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عملگرایی، نه شعارگرایی در بستر رونق تولید
متاسفانه سال98 با اخبار تاسف بار و ناراحت کننده سیل در نقاط مختلف کشور 
از هموطنان و خانه و کاشانه این عزیزان  از بین رفتن تعدادی  که منجر به 
همراه بود، آغاز شد؛ بی تردید همگرایی و همت مردم ایران زمین در همدردی 
و کمک به مردمان گرفتار در سیل، مرهمی بزرگ بر زخم ها و نا امیدی هایی 
از این بالی آسمانی بود؛ امیدواریم و  گردید که بر پیکر مردمان آسیب دیده 
صد البته که این امیدواری را به صدها امیدواری دیگر خود اضافه می کنیم تا 
این رویداد تلخ، درسی در مکتب تجربه برای مسئولین باشد تا قبل از بروز این 
چنین حوادثی در کشور بتوانند با برنامه ریزی ها و پیش بینی های به موقع، میزان 
خسارات را در این رخدادهای طبیعی به حداقل برسانند و امیدواریم که امسال 

شامل آن مثال قدیمی نشویم که »سالی که نکوست از بهارش پیداست...«
تولید  نام رونق  به  را  امسال  اولیه سال جدید،  مقام معظم رهبری در ساعت 
نامگذاری کردند؛ با نگاهی به عنوان های نامگذاری سال ها، از سال 1395 که 
مقاومتی،  اقتصاد  سال  که  سال 1396  عمل،  و  اقدام  مقاومتی؛  اقتصاد  سال 
که  امسال  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  که  سال 1397  اشتغال،  و  تولید 
سال رونق تولید است، یک تفکر و نگاهی عمیق در حوزه اهمیت اقتصاد با 
محوریت حمایت از تولید داخلی از بیانات رهبر انقالب به ذهن خطور می کند؛ 
اهمیت نقش تولید در رونق اقتصاد جوامع مختلف و پیشرو در اقتصاد جهان، به 
اثبات رسیده است و کشورهایی که بر پایه تعریف و  تمرین دموکراسی اقتصاد 
آزاد، بسترهای مناسب حمایتی را برای تولیدکنندگان خود به شکل واقعی و 
تاثیرگذار در کل دنیا  اقتصادی پویا و  امروز دارای  ایجاد کرده اند،  نه شعاری 

هستند.
بی شک همه ما واقف هستیم که نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری یک 
الگوی حرکتی و توام با نقشه راه برای همه ارگان ها و سازمان های نظام در جهت 
دستیابی به اهداف مشخص شده در ابتدای سال است و اگر زنجیره این الگو 
که باید با تغییر سیاست های ابالغی در جهت تسهیل در روند آن شکل گیرد، 
توسط سازمان ها و ارگان ها رعایت نشود، بدون تردید هیچ دستاوردی به صورت 

عملیاتی و اجرایی برای کشور در پایان سال نخواهد داشت.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به زیرساخت ها و بسترهایی که در حوزه های 
صنعتی و تولیدی در طول چند سال گذشته ایجاد کرده اند، بهترین نقطه برای 
رونق تولید و به تبع آن توسعه اقتصاد با محوریت تولیدات صادارت گرا هستند، 
اما به شرط تسهیل گری بیش از پیش توسط سازمان ها و مجموعه های مرتبط 

در سرزمین اصلی. 
مسلما ادامه رویکرد محدود کردن فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با قوانین و تبصره های یک شبه و محدودیت های مالیاتی، 
گمرکی و ارزی شاهد هیچ رونقی در هیچ یک از عرصه های اقتصادی در این 

مناطق نخواهیم بود.
بیاییم اصل کالم گوهر بار مقام معظم رهبری را در ساحت اجرایی و عملیاتی 

پیش ببریم و نه صرف شعاری.

نوروز98 در دیار 
خورشید و مهربانی

شکوه گردشگری 
جزیره قشم 
در نوروز98

ایجاد تحوالتی ارزشمند طی 
بازه زمانی کوتاه در تمامی زمینه ها 

در منطقه آزاد انزلی

صفحه 6 را بخوانید

سراسری  گردهمایی  در  دارایی  و  اقتصادی  امور   وزیر 
کل  مدیران  و  وابسته  سازمان های  روسای  و  معاونین 
ستادی و استانی وزارت اقتصاد به منظور تبیین برنامه ها 
موضوع  کرد:  تاکید  سال98  در  پیش رو  ماموریت های  و 
رونق تولید، در شرایط اقتصادی حاضر یک نیاز ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.
این وزارتخانه  این جلسه که در محل  فرهاد دژپسند در 
ایفای  باید برای  اقتصاد  برگزار شد، اظهار داشت: وزارت 
تمامی  از  تولید  رونق  در  موثر  و  اساسی  ویژه،  نقشی 
ظرفیت های خود در نظام بانکی، صنعت بیمه، خزانه داری، 

مناطق آزاد و بورس، حداکثر بهره برداری را انجام دهد.
وی با اشاره به اهمیت نامگذاری سال جدید به عنوان سال 
رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: تحقق 
اراده، هم افزایی،  عزم،  به  نیاز  فعلی  در شرایط  این  شعار 

همفکری و هماهنگی همه ارکان نظام دارد.
اقتضائات  و  ویژگی ها  به  اشاره  با  ادامه  در  دژپسند 
وجود  تداوم  را،  پیش رو  سال  وجوه  از  یکی  سال 1398، 
برخی تنگناها در ورود درآمدهای کشور از خارج در قالب 
صادرات نفت و یا محصوالت غیرنفتی خواند و گفت: همه 
تالش دشمن این است که نتوانیم کاالها و محصوالتمان 
به ویژه نفت را صادر کنیم که خوشبختانه به این هدف به 

ویژه در بخش صادرات غیرنفتی نرسید.
اقتضائات سال  از  دارایی یکی دیگر  اقتصادی و  امور  وزیر 
جدید را محدودیت در ورود منابع، در قالب مبالغ حاصل از 
صادرات، فاینانس و یا سرمایه گذاري مستقیم خارجی خواند 
و گفت: وقتی بخشی از درآمدهاي دولت، به این ترتیب مورد 
تهدید قرار می گیرد، باید به دنبال افزایش درآمد از محل دیگر 
منابع مانند اوراق خزانه و افزایش درآمدهای مالیاتی رفت، البته 
مشروط به اینکه به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با عملکرد 
شفاف فشار وارد نشده و این مهم با گسترش پایه مالیاتی، 

جلوگیری از اجتناب و یا فرار مالیاتی تحقق یابد.
که  است  این  ما  تالش  تمام  اینکه  یادآوری  با  دژپسند 
مراقبت کنیم بخش تولید به مشکل بر نخورد و قطعا به 
همین سبب جلو وارد آوردن فشار مضاعف مالیاتی به این 
مالیاتی  سازمان  به  کرد:  تاکید  گرفت،  خواهیم  را  بخش 
ماموریت داده ام با سرعت بخشی به فرآیند تکمیل بانک 
اطالعاتی خود و اتصال شبکه ای به سایر دستگاه ها، تور 
شخصیت های  شناسایی  با  و  کرده  گسترده  را  مالیاتی 
حقیقی و حقوقی دارای فرار و یا اجتناب مالیاتی، امکان 

افزایش درآمدهای پایدار را برای دولت فراهم سازد.
وی تصریح کرد: من معتقدم اگر چرخ تولید بچرخد، قطعا 
چرخ اقتصاد نیز خواهد چرخید. مطمئن باشید رونق تولید 
و حتی  تولیدکنندگان  افزایش سودآوری  می تواند موجب 
افزایش سرمایه گذاری های جدید و ایجاد اشتغال شود که 

تحقق شعار رونق تولید، نیازمند انسجام همه ارکان جامعه و بکارگیری روش های نوآورانه و هوشمند
  وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:

از  با خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان  ابراز همدردی 
این حادثه، عملکرد بیمه های کشور را در جبران خسارت 
امیدواریم  گفت:  و  کرد  توصیف  درخشان  بیمه شدگان، 
به کل  و  به سرانجام رسیده  بیمه حوادث  طرح صندوق 
جامعه تعمیم پیدا کند تا از این پس نگران تامین خسارت 

آسیب دیدگان سیل، زلزله و... نباشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه الیحه مربوط به 
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به منظور رفع برخی 
امیدواری کرد،  ابراز  است،  دولت  کار  در دستور  ابهامات، 

در نیمه اول سالجاری شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم. 
دژپسند اقتصاد کشور را در معرض انواع رخدادهای احتمالی 
نیز عوامل برون داد همچون تحریم ها خواند و  طبیعی و 
گفت: طرح های جدید بیمه ای، باید طوری طراحی شوند 
که یک فعال اقتصادی، نگران در خطر قرار گرفتن سرمایه 
خود در صورت وقوع بالیای طبیعی و یا سیاسی همچون 
تحریم ها نباشد و پوشش بیمه از سطح افراد و خانوار به 

اقتصاد کشیده شده و به کل اقتصاد گسترش پیدا کند.
وی در ادامه سخنان خود یکی دیگر از سرمایه های باارزشی 
که وزارت اقتصاد متولی آن است را، امکان استفاده اهرمی 
از دارایی های دولت عنوان و تاکید کرد: با اعمال برنامه های 
منسجم، باید بتوانیم از 10 الی 15درصد از دارایی های دولت 

در مسیر رشد، با قابلیت اهرمی بهره مند شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه فعال کردن 
دارایی های دولت تصریح کرد: عالوه بر روش های موجود، 

باید از تجربه سایر کشورها نیز استفاده کنیم.
دژپسند با اشاره به نقش موثر مدیران استانی در بکارگیری 
دارایی های دولت، تاکید کرد: یکی از شاخص های ارزیابی 
مدیران در سالجاری باید میزان موفقیت مدیران استانی در 

شناسایی و مولدسازی دارایی های دولت باشد.
از  بزرگی  بخش  نبودن  بیمه  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
دارایی های دولت در حوادث سیل اخیر اظهار داشت: من 
اخیرا پیشنهاد داده ام که تمامی دستگاه های دولتی ساختمان 
و  کنند  بیمه  طبیعی  حوادث  برابر  در  را  خود  تاسیسات  و 

امیدوارم در سال پیش رو این پیشنهاد به واقعیت بپیوندد .
سرمایه گذاری  درخصوص  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
ضرورت  یک  خارجی  سرمایه گذاری  گفت:  نیز  خارجی 
بزرگ است و حتی سرمایه های کوچک چند میلیون دالری 
نیز به دلیل انتقال دانش و فناوری می تواند منشاء تحوالت 

بزرگی در کشور باشد.
دژپسند همچنین با اشاره به شرایط جغرافیایی کشورمان و 
استفاده از ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه خاطرنشان 
دیگر  و  افغانستان  و  عراق  چون  کشورهایی  بازار  کرد: 
همسایگان ما می تواند تا سه برابر جمعیت کشورمان، فرصت 

فروش محصوالت و تولیداتمان را برای ما فراهم سازد.

این نیز خود می تواند زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی بدون 
ایجاد فشار مضاعف به بنگاه های اقتصادی را موجب شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از محل جهش 
ارزی، عوایدی نصیب دولت نخواهد شد، افزود: مي توان با 
اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی که برای برخی از بنگاه ها از 
اینگونه محل ها اتفاق می افتد، به دولت و کشور کمک کرد.

