفت: برنامه آینده من، طراحی عروسک هایی است که بتوان از طریق 
آنها قصه های شاهنامه را روایت کرد؛ به این دلیل که اعتقاد دارم داستان های شاهنامه 
باید از چابهار به استان های دیگر و حتی تهران انتقال پیدا کند؛ زیرا وقتی به شهر 
کتاب می روم و می خواهم یک عروسک و یا یک بازی تصویری برای یک کودک 
بخرم، با حجم عظیمی از عروسک های خارجی روبه رو نشوم و بتوانیم تاریخچه و 

فرهنگ خودمان را در قاب عروسک ها و داستان های تاریخی مجددا احیا کنیم.
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نشست سردبیران اقتصادی رسانه های سراسری کشور با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

چابهار سرزمین فرصت ها و مزیت های منحصربه فرد در 
منطقه ای  است؛  کشور  و  منطقه  اقتصادی  توسعه  جهت 
و  کشور  اقیانوسی  دروازه  در  قرارگیری  واسطه  به  که 
دسترسی به آب های آزاد و همچنین رفع تحریم از بندر 
شکوفایی  مسیر  در  روشن  آینده ای  نوید بخش  چابهار، 
گذشته  هفته  است.  منطقه  این  در  فرهنگی  و  اقتصادی 
جمعی از سردبیران و مدیران رسانه های سراسری کشور 
واحدهای  چابهار،  آزاد  منطقه  ظرفیت های  از  بازدید  در 
با  چابهار،  بندر  و  پتروشیمی  فوالد،  مجتمع  تولیدی، 
دستاوردهای سازمان منطقه آزاد چابهار در طول این چند 
در  منطقه  توسعه ای  جهت  خصوص  به  و  تاسیس  دهه 
طول سه سال گذشته بیش از پیش آشنا شدند. همچنین 
اصحاب رسانه نشستی با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
نشست  این  در  که  داشتند  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
اهم دستاوردهای منطقه، کارهای انجام شده و در دست 
آزاد  منطقه  سازمان  هدفگذاری های  و  برنامه ها  و  انجام 
ادامه  در  بیان شد که  از جانب مدیرعامل منطقه  چابهار 

می خوانید.

امروز فصل چابهار است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ابتدا با بیان این 
نکته که امروز فصل چابهار است، بیان داشتک شاید اگر 
توسعه  هم  منطقه  این  کشور  همه  با  همسو  گذشته  در 
نشان  را  خود  زودتر  خیلی  چابهار  تحوالت  می کرد،  پیدا 
می داد، اما امروز این موضوع در چابهار یک الزام است و 
زمان و وقت چابهار رسیده است؛ در یک دوره ای رقابت 
بر  دیگر  زمان  در  و  تکنولوژی  بستر  در  تولید  حوزه  در 
حوزه  در  مختلفی  نهادهای  کل،  در  و  کار  نیروی  بستر 
کل،  طور  به  نقل  و  حمل  و  می کردند  ایفا  نقش  تولید 
جز عواملی بود که در قیمت تمام شده تاثیر داشت، ولی 
در  که  جهشی  با  اما  نمی آمد؛  چشم  به  عنوان  هیچ  به 
خیلی  و  داد  رخ  تکنولوژی  و  اطالعات  ارتباطات،  عصر 
به  تمام شده  قیمت  و  تکنولوژی  نسبت سطح  به  کاال  از 
به  دسترسی  و  نقل  و  حمل  معقوله  شدند،  نزدیک  هم 
اهمیت  هدف  بازارهای  به  کاال  سریع  رسیدن  و  بازار 
حرکت  شاهد  راستا  همین  در  گرفت،  خود  به  ویژه ای 
از  یکسری  بودیم .  هدف  بازارهای  سمت  به  شرکت ها 
شرکت ها از اروپا به چین آمدند و یکسری دیگر به هند 
و حتی خط های تولیدی داشتیم که بر روی کشتی سوار 
کجایی  هر  و  می گرفتند  را  کاال  سفارش  و  می کردند 
حین  در  و  می کردند  حرکت  مقصد  سمت  به  بودند  که 
حرکت تولید می نمودند و به مقصد که می رسیدند، تولید 
اعتراضات مجامع  با  این موضوعات  را تحویل می دادند. 
چند  و شرکت های  شد  محدود  تا حدی  کارگری  حقوق 
و  چین  مانند  بزرگ  بازارهای  در  و  گرفت  شکل  ملیتی 

هند واحدهای تولیدی خود را راه اندازی کردند. 
در این دهه، شاهد یک ثبات اقتصادی خوب در افغانستان 
این کشورها  میانه هستیم که همه  آسیای  و کشورهای 
رشدهای اقتصادی مطلوبی را تجربه می کنند؛ آفریقا هم 
مرکز بسیار خوبی برای بازار محصوالت و هم بخشی در 
خوبی  بسیار  معدنی  ذخایر  به  توجه  با  اولیه  مواد  تامین 
که دارد، است؛ آسیای دور هم مباحث خاص خود را هم 
بازارها در  این  به  انرژی و هم رسیدن  تامین  به واسطه 
بنابراین یک کریدور و هابی در این منطقه  برنامه دارد. 
داریم که این هاب به دالیل بسیار زیادی هم در بحث 
یک  به  شدن  بدل  حال  در  محصول  هم  و  اولیه  مواد 

کانون است که باید این مبادالت را مدیریت کند. 
عمان  دریای  و  فارس  خلیج  و  خاورمیانه  محدوده  در 
خلیج  تکلیف  دهد،  رخ  اتفاق  این  باید  چابهار  منطقه  و 
این  در  گذشته  دهه  در  که  مناقشاتی  به  توجه  با  فارس 
تا حدودی مشخص است و خیلی  بوده ایم  منطقه شاهد 
عظیمی  سرمایه  گذاری های  که  بزرگی  شرکت های  از 
هستند  خروج  حال  در  داده اند،  انجام  منطقه  این  در 
منتقل  دیگر  مناطق  به  را  خود  بندری  توسعه های  و 
بسیار  بندر  دو  هم  فارس  خلیج  از  خارج  در  می کنند. 
عمان  در  صحار  و  دقم  بندر  است،  گرفته  شکل  خوب 
در  مناطق  این  در  عظیمی  بسیار  سرمایه گذاری های  که 
حال انجام است؛ مباحث مربوط به ساختارهای بارگیری 
بندری هم در این معقوله بسیار مهم می باشد که سرعت 
تخلیه و بارگیری کاال با توجه به کریدورهای باربری و 
توقف در بنادر مختلف در مسیر هم عامل مهمی در این 
خصوص است و در نهایت موضوع بازار و سایز بازار که 
معتقدم  بنده  می باشد.  تاثیرگذاری  و  مهم  بسیار  عامل 
و  نیستند  چابهار  رقیب  عمان  در  و صحار  دقم  بندر  که 
پشت  که  دلیل  این  به  کنند؛  کمک  چابهار  به  می توانند 
چهل  فقط  عربی  کشورهای  به  توجه  با  بندر  دو  این 
میلیون نفر جمعیت وجود دارد، اما در چابهار با عنایت به 
جمعیت ایران و قسمتی از پاکستان و کشورهای همسایه 
بازار  این  پشت  نفر جمعیت  800میلیون  در حدود  دیگر، 
رسیدن  برای  کوتاهتری  زمان  منطقه  این  حتما  و  است 
به بازار هدف به شمار می رود و این نکته اهمیت چابهار 
با توجه به شرایط حال، به همین دلیل است و می توان 
بازگشت  که  داد  انجام  را  سرمایه گذاری هایی  چابهار  در 

چابهار، نقطه تالقی صنعت و هنر

سرمایه داشته باشد.