دژپسند با بیان اینکه در سال جدید فشارهای بیرونی مانند 
تحریم های ظالمانه، یکطرفه و نابخردانه همچنان وجود 
دارد و برخی از سکانداران آمریکا ادعاي تداوم و تشدید آن 
را دارند، گفت: ما باید با دوراندیشی، تدبیر و سخت کوشی 
از این موانع سخت به گونه ای عبور کنیم که کمترین تاثیر 

منفی را در زندگی هموطنان داشته باشد. 
ادامه سخنان خود گفت: عملکرد دولت در سال  وی در 
گذشته به صورتی بود که مانع از تحقق برخی پیش بینی ها 

مبنی بر تورم 55درصدی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید به دنبال این باشیم 
که با افزایش بهره وری منابع داخلی، کاهش درآمدهایمان 
این زمینه، به ویژه  بیرونی را جبران کنیم و در  از منابع 
بانک ها دارای جایگاه ویژه ای بوده و باید با یک حرکت 
جهشی، در تامین منابع مالی بخش تولید و رونق آن ایفای 

نقش کنند.
دژپسند افزود: به اعتقاد من، بانک ها، به منظور رونق تولید، 
باید به گونه ای در تامین مالی عمل کنند که پروژه های 
واحدهای تولیدی ناتمام باالی 75درصد، به ویژه واحدهایی 
که کاالی واسطه ای تولید می کنند، تا پایان سال 98 تکمیل 

شده و به بهره برداری برسند.
وی یکی از راه های حصول به چنین هدفی را، واگذاری 
اموال مازاد بانک ها و پیگیری جدی مطالبات معوق آنها 

عنوان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن تقدیر از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار 
به واسطه جهش قابل توجه شاخص های آن به رغم وجود 
داشت:  اظهار  خارجی،  ارزهای  نرخ  افزایش  و  تحریم ها 
در عین حال به اعتقاد من، این کافی نیست و نهاد بازار 
سرمایه، باید نقش خود را در تامین مالی بنگاه های تولیدی 

بیش از پیش ایفا کند. 
دژپسند یکی از عوامل  تحقق شعار رونق تولید در سال 98 
را، جهش و عملکرد موفق بازار سرمایه خواند و تصریح 
یک  طراحی  با  باید  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  کرد: 
برنامه جامع و عملیاتی، نقش پررنگ تری در تامین مالی 
بنگاه ها و واحدهای تولیدی ایفا کرده و سهم خود در تامین 

مالی بنگاه های اقتصادی را به بیش از ۴0درصد برساند.
وی در ادامه، با اشاره به حوادث تلخ و خسارات ناشی از 
جاری شدن سیل در روزهای نخست فروردین ماه جاری و 

اقتصاد آزاد
شاه کلید

رونق تولید
اقدامات فرهنگی و گردشگری نوروزی منطقه آزاد اروند:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
بیان داشت: رئیس دفتر رئیس جمهور در بازدید از زیرساخت های منطقه آزاد انزلی:

صفحه 2 را بخوانید

صفحه 4 را بخوانید

صفحه 8 را بخوانیدصفحه 3 را بخوانید

گزارشی از استقبال چشمگیر مسافران نوروزی از منطقه آزاد چابهار:

چابهار؛ پدیده گردشگری ایران در نوروز 98

رویکرد جدید 
و متفاوت 

مناطق آزاد درسال98:

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت



اخبار منطقه آزاد اروند

ورود 13500راس دام 
زنده از كشور روماني 
به بزرگترين كشتارگاه 

مناطق آزاد در اروند

اقدامات فرهنگی و گردشگری نوروزی منطقه آزاد اروند:

از شهرهای خرمشهر،  متشکل  اروند  آزاد  منطقه 
از  جامع  و  کامل  مجموعه ای  مینوشهر  و  آبادان 
جاذبه های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی است 
که هر ساله گردشگران فراوانی از سراسر کشور را 
به خود جذب می کند. آمار ارائه شده از سوی مراجع 
گردشگری در پایان تعطیالت هر سال نشانگر این 
اروند در  آزاد  است که شهرهای محدوده منطقه 
ایام نوروز میزبان چند میلیون گردشگر هستند که 
عمال این منطقه را تبدیل به یکی از قطب های 

گردشگری ایران نموده است.
مسافران  شامل  اروند  دیار  مسافران  طیف بندی 
نوروزی، شهروندانی با سابقه زندگی پیش از دوران 
جنگ و همچنین تعداد زیادی از کاروان های راهیان 
نور است که هر ساله از اسفند تا اواخر فروردین ماه 

راهی دیار حماسه، شور و نشاط می شوند.
برنامه ریزی برای این حجم از گردشگر قطعا نیازمند 
تالش و مجاهدت فراوان است که بخش عمده این 
برنامه ریزی به عهده سازمان منطقه آزاد اروند است 
که با همکاری نهادهای اجرایی دولتی و سمن های 
مردمی هر ساله منجر به اجرای برنامه های متعددی 
شده که در نوروز 1398 شاهد آن بودیم و فضایی 
پرنشاط و در عین حال مفید و شاد را هم برای 
شهروندان و هم مسافران نوروزی دیار اروند ایجاد 

کرد.
اروند  آزاد  جاذبه های گردشگری و دیدنی منطقه 
همه ساله سیل عظیم مسافران و مهمانان نوروزی 
در  اروند  آزاد  منطقه  منطقه می کشاند.  این  به  را 
شمال غربی خلیج فارس به وسعت 172کیلومتر 
مربع در منطقه تالقی دو رودخانه بزرگ و سرشار 
از آب اروندرود و کارون، دربرگیرنده بخش هایی از 
شهرهای آبادان و خرمشهر واقع شده، و دارای مرز 

مشترک با کشورهای عراق و کویت است.
کانون  عنوان  به  باز  دیر  از  خرمشهر،  و  آبادان 
تجاری و صنعتی و کشاورزی و سیاحتی مهمی 
شناخته شده است. جاذبه های متعدد طبیعی، اماکن 
فروان تاریخی و همچنین زمینه های گردشگری 
دوران دفاع مقدس باعث شده تا این منطقه شاهد 

گردشگران میلیونی در ایام منتهی به نوروز شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

بسیج مردمی برای نوروز98
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اله 
تشکیل  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
سازمان  این  اقدام  اولین  عنوان  به  نوروزی  ستاد 
را  ستاد  این  و  داد  خبر  نوروز 98  از  پیش  ایام  در 
متشکل از کمیته های مختلف برای اجرای برنامه ها 
و پیگیری امور عنوان کرد: تشکیل ستاد نوروزی 
و همچنین کمیته های مختلف شرح خدمات و 
 ابالغ احکام جهت خدمت رسانی، به بهترین شکل  
صورت گرفت و سازمان منطقه آزاد اروند و تمام 
دستگاه های مشارکت کننده در آستانه نوروز آماده 

خدمات رسانی به مهمانان نوروزی بودند.
و  داد  خبر  فراوان  مشترک  همکاری های  از   وی 
اصناف  اتاق  و  بازرگانی  اتاق  همکاری  با  گفت: 
جلساتی جهت تنظیم بازار به لحاظ بررسی کمی 
و کیفی کاهاال تشکیل شد تا شهروندان و همچنین 
مسافران در ایام نوروز با مشکل مواجه نشوند و در 

عین حال بازار کشش تامین نیازها را داشته باشد.
طمیمیان همچنین به اقدامات بهداشتی، درمانی و 
نظارتی اشاره و عنوان نمود: با همکاری دانشکده 
بر  نظارت  دارو،  و  غذا  سازمان  و  پزشکی  علوم 
اماکن توزیع غذا و  مواد غذایی رستوران ها، اغذیه 
اماکن  بر  نظارت  همچنین  شد.  انجام  فروشی ها 
گردشگری مثل هتل ها، آژانس ها و اقامتگاه های 
روستایی و تعیین نرخ نامه ها را داشتیم و با همکاری 
و هماهنگی دستگاه های مربوطه مجوز فعالیت های 

شناورهای تفریحی صادر گردید. 
وی افزود: معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
برنامه های  اروند در برگزاری  آزاد  سازمان منطقه 
نوروزی از ظرفیت اجرایی و همکاری شهرداری ها، 
و  بنادر  سازمان  و  پرورش  و  آموزش  ادارات 
دریانوردی، فرودگاه ها به صورت مستقیم بهره برد. 
ضمن اینکه تهیه و راه اندازی کامل ترین نرم افزار 
هوشمند همراه برای مسافران صورت گرفت که 
آدرس نزدیک ترین مکان مورد نیاز نظیر خدماتی، 
ارائه  به مسافران  را  اقامتی، درمانی، گردشگری  

می داد. 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند همچنین از آموزش 1۵دانشجوی 
و  تور جهت همراهی  لیدر  عنوان  به  گردشگری 
راهنمایی تورهای مختلف و مسافران ویژه مهمانان 
نوروزی که مورد استقبال بی سابقه قرار گرفت، خبر 

داد. 
ظرفیت های  از  استفاده  از  درخصوص  طمیمیان 
هنرمندان بومی برای برگزاری جشن ها و مراسم 
ایام نوروز گفت: در نوروز امسال در برنامه های این 
منطقه از 9۵درصد گروه های هنری بومی جهت 
فرهنگی،  برنامه های  جشن ها،  منطقه،  معرفی 

نوروز98 در دیار خورشید و مهربانی

همکاری با سمن ها استفاده شد.
آبادان،  شامل  اروند  آزاد  منطقه  در  امسال  نوروز 
خرمشهر و مینوشهر پر بود از رنگ، نور، موسیقی و 
نشاط.؛ نشاطی که به واسطه برنامه های متنوع اجرا 
شده به شهروندان و مسافران نوروزی بازدیدکننده 

از منطقه هدیه شد.

مسئول مدیریت توسعه گردشگری و 
میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند:

برگزاری نمایشگاه عیدانه
 بانوان هنرمند آبادان

توسعه  مدیریت  مسئول  سیدی  سیدمحمد 
گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد 
اروند نیز درخصوص اقدامات نوروز 98 این سازمان 
اعالم کرد: ۵۰۰۰ بازدید از اماکن اقامتی منطقه 
تا خدمات  ایام نوروز صورت گرفت  اروند در  آزاد 
درخوری به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی 

ارائه شود.
از  نوروز  در  انجام شده  اقدامات  ادامه،  در  سیدی 
حضور  با  آبادان  بانوان  عیدانه  نمایشگاه  افتتاح 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  طمیمیان  قدرت اله 
ویژه  فرماندار  موسوی  زین العابدین  گردشگری، 
آبادان خبر داد و در توضیح برگزاری این نمایشگاه 
هنرمند صنایع  بانوان  از  به جهت حمایت  گفت: 
دستی و ترغیب و تشویق آنها، نمایشگاهی از آثار 
بازارچه  ایام نوروز، جنب  این عزیزان به مناسبت 

خوداشتغالی بانوان برپا شد.
وی در ادامه افزود: هم اکنون نیز در حال آماده سازی 
نمایشگاه های دیگری با همین رویکرد و به منظور 
توانمندسازی بانوان در شهرستان های خرمشهر و 

مینو شهر می باشیم.

خیل عظیم مسافران نوروزی 
در منطقه آزاد اروند

هر چند هنوز آمار جامع و کامل گردشگران ایام 
نوروز به منطقه آزاد اروند اعالم نشده، اما براساس 
آمار اعالمی، در ده روز ابتدایی تعطیالت نوروز یعنی 
از یک  بیش  تا 7فروردین جاری،  از 27اسفندماه 
میلیون و 6۰۰هزار نفر تنها به شهرستان آبادان سفر 
کرده اند، که نشان دهنده افزایش قابل تامل سفر به 

منطقه نسبت به سال های قبل است.
موقعیت  واسطه  به  مینوشهر  و  خرمشهر  آبادان، 
هوای  و  آب  و  ارتباطی  ظرفیت های  مکانی، 
مناسب در اسفند و فرودین این امکان را دارند که 
ظرفیت های گردشگری خود را افزایش دهند و با 
برنامه ریزی بهتر در سال های آینده میزبان حجم 

بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی باشد.

اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص 
بحران سیل در استان و منطقه:
ایستاده در طوفان و سیالب

فروردین 98 در شرایطی آغاز شد که امواج سهمگین 
حوادث طبیعی ازجمله طوفان و سیل باعث اختالل 
در روند عادی زندگی مردم در نقاط مختلف کشور 
شد. پس از حوادث استان گلستان، اینبار نوبت غرب 
و جنوب غربی کشور بود که با سیل و عوارض آن 

دست و پنجه نرم کنند.
برای مقابله با این شرایط اضطراری و از نخستین 
ساعات بروز سیل، بنا به دستور مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد اروند تمام امکانات فنی و مهندسی این 
سازمان برای مقابله با این بحران بسیج شد.

سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون  شمخانی  موعود 
منطقه آزاد اروند درخصوص اقدامات این سازمان 
باالدست  مناطق  در  سیل  عوارض  کنترل  برای 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور  پی  در  گفت: 
آزاد اروند مبنی بر پشتیبانی همه جانبه این سازمان 
خرمشهر  و  آبادان  بحران  مدیریت  ستادهای  از 
به منظور مقابله با بحران های احتمالی، 6روستای در 
معرض خطر غرب کارون خرمشهر از سوی ریاست 
ستاد مدیریت بحران این شهرستان، به این سازمان 

واگذار شد.
وی از روستاهای سویتچی 1 و 2، رحمانیه کعبی، 
عنوان  به   ام التمن  و  سبعه  و  فیصلی  رحمانیه 
روستاهای محول شده به این سازمان یاد کرد و 
افزود: بر همین اساس عوامل و ماشین آالت این 
سازمان با حضور در محل 6روستای محول شده، 
این  سیل بندهای  وضعیت  به  رسیدگی  و  پایش 

روستاها را در اختیار گرفتند.
اروند  آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  و  معاون فنی 
عنوان کرد: ۴دستگاه بیل  مکانیکی، 1۰کمپرسی 
و ۴لودر همراه با مجموعه ای از عوامل محلی و 
ستاد مدیریت بحران تقویت و تثبیت سیل بندهای 
مجاور روستاهای محوله به طول 7کیلومتر را به 

عهده گرفتند.