شکل گیری سند توسعه شرق 
و سند توسعه سواحل مکران

کشور  داخل  در  داد:  ادامه  ادامه  کردی  عبدالرحیم 
توسعه  دوم  سند  به  چابهار  به  توجه  نقطه  اولین  هم 
بود  سندی  اولین  شرق  محور  توسعه  سند  بازمی گردد؛ 
کند،  پیدا  اهمیت  می تواند  چابهار  شد  اشاره  آن  در  که 
توجیه  عدم  نیز  امر  این  دلیل  بود؛  نیافتاده  اتفاقی  اما 
اقتصادی بود. تا یک دهه پیش که مقام معظم رهبری از 
سواحل مکران به عنوان یک گنج پنهان و یک پیشران 
اقتصادی در منطقه یاد کردند و دولت را به این موضوع 
توسعه  ستاد  و  دبیرخانه  راستا  این  در  که  دادند،  توجه 
سواحل مکران شکل گرفت و این موضوع منجر به یک 
به  توجه  با  شد.  مکران  سواحل  توسعه  سند  نام  به  سند 
وجود سند توسعه شرق و سند توسعه سواحل مکران ما 
در منطقه دو سند مهم با نگاه توسعه ای داریم که نقطه 
تالقی این دو سند، چابهار است و با همین نگاه در دوره 
جناب آقای دکتر روحانی، توجه و اهتمام در دولت نسبت 

به این منطقه شکل گرفت.

ثبات مدیریت و قوانین
 عوامل موفقیت مناطق آزاد

با  تولید  مسیر  در  بازار  نیازهای  بررسی  درخصوص  وی 
توجه به میزان مصرف کشورهای همسایه اظهار داشت: 
نیازهایی  و  منطقه  در  تولید  حوزه  در  که  بررسی هایی  با 
داشتیم،  افغانستان  خصوصا  همسایه  کشورهای  که 
کردیم؛  ایجاد  چابهار  آزاد  منطقه  در  را  تولید  زنجیره 
نکته است که در طول 25سال  این  بررسی  این  حاصل 
صادر  چابهار  آزاد  منطقه  در  که  تولیدی  پروانه های  کل 
بوده است، در صورتی که ما  شده، در حدود 250پروانه 
سرمایه گذاری  450قرارداد  از  بیش  سال  دو  طول  در 
قراردادها  این  از  50درصد  بیش  که  بسته ایم  منطقه  در 
دیدن  قابل  و  مشهود  منطقه  در  که  هستند  موضوعاتی 
وارد  سال 94  بنده  که  زمانی  مثال  عنوان  به  است. 
آزاد چابهار شدم، در هر سال یک مورد  سازمان منطقه 
می گرفت،  قرار  بررسی  مورد  سرمایه گذاری  پرونده های 
در  سازمانی،  بخشی  سرعت  و  اصالح  یک  در  ما  اما 
ماه  یک  به  سرمایه گذار  برای  را  مدت  این  حاضر  حال 
رسانده ایم. پیش از آن در منطقه در حدود 270فرآیند در 
مسیر کاری سرمایه گذاران داشتیم، در همان مرحله اول 
دادیم،  انجام  تسهیل گری  مسیر  در  که  بررسی هایی  با 
این فرآیندها را به 130رساندیم، مجددا در مرحله بعد به 
حدود 60فرآیند رسید؛ در حال حاضر ما در حدود 6ماژول 
مشخص سیستمی در سازمان داریم و هر سرمایه گذاری 
که بخواهد کاری انجام دهد، کامال مشخص است که از 
کدام مسیر کار را پیش ببرد. دلیل رخ دادن این اتفاقات 

در گذشته مربوط به بی ثبالتی مدیریتی در منطقه بود. 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  چهاردهمین  بنده 
جبل علی  ببینید  که  می گویند  نقد  نقطه  در  همه  هستم؛ 
این  باید  نکرده اید؟!  را  کار  این  شما  چرا  و  کرده  چکار 
مورد را مدنظر قرار داد که سلطان بن سلیم 32سال است 
مقرارت  و  قوانین  است؛  آزاد جبل علی  منطقه  رئیس  که 
جبل علی در مجموع حدود 5صفحه می باشد که در تمام 
این سال ها یک تبصره به آن اضافه نشده است، چنانکه 
اضافه  منطقه  در  رقابت  برای  قوانین  این  به  مشوق ها 

می شود، ولی هیچ چیزی کم نمی شود.
کرده اند  ایجاد  را  بستری  دنیا  جای  در همه  آزاد  مناطق 
که فعالین اقتصادی از بروکراسی های داخل هر کشوری 
این  که  هست  سالی  چند  ما  کشور  در  ولی  شوند،  رها 
می شود،  صادر  که  تبصره ای  هر  که  شده  باب  موضوع 
مناطق آزاد را هم به آن اضافه می کنیم! این موضوعات 
بسیار  را  راه  موارد  این  و  گرفته  است که شکل  مسائلی 

دشوار کرده است. 
یکی از اتفاقات بسیار خوبی در ابتدای دولت آقای دکتر 
مناطق  کردن  برنامه محور  و  شفافیت  داد،  رخ  روحانی 
آزاد  مناطق  در  بودجه  تعریف  دوم،  موضوع  و  بود  آزاد 

بودو در حال حاضر کلیه حساب های منطقه به روز است 
جلو  به  را  پروژه ها  بودجه مشخص،  و  برنامه  بر طبق  و 
این  حاصل  می دهیم؛  انجام  را  پروژه  کنترل  و  می بریم 
تولیدات  ارزش  تومان  50میلیارد  که  است  این  موضوع 
پایان  در  تومان  به عدد 1086میلیارد  منطقه در سال 93 
داشته ایم؛  رشد  20درصد  از  بیش  یعنی  رسید،  سال96  
به  اطمینان  و  توسعه  ایجاد  باعث  موضوعات  این  همه 
سرمایه گذاران برای حضور در حوزه های سرمایه گذاری 

منطقه است.

ایجاد پایداری در منطقه 
با پیوند بین صنایع و جوامع محلی

درباره  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
محلی  جوامع  به  توجه  و  اجتماعی  و  فرهنگی  موضعات 
اذعان داشت: چرخ دنده های توسعه در این منطقه ایجاد 
شده است و برای حرکت، نیاز به روغن کاری دارد که از 
دیدگاه من، توجه به جوامع محلی و حوزه های فرهنگی 
توسعه  دنده های  چرخ  روغن کاری  مانند  اجتماعی  و 
اقتصادی و سرعت دادن و نهادینه کردن آنها در منطقه 
است. خیلی از نقاط را درکشور داریم که صنایع در آنجا 
دلیلش  و  بیگانه هستند  مردم  با  کامال  اما  گرفتند  شکل 
این است که هیچ پیوند اجتماعی با جوامع محلی برقرار 
محلی  جوامع  و  صنایع  بین  پیوند  بی تردید  نکرده اند. 
باید  مسلما  شد.  خواهد  منطقه  در  پایداری  ایجاد  باعث 
در این حوزه بر روی فلسفه آموزش و مهارت آموزی در 
جوامع محلی کار کنیم؛ در این خصوص کارهای زیادی 
دبیرستان  یک  گذشته  سال  داده ایم،  انجام  منطقه  در 
از  30دانش آموز  و  کرده ایم  ایجاد  منطقه  در  شبانه روزی 
این  در  و  نمودیم  شناسایی  را  منطقه  اطراف  روستاهای 
تعداد، 26نفر در دانشگاه ها  این  آموزش دادیم که  مرکز 
دانشگاه  در  که  دانش آموزان  این  از  یکی  شدند.  قبول 
شریف قبول شده، به من گفت که اگر من به این مدرسه 
عسلویه  در  می رفتم  پسرعمویم  با  باید  االن  نمی آمدم 
مهندسی  دانشجوی  االن  فرد  این  و  می کردم  کارگری 
دریایی دانشگاه صنعتی شریف است. یکی دیگر در رشته 
قبول  معلمی  قبول شده و 13محصل دیگر هم  پزشکی 
دیگر  فنی  رشته های  در  می توانستند  که  این  با  شدند 
قبول شوند و می گفتند که مشکل روستای ما معلم است 
و ما می خواهیم پس از فارغ التحصیل شدن، برگردیم به 

روستاهای خودمان و معلمی کنیم. 
پذیرش  را  75دانش آموز  شبانه روزی  مرکز  امسال همان 
دوره ای  آزمون های  در  که  بدانید  است  جالب  و  کرده 
هستند.  دانش آموزان  همین  بین  از  استان،  برتر  نفرات 
مهیا  یقین  به  است؟  بوده  چه  مهم  به  رسیدن  دلیل 
خوابگاه،  ازجمله  دانش آموزان  این  برای  امکانات  کردن 
است؛  بوده  الزم  که  آموزشی  امکانات  و  مشاور  معلم، 
منطقه  توسعه  فرآیند  در  آینده  در  بچه ها  این  بی شک 
نقش می پذیرند و در برنامه داریم که در سال آینده واحد 

دختران همین مرکز را راه اندازی نماییم.

سوزن دوزن، برند هنری زنان چابهار
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص ظرفیت 
هنر  زنان،  حوزه  در  گفت:  منطقه  در  سوزن دوزی  هنر 
در  و  است  شده  بدل  بورس  به  منطقه  در  سوزن دوزی 
و  جمهوری  ریاست  خارجه،  امور  وزارت  از  حاضر  حال 
حتی بعضی از بانک ها سفارش هدیه سوزن دوزی داریم 
بخش  این  در  انقالب  و  بزرگ  کار  یک  من  نظر  به  و 
هنر  عالی  مدرسه  یک  است.  افتاده  اتفاق  منطقه  در 
لباس  امسال یک دپارتمان مد و  راه اندازی کرده ایم که 
پس از ماه مبارک رمضان کار خود را در این مدرسه آغاز 
خواهد کرد و یک موسسه ایتالیایی به نام چی.  اف که در 
جشنواره بین المللی مد و لباس در بهمن ماه سال گذشته 
در منطقه حضور داشتند، درخواست کرده اند که در منطقه 
بر  مدل هایی  از  بخشی  تا  نمایند  راه اندازی  را  کارگاهی 
پایه سوزن دوزی کار  بر  برندها مختلف الزم است  روی 
شود را در همین نقطه انجام دهند اما طرح را خودشان 
دوزی  سوزن  را  طرح های  منطقه  هنرمندان  و  می دهند 

جوامع  زندگی  طرح ها،  این  که  خوشحالم  بنده  می کنند. 
محلی این منطقه را مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. 
اینها موضوعاتی می باشد که ما توجه ویژه ای در منطقه 
داشتیم و من فکر می کنم که باید این دست طرح ها را 

در منطقه توسعه دهیم.

تدوین سند مسئولیت اجتماعی 
برای اولین بار در مناطق آزاد کشور

وی در ادامه افزود: برای اولین بار در کشور است که یک 
اندازه منطقه آزاد یک سند مسئولیت  بنگاه اقتصادی در 
و  می کند  و مصوب  تدوین  خود  سازمان  برای  اجتماعی 
را  خود  و  می نماید  تعریف  سند  این  براساس  پروژه ها 
ارزیابی می کند. در سال جاری در اول مهرماه، 13مدرسه 
خواهیم  افتتاح  درس  83کالس  ظرفیت  با  منطقه  در 
سازمان  از  را  مدارس  نیازمندی های  فهرست  کرد، 
باالترین  که  مدرسه ای  از  و  گرفته  مدارس  نوسازی 
و  می کنیم  تمام  کرده ،  شروع  دارد،  را  فیزیکی  پیشرفت 
مجموعه  اینها  که  می کنم  فکر  من  و  می آییم  جلو  به 
رسیدن  برای  و  بوده  سازمان  وظیفه  که  است  کارهایی 
به ماموریت های خود باید به این حوزه ها هم توجه ویژه 
در حال  در سازمان  اینکه  به  توجه  با  است که  می کرده 
حاضر برنامه و سند مشخص در این خصوص داریم، به 
یقین این اهداف با همین برنامه ها و سند چشم انداز پیش 

خواهد رفت.

ترانزیت، ماموریت اصلی منطقه آزاد چابهار
کرد:  بیان  منطقه  در  ترانزیت  مبحث  درخصوص  کردی 
است؛  چابهار  آزاد  منطقه  در  ما  اصلی  ماموریت  ترانزیت 
اما شما فکر کنید بندر شیهد بهشتی با ظرفیت 80میلیون 
تن بار امروز راه افتاده است، جاده های کنونی ما 2میلیون 
در  هم  دیگر  الین  یک  اگر  حتی  دارند،  بار  ظرفیت  تن 
کنارش ایجاد کنند، در بهترین شرایط ظرفیت جاده ای به 
6میلیون تن خواهد رسید؛ یک خط راه آهن هم با توجه 
بار جابجا  نیم میلیون تن  به شرایط کنونی در حدود دو 
کنیم؟!  چکار  باید  را  بندر  باری  ظرفیت  بقیه  می کند، 
با  را  بندر  این  ظرفیت  کل  باید  ما  که  تفکر  این  اساسا 
ماشین و ریل جابجا کنیم، کال اشتباه است؛ نسل جدید 
مستقر  بندرها  در  را  خودشان  فعالیت های  تمامی  بنادر 
هستیم،  ایجاد  حال  در  منطقه  در  که  فوالدی  کرده اند، 
پتروشیمی هایی  دارد،  بندری  بار  تن  4میلیون  حدود  در 
می باشند،  ایجاد  حال  در  و  هستند  خاک  روی  االن  که 
در حدود هشت و نیم میلیون تن خروجی بندری دارند، 
بررسی  حال  در  که  فوالدی  تن  10میلیون  پروژه  یا 
فعالیت در منطقه است، در حدود 25میلیون تن ورودی 
و خرجی بار برای بندر دارد، بخش عمده ای از بار بندر، 
را  صنعت  زیرساخت  بندر،  استقرار  هستند؛  واحدها  این 
توجیه می کند. فوالد پنج سال قبل حاضر نبود در منطقه 
راه اندازی  زمانی  چه  بندر  که  می گفت  و  شود  مستقر 
گاز  خط  با  را  خود  برنامه های  پتروشیمی  االن  می شود؛ 
این  که  است  این  بحث  این  از  منظور  می کند.  تنظیم 
عوامل و زیرساخت ها، معنا و مفهومشان در کنار یکدیگر 

با هم زمانی هایی اجرای طرح ها است.