کاهش خسارات
با بسیج امکانات و عوامل و در عین حال تالش 
شبانه روزی بود که عوارض سیل به حداقل رسید 
و شمخانی تصریح کرد: تا پایان تعطیالت نوروز 
خوشبختانه تدابیر و اقدامات صورت گرفته مؤثر واقع 
شده و سطح آب بیش از 1متر با سطح سیل بند ها 
و  تثبیت سیل بند ها  احداث سیل بند،  دارد،  فاصله 
ساحل سازی آنها علی رغم کمبود زمان و فوریت 
کار، اما اصولی است و انتظار داریم تا در وضعیت 
همشهریان  بماند،  مستحکم  آب  دبی  افزایش 

خرمشهری نیز آسوده خاطر باشند.
روستای  به  آب  نفوذ  درخصوص  همچنین  وی 
سویتچی 1 گفت: این نفوذ آب از محل یک لوله 
زهکش کشاورزی صورت گرفت که بالفاصله با 
همکاری عوامل محلی و ستاد مدیریت بحران، نفوذ 

آب مهار شد.
شمخانی افزود: سازمان منطقه آزاد اروند تا پایان 
وضعیت بحران در کنار ستادهای مدیریت بحران 
آبادان و خرمشهر به  صورت شبانه روزی و با بسیج 
تمام توان خود به همشهریان خدمات رسانی می کند.

جهاد شبانه روزی
عالوه بر خرمشهر و روستاهای آن، بخش شمالی 
شهر آبادان هم در معرض سیالب قرار داشت که 
سه و نیم کیلومتر سیل بند جاده  قفاس سه راهی 
مدن تا میدان ثامن طی ۴8ساعت عملیات اجرایی 

شبانه روزی به  پایان رسید. 
شمخانی درخصوص ضرورت احداث این سیل بند 
اذعان کرد: پیرو افزایش سطح آب تاالب شادگان، 
جاده  محدوده  به  آب  ورود  از  جلوگیری  برای 
آبادان -قفاس و مستحدثات حاشیه جاده این امر با 
تالش های شبانه روزی تیم معاونت فنی و عمرانی 

این سازمان انجام شد.

اروند  آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  معاون فنی و 
همچنین به همراه مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروند در روستاهای غرب کارون حاضر شد و به 
بازدید از روند احداث و تحکیم سیل بندها در این 

روستاها پرداخت. 
مرمت و بازسازی منازل آسیب دیده از سیالب در 
اروندکنار با حمایت و حضور مستمر معاونت فنی 
و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد اروند در دستور کار 
این سازمان قرار گرفت. پیرو بحران پیش آمده در 
اروندکنار که منجر به آسیب رساندن به برخی منازل 
آن شهر شد، موعود شمخانی ضمن حضور و بازدید 
گروه های  با  همراه  آسیب دیده،  منازل  از  میدانی 
جهادی اعالم کرد:   تامین مصالح برای بازسازی و  
مرمت آن محل ها، توسط سازمان منطقه آزاد اروند 

توزیع خواهد شد. 
پس از بازدید صورت گرفته وی و توزیع بخشی از 
مصالح علی رغم شرایط بحرانی، معاونت فنی و زیر 
بنایی ضمن حضور مستمر در آن مکان اعالم کرد: 
سازمان منطقه آزاد در صورت مساعد بودن شرایط، 
همچنان از این نهضت درخصوص تامین مصالح 
خسارت های  رساندن  حداقل  به  نیاز جهت  مورد 
ناشی از آن بحران از گروه های جهادی تالشگر  

حمایت خواهد کرد.
همچنین شمخانی در ادامه حضور خود در اروندکنار 
از تکمیل پروژه احداث پل های اضطراری منطقه 
نوآباد اروندکنار جهت پیگیری و رفع نواقص پروژه 

بازدید داشت.

ماندن تا آرامش
اروند  آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  معاون فنی و 
همچنین اعالم کرد: تا پایان وضعیت بحران در 
کنار ستادهای مدیریت بحران آبادان و خرمشهر 
به  صورت شبانه  روزی و با بسیج تمام توان خود به 

همشهریان خدمت  رسانی می  کند.
وی ضمن در خواست همکاری از روستاییان گفت: 
امیدواریم طبق پیش بینی های انجام شده، در نیمه 
دوم فروردین آب فروکش کند و رهاسازی و دبی 

آب رودخانه کاهش یابد.
منطقه  در  شرایط  بارش ها  دوم  موج  در  چند  هر 
آزاد اروند بنا به اعالم مراجع مربوط بحرانی بوده، 
اما سازمان منطقه آزاد اروند تا بازگشت منطقه به 
شرایط عادی امکانات و نیروهای خود را به حالت 
بخش های  و  روستاها  از  و  درآورده  باش  آماده 
جدی  عارضه  هرگونه  مقابل  در  شهری  مختلف 

مراقبت نمود.
معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
اروند، اظهار کرد: با توجه به اعالم وضعیت آماده 
باش در استان و افزایش حجم آب رودخانه مرزی 
اروند، تا آخرین دقایق بحرانی و بازگشت به حالت 
خدمت رسانی  اروند  آزاد  منطقه  اهالی  به  عادی 

می کنیم و در کنارشان هستیم.
انهار  آب  آمدن  باال  بحران  متاسفانه  افزود:  وی 
آسیب  به  منجر  گذشته   روزهای  در  اروندکنار 
دیدن  برخی منازل آن شهر شد؛ بازدید میدانی از 
این مناطق صورت گرفت و با حمایت منطقه آزاد 
اروند مصالح مورد نیاز برای مرمت و بازسازی منازل 
آسیب دیده از سیالب  تامین و  با همراهی گروه 

های جهادی  بازسازی صورت گرفت.
پیش بینی می شود حجم آب رودخانه های بهمنشیر 
وکارون در آبادان و خرمشهر با ورود آب از مناطق 
باالدست به این رودخانه ها همچنان افزایش یابد. 
این سازمان ماشین آالت مورد نیاز را نیز برای مقابله 
با سیالب احتمالی به اروندکنار و روستاهای اطراف 

اعزام کرده است.

بررسی و حل مشکالت معابر شطیط و 
ولیعصر آبادان

درخصوص  اقدامات  بر  عالوه  شمخانی  موعود 
حوادث طبیعی پیش آمده، از ادامه روند فعالیت های 
عمرانی و مهندسی جاری در منطقه ازجمله بررسی 
فاضالب  و  آب  شبکه  و  معابر  مشکالت  حل  و 

محالت شطیط و کوی ولیعصر خبر داد.
نشست مشترکی میان معاون فنی و امور زیربنایی 
نماینده  و جلیل مختار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی با همراهی 
پیشبرد  آبادان، جهت  از مسئولین شهری  جمعی 
فاضالب  و  آب  شبکه  و  معابر  بهسازی  پروژه 

محالت شطیط و کوی ولیعصر، برگزار شد.
 موعود شمخانی در این نشست با بررسی مشکالت 
موجود به منظور حل مسائل منطقه، گفت: هدف ما 
رفع موانع و مشکالت محالت مذکور بوده و در این 
راه تمامی تالشمان را خواهیم کرد یک بار برای 

همیشه این مسائل حل شود.
وی همچنین گفت: مجری طرح پروژه بهسازی 
معابر شطیط و کوی ولیعصر، سازمان عمران شهری 
شهرداری آبادان خواهد بود و مدت پیمان یک سال 
در نظر گرفته شده و مبلغی بالغ بر 1۴میلیارد تومان 
مجری  همچنین  است.  شده  هزینه  برآورد  نیز 
طرح احداث شبکه فاضالب، آبفا استان خوزستان 
می باشد که مبلغ این پروژه بالغ بر 1۵میلیارد تومان 

و مدت پیمان یک سال و نیم می باشد.
در این نشست، هدف نهایی، رفاه حال شهروندان 
و به سرانجام رساندن طرح های عمرانی با تالش و 

همت تمامی دستگاه های اجرایی عنوان شد.

و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
اولین روزهاي سال رونق تولید، اولین محموله 
13۵۰۰راسي دام زنده از کشور روماني جهت 
کشتار در کشتارگاه بهین گوشت حالل اروند، 
واقع در شهرک صنعتي خرمشهر وارد منطقه 
مستمر  طور  به  روند  این  که  شد  اروند  آزاد 
ادامه خواهد داشت و نیاز گوشت گرم منطقه 
شامل شهرهاي آبادان، خرمشهر، مینوشهر و 
جنوبي  هاي  استان  سایر  همچنین  و  چوبده 

کشور را تامین خواهد نمود.
راستا  همین  در  افزود:  موسوی  سیدعلی 
نیز 1۰تن گوشت گرم  طي روزهاي گذشته 
شهرهاي  در  کشتارگاه  این  از  گوسفندي 
منطقه با قیمت ۴3۵۰۰تومان توزیع شد که 
ادامه این روند عالوه بر تامین نیازهاي مردم 
و  گرم  گوشت  قیمت  تعدیل  موجب  منطقه، 

تنظیم بازار خواهد شد.
گوشت  بهین  کشتارگاه  است،  ذکر  به  الزم 
صنعتي  کشتارگاه  بزرگترین  اروند  حالل 
غربي  جنوب  در  همچنین  و  آزاد  مناطق  در 
کشور است، در بهمن ماه97 با حضور دکتر 
دبیر  و  جمهور  رئیس  مشاور  بانک  مرتضي 
شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي مورد 

بهره برداري قرار گرفت.
کشتارگاه  این  کار  به  آغاز  با  است،  گفتني 
و  مستقیم  طور  به  2۰۰نفر  براي  صنعتي، 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.
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گزارش:
شیما حمیدپور

اسبدوانی  کورس  رقابت های  دوم  هفته 
براق  جام  دومین  و  برگزار  اروند  آزاد  منطقه 

به کار خود پایان داد.
با  اروند  استانی  بهاره  کورس  مسابقات 
عالقه مندان  سوی  از  خوب  بسیار  استقبال 
به این رشته با حضور مدیر توسعه اجتماعی 
پیست سوارکاری  در  سازمان  این  ورزشی  و 

منطقه آزاد اروند به پایان رسید.
اصیل  اسب های  شرکت  با  مسابقات  این 
با  همزمان  پیاپی  سال  دومین  برای  عرب 
دیگر برنامه های نوروزی در اروند انجام شد.

گزارشگر برجسته میادین اسبدوانی 
کشور مهمان ویژه اروند

کورس  گزارشگر  تنها  کر«  »عطا  صدای 
این  با  ایران  سوارکاری  پایتخت  اسبدوانی 
هر  گلستانی ها  و  شده  عجین  ورزشی  رشته 
هفته در مسابقات سوارکاری آن را می شوند 

و بیش از ۴۰سال با آن خاطره دارند.
وی برخالف دیگر مجریان و گزارشگرهای 
طوالنی  مسافت  و  ندارد  مانیتور  تلویزیونی، 
با چشمش رصد می کند و  را  میدان مسابقه 
سال هاست که عالقه مندان ورزش اسبدوانی 

گلستان با صدایش خاطره بازی   می کنند.
بدون  اسبدوانی  مسابقه  و  کورس  برگزاری 
و  نیست  جذاب  چندان  او  گزارش  و  صدا 
حدود ۴۰سال است که رقابت های سوارکاری 
گزارش  اسبداونی  میدان  در  را  گلستان 

می کند.
نکته جالب برگزاری این دوره از رقابت های 
حضور  اروند،  آزاد  منطقه  اسبدوانی  کورس 
میادین  برجسته  گزارشگر  کر«   »عطا 

اسبدوانی کشور بود.