آینده روشن گردشگری در چابهار
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
چابهار درخصوص گردشگری در چابهار تاکید کرد: حوزه 
برخی  بسیار موضوع مهمی در منطقه است،  گردشگری 
مطابقت  مهم  با  گردشگری  و  می گویند صنعت  دوستان 
ندارند و یا چابهار باید فقط بر روی ترانزیت فعالیت کند! 
از دیدگاه من هر کدام از این موضوعات بیزینس مدل و 
بیزنس پلن خود را دارد و خیلی مواقع این دو مقوله به هم 
کمک می کنند. در سال گذشته که خیلی از فرودگاه ها در 
کشور رشد کم مسافر داشته اند و بعضی از فرودگاه های 
ما رشد یک یا دو درصد را تجربه کردند، فرودگاه چابهار 
در سال 96 در حدود 47درصد رشد و در سال 97 در حدود 
32درصد رشد ورودی پرواز و مسافر در داشته است، در 
مراکز  مبحث  در  خصوصا  و  حوزه  این  در  که  صورتی 
اقامتی و هتل در چابهار بسیار مشکل داریم؛ اما در حال 
و  هستیم  گردشگران  پذیرش  برای  منطقه  کردن  آماده 
فکر می کنم که نقطه مهم گردشگری هتل است، چراکه 
و  است  300میلیارد  حدود  در  هتل  یک  ساخت  هزینه 
سرمایه گذار  باید  دارد،  باالیی  بسیار  اولیه  سرمایه  چون 
زنجیره تکمیل گردشگری را هم ایجاد کند، سرمایه گذار 
وارد  پرواز  کردن  چارتر  برای  هواپیمایی  شرکت های  با 
صحبت می شود، خودشان سرمایه گذار برای ایجاد پارک 
بتوانند جاذبه های تفریحی در  تا  آبی به منطقه می آورند 
کنار اقامتگاه ها برای گردشگران ایجاد نمایند؛ اکوسیستم 
گردشگری باید به صورت زنجیره وار به هم متصل شود 
سراغ  به  هدفمند  ما  لذا  است.  مهمی  بسیار  نکته  این  و 
داشتیم،  هتل  یک  تنها  25سال  در  رفتیم،  هتل  ساخت 
منطقه  در  ساخت  حال  در  9هتل  حاضر  حال  در  ولی 
دو  هتل های  ستاره،  پنج  هتل های  این  کنار  در  داریم، 
اقامتی  کمپ های  و  بوم گردی  خانه های  و  ستاره  سه  و 
در  برویم که هر گردشگری  به سمتی  باید  و  داریم  هم 
هر سطحی بتواند از چابهار استفاده کند و به اینجا سفر 
در  ما  دیگر  سال  تا سه  دو  تا  که  مطمئن هستم  و  کند 
برای گردشگران  آزاد چابهار میزبان بسیار خوبی  منطقه 

خواهیم بود.

گزارش:
فریبا شیخی



اخبار مناطق آزاد

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: فرصت یک ماهه 
برای رفع موانع فرودگاه های فتح و پیام با رعایت حداقل 
استانداردها و ایمنی در نظر گرفته می شود، که پس از این 

مدت شاهد پرواز هواپیمای مسافری از پیام باشیم.
عزیزاله شهبازی در جلسه بررسی و حل موانع مسافربری 
این  شدن  مسافربری  اینکه  بیان  با  پیام،  فرودگاه  شدن 
فرودگاه یک مطالبه مردمی است، افزود: زیرساخت های 
الزم با صرف هزینه های باال در فرودگاه پیام فراهم شد.

در  پیش  ۳ماه  که حدود  حادثه ای  اثر  بر  گفت:  شهبازی 
این فرودگاه به واسطه اشتباه خلبان رخ داد، بحث ادامه 

پروازهای مسافربری در پیام متوقف شد.
راه اندازی  راستای  در  بسیاری  پیگیری های  افزود:  وی 
دوباره این فرودگاه صورت گرفت، همچنین هفته گذشته 
موضوع  این  کشور  بازرسی  کل  رئیس  با  دیداری  طی 

مطرح شد.
طرح  طی  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
موضوع با رئیس کل بازرسی کشور مقرر شد که نشستی 
تخصصی در خصوص موانع راه اندازی بخش مسافربری 
و  فتح  فرودگاه های  از  مربوطه  مسئوالن  حضور  با  پیام 
در  البرز  مردم  نمایندگان  و  نظارتی  سازمان های  پیام، 
بازرسی  به  آن  نتیجه  و  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس 

کل کشور ارسال شود.
به  پیام  فرودگاه  درخصوص  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
لحاظ تخصصی باید الزامات ایمنی رعایت شود تا از این 

نظر مانعی وجود نداشته باشد.
وی گفت: این نشست به منظور راه اندازی و آغاز پروازهای 
مسافربری فرودگاه پیام برگزار شده، چراکه ظرفیت ها و 
زیرساخت های بسیار خوبی در این فرودگاه مهیا شده که 

باید مورد بهره برداری مردم قرار گیرد.
شهبازی افزود: تمام تالش ما در حوزه های مختلف استان 
این است که امنیت، آرامش و سالمت مردم تامین شود، از 
این رو راه اندازی فرودگاه پیام را با رعایت الزامات ایمنی و 

استانداردهای الزم در دستورکار داریم.
یک  فرصت  تفاصیل، یک  این  تمام  با  کرد:  عنوان  وی 
ماهه برای رفع موانع فرودگاه های فتح و پیام با رعایت 
که  می شود،  گرفته  نظر  در  ایمنی  و  استانداردها  حداقل 
پس از این مدت شاهد پرواز هواپیمای مسافری از پیام 

باشیم.

امکانات وسیع فرودگاه پیام در جهت تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی

نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در مجلس 
۲فرودگاه  اگر  نیست  قرار  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
در مجاورت یکدیگر قرار دارند، کار یک فرودگاه تعطیل 
شود، گفت: مشکالت فنی قابل حل است، از این رو نباید 
به دلیل مشکالت فنی در روند کار یک فرودگاه اختالل 

ایجاد کند.
فتح  فرودگاه  فنی  مشکالت  افزود:  کولیوند  محمدجواد 

برای ایجاد بسترهای پرواز ایمن قابل حل است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در مجلس 
امکانات  پیام  فرودگاه  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای 
معظم  مقام  مدنظر  مقاومتی  اقتصاد  قالب  در  وسیعی 
رهبری دارد، بنابراین نمی توان این ظرفیت بزرگ را رها 

کرد.

مشکالت فرودگاه های فتح و پیام قابل حل 
است

در  فردیس  و  اشتهارد  آسارا،  کرج،  مردم  نماینده  دیگر 
مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه منطقه به یک 
فرودگاه با چنین ظرفیت هایی نیازمند است، گفت: نباید به 
دلیل اشتباه یک خلبان، سرمایه ملی را بالتکلیف گذاشت.

عزیز اکبریان افزود: مشکالت فعلی قابل حل است و باید 
مسافری  بخش  راه اندازی  شاهد  دوباره  ویژه  تدابیری  با 

پیام باشیم.

هیچ مانعی سر راه برقراری پروازهای 
مسافربری پیام وجود ندارد

سازمان  هوانوردی  عملیات  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
هواپیمایی کشوری نیز در ادامه با بیان اینکه فرودگاه های 
قلعه مرغی و مهرآباد نیز فاصله ای مشابه فرودگاه های فتح 
و پیام را دارند، عنوان کرد: ولی تاکنون شاهد حادثه ای 
قلعه مرغی  و  مهرآباد  فرودگاه های  همجواری  واسطه  به 

نبودیم.
استاندارد  دارای  پیام  فرودگاه  گفت:  شرفی  محمدسعید 
برای برقراری پرواز است، از این رو مانعی سر راه ادامه 

پروازهای مسافری این فرودگاه وجود ندارد.
و  فتح  فرودگاه های  مشکالت  اینکه  بر  تاکید  با  شرفی 
راه اندازی  باید  پیام  فرودگاه  افزود:  است،  حل  قابل  پیام 
شده و مورد بهره برداری قرار گیرد، چراکه معین فرودگاه 

مهرآباد است.

فرصت یك ماهه برای رفع موانع و 
راه اندازی مجدد فرودگاه مسافری پیام

استاندار البرز تاکید کرد:
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معاون اول رئیس جمهور بیان داشت:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سفیر عراق مطرح شد:

به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
کشور  آزاد  مناطق  گسترده  ظرفیت های 
گفت: در مقطع فعلی بیشتر از مواقع دیگر 
به ظرفیت مناطق آزاد کشور نیاز داریم که 
بتواند در اقتصاد کشور بخصوص در بخش 

صادرات و واردات نقش آفرین باشد.
نشست  برگزاری  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
منطقه ای مجمع جهانی سالمت در جزیره 
کیش را یادآور شد و اظهار داشت: نشست 
که  است  فرصتی  سالمت  جهانی  مجمع 
موفق  تجربیات  کننده  شرکت  کشورهای 

خود را با یکدیگر در میان بگذارند. 
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
از تجربه موفقی در زمینه سالمت برخوردار 
است، تصریح کرد: با اقدامات بسیار خوبی 
که پس از انقالب اسالمی صورت گرفته، 
شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران 
و کودکان و افزایش امید به زندگی هستیم.

از  همچنین  رئیس جمهور  اول  معاون 
یکی  عنوان  به  نظام سالمت  تحول  طرح 
دولت  در  سالمت  بخش  مهم  کارهای  از 
یازدهم و دوازدهم یاد کرد گفت: این برنامه 

عراق  کشور  سفیر  قندیل  عبدالوهاب  سعد 
در دیدار با غالمحسین مظفری مدیرعامل 
خصوص  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
مبادالت  افزایش  و  تفاهم نامه  امضای 

گردشگری و تجاری اعالم آمادگی کرد.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دیدار با سعد عبدالوهاب قندیل سفیر کشور 
عراق در ایران با بیان اینکه جزیره کیش به 
عنوان اولین منطقه آزاد کشور موفق شده 
روند روبه رشدی را در انجام ماموریت خود 
در دو حوزه گردشگری وتجارت طی کند، 
اقتصادی دشوار که  با وجود شرایط  گفت: 
با  است،  شده  اعمال  تحریم های  از  ناشی 
با پیروی  تالش و کوشش مردم، دولت و 
از منویات راهگشای مقام معظم رهبری از 
این سختی ها عبور کرده ایم و امروز شاهد 
به  خوبی  جایگاه  در  کیش  جزیره  هستیم 

لحاظ توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.
کیش  جزیره  افزود:  مظفری  غالمحسین 
دارای ظرفیت ها و فرصت های خوبی برای 
سرمایه گذاری است. مزیت های قانونی مانند 
معافیت های مالیاتی، تخفیف های گمرکی، 
عدم نیاز به دریافت روادید و زیرساخت های 
مناسب تجاری و گردشگری، پتانسیل های 
به  را  کیش  جزیره  که  هستند  ارزشمندی 
فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل 
بسته های  منظور  همین  به  است  کرده 
عالقه مندان  برای  خوبی  سرمایه گذاری 

آماده شده است.

نقش بسزای مناطق آزاد در امر صادرات و واردات در شرایط تحریم

آمادگی عراق برای افزایش مراودات تجاری و گردشگری با کیش

همچنان در دست اقدام قرار دارد و اثرات 
مثبتی در نظام سالمت کشور داشته است. 
طریق  از  ایران  ملت  به  آمریکا  فشار  وی 
ضدانسانی،  اقدامی  را  ظالمانه  تحریم های 
ضد حقوق بشر و تروریسم اقتصادی دانست 
که  شعارهایی  برخالف  داشت:  اظهار  و 
فشار  اعمال  تحریم  از  هدف  که  می دهند 

در حوزه گردشگری  مظفری تصریح کرد: 
برای  مناسبی  هدف  کیش  جزیره  نیز 
گردشگری  بخش  در  ویژه  به  گردشگران 
حالل و گردشگری سالمت است و کشور 
مسلمان نشین  کشور  یک  عنوان  به  عراق 
اشتراکات  واسطه  به  ایران،  همسایه  و 
می تواند  فرهنگی  و  اقتصادی  مذهبی، 
با  گردشگری  و  تجاری  گسترده  تعامالت 

کیش داشته باشد.
پروازهای  برقراری  کرد:  تاکید  وی 
عراق،  شهرهای  و  کیش  بین  مستقیم 
ما  و  است  روابط  توسعه  ضرورت های  از 
عراق  کشور  با  تعامل  از  کیش  جزیره  در 
لحاظ  به  کیش  جزیره  می کنیم.  استقبال 

بر دولت جمهوری اسالمی ایران است، این 
ملت  بر  سنگینی  فشار  به  منجر  تحریم ها 
ایران شده و زندگی مردم با مشکل مواجه 

شده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این فشارها 
تامین دارو و واردات نیازهای پزشکی را نیز 
مشکالت  این  که  کرده  مواجه  مشکل  با 

تفریحات،  دیگر  و  دریایی  گردشگری 
درمانی،  امکانات  و  سالمت  گردشگری 
محل خوبی برای خانواده های عراقی است 
که هم از آرامش و امنیت برخوردار باشند 
و هم از نظر دینی مناسب نیازها و سالیق 

خانواده های مسلمان است.   
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مجمع  مانند  جهانی  رویدادهای  برگزاری 
یکی  را  کیش  میزبانی  به  سالمت  جهانی 
به  که  کرد  عنوان  متنوعی  برنامه های  از 
آزاد  منطقه  این  واسطه ظرفیت های خوب 
در جزیره کیش برگزار و بیانگر فرصت های 
و  شده  مهیا  کیش  در  که  است  خوبی 
منطقه  کشورهای  دیگر  و  عراق  کشور 

توسط آمریکا ایجاد شده است.
منطقه ای  را  فارس  خلیج  دکتر جهانگیری 
جمهوری  برای  راهبردی  و  استراتژیک 
کرد:  خاطرنشان  و  توصیف  ایران  اسالمی 
ما همواره از امنیت و صلح و کشتیرانی آزاد 
کرده ایم  حراست  و  دفاع  فارس  خلیج  در 
و  حفاظت  این  به  اسالمی  جمهوری  و 

حراست پایبند است.
کشورها  که  اقداماتی  همه  داد:  ادامه  وی 
در  می دهند  انجام  صلح  پایداری  برای 
خط  کشورهاست.  این  ملی  منافع  راستای 
قرمز ما مانند هر کشوری این است که اگر 
انجام  ایران  با منافع ملی  اقدامی در تضاد 
شود، ما نیز برای دفاع از امنیت ملی خود 
هر اقدامی که الزم باشد را انجام خواهیم 

داد.
ایران  البته  کرد:  اضافه  جهانگیری  دکتر 
پاسدار  گذشته  سال های  و  قرن ها  در طی 
نیز  امروز  و  بوده  فارس  خلیج  امنیت 
بزرگترین  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
کشور در این آبراه بین المللی، پاسدار امنیت 

و صلح و ثبات در منطقه است.

می توانند از این فرصت ها و ظرفیت ها برای 
روابط  و  مبادالت  توسعه  و  سرمایه گذاری 

گردشگری استفاده کنند.
پیشنهاد  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مظفری 
میان  تفاهم نامه  خصوص  در  عراق  سفیر 
سازمان  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
گردشگری عراق اتفاق خوبی برای کیش و 
عراق در جهت افزایش روابط است، گفت: 
گردشگری  سازمان  با  هستیم  آماده  ما 
توسعه  بر  مبنی  تفاهم نامه ای  عراق  کشور 
روادید،  لغو  با  تا  کنیم  امضا  گردشگری 
زمینه گردشگری بین کیش و عراق فراهم 
شود و از طرفی هم بتوانیم از جزیره کیش، 
شهرهای  دیگر  به  را  عراقی  گردشگران 
و سیاحتی  زیارتی  ازجمله شهرهای  کشور 
مانند مشهد، شیراز، اصفهان و دیگر شهرها 
منتقل کنیم و رویدادهای مشترک در کیش 

و عراق برگزار کنیم.
سفیر کشور عراق نیز در این دیدار، ضمن 
کیش  جزیره  به  سفر  از  خرسندی  ابراز 
انقالب  معظم  رهبر  بیانات  به  اشاره  با 
درخصوص رشد مناسبات ایران و عراق به 
سبب اشتراکات دینی، فرهنگی و اقتصادی 
گفت: سفر رئیس جمهوری ایران به عراق، 
بین  روابط  و  توافقات  گسترش  زمینه ساز 
افزایش مبادالت و  دو کشور شده است و 
تعامالت بین مناطق آزاد و مناطق صنعتی 
ایران و عراق، در کنار ایجاد مناطق مشترک 
صنعتی و آزاد بین دو کشور از دیگر موارد 
مورد توافق در دیدارهای مسئوالن ارشد دو 