برگزاری هفته دوم كورس 
اسبدوانی اروند



اخبار منطقه آزاد انزلی

از ۲۶اسفندماه سال گذشته تا ۱۷فروردین ماه جاری، 
از گردشگران نوروزی، منطقه  نفر  تعداد ۹۴۰هزار 
آزاد انزلی را برای سفر انتخاب کرده و با ورود این 
گردشگری،  و  تجارت  فاز  به  گردشگران  از  تعداد 
در  که  ۷۳۳گردشگری  و  ۷۷۶هزار  با  مقایسه  در 
بازدید  منطقه  این  از  گذشته  سال  مشابه  مدت 
به  گردشگر  ورود  ۱۲درصدی  رشد  بیانگر  کردند، 

این منطقه می باشد.
براساس  انزلی  آزاد  منطقه  سفر  خدمات  ستاد 
منطقه  هر  عملکرد  بررسی  شاخص های 
گردشگرپذیر در حوزه ماندگاری گردشگر و اقامت 
اقامتی  اماکن  و  هتل ها  در  نوروزی  مسافرین 
ایام  سطح منطقه ، بیش از ۱۰۷هزار نفر تخت در 
تعطیالت نوروزی در این منطقه اقامت داشتند که 
در  که  ۲۲۵گردشگری  و  ۱۰۱هزار  با  مقایسه  در 
همین مدت در سال گذشته در مراکز اقامتی منطقه 

اقامت داشتند، نشان دهنده رشد ۵درصدی است.
 نکته جالب توجه در این آمار، ورود ۳۴۸توریست 
آزاد  منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز  به  خارجی 
انزلی در ۲۰روز فعالیت ستاد خدمات سفر در این 
سال  مشابه  مدت  با  قیاس  در  که  است  منطقه 

گذشته از افزایش ۱۲۵درصدی خبر می دهد.
سال های  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  رویکرد 
جدید  زیرساخت های  ایجاد  و  تکمیل  گذشته، 
مختلف  برنامه های  اجرای  و  گردشگری 
در  نمایشگاهی  و  هنری  فرهنگی،  جشنواره ای، 
محدوده فاز تجارت و گردشگری به همراه تعمیم 
که  بوده  منطقه  محدوده  تمامی  در  طرح ها  این 
مهم ترین رویکرد برنامه های اجرایی و زیرساختی 
سازمان را تشکیل می دهد و نقطه اوج آن اجرای 

جشنواره ترنم بهار بوده است.
بر این اساس، نمایشگاه نوروز بازار به عنوان بخش 
قالب ۱۲۰غرفه،  در  بهار،  ترنم  از جشنواره  مهمی 
نقاط  محلی  غذاهای  و  سوغات  دستی،  صنایع 
مختلف گیالن را به نمایش گذاشت تا گردشگران 
با فرهنگ حاکم بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی 
بازارهای گیالن زمین، آشنا گردند؛ از سوی دیگر 
غول  عروسک های  نمایش  و  آئینی  نمایش های 
پیکر و موسیقی فولکلور نقاط متنوع گیالن زمین 
در  روزانه  صورت  به  جنبی،  بخش  عنوان  به  نیز 
نوروز بازار منطقه آزاد انزلی برپا شد که با استقبال 
گسترده مسافرین نوروزی این منطقه مواجه گردید.

حضور  با  بهار  ترنم  تلویزیونی  زنده  برنامه  اجرای 
در  کشور  موسیقی  و  سینما  عرصه  هنرمندان 
زنده  برنامه  اجرای  آسمان،  گنبد  ساحلی  استودیو 
گردشگری،  و  تجارت  فاز  در  گل  بنفشه  رادیویی 
از جاذبه های گردشگری  تهیه گزارش های خبری 
برگزاری  انزلی ،  آزاد  منطقه  آئینی  نمایش های  و 
مفاخر  باغ  در  فرهنگی  صنایع  و  کتاب  نمایشگاه 
با اجرای  برپایی ُجنگ عصرانه  انزلی،  آزاد  منطقه 
و  پاپ  موسیقی  شامل  متنوع  و  شاد  برنامه های 
سنتی، نمایش، تئاتر خیابانی و استند آپ کمدی و 
برنامه کودک توسط هنرمندان محبوب تلویزیونی، 
و اجرای کنسرت از سوی هنرمندان پاپ کشور را 
به  بود که  بهار  از دیگر بخش های جشنواره ترنم 
منظور گذران اوقات خوش و مفرح در این منطقه 
از سوی این سازمان در ایام نوروز ۹۸ به اجرا درآمده 

است.
براساس این گزارش، ارائه بسته های اطالع رسانی 
و تبلیغاتی در قالب تولید برنامه های مشارکتی در 
شبکه های تلویزیونی و تولید محتوا در شبکه های 
برنامه های  و  امکانات  معرفی  منظور  به  اجتماعی 
موجود در سطح منطقه نیز در این مدت در دستور 
اهمیت  بر  تاکید  راستای  در  و  گرفت  قرار  کار 
۱۳فروردین ماه  روز  در  زیست،  محیط  از  حفاظت 
همکاری  با  شده،  نامگذاری  طبیعت  ملی  روز  که 
اقدامات  زیست،  محیط  دوستداران  و  گردشگران 
متنوعی در قالب توزیع بسته های فرهنگی و زیست 
محیطی جهت حفاظت از زیبایی های محیط زیست 

منطقه به نمایش گذاشته شد.
گفتنی است، در تعطیالت نوروزی سال ۹۸ فعالین 
بخش امداد و نجات ستاد خدمات سفر منطقه آزاد 
انزلی، ۱۲۹عملیات امدادی انجام دادند و با تالش 
بی وقفه نیروهای انتظامی، حراست فیزیکی در این 
ایام هیچ حادثه و تصادف منجر به فوتی در سطح 
معابر و محدوده منطقه رخ نداد، که این موضوع در 

نوع خود در سطح کشور کم نظیر ارزیابی می شود.
استخر  مارینا،  تفریحی  اسکله  است،  بذکر  الزم 
ساحلی، مجموعه تفریحی و گردشگری آکواریوم به 
عنوان بزرگترین آکواریوم کشور، بهشت پرندگان، 
امکاناتی  و  جنگلی  پارک های  ساحلی،  پارک 
و  پاراسل  پاراموتور،  دریایی،  اتوبوس  همچون 
منطقه  این  دریایی  تفریحات  سایر  و  اسکی  جت 
به همراه نورپردازی ویژه با آب نمای موزیکال در 
پارک ساحلی، وجود مرکز نمایشگاه ها و همایش ها 
قایقران در  منطقه و مجموعه ورزش های ساحلی 
کنار ظرفیت های اقامتی و پذیرایی شامل ۱۷هتل، 
۶۳۴۰نفر  پذیرش  قابلیت  با  مهمان،  ۱۲۰کاشانه 
و  بوم گردی  اقامتگاه های  و  ۶۵رستوران  و  تخت 
به  که  امکاناتی  کرد؛  اشاره  روستایی  جاذبه های 
موجود  امکانات  و  زیرساخت ها  مهم ترین  عنوان 
لحظاتی  و  منطقه می توانند سفری جذاب  این  در 
انزلی  آزاد  منطقه  گردشگران  برای  را  ماندگاری 

ایجاد کنند.

ورود 940هزار گردشگر به 
فاز تجارت و گردشگری 

منطقه آزاد انزلی در 
نوروز98

دکتر محمود واعظی رئیس دفتر ریاست محترم 
جمهور به همراه دکتر رضا مسرور رئیس هیات 
انزلی،  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونین سازمان 
و  تجاری  عمرانی،  بندری،  زیرساخت های  از 

گردشگری این منطقه بازدید به عمل آوردند.
اینکه  بیان  با  بازدید،  جریان  در  واعظی  دکتر 
تحوالت زیادی در مدت کوتاهی در این منطقه 
ایجاد شده است، اظهار داشت: آخرین بار، سه 
از  اقتصاد آذربایجان  سال پیش به همراه وزیر 
بازدید کردیم  انزلی  آزاد  منطقه  زیرساخت های 
زیرساخت هایی  از  مجدد  بازدید  طی  اکنون  و 
که در این مدت ایجاد شده شاهدیم، گام های 
بزرگی در زمینه توسعه زیرساخت های مختلف 
بندری، گردشگری، تولیدی و صنعتی با سرعت 
باالیی در این منطقه برداشته شده است و با ایجاد 
و  بندرکاسپین  ویژه  به  بندری،  زیرساخت های 
راه اندازی کریدور چین- قزاقستان- ایران، اقدامات 
مثبتی در راستای توسعه مراودات با کشورهای 

حاشیه خزر و کشور چین صورت گرفته است.
و  طراحی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
برنامه ریزی این کریدور و جابجایی کاال میان 
ایران و چین از این طریق با توجه به شرایط 
حائز  اقدامی  تحریم ها،  وجود  و  کشور  کنونی 
دارد،  تشکر  و  تقدیر  جای  که  است  اهمیت 
کشور  دو  سوی  از  نمایندگانی  کرد:  تصریح 
ایران و چین، از مسیر کریدور و بنادر کاسپین و 
نینگبو بازدید کردند و از سوی دیگر شاهد ایجاد 

مخازن  سیلو،  ازجمله  مختلف  زیرساخت های 
بندری  مجتمع  پسکرانه  در  روغن  و  سوخت 
زنجیره  کننده  تکمیل  که  هستیم  کاسپین 
واردات کاالهای ضروری و مواد اولیه است و از 
نزدیک شاهد پهلوگیری کشتی روغن و انتقال 

روغن خام به مخازن بودم.
اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
در  انزلی  آزاد  منطقه  شده  انجام  فعالیت های 
بسیار  محصوالت،  صادرات  و  تولید  زمینه 
مهم و مورد توجه در سطح کشور است، افزود: 
می تواند  کرده  آغاز  منطقه  این  که  روندی 

رئیس دفتر رئیس جمهور در بازدید از زیرساخت های منطقه آزاد انزلی:

اتفاقات بزرگی در اقتصاد کشور را رقم بزند و 
باید منطقه آزاد انزلی هرچه سریع تر به راه آهن 
سراسری متصل شود که وزارت راه در رابطه با 
این مسئله اهتمام ویژه دارد و ریاست جمهور نیز 
در سفر خود به استان گیالن دستور این کار را 
دادند و از همه مهم تر، این منطقه آزاد با فراهم 
کردن مقدمات، برای اتصال به شبکه سراسری 

راه آهن مصمم است.
انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  واعظی  دکتر 
در اقتصاد و ترانزیت کشور نقش بسیار مهمی 
دارد و الزم است مورد حمایت دولت قرار گیرد، 

گسترده ای  بسیار  برنامه های  کرد:  خاطرنشان 
حال  در  انزلی  آزاد  منطقه  بندرکاسپین  در 
اجراست که با اجرای آنها ارتباطات ما با روسیه، 
آذربایجان گسترده تر  و  ترکمنستان  قزاقستان، 
ارتباطی که در حال  از سوی دیگر  می شود و 
دارد،  چین- قزاقستان- ایران  کریدور  حاضر 
دیگر  کشورهای  به  می تواند  مزیت ها  این  با 
همچون عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس 
صادرات داشته باشد و از دیگر مزیت های این 
منطقه و بندر کاسپین، ایجاد اسکله رو-رو است.
در  اینکه  اظهار  با  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
بخش  به  عمل،  ابتکار  با  انزلی  آزاد  منطقه 
خصوصی توجه ویژه ای شده و با برقراری تعامل، 
رقبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف این منطقه قابل توجه بوده 
است، تاکید کرد: سال گذشته، سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« بود و این یعنی توجه به تولید 
داخلی و امسال نیز توسط رهبر معظم انقالب 
اسالمی سال »رونق تولید« نامگذاری شده و 
رهبری،  منویات  تحقق  راستای  در  شاهدیم 
گذشته  در  که  واحد هایی  منطقه  این  در 
مختلف  کشورهای  از  محصوالت  واردکننده 
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  با  بودند 
واحدهای تولیدکننده تبدیل شده اند که عالوه 
بر ایجاد فرصت شغلی مناسب، در تامین و تولید 
مناسب  باکیفیت  کشور  نیاز  مورد  محصوالت 
تالش می کنند و ضروری است همه بخش ها 

به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.

این  بهار  ترنم  جشنواره  دبیر  کاظمیان  مهدی 
منطقه با اعالم رویکرد حمایتی و فرهنگ سازی 
چهارمین دوره از برگزاری جشنواره ترنم بهار در 
برگزاری نمایش های آئینی استان گیالن، اظهار 
در  ریشه  که  آئینی  نمایش های  اجرای  داشت: 
مردم  باستانی  و  اساطیری  باورهای  و  فرهنگ 
گیالن زمین دارد، به یکی از جاذبه های فرهنگی 
جشنواره مزبور تبدیل و با استقبال گردشگران و 
گیالنیانی که نوروز خود را در این منطقه سپری 

کردند، همراه شد.
نمایش های  نیز  نوروز ۹۸  در  اینکه  بیان  با  وی 
چره  به  راه  و  بران  عروس  گلی،  عروس  آئینی 
خیابانی  صورت  به  نمایشی  گروه های  سوی  از 
به اجرا در آمد، اضافه کرد: از نکات جالب توجه 
برپایی نمایش های مزبور، برگزاری آن در فراتر از 
محدوده فاز تجارت و گردشگری که بخش اعظم 
اختصاص  خود  به  را  منطقه  گردشگری  تراکم 
پارک های  در  که  معنی  این  به  بود؛  می دهد، 
جنگلی روستاهای منطقه نیز به منظور آشنایی 
جغرافیایی  گستره  افزایش  و  گردشگران  بیشتر 
جامعه ای که این نمایش ها را مشاهده می کردند، 

این نمایش ها به اجرا درآمدند.
آزاد  منطقه  سازمان  آموزشی  و  فرهنگی  مدیر 
توسط  آئینی  نمایش های  اجرای  افزود:  انزلی 
دیگری  جذاب  بخش  غول پیکر  عروسک های 
بود که طی این ایام، تصاویر آن در شبکه های 

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران به همراه 
دکتر رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
از زیرساخت های بندری، تجاری و صنعتی این منطقه 
بازدید و در راستای تسهیل امور گمرکی و توسعه صادرات 

گفت و گو کردند.
رئیس کل گمرک ایران در این دیدار با ابراز خرسندی 
و  بندری  امور  در  سرمایه گذار  جذب  به  نسبت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی، بیان 
کرد: تعدادی از پست اسکله های بندر کاسپین این منطقه 
که در حال بهره برداری است، با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی برای اولین بار در بنادر کشور ایجاد شده اند و 
سبب افزایش ظرفیت بنادر با کمک بخش خصوصی 

شده که نوید بسیار خوبی برای کشور است.
میراشرفی در ادامه با اشاره اهمیت پیوستن ایران به پیمان 
گمرکی اوراسیا افزود: اولویت ما در بحث دریای خزر 
و نگاه کشور به تجارت، نگاه به کشورهای همسایه ها 
است و اوراسیا پیمانی صددرصد گمرکی است که به 
کشورهای عضو امکان می دهد بدون پرداخت حقوق 
عوارض همچون کشوری واحد، کاالهایشان را با هم 
مبادله کنند؛ عضویت ایران در این پیمان می تواند شرایط 
منحصربه فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند و 
منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین با دارا بودن زیرساخت های 

مناسب می تواند در این پیمان نقش کلیدی ایفا کند.
میراشرفی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسالمی 
ایران همه امکانات خود را بسیج خواهد کرد تا بتواند 
از همه ظرفیت این پیمان و نیز بخش خصوصی که 
در این مناطق وجود دارند و یا در آینده ایجاد می شوند، 

رنگین کمانی از فرهنگ، هنر و نمایش های آئینی گیالن زمین

نقش فراملی و موثر منطقه آزاد انزلی در پیمان اوراسیا و توسعه مبادالت با کشورهای حاشیه خزر

اجتماعی شهره آفاق شد؛ عروسک هایی که در 
پی همکاری دو سال پیش این سازمان با کمپانی 
گراند پرسونز فرانسه و مرکز اتحادیه بین المللی 
پروژه  قالب  در  ایران  در  عروسکی  نمایشگران 
توسعه عروسک های غول پیکر ایران ساخته شده 

است.
کاظمیان درخصوص دالیل برگزاری نمایش های 
آئینی که با استقبال گسترده گردشگران نیز مواجه 
شد، افزود: با عنایت به حجم گسترده مسافرینی 
تعطیات  برای  را  این منطقه  نوروز هر سال  که 
سال نو انتخاب می کنند، معرفی تاریخ فرهنگی، 
اساطیری قومیت های مختلف گیالن زمین که 

استفاده کند.
وی بندر کاسپین را یکی از بهترین بنادر دریای خزر 
عنوان و ضمن تاکید بر اینکه از مواهب این بندر عالوه بر 
استان گیالن، کشور می تواند بهره مند شود، اظهار کرد: در 
شرایط کنونی کشور که سرمایه گذاری بخش خصوصی 
با مضایقی که بخش دولتی در بحث سرمایه گذاری با 
آن مواجه است، روبه رو نیست، توجه به این مهم در این 
منطقه می تواند سرعت بیشتری به توسعه بندر کاسپین 
ببخشد، تا این بندر نقش توسعه ای استانی، ملی و حتی 
فراملی ایفا کند و با تحقق طرح یک کمربند، یک راه، 
در راستای احیای جاده ابریشم که از سوی چینی ها در 
حال پیگیری است و اتصال کریدور شمال- جنوب، نقش 
فراملی منطقه آزاد انزلی برجسته می شود و این امر موجب 

رشد و ایجاد اشتغال در سطح استان خواهد شد.
میراشرفی مناطق آزاد را مناطق پردازش صادرات عنوان 
کرد و افزود : خوشبختانه طی بازدیدی که از منطقه آزاد 
انزلی داشتیم، شاهدیم که منطقه آزاد انزلی در راستای 
اجرای این تعاریف و کارکرد های بین المللی گام برمی دارد 
و به آن نزدیک می شود که با توجه به شرایط فعلی کشور، 
همسو شدن این مناطق با این تعاریف مسرت بخش 

جشنواره نوروزی ترنم بهار منطقه آزاد انزلی:

رئیس کل گمرک ایران در بازدید از منطقه آزاد انزلی:

به صورت شفاهی در قالب نمایش تدوین شد، 
می تواند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران و حتی 
نسل جوان این استان با غنای فرهنگی گیالن 

زمین را فراهم نماید.
»نمایش  درخصوص  بهار  ترنم  جشنواره  دبیر 
داد: عروس گوله  عروس گولی« چنین توضیح 
مختلف  نقاط  گیلکی  گویش  در  عروس  گل  یا 
نام های دیگری چون: عروس  استان گیالن به 
پیربابو؛  گولی؛  عروسی  گوله؛  عروسی  گولی؛ 
عروسی غوله مشهور است. عروس گولی نمایش 
اساطیری است که در آن غول، پیربابو و نازخانم 
نقش اصلی را ایفا می کنند. در این نمایش، غول 

است.
وی افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد جهت جذب 
سرمایه گذار ایجاد شده اند و خارج از قلمرو گمرکی هستند، 
گمرک در این مناطق بیشترین تسهیالت را ارائه می دهد 
و قوانین مزاحم نیز در اینجا جریان ندارد و در راستای 
تسهیل تجارت نیز، واردات مواد اولیه، واردات کاال و 
صادرات کاالهای تولیدی منطقه مشمول تخفیفات 
ارزش افزوده است و این مناطق محلی مناسب برای 

واردات کاالها به کشور هستند.
دیدار،  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ظرفیت های بندر کاسپین را تشریح و اظهار داشت: بندر 
کاسپین با انجام مهندسی ارزش و کاهش هزینه ها و با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است و جزء 
بنادری است که در آن بخش خصوصی در ایجاد اسکله، 
سیلو، مخازن سوخت و روغن و انبارهای سر پوشیده 

سرمایه گذاری کرده است.
دکتر مسرور با اشاره به ایجاد نخستین اسکله روغن 
استان گیالن در بندر کاسپین خاطرنشان کرد: با همکاری 
گمرک در سال ۹۷ تاکنون، ۲کشتی روغن در این بندر 
پهلوگیری کرده است و بندر کاسپین با دارا بودن ۲۲پست 
اسکله و توان تخلیه و بارگیری ۱۵میلیون تن کاال در هر 
شیفت در سال های آتی نقش بسیار مهمی در اقتصاد 

کشور خواهد داشت.
وی ایجاد کریدورهای تجاری را گامی مهم در توسعه 
مراودات تجاری دانست و بیان کرد: با ایجاد کریدور جدید 
چین-قزاقستان-ایران و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با 
دو کشور، تاکنون در مدت زمان کوتاه، ۶محموله تجاری 

مظهر سیاهی و زمستان و پیربابو، نماد باغبانی و 
به طبیعت و مردم است  ارزانی گر عروس گل 
که در قالب اشعار نمایشی، فرهنگ و باورهای 
باستانی گیالن زمین درخصوص نوزایی طبیعت 

در بهار به نمایش درمی آید. 
وی در رابطه با نمایش »نمایش عروس بران« 
گفت: این نمایش، تصویرسازی نمایشی از مراسم 
عروسی در سطح روستاهای گیالن است که در 
آن آداب و رسوم بردن عروس به خانه داماد در 
وسیله  بدین  تا  درمی آید  اجرا  به  نمایشی  قالب 
مردم  میان  در  ازدواج  رسوم  و  آداب  از  بخشی 
گیالن زمین توسط هنر نمایش به تصویر کشیده 

شود.
کاظمیان در رابطه با »نمایش راه به چره« با اشاره 
به اینکه نام دیگر این آئین نمایشی آهو چره است، 
که در آن بازیگران نقش های آهو، شعرخوان، آهو 
چره و توبره کش را بازی می کنند، گفت: نکته 
جالب توجه این نمایش، رفتار بازیگران آن بود که 
با راهنمایی فرد امینی مثل ریش سفید و پیِر روستا 
به خانه هایی سر می زدند که بزرگان خانواده برای 
مالی  وسع  نوروز  برگزاری جشن  ملزومات  تهیه 
کافی نداشتند. به این ترتیب عیدی های اهدا شده 
توسط ساکنان دیگر روستا در اختیار نیازمندان قرار 
می گرفت تا برگزاری جشن و سنت کهن نوروزی 
برای همه مردم، همسایه های شهر و قریه و روستا 

یکسان باشند. 

از چین به صورت حمل و نقل ترکیبی ریل و کشتی 
وارد بندر کاسپین شده است و با اتصال ریل به این بندر، 
کاالهای تجاری به سرعت در داخل کشور و حتی به 
کشور های اروپایی از طریق مرز خوی قابلیت ترانزیت 

دارد.
دکتر مسرور در ادامه، بندر کاسپین را یک بندر نسل سوم 
عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرک صنعتی 
شماره ۲ این منطقه در پسکرانه بندر کاسپین قرار دارد 
و شهرک صنعتی شماره ۳ این منطقه نیز با محوریت 
تولید کاالهای صادراتی و دانش بنیان در پسکرانه این 
بندر ایجاد خواهد شد تا مواد اولیه در کوتاه ترین زمان 
و با کاهش هزینه های حمل و نقل، وارد مجموعه های 
به  سرعت  به  شده  تولید  کاالهای  و  شود  تولیدی 

کشورهای مختلف صادر گردد.
وی با اشاره به اینکه نخستین پارک لجستیک شمال 
کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی در چارچوب 
راهبرد اصلی این سازمان یعنی تبدیل شدن به مرکز 
داد و ستد کاالی کشورهای حاشیه دریای خزر در این 
منطقه ایجاد خواهد شد، افزود: با توجه به وجود شبکه 
بانکی، بیمه ای و بورس منطقه، تفاهم نامه های منعقد با 
بخش خصوصی و دولتی کشورهای چین، قزاقستان و 
روسیه و ایجاد زیرساخت  های ترانزیتی، منطقه آزاد انزلی 
در آینده نزدیک به مسیر جدید ترانزیت بین المللی کشور 
در ارتباط با روسیه، اوراسیا و اروپای شرقی، و شرق آسیا 
ارتقاء می  یابد و این پارک به مرکز توسعه فعالیت  های 
ترانزیتی و درآمدزایی ارزی کشور همراه با ایجاد اشتغال 

بیشتر تبدیل خواهد شد.