کشور بوده است.
افزایش  افزود:  قندیل  عبدالوهاب  سعد 
شده  باعث  کشور  دو  بین  تعامل  گستره 
فرصت های  شناسایی  به  نسبت  است 
ایجاد  هدف  با  کیش  سرمایه گذاری 
جزیره  کنیم.   اقدام  همکاری   زمینه های 
کیش دارای پتانسیل های ارزشمندی است 
به  عراقی  گردشگر  میلیون  سه  ساالنه  و 
روادید  لغو  که  می کنند  سفر  ایران  کشور 
می شود.  سفرها  آمار  افزایش  باعث 
درخصوص جزیره کیش نیز چنانچه خطوط 
پروازی بین کیش و شهرهای عراق ایجاد 
برای  بیشتری  عراقی  گردشگران  شود، 
جزیره  به  سرمایه گذاری  و  گردش  تفریح، 

کیش سفر خواهند کرد.
بین  تفاهم نامه  امضای  کرد:  تاکید  وی 
بین کیش  پرواز  برقراری  کیش و عراق و 
از  بغداد و نجف  اربیل،  و شهرهای بصره، 
اقداماتی است که در گسترش گردشگری 

کیش و عراق بسیار موثر است.
سفیر کشور عراق با اشاره به بازدید انجام 
کیش  در  دستی  صنایع  نمایشگاه  از  شده 
با  بیشتر  همکاری های  آماده  ما  گفت: 
جزیره کیش هستیم. در خصوص برگزاری 
نمایشگاه ها می توانیم با کیش فعالیت های 
مشترکی  برنامه های  و  دهیم  انجام  خوبی 

را اجرا کنیم.   
رویدادهای  برگزاری  است؛  گفتنی 
و  تجاری  مشترک  نمایشگاه های  و 
عراق  فرهنگی  هفته  برپایی  و  گردشگری 
از دیگر موارد مورد اشاره  در جزیره کیش 

دکتر مظفری در دیدار با سفیر عراق بود.



اخبار منطقه آزاد قشم

گسترش روابط اقتصادی منطقه آزاد قشم با کشورهای عضو اکو
انتخاب  از  اکو  فرهنگی  موسسه  رئیس 
ژئوپارک جهانی قشم به عنوان متولی توسعه 

ژئوپارک در کشورهای عضو اکو خبر داد.
محمدمهدی مظاهری در نشست مطبوعاتی 
که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
برگزار  اکو  کنفرانس  سالن  محل  در  قشم 
عضو  کشورهای  سفرای  داشت:  بیان  شد، 
با  همکاری  تفاهم نامه  امضای  جهت  اکو 
منطقه آزاد قشم، به این جزیره سفر می کنند.
وی تاکید کرد: توسعه ژئوپارک ها با همکاری 

محوری منطقه آزاد قشم امکان پذیر است.
را  ژئوپارک ها  اکو،  فرهنگی  موسسه  رئیس 
دانست  گردشگری  اقتصاد  در  مهمی  عامل 
یکی  گردشگری  حاضر،  عصر  در  افزود:  و 
فرهنگی  دیپلماسی  موضوعات  مهم ترین  از 
محسوب می شود و باید در حوزه های مختلف 
این صنعت ازجمله گردشگری میراث، ورزشی، 

طبیعی و... تمرکز بیشتری را مبذول داریم.
از  یکی  ژئوتوریسم  کرد:  عنوان  مظاهری 
زیرمجموعه های گردشگری در حال توسعه 
جزء  ژئوپارک ها،  اکو  موسسه  در  که  است 
باید  و  شده  محسوب  پیگیری  قابل  مبانی 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
جهانی  ژئوپارک  نمایندگی  بر  تاکید  با  وی 
قشم در آسیا ادامه داد: ۱۱برنامه شامل افتتاح 
مزرعه صلح اکو، گردشگری دیپلماتیک اکو 
در تهران، گردشگری همسران دیپلمات ها، 
همکاری در مراسم روز جهانی گردشگری، 
ازجمله  استان هایی  در  سمینارها  برگزاری 
همایش های  از  حمایت  قزوین،  اصفهان، 
در  توسعه گردشگری  برای  و...  اکو  تمدنی 

دست اقدام است.

قرمز این ژئوپارک را به کارت سبز تبدیل 
کنیم.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
در اردیبهشت ماه ۱397 در نشست بین المللی 
حضور  با  که  یونسکو  جهانی  ژئوپارک های 
قشم  میزبانی  به  ژئوپارک  دارای  27کشور 
برگزار شد، قشم به صورت رسمی به شبکه 

ژئوپارک های جهانی یونسکو پیوست.
عنوان  به  قشم  جزیره  انتخاب  بر  مومنی 
مقصد گردشگری توسط گردشگران داخلی 
قشم  جزیره  گفت:  و  کرد  تاکید  خارجی  و 
از  گردشگر  میلیون  هفت  سالیانه  تردد  با 
مناطق  از  یکی  هوایی،  و  دریایی  مبادی 
ویژه کشور در صنعت گردشگری محسوب 

می شود.
وی بر همکاری بین قشم با ۱0کشور عضو 
اکو با اولویت گردشگری تاکید کرد و ادامه 
قشم  جزیره  قابلیت های  به  توجه  با  داد: 
شیالت،  همچون  مختلفی  بخش های  در 
جزیره  این  انرژی،  و  گاز  نفت،  کشاورزی، 
آماده بسط و گسترش روابط اقتصادی با این 

کشورها نیز می باشد.
سازمان  یک  اکو،  سازمان  است،  گفتنی 
اقتصادی منطقه ای است که در سال ۱343 
ترکیه  و  پاکستان  ایران،  کشور  سه  توسط 
سازمان  این  حاضر  حال  در  شد.  پایه ریزی 
از ۱0کشور شامل ایران، ترکیه، افغانستان، 
قرقیزستان،  ترکمنستان،  پاکستان، 
و  تاجیکستان  قزاقستان،  ازبکستان، 
آذربایجان تشکیل شده و برای بهبود شرایط 
عضو  کشورهای  پایدار  اقتصادی  توسعه 

تالش می کند.

حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم در حکمی نسرین نانوایی 
قشمی را به عنوان سرپرست مدیریت غذا، دارو و 

استاندارد منصوب کرد.
مهندسی  ارشد  کارشناس  قشمی  نانوایی  نسرین 
مکانیک با گرایش تبدیل انرژي از دانشگاه هرمزگان 
اداره در  است که با ۱4سال سابقه خدمت در این 
برقی  لوازم  آزمایشگاه  فنی  مسئول  سمت های 
خانگی، بازرس ادواري وسایل سنجش و توزین در 
داد و ستد عمومی و مدیر تضمین کیفیت در شرکت 
نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و اداره کل غذا، 

دارو و استاندارد قشم را برعهده داشته است.
این بانوی توانمند جزیره همچنین از سال ۱389 در 
سمت کارشناس مسئول آزمایشگاه صنایع بسته بندي و 
مدیر بازرسی فنی این اداره به ایفای نقش پرداخته است.

بخشی از متن حکم صادره برای این بانوی بومی 
جزیره قشم به شرح زیر است:

»با توجه به سوابق، تجربیات و تعهد سرکار عالی به 
موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت غذا، 

دارو و استاندارد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به الطاف الهی و همکاری و مساعدت 
سایر همکاران و با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها در 
راه خدمت به مردم فهیم و شایسته منطقه و اهداف 

جمهوری اسالمی موفق و موید باشید«.

با حکم مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم:

بانوی توانمند قشمی 
سرپرستی مدیریت غذا، دارو 

و استاندارد را عهده دار شد

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

سردبیر: حسین مرادی

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

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

در نشست مطبوعاتی رئیس موسسه فرهنگی اکو و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

بابک حقی به عنوان نماینده ورزش منطقه آزاد قشم با 
حضور در مسابقات لیگ داخلی موی تای سوپر چمپ 
کشور تایلند، توانست ناتاچای تایلندی را در راند دوم، 

ناک اوت کند.
وی با اعالم اینکه این مسابقات به صورت تک بازی 
حریف  کردن  ناک اوت  با  افزود:  می شود،  انجام 
تایلندی در 20ثانیه راند دوم و به اهتزاز در آوردن 
پرچم سازمان منطقه آزاد قشم در این مسابقات، تمام 
تالش خودم را برای ادامه مبارزات تا سه هفته آینده 

به کار خواهم گرفت.
وی با تقدیر از حمایت حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل این سازمان و موسسه فرهنگی-

 ورزشی آلیک برای حضور در مسابقات حرفه ای تایلند، 
گفت: بسیار خوشحالم با شکست حریف تایلندی، موفق 

به ارتقای درجه و رتبه خود در این ورزش رزمی شدم.
این رزمی کار منطقه آزاد قشم ادامه داد: مسابقات 
لیگ  یک  عنوان  به  تایلند  موی تای  لیگ  سوپر 
این  در  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  جهانی 
لیگ، ورزشکارانی از کشورهای ایتالیا، روسیه، چین 

و کامبوج هم حضور داشتند.
بنا به این گزارش، موی تای به عنوان ورزش سنتی 
کشور تایلند یکی از ورزش های رزمی بسیار خشن 
است که در آن از ضربات آرنج و زانو به شکل فراوان 

استفاده می شود. 
مناطق  در  بیشتر  که  رزمی  ورزش های  معموال 
تنوع  از  دارند،  رواج  آسیا  شرق  ویژه  به  و  آسیایی 
خاصی برخوردارند و هر کدام به نوبه خود می توانند 
ورزشکاران حرفه ای و با استقامتی را پرورش دهند. 
یکی از این ورزش های رزمی، موی تای یا مشت زنی 
به سبک تایلندی است که بیش از 2000سال در 
کشور های تایلند و میانمار و کامبوج و مالزی سابقه 
دارد. این ورزش در واقع ورزش ملی تایلند و یکی 
از مهم ترین سمبل های فرهنگی این کشور محسوب 
می شود که روز ۱7مارس در این کشور را به عنوان 

روز موی تای نامیده اند.
شایان ذکر است، ورزش موی تای سال ۱3۶8 توسط 
محمد توحیدی کاپیتان اسبق تیم ملی کاراته ایران به 

کشورمان آورده شد.

اهتزاز پرچم 
منطقه آزاد قشم در تایلند

نماینده رزمی کار منطقه آزاد قشم 
حریف تایلندی را ناک اوت کرد:

به  اشاره  با  اکو  فرهنگی  موسسه  رئیس 
تفاهم نامه منعقد شده با دبیرخانه شورایعالی 
درخصوص  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
توسعه مناطق آزاد، گفت: سفرای کشورهای 
عضو اکو به منظور بازدید از مراحل توسعه 
و  گردشگری  حوزه  در  قشم  آزاد  منطقه 
صورت  گسترش  این  زمینه های  بررسی 

می گیرد.

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم:

قشم، یکی از مناطق ویژه کشور در 
صنعت گردشگری است

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم در نشست مطبوعاتی که با 

حضور رییس موسسه فرهنگی اکو در محل 
سالن کنفرانس این موسسه درتهران برگزار 
ژئوپارک  ظرفیت های  برشمردن  با  شد، 
ژئوپارک  این  کرد:  اظهار  قشم  جهانی 
تنها ژئوپارک در منطقه خاورمیانه،  جهانی، 
که  است  آفریقا  شمال  و  میانه  آسیای 
پدیده ای منحصربه فرد در حوزه گردشگری 

قشم و کشور به شمار می آید.
حمیدرضا مومنی با اشاره به مراحل پرفراز 
برای  قشم  جهانی  ژئوپارک  نشیب  و 
جهانی  ژئوپارک های  شبکه  در  عضویت 
استانداردهای  ارتقاء  با  افزود:  یونسکو 
دو  طی  و  قشم  ژئوسایت های  در  الزم 
پیگیری  و  مذاکره  تالش،  نیم  و  سال 
کارت  شدیم  موفق  سال ۱39۶  پایان  در 

از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
فروش حدود 90هزار میلیارد تومانی محصوالت 
چهار هزار و 300شرکت دانش بنیان کشور در 

سال گذشته خبر داد.
سورنا ستاری که با هدف بازدید از چند شرکت 
آیین  در  حضور  و  قشم  دانش بنیان  و  فناور 
علوم  حوزه  تخصصی  فناوری  برج  کلنگ زنی 
دریایی قشم به این جزیره سفر کرده بود، اعالم 
برای  بانک ها  تسهیالت  گذشته  سال  کرد: 
شرکت های دانش بنیان به رقم 20هزار میلیارد 
حدود  هم  خصوصی  بخش  و  رسید  تومان 
مختلف  زمینه های  در  تومان  میلیارد  2هزار 

سرمایه گذاری کرد.
به گفته ستاری، سال گذشته اعتباراتی هم از 
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور به تولیدات 

شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شد.
وی با اشاره به بازدید از چند شرکت دانش بنیان، 
پارک زیست فناروی و ریزجلبک خلیج فارس 
ظرفیت  به  توجه  با  جزیره  این  افزود:  قشم، 
سرمایه گذاری  برای  خوبی  قابلیت  دریا  باالی 
حوزه  در  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 

فعالیت های بیوتکنولوژی دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه 
داد: ظرفیت ذاتی و منطقه ای قشم برای این 
حوزه با توجه به وجود پارک زیست فناوری و 
و  مهم  بسیار  فارس،  خلیج  ریزجلبک  شرکت 

ارزشمند است.
مشکالت  و  مسائل  بررسی  از  ستاری 
از  قشم  در  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
طریق وزارت علوم و تحقیقات، معاونت علمی 
منطقه  و سازمان  ریاست جمهوری  فناوری  و 
آزاد با هدف کمک به توسعه فعالیت های این 

شرکت ها در آینده نزدیک خبر داد.
به  کمک  برای  کم بهره  تسهیالت  از  استفاده 
شرکت های فناور و دانش بنیان از طریق ایجاد 
صندوق نوآوری و شکوفایی در استان هرمزگان 
یا در منطقه آزاد قشم هم از دیگر موضوعاتی 

کلنگ زنی احداث برج تخصصی فناوری علوم و صنایع دریایی قشم با حضور معاون رئیس جمهور:

ظرفیت دریایی قشم در جهت جذب شرکت های دانش بنیان در حوزه  های بیوتکنولوژی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم تصریح کرد: با توجه به حضور 28واحد 
فناور و چهار شرکت دانش بنیان در مرکز بین المللی 
رشد قشم، هنوز در زمینه دانش و فن به ویژه در 
حوزه دریا به جایگاه مناسبی نرسیده ایم و با ساخت 
این برج تخصصی، آماده جذب شرکت ها و افراد 

متخصص و عالقه مند خواهیم بود.