ایجاد تحوالتی ارزشمند طی بازه زمانی کوتاه 
در تمامی زمینه ها در منطقه آزاد انزلی
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گزارش:
مرضیه حسینی

به  امسال که توسط مقام معظم رهبری  آزاد در تحقق شعار  نقش مناطق 
تاثیرگذار  و  پررنگ  بسیار  است،  شده  نامگذاری  تولید  رونق  سال  عنوان 
می باشد. بی شک وجود زیرساخت های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در 
کنار قوانین و مقررات تسهیل گر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در 
مناطق آزاد می تواند بستری آماده برای رویکرد اقتصاد سال جدید بر محور 

تولید باشد.
به سه دهه  نزدیک  تجربه  با  اقتصادی کشور  ویژه  و  آزاد  مناطق  بی تردید 
برای  محل  بهترین  می توانند  تولید  محوریت  با  اقتصادی  توسعه  مسیر  در 
یک  با  و  باشند  صادارتی  نگاه  با  اقتصادی خصوصا  و  تولیدی  فعالیت های 

برنامه ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می توان به این مهم دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب های 
قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، 
از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه 70 شکل گرفته اند و با 
توجه به ظرفیت هایی که در این مدت به خصوص در حوزه های زیرساختی 
مهیا نموده اند، می توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به رونق تولید در کشور 

و نیز شکوفایی صادرات محصوالت تولیدی در این مناطق باشند.
عمده مشکالتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به 
موضوعاتی ازجمله مالیاتی، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه 
در گردش برمی گردد، که تصمیم سازان و تصمیم گیران می توانند با نگاهی 
بلندمدت در جهت توسعه اقتصادی در کشور با توجه به وجود تحریم های 
یکجانبه بر علیه ایران، این دست تهدیدات را با استفاده از ظرفیت های ایجاد 

شده در مناطق آزاد، به فرصتی برای توسعه و رونق تولید بدل نمایند.
بی شک نگاه معجره گری که به مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی با توجه 
غیرواقعی  تا حدودی  دارد،  وجود  اقتصاد کشور  در کالن  که  به مشکالتی 
است؛ اما می توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این مناطق، ازجمله وجود 
شهرک های صنعتی، راه های دسترسی، زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی، 
فرودگاه ها، بنادر و حمل و نقل ریلی موجود، شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد 
حضور بیش از پیش سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی برای جلوه تولید در 

این مناطق باشیم.
اهمیت  به  توجه  با  و  از هفته نامه در سال جدید  اولین شماره  در  این رو،  از 
گفتمان تولید در کشور در سال جاری، دیدگاه های معاونین اقتصادی مناطق 
ذیل  در  که  شدیم  جویا  خصوص  این  در  را  اقتصادی  کارشناسان  و  آزاد 

می خوانید.

ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

انتخاب استراتژی های متفاوت توسعه برای مناطق آزاد
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
آزاد  مناطق  کرد:  بیان  ماکو  آزاد  منطقه 
تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف هایی 
سرمایه های  جذب  ملی،  اقتصاد  توسعه  نظیر 
ایجاد  نسبی،  برتری های  از  استفاده  خارجی، 
توریسم ،  صنعت  توسعه  شغلی،  فرصت های 
تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی 
از فعالیت های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد 
بخش های  تبدیل  و  منطقه ای  توسعه  ملی، 
عقب مانده به قطب های توسعه، معموال ایجاد 
تعریف  محدوده  باید  آزاد  منطقه  می شوند. 
آن،  در  که  باشد  اصلی  سرزمین  از  شده ای 
تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی 
متنوع  معافیت های  و  ایجاد مشوق ها  با  مناطق  این  در  مجاز شناخته شود . 
کاالهای صادراتی جذب  تولید  برای  تالش می شود سرمایه گذاری خارجی 
شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد 

اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار شود. 
ارتباطی  باید  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  حقیقت  در  افزود:  جلیلی  ابراهیم 
محکم بین اقتصاد ملی و بین الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب 
سرمایه  گذاری مستقیم خارجی مقدمات  توسعه صادرات را فراهم آورده و از 
طرف دیگر، با بهره گیری از منابع و مزیت های نسبی، رقابتی و ظرفیت های 

منطقه و کشور، در اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند . 
وی ادامه داد: مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه های گسترش صادرات 
صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی  به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار 
گیرند . برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می تواند نقش مهمی در 

توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: مدیران 
و  مدون  برنامه های  نیازمند  اقتصادی،  توسعه  به  رسیدن  برای  آزاد  مناطق 
دقیقی با توجه به ظرفیت های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه ها 
و  آزاد  مناطق  درآمدهای  محدودیت  به  توجه  با  است ؛  مالی  منابع  نیازمند 
وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که 
امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند 
که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار 
و خالقیت شناسایی و به کار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین 
اقتصادی دنیا، به سرمایه گذاری های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این  ابزار 

کارآ برای توسعه ملی و بین المللی بهره بگیریم.
آزاد،  مناطق  موفقیت  از عوامل مهم  نظر من یکی  به  جلیلی تصریح کرد: 
شناسایی توانایی ها، ظرفیت ها، مزیت ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. 
بنابراین مهم ترین اشتباهی که در سال های گذشته مرتکب شده ایم، پیچیدن 
استراتژی های  باید  آزاد  مناطق  از  یک  هر  بود .  مناطق  برای  واحد  نسخه 
خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند؛ مثال اگر لجستیک محور توسعه چابهار 
تعریف می شود یا صادرات مجدد، استراتژی انزلی انتخاب می شود، نمی توان 
این نسخه ها را برای بقیه مناطق هم توصیه کرد . مثال با توجه به موقعیت 
کیش و هزینه های باالی تولید صنعتی در سال رونق تولید، بهتر است کیش 
به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، روی تولید محتوا، 
خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی تمرکز کند؛ یا قشم در فکر توسعه 

خدمات به کشتی ها و شرکت های دریایی باشد.
وی افزود: نهادهای قانونگذار مثل مجلس و هیات وزیران و شورایعالی مناطق 
چراکه صدور  کنند،  تالش  قوانین  ثبات  در  باید  هم  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی 

بر آنها محسوب می شود. 
ابراهیم جلیلی تاکید کرد: در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات گرا به 
تا قیمت تمام شده  باشد  آزاد جاری و ساری  اینکه مزیت های منطقه  شرط 
محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم ترین اصل است و برای 
با تمام مولفه های آن  نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا  این کار 
صنعتی ،  محصوالت  از  وسیعی  طیف  شامل  باید  تولید  همچنین،  هستیم . 
معدنی ، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی های هر منطقه باشد.

وی ادامه داد: توسعه ظرفیت های گردشگری و خالقیت در این صنعت نیز با 
هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین تر، از دیگر رویکردهای مناطق 
یا  آنها  در  استارتاپ و سرمایه گذاری  از شرکت های  باشد. حمایت  باید  آزاد 

مشارکت با آنها هم از دیگر راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی می باشد.

تاکید  پایان  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
کرد: اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط 
حاکم ملی و بین المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید 
و مال ها و واردات محصوالت لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر روی 
تولید و جایگزینی محصوالت تولیدشده در مناطق به جای واردات، توسعه 
گردشگری، جذب استارتاپ ها و شرکت های فناور و نوآور و... تمرکز نمایند . 
در این زمینه مناطق آزاد می توانند با همفکری و همکاری هم ، خالء یکدیگر 
و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا 

نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کنند .

غالمرضا پناه، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

عملکرد اقتصادی متفاوت در سال رونق تولید در چابهار
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: آنچه امروز رخ 
نمایانده و خود را هویدا ساخته است، نگرانی ها 
سپهر  در  که  است  اقتصادی  دلهره های  و 
سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بروز و ظهور 
یافته و اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ 
ارز،  بازار  نوسانات  از  اعم  بسیاری  گزاره های 
در  قیمت ها  آشفتگی  تورم،  نرخ  فزآینده  رشد 
بازارهای مختلف و به طورکلی ثبات اقتصادی 

در پرده ابهام قرارگ رفت.
غالمرضا پناه افزود: آنچه مسلم است این بود 
کشورهای  حتی  و  است  جدی  تحریم ها  که 
دوست وقعی ننهاده و پا عقب گذاشتند، فلذا دوست و دشمن در این حلقه 

تنگ اقتصادی یا گلو فشردند و یا به نظاره نشستند.
وی ادامه داد: اینها عالئمی است که در سال ۹۸ شرایط سخت تری را آالرم 
می دهد و هیچ اتکایی به بیرون متصور نیست، بلکه می بایست با داشته های 
انسانی و اقتصادی، کشور را به پیش برد و با همین نگاه، مقام معظم رهبری 

سال جدید را، سال رونق تولید نام نهادند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اذعان داشت: به 
نظر می رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته ها، ظرفیت ها و 
قابلیت های داخلی به ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در 
همه قوا و دستگاه ها برای رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت 
شود و به عنوان یک کارآفرین و یک مدیر ارزشمند حرمت و قدرش محفوظ 
بماند ؛ ضرورت تسهیل گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی های 
راه حل  زیرا  اداری یک موضوع مهم و حیاتی است،  زائد در مسیر پروسه 

برون رفت از وضعیت فعلی، تقویت و پشتیبانی همه جانبه از تولید است.
پناه تصریح کرد: این در کالن قضیه؛ و اما در مناطق آزاد به جهت وجود 
قوانین حمایتی و تسهیل گر و دارا بودن ظرفیت های مناسب ازجمله معافیت 
تولید و  اولیه  تعرفه های ورودی مواد  نرخ  بودن  پایین  مالیاتی،  بیست ساله 
واردات تجهیزات و ماشین آالت، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، 
از مزایا و امتیازاتی است که در شرایط موجود که هزینه تولید باال رفته است، 
بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت وکاهش هزینه های 
تولید فراهم می آورد و این فرصت طالیی در صورت شناخت و تبیین درست 
و منطقی، هم می تواند به اقتصاد منطقه و هم درعرصه اقتصاد ملی نقش 

بسزایی ایفا نماید.
وی گفت: اگر به صورت ویژه به منطقه آزاد چابهار نگاهی دقیق و عمیق 
به  بلکه  ایران،  تنها درجغرافیایی  نه  این منطقه  بی افکنیم، خواهیم دید که 
عنوان یکی از چهار کریدور شناخته شده جهانی مطرح و قابل توجه در عرصه 

بین المللی است.
افغانستان،  پاکستان ،  مانند  کشورهای  همسایگی  در  چابهار  داد:  ادامه  پناه 
دریای  به  اتصال ۱۱کشور  نقطه  و همچنین  است  واقع شده  قطر  و  عمان 
آزاد می باشد؛ بنابراین ایجاد بنگاه های بزرگ و متوسط می تواند ضمن تامین 
بازارهای شرق کشور با هدف صادرات، به بازارهای بزرگ و پرکشش همجوار 
که بخش قابل توجهی از کاالها را به کشور خود وارد می نمایند، مدیریت و 

برنامه ریزی کرد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: زیرا 
چابهار از مزیت های رقابتی بسیاری در مقابل سایر کشورهای هدف منطقه 
و  هزینه حمل  در  تاثیرش  و  مسافت  بعد  لحاظ  به  ازجمله  است،  برخوردار 
ترانزیت به عنوان یک عامل تعیین کننده در تعیین قیمت نهایی محصول، 
وجود بازارهای بزرگ و با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر، وجود اسکله با 
ظرفییت بیش از ۸میلیون تن در سال، قیمت بسیار پایین انرژی در مقایسه 
با کشورهای هدف و همسایه و... از فرصت های عالی و ایجادکننده ارزش 

افزوده بسیار باال در فرآیند تولید وصادرات در این منطقه به شمار می رود.
همزمان  بخش  دو  در  چابهار  آزاد  منطقه  در  سال ۹۸  در  کرد:  بیان  وی 
تمرکز خواهیم کرد؛ هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه صنعت و البته از 

پتانسیل های بالقوه گردشگری نیز بهره خواهیم برد.
پناه ادامه داد: در حوزه کشاورزی، چابهار دارای ظرفیت های کم نظیر و حتی 
در برخی موارد بی نظیر در دنیا است که می توان روی بخشی از محصوالت 
اتکاء سرمایه گذاری کرد؛ به  استراتژیک به عنوان یک هاب بزرگ و قابل 
لحاظ   به  هیدروپونیک  گلخانه ای  محصوالت  تولید  زمینه  در  مثال  عنوان 
اکوسیستم و آب و هوایی، منطقه ای فوق العاده اقتصادی است؛ زیرا مینیمم 
دما ۱۵ و ماکزیمم دما ۴0درجه است و این شرایطی است که این اختالف دما 
را در هیچ کجای کشورمان نداریم، ضمن اینکه رطوبت قابل مالحظه ای هم 