مدیر مرکز بین المللی رشد قشم:
قشم، بهترین مکان برای جذب 
شرکت های دانش بنیان در حوزه 

صنایع دریایی
احداث  از  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  مدیر 
دریایی  و صنایع  علوم  فناوری  تخصصی  برج 
و  مترمربع  هزار  سه  مساحت  به  زمینی  در 

سرمایه گذاری اولیه 50میلیارد ریال خبر داد.
آیین کلنگ زنی  در  سیده مهدیه فالحی ماسوله 
برنامه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  برج  این 
عنوان  به  آزاد  مناطق  انتخاب  و  توسعه  ششم 
به  بنا  کشور،  تکنولوژی  و  فناوری  هاب 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مشارکت  با 
تخصصی  برج  احداث  عملیات  جمهوری، 

فناوری علوم و صنایع دریایی اجرایی شد.

از  حمایت  هدف  با  برج  این  داد:  ادامه  وی 
نوپای  و  دانش بنیان  شرکت های  استارتاپ ها، 
دریایی  صنایع  و  علوم  فناوری های  با  مرتبط 
در ضلع جنوبی مرکز بین المللی رشد قشم به 
متراژ سه هزار مترمربع و با سرمایه گذاری اولیه 

50میلیارد ریال ساخته می شود.
مدیر مرکز بین المللی رشد قشم با اشاره به ساخت 
این برج در پنج تا 9طبقه، افزود: طراحی دفاتر 
شتاب دهنده ها،  شرکت ها،  استقرار  برای  اداری 
مهم تر،  همه  از  و  سرمایه گذاری  صندوق های 
فضای کارگاهی مورد نیاز برای تولیدات نیمه انبوه 

نیز در این مرکز پیش بینی شده است.
به گفته وی، هدف نخست ساخت این مرکز، 
حمایت از استارتاپ های موفقی است که نیاز به 
امکانات برای تولید نیمه انبوه دارند تا برای ورود 

به بازار تولید انبوه و صنایع بزرگ آماده شوند.
خلیج  با  مجاورت  کرد:  عنوان  فالحی ماسوله 
همیشگی فارس، ویژگی های این دریا از لحاظ 
محیطی  زیست  شرایط  و  عمق  دما،  شوری، 
پایدار برای آبزیان از ظرفیت های جزیره برای 

احداث چنین مرکزی است.
مدیر مرکز بین المللی رشد قشم به تعداد زیاد 
دانشجویان و فارغ التحصیالن قشم اشاره کرد 
و اظهار داشت: قشم بهترین مکان برای جذب 
شرکت های دانش بنیان تخصصی در حوزه علوم 
و صنایع دریایی و فعالیت در این حوزه می باشد.

از  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  است،  گفتنی 
سال ۱384 با اخذ مجوز از وزارت علوم تاکنون 
۱07واحد فناور را در این مرکز پذیرفته است. 
هم اینک 28واحد فناور و چهار واحد دانش بنیان 

در این مرکز مشغول فعالیت هستند.
شایان ذکر است، کلنگ احداث برج تخصصی 
فناوری علوم و صنایع دریایی قشم با حضور سورنا 
رئیس جمهور،  فناروی  و  علمی  معاون  ستاری، 
حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، فریدون همتی استاندار 
هرمزگان و جمعی از مسئولین، معاونین و مدیران 

سازمان منطقه آزاد قشم بر زمین زده شد.

منطقه  سازمان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
آزاد قشم گفت: طرح ها و ایده های خالقانه، اقتصاد صنایع  دستی 

بومی جزیره را متحول می کند.
طاهره شهرکی با معرفی نفرات برتر مسابقه »خالقیت در طراحی 
صنایع دستی نوروزی قشم«  اظهار داشت: هدف از برگزاری این 
مسابقه، تحول در حوزه صنایع دستی ، ترغیب و تشویق هنرمندان 
با  جدید  ارائه محصوالت  و  کاربري محصوالت  تغییر  اصالح،  به 
تاکید بر حفظ المان های بومی و طرح هاي سنتي برای معرفي هر 

چه بهتر و بیشتر فرهنگ غني جزیره قشم بوده است.
به گفته وی، سمیه قادری از روستای کووه ای با اثر برگزیده کوسن 
و رومیزی گالبتون دوزی، فاطمه موید عبدی از روستای گورزین 
با  قشم  شهر  از  تیزپر  و صغری  سوزن دوزي  کیف  منتخب  اثر  با 
هنر دستی سبد حصیري تلفیق با چرم، نفرات نخست تا سوم این 

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم:
تحول در اقتصاد صنایع دستی قشم با طرح های خالقانه

شامل؛  جزیره  ۱0روستای  و  سوزا  و  قشم  شهرهای  کارآفرین  و 
چاهوشرقي،  گورزین،  الفت،  طوال،  کووه اي،  مسن،  برکه خلف، 

طبل، زینبي و هلر برای شرکت در این مسابقه ارائه شد.
ایجاد خالقیت در صنایع دستی بومی و بسته بندی استاندارد  وی 
را راهگشای فروش پایدار در حوزه صنایع دستی دانست و افزود: 
محصوالت ارائه شده در مسابقه »خالقیت در طراحی صنایع دستی 
نوروزی قشم« شامل رومیزي، کوسن، کیف، کفش، تابلو صدفي، 
دیوارکوب  زیورآالت،  حصیري،  سبدهاي  گالبتون دوزي،  تابلو 

نوین  و  تاریخی  طرح های  تلفیق  حاصل  که  بود  چوبي  جعبه  و 
محسوب می شد.

منطقه  سازمان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
از دو مرحله مورد  با گذشتن  برگزیده  آثار  آزاد قشم تصریح کرد: 
در  نوآوري  و  خالقیت  انتخاب؛  این  معیار  و  گرفتند  قرار  ارزیابی 
محصول )در طرح، روش تولید، و مواد اولیه(، حفظ اصالت، قیمت 
مناسب، قابلیت تولید انبوه  و بازارپسند بودن و کاربرد در زندگي 

روزمره بوده است.
در  »خالقیت  مسابقه  سوم  تا  نخست  برندگان  است،  ذکر  شایان 
طراحی صنایع دستی نوروزی قشم« ضمن سفارش عمده تولید و 
خرید انبوه توسط سازمان منطقه آزاد قشم، به صنعتگران معرفی 
می شوند تا آثار برگزیده خود را به تولید انبوه رسانده و وارد بازار 

کنند.

مسابقه بودند.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
رشته های  در  هنری  55اثر  با  قشم  بانوان  داد:  ادامه  قشم  آزاد 
حصیربافي،  زري بافي،  َشک بافي،  خوس دوزي،  گالبتون دوزي، 
سوزن دوزي،  زیورآالت  صدفي،  زیور آالت  صدف،  روي  نقاشي 
کارهاي تلفیقي با چوب، چرم و قالب بافي در این مسابقه شرکت 

داشتند.
شهرکی در توضیح بیشتر عنوان کرد: این آثار توسط بانوان هنرمند 

بود که وی در زمینه راه اندازی آن تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
گام بلند قشم در جهت انتقال دانش 

فنی و تکنولوژی به کشور
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، ساخت برج تخصصی فناوری علوم 
و صنایع دریایی قشم را گامی در جهت انتقال 

دانش فنی و تکنولوژی به کشور دانست.
حمیدرضا مومنی در نشست بررسی عملکرد و 
توانمندی های مرکز بین المللی رشد قشم که با 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  حضور 
این  کنفرانس  سالن  در  جمهوری  ریاست 
مرکز برگزار شد، بیان داشت: ماموریت اصلی 
مناطق آزاد کشور براساس سیاست های اقتصاد 
از  تکنولوژی  و  فنی  دانش  انتقال  مقاومتی، 
کشورهای توسعه یافته به داخل کشور و تربیت 

نیروهای کارآمد است.
وی بر سابقه ۱5ساله مرکز بین المللی رشد قشم 
و پارک زیست فناوری خلیج فارس تاکید کرد 
شرکت های  جذب  با  می تواند  قشم  افزود:  و 
دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه علوم 
و صنایع دریایی در این مرکز، دروازه ورود دانش 
پیشرفته روز دریا و شیالت به داخل کشور باشد.
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