در منطقه وجود دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: در حوزه 
پرورش شترمرغ به لحاظ وضعیت آب و هوایی بسیار نرمال و مناسب و خاک 
زیرا ۹0درصد  اندک می باشد؛  بسیار  احداث واحد  برای  ثابت  غنی و هزینه 
روزهای سال شترمرغ در فضای باز قابل نگهداری است و در حوزه شیالت 
نیز به لحاظ ظرفیت باالیی که وجود دارد، زمینه بهره برداری صنعتی بسیار 

فراهم است.
باالدستی  صنایع  به  باتوجه  صنعت  حوزه  در  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
پتروشیمی و فوالد که در منطقه در دست ساخت می باشند، به صنایع متنوع 
اشتغال  از  و هم  باال  افزوده  ارزش  از  دو حوزه که هم  این  در  پایین دستی 
محورهای  عنوان  به  و  کرد  خواهیم  خاصی  توجه  هستند،  برخوردار  خوبی 

سرمایه گذاری در منطقه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
پناه تصریح کرد: موضوع بعدی که مورد توجه جدی و اساسی قرار خواهد 
گرفت، مراوده و ارتباط تنگاتنگ با تجار و سرمایه گذاران کشورهای مجاور 
و نزدیک ازجمله هند و افغانستان که می توانند تعامالت بسیار مطلوبی را در 
اقتصادی و  پیوندهای  جهت بسط و گسترش فعالیت های سرمایه گذاری و 
تجاری را فراهم نمایند ، که بازخورد آن در جهت تامین منافع ملی کشورهای 
اقلیمی، جغرافیایی،  از ظرفیت های  بهینه  استفاده  طرفین و هم در راستای 

اقتصادی و تجاری را تضمین می نماید و در نهایت در شرایط سخت تحریمی 
می تواند مبادالت را بین بخش های خصوصی فعال در کشور ذی ربط تسهیل 
نماید و این ویژگی ممتازی است که می تواند راهگشای بخشی از معضالت 
پیش رو باشد و متعاقب آن، بستر و فرصت اشتغال برای جوانان فعال و بیکار 

بومی منطقه را نیز مهیا می سازد.
قابل  از یک رشد  آزاد چابهار  ما در منطقه  افزود: در سال ۹7 صادرات  وی 
توجهی نسب به سال ۹۶ برخوردار بوده، گرچه عدد باال نبوده اما رشد نزدیک 
به ۴00درصدی، خود یک جهش را نشان می دهد، که ما مصصم هستیم با 
تشویق و برنامه ریزی در این حوزه، همچنان با افزایش صادرات به منظور 

حمایت از تولید و ارزآوری برای کشور گام های بلندی را برداریم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید 
تدوین  بخصوص  و  اقتصادی  جهت دهی  و  برنامه ریزی  با  بنابراین  کرد: 
بسته ها و پکیج های سرمایه گذاری در حوزه معاونت اقتصادی، تالش خواهیم 
و  ظرفیت ها  با  متناسب  سرمایه گذاران  برای  را  سرمایه گذاری  مسیر  کرد 
پتانسیل های منطقه ای و بین المللی طراحی و تبیین نماییم تا کارآفرینان با 
فراغ بال بتوانند متناسب با دانش، تخصص و عالقه خود دست به انتخاب 
بزنند و با آگاهی کامل، بررسی و شناخت، از قدرت انتخاب باالیی برخوردار 
باشند و در دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در چابهار به پرزنت و 
تبیین پروژه ها در حوزه های مختلف می پردازیم، تا با آگاهی کامل و شناخت 
براساس  و  مختلف  حوزه های  در  رقابتی  مزیت های  و  موقعیت ها  از  بسیط 
مطالعات و داده های موجود، امکان انتخاب و تعیین مسیر سرمایه گذاری برای 
کسانی که شناخت کمتری از منطقه آزاد چابهار دارند، با واقع گرایی و منطق 

اقتصادی شکل گیرد.

سیدعلی موسوی، معاون سرمایه گذاری و توسعه 
کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:

حمایت کامل سازمان منطقه آزاد اروند از تولیدکنندگان منطقه
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: منطقه 
آزاد اروند با توجه به نامگذاری امسال توسط 
مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، 
برنامه ریزی های بسیار جدی را به کمک همه 
همکاران در منطقه از ابتدای سال انجام داده 
و در حال پیگیری است تا شاهد رونق تولید 
در منطقه در سال جاری معظم رهبری باشیم. 
یک برنامه درخصوص خصوص رویکرد سال 
است  تدوین شده  اروند  آزاد  منطقه  در  جدید 
که در قدم اول نقاط ضعف و قوت و همچنین 
فرصت ها و تهدید را به صورت جامع شناسایی 
کرده ایم و متناسب با این بررسی ها، شش راهبرد را مشخص نموده ایم که 
متناسب با رویکرد عملیاتی رونق تولید پیش خواهد رفت و در پیشبرد این 
رویکرد، کنترل عملکرد پیشرفت را به صورت دوره ای هم انجام خواهیم داد.
ادامه درخصوص شش راهکار تدوین شده در پیشبرد  سیدعلی موسوی در 
بر  تمرکز  شامل  راهبرد  شش  این  گفت:  جدید  سال  در  تولید  رونق  شعار 
پروژه های زیرساختی در سایت های صنعتی منطقه با رویکرد صنایع کوچک 
و بخش های فعال در این سایت ها است. دومین راهبرد سازمان، کمک به 
بخش خصوصی در جهت تکمیل زیرساخت های صنعتی می باشد. سومین 
راهبرد، رفع موانع تولید واحدهای صنعتی از مسیر کارگروه ها و کمیته های 
مختلف اجرایی در سطح شهرهای آبادان و خرمشهر خواهد بود. چهارمین 
راهبرد، توسعه صنایع کوچک و زودبازده در منطقه است. راهبرد پنجم تدوین 
از  از خارج  بودجه عمرانی و تسهیالتی  این سند، جذب حداکثری  شده در 
منطقه می باشد و راهبرد ششم هم توجه ویژه و حمایت مضاعف از صنایع 
دانش بنیان در منطقه است. این شش راهبرد کالن منطقه آزاد اروند است که 
براساس نقاط ضعف و قدرت های منطقه تدوین شده و برای عملیاتی شدن 
این راهبردها، ۱2رویکرد ویژه را تدوین نموده ایم که شامل این موارد می باشد:
۱- ایجاد بستری امن برای سرمایه گذاری در منطقه )امنیت سرمایه گذاری(

2- توجه ویژه و حمایت مضاعف از صنایع دانش بنیان در منطقه
3- نگاه ویژه به صنایع نیمه فعال و پیگیری حل مشکالت مالی و حقوقی 

جهت فعال نمودن آنها
۴- استفاده ویژه از پتانسیل شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه در جهت حل 
مشکالت تامین مواد اولیه و ماشین آالت و همچنین به روز کردن تکنولوژی 

واحدهای تولیدی
۵- رفع موانع تولید واحدهای صنعتی از طریق تشکیل کمیته های اجرایی 
گمرکی، مالی، حقوقی و خدماتی و بازدید های میدانی مستمر و سرکشی به 

واحدهای تولیدی و حل مشکالت آنها در محل
۶- نگاه ویژه به صنایع کوچک موجود در منطقه از طریق اعطای تسهیالت 
کم بهره و ایجاد زیرساخت و بستر مناسب جهت ایجاد صنایع کوچک جدید 

ازجمله آماده سازی مکان و محیط تولید
7- ایجاد بستر مناسب جهت بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی واحدهای 
و صنعتی  تجاری  هیات های  در  آنها  مشارکت  و  حمایت  از طریق  صنعتی 
نمایشگاه های ملی و بین المللی به منظور معرفی محصوالت تولیدی خود و 

آشنایی و انتقال تکنولوژی های جدید
۸- استفاده از پتانسیل واحدهای تولیدی منطقه و سایر مناطق آزاد در جهت 
تامین  درخصوص  خصوصا  آنها  از  حمایت  و  تولیدی  واحدهای  هم افزایی 

خوراک و مواد اولیه مورد نیاز آنها
۹- اعطای مشوق های ویژه صادراتی جهت حمایت از تولیدات صادارت محور 

منطقه و توجه و حمایت ویژه از محصوالت صادارت گرا
۱0- توجه ویژه به بخش صنعت کشاورزی با توجه به اشتغال خوبی که ایجاد 
در بخش  داریم، خصوصا  پیش  در  که  پرآبی  و همچنین سال  کرد  خواهد 

نخیالت و صنایع مرتبط با خرما و ارزش افزوده ای که ایجاد خواهد نمود
۱۱- توجه ویژه به بخش شیالت و صنعت میگو و ماهی و حمایت ویژه از 

تولید و صادارت آن بخصوص به کشورهای همسایه
۱2- ایجاد انگیزه و مشوق به واحدهای تولیدی خوشنام و فعال منطقه از 

طریق اعطای مجوزهای بهره برداری ۵ ساله
ما  داشت:  اظهار  منطقه  در  تولید  کنونی  شرایط  بررسی  درخصوص  وی 
یکسری واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد و یکسری واحدها فعال در منطقه 
داریم؛ رویکردمان در سال رونق تولید، تبدیل واحدهای راکد به نیمه فعال و 
نیمه فعال به فعال در منطقه است و همین طور با ایجاد مجتمع های کارگاهی 
و ایجاد زیرساخت های الزم، سرمایه گذاران جدید صنعتی در منطقه آزاد اروند 

برای توسعه و رونق تولید جذب نماییم.
اروند در  معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد 
خواهیم  حمایت  صنعتی  واحدهای  از  طریق  سه  از  ما  کرد:  تصریح  پایان 
تولیدی  از واحدهای  نمود؛ یکی حمایت های حقوقی است، چراکه بسیاری 
که  کنند،  پیدا  حقوقی  مالی مشکالت  موسسات  و  بانک ها  با  است  ممکن 

سازمان با حمایت ها و مشاوره های حقوقی حتما پیگیر مشکالت این دست 
منطقه،  در  دیگر  حمایتی  موضوع  شد؛  خواهد  منطقه  در  تولیدکنندگان  از 
حمایت های خدماتی می باشد، بسیاری از واحدهای تولیدی در منطقه با تامین 
اجتماعی، اداره کار و سازمان های دیگر مسائلی دارند و برنامه ریزی مان در 
سال پیش رو، حمایت تمام قد در جهت رفع این موانع و مشکالت در مسیر 
مالی  تولیدکنندگان، حمایت های  از  و سومین حمایت سازمان  است  تولید 
انشااهلل  مشارکت،  و  ثابت  و سرمایه  گردش  در  از طریق سرمایه  که  است 
حمایت های مالی را سازمان منطقه آزاد اروند از واحدهای تولیدی در منطقه 

خواهد داشت.

وحید طالب پور، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد انزلی:

رونق تولید در همه ابعاد با دو رویکرد 
تامین نیازهای داخلی و افزایش صادرات

و  اقتصادی  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
اشاره به اینکه در سال جاری می بایست رویکرد 
منویات  راستای  در  ابعاد  در همه  تولید  رونق 
مقام معظم رهبری در سر لوحه برنامه ها قرار 
گیرد، پیشنهاد نمود رونق تولید در همه شقوق 
و  فنی  خدمات  صنعتی،  تولیدات  ازجمله  آن 
اعم  کشاورزی  و  خانگی  مشاغل  مهندسی، 
شیالت،  گلخانه ای،  زراعی،  محصوالت  از 
دامپروری و غیره با یک نگاه فرآیندی و توجه 
ویژه به زنجیره های تامین ، توزیع و تولید، مورد 

رصد و پایش قرار گیرد. 
وحید طالب پور افزود: با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی هر یک از مناطق 
آزاد، می توان با طراحی ساز و کارهایی همچون سامانه کسب و کار مناطق 
آزاد، ضمن همکاری و هماهنگی کامل فی مابین مناطق آزاد و حتی مناطق 
ویژه اقتصادی، نسبت به رونق بیشتر تولیدات در تمامی بخش های مذکور 

اقدام هماهنگ صورت پذیرد. 
وی در ادامه اظهار داشت: نگاه بخشی به تولیدات صرفا کارخانه محور و 
یا صنعتی ممکن است محدودکننده باشد و می بایست با یک نگاه جامع، 
تولید و زنجیره های  به خوشه های  ازجمله توجه  ابعاد  را در همه  تولیدات 
باید کار  دارد  نمود و در هر جایی که مزیت نسبی وجود  آن دنبال گیری 
تشویقی و حمایتی صورت گیرد تا تولیدات آن محصوالت تبدیل به مزیت 
رقابتی منطقه گردد و هر جایی نیز که احیانا ضعف و نقصان و یا کمبودی 
به  نسبت  تمامی ظرفیت ها،  از  بهره گیری  و  با همفکری  باید  دارد،  وجود 
ها  بخش  این  در  خوبی  جهش  بتوان  تا  ورزید  مبادرت  تولید  موانع  رفع 

حاصل نمود.
و  صادرات  دالر  ۴00میلیون  حدود  گذشته  سال  در  کرد:  عنوان  طالب پور 
میزان  این  نوعی  به  که  گرفته  انزلی صورت  آزاد  منطقه  از  صادرات مجدد 
عملکرد، رتبه ممتاز در بخش اقتصاد مقاومتی محسوب می گردد و در سال ۹۶ 
نیز شرایط مناسب و مشابهی در این بخش وجود داشته است. فلذا ظرفیت 
صادرات و صادرات مجدد منطقه می تواند با بهره گیری از ظرفیت تولید سایر 
محصوالت، اعم از محصوالت زراعی، گلخانه ای، شیالت، دامپروری، خدمات 
فنی و مهندسی و مشاغل خانگی و غیره با توجه به اینکه ظرفیت تولیدات 
کشاورزی منطقه و استان گیالن و شمال کشور در کنار تولیدات صنعتی قابل 

توجه است، افزایش یابد. 
از  کرد:  تاکید  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
طرفی با توجه به شرایط پیش رو و تحلیل همه مؤلفه ها و پارامترهای تاثیرگذار 
بر اقتصاد کشور، رویکرد تامین نیازهای داخلی نیز می بایست در سال جاری 

در اولویت برنامه ها قرار گیرد. 
وی همچنین اظهار کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر با اجرای سیاست ها 
و برنامه های اقتصاد مقاومتی، بالغ بر 70واحد غیرفعال و یا راکد در منطقه 
آزاد انزلی فعال گردیده که عمده این واحدها در کنار واحدهای صنعتی جدید 
داخلی کشور  نیازهای  تامین  قبلی می توانند در بخش  تولیدی  واحدهای  و 
ازجمله نیازهای مربوط به صنایع فلزی، سلولوزی، غذایی، پوشاک و... عمل 

نمایند. 
در شرایط  در مجموع،  افزود:  انزلی  آزاد  منطقه  مدیره سازمان  عضو هیات 
بالغ بر ۱30واحد تولیدی در سطح منطقه فعالیت دارند که مجموع  کنونی 
بر  بالغ  کشور،  داخل  به  صادرات  بخش  در  گذشته  سال  در  آنان  تولیدات 
۶۵0میلیارد تومان بوده است. مضاف بر اینکه با سیاست های تشویقی این 
سازمان، بیش از 20واردکننده کاالهای همراه مسافر خارجی، اقدام به تغییر 
رویه و راه اندازی واحدهای تولیدی در سطح منطقه نموده اند، که این سیاست 
نیز در سال جدید با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد و به نوعی تهدید و 
محدودیت ثبت سفارش گروه های کاالیی با رویکرد تولید مشابه در داخل 

منطقه، تبدیل به فرصت جدید گردیده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم بعدی در بخش رونق تولید ، تولید خدمات فنی و 
مهندسی و محصوالت فناورانه خصوصا در بخش خدمات ICT می باشد که 
خوشبختانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکنون بالغ بر ۸0شرکت فناور طی چند 
سال اخیر در منطقه مستقر و به تولید خدمات فناورانه مشغول می باشند و این 
سیاست در سال جدید نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا تولیدات این 

بخش ها نیز رونق مناسبی یابند.
طالب پور با اشاره به قرارگیری دو بندر بزرگ کاسپین و انزلی در محدوده 
دیگر  ماموریت  کرد:  عنوان  آنها  لجستیکی  و ظرفیت  منطقه  این  مصوب 
این سازمان جهت رونق تولید در سطح استان گیالن و استان های همجوار 
مواد  تامین  موضوع  منطقه،  پتانسیل های  با  هم افزایی  و  هم پیوندی  در 
اولیه تولید کارخانجات داخل کشور از محل ظرفیت واردات از کشورهای 
چوب،  روغن،  غالت،  انواع  تامین  ازجمله  می باشد،  منطقه  این  همسایه 
تسهیالت  سازمان  این  که  صنعت  نیاز  مورد  فلزات  و  آهن آالت  گوشت، 
و  مذاکره  برای  نیز  بازاریابی  تیم  و  نموده  تنظیم  بخش  این  در  جدیدی 
معرفی ظرفیت ها و تسهیالت منطقه به صاحبان واحدهای تولیدی تعیین 
کرده است، که اقدامات اجرایی در این بخش از ابتدای سال جاری آغاز 
و  توجه  مورد  صنایع  صاحبان  توسط  ظرفیت  این  است  امید  و  گردیده 

بهره برداری بیشتری قرار گیرد.
به  تولیدکنندگان  توجه  قابل  استقبال  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی همچنین 
حضور در این منطقه، شهرک صنعتی جدید منطقه و همچنین مجتمع های 
پیشرفت  با  است  امید  قرار گرفته اند که  اجرا  و  در مرحله ساخت  کارگاهی 
از این شهرک صنعتی و  آنها و سپس بهره برداری  فیزیکی مناسب احداث 

مجتمع های مزبور، ظرفیت های جدید تولیدی در سطح منطقه توسعه یابد. 
عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
در  سازمان  این  تولید  رونق  پیشنهادی  بسته  کرد:  تصریح  پایان  در  انزلی 
بخش های مختلف مرتبط با فرآیندهای تولید اعم از آموزش، توسعه بازار، 

ارتقاء بهره وری و کیفیت محصوالت، حضور در نمایشگاه های معتبر داخلی 
و خارجی، کمک به تامین نقدینگی از طریق تسهیالت، بهره گیری از سامانه 
سککوک، صندوق حمایت از فعالین اقتصادی تهیه و تنظیم گردیده است 
اجرا  به  مرور  به  جدید،  سال  در  برنامه ها  شدن  نهایی  از  پس  انشااهلل  که 

درخواهد آمد.

عبدالرسول خلیلي، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد:
رونق تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي با نگاهي نو

سال  سال ۹۸ ،  کرد:  اظهار  خلیلي  عبدالرسول 
اقتصادي  گشایش هاي  و  امکانات  فرصت ها، 
طریق  از  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  در 
به  اقتصادي  درون زاي  پتانسیل هاي  تبدیل 
فناورانه  نوآوري هاي  اخذ  و  ظرفیت سازي ها 
با اقتصاد کشورهاي پیراموني است.  و تعامل 
مبادله هاي تجاري و مشارکت از طریق تولید 
جلب  و  خارجي  لیسانس  تحت  محصوالت 
و  تولید  براي  خارجي  کمپین هاي  و  برندها 
سرمایه گذاري در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، 
با بازنگري در فعالیت هاي گذشته این مناطق، 
مستلزم نگاهي نو در رونق تولید است. با توجه 
به سیاست هاي انقباضي دولت براي کنترل افزایش بهاي ارز در بازار که در 
سال جاري نیز ادامه خواهد داشت و رئیس جمهور نیز در سخنان نوروزي خود 
در آغاز سال جدید بر متعادل کردن قیمت ارز به همراه مهار تورم و دوستی 

بیشتر با همه همسایگان تاکید کرد. 
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: به نظر مي رسد مناطق آزاد باید منابع 
جدید درآمدي خود را از طریق تعریف ساز و کارهاي جدید با این کشورها 
آزاد  مناطق  روساي  با  گفت و گو  براي  را  الزم  تمهیدات  و  کرده  پیگیري 
کنند.  دنبال  خود  مساحتي  هاي  محدوده  حسب  ایران  همجوار  کشورهاي 
ضمن آنکه با پایان دوره سه ماهه اجازه ورود ۱۴0میلیون دالر براي واردات 
سنتي  بردرآمدهاي  نباید  دیگر  آزاد  مناطق  سازمان هاي  مصرفي،  کاالهاي 
عوارض حاصل از واردات کاالهاي مسافري همانند گذشته حساب باز کنند؛ 
به  پیراموني  در کشورهاي  بیرون مرزها  در  را  درآمدي جدیدي  منابع  بلکه 

منزله بازار هدف خود جست و جو کنند. 
است،  توجه  قابل  پیش  از  بیش  آنچه  خصوص  این  در  کرد:  تاکید  خلیلی 
استفاده از امکانات بالقوه براي هدایت فعاالن اقتصادي کشورهاي پیراموني 
براي سرمایه گذاري مستقیم و یا از طریق مشارکت با سرمایه گذاران داخلي 
در شرایط تحریم است. این همکاري مي تواند حتی شامل تولید اقالم گروه 
چهارکاالیي به مناطق آزاد هم باشد. به عبارتي دیگر، اگر قبل از این اتفاقات، 
مجوزهاي واردات و اخذ عوارض کاال، عاملي براي توسعه تجارت مناطق آزاد 
به شمار مي رفتند، اکنون واردات به مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و 
تاکید بیش از اندازه بر آن، از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست. اکنون تولید 
کاالي ساخته شده وارده خارجي براي مجتمع هاي تجاري ساخته شده در 
مناطق آزاد را باید از طریق مشارکت کشورهاي سازنده با تولید در مناطق 
باید در  برنامه هاي کلیدي است که در سال۹۸  از  این  و  آزاد صورت گیرد 
مناطق آزاد دنبال شود، تا هم با رونق تولید کاالي خارجي در مناطق آزاد، 
نیاز واحدهاي تجاري مجتمع هاي تجاري و اداري که گفته مي شود بیش از 
بیست هزار واحد هستند، تامین شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگري در 
این مناطق براي جلب رضایت مسافران جبران گردد؛ ضمن آن که با رونق 

تولید، صادرات نیز به کشورهاي همسایه گسترش پیدا مي کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: استفاده بهینه اقتصادي از فرصت رفع تحریم 
بندر چابهار، مي تواند یکي از راهکارهاي مقابله با نابکاري تحریم آمریکایي 
باشد. ظرفیت سازي براي جذب سرمایه خارجي به ویژه کشورهایي که داراي 
روابط دوستانه با ایران هستند و در پیرامون ایران قرار دارند، از آن جمله اند. 

عملیاتي کردن این برنامه، البته نگاه ویژه دولت را مي طلبد.
ادامه داد: تدوین بسته هاي سیاستي و حمایتي در مناطق آزاد براي  خلیلی 
رونق بخشیدن به تولید، مستلزم کمک به کارآفریني و بهبود فضاي کسب 
و کار از الزامات نگاه نو در سال جدید به شمار مي رود. در این خصوص، باید 

کمیته فرامنطقه اي بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.
این کارشناس مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: بسترسازي براي تولید برندهاي 
ایراني با استفاده از مزایاي اقتصادي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي نکته حائز 
با  پیراموني  همسایه  کشورهای  اقتصادی  شرایط  از  استفاده  دیگر،  اهمیت 
به  مي توان  موارد  این  ازجمله  است.  صادرات  افزایش  و  تولید  رونق  هدف 
اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و  ایران  بین  تجاری  آزاد  منطقه  تشکیل  موافقت نامه  اشاره کرد که الیحه 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسیده است 
که می تواند فقدان سرمایه گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران را جبران 
قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  پنج کشور  اوراسیا  اقتصادی  در مجمع  کند. 
بالروس و ارمنستان عضویت دارند و مهم ترین هدف آنها آزادسازی و تسهیل 
غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  موانع  حذف  و  عضو  کشورهای  بین  کاال  تجارت 
ازجمله  آموزشی  انرژی و  اقتصادی، گردشگری،  مالی،  است. همکاری های 
فعالیت هاي غالب اوراسیا است که با ساز و کارهاي مناسب مي توان به اهداف 

توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری متقابل مناطق کمک شایانی کند.

عقیل حق شناس، کارشناس مناطق آزاد:
رفع تحریم های داخلی و تکیه بر بخش خصوصی

 رویکرد مناطق آزاد در سال 98
عقیل حق شناس اظهار داشت: مناطق آزاد در 
حال حاضر به عنوان یک استراتژی سریع به 
منظور تحقق اهداف برنامه های توسعه ملی در 
کشورهای جهان مطرح می باشند. در دو دهه 
اخیر با رشد سریع »مناطق پردازش صادرات« 
نقش  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  ویژه  به 
یک  عنوان  به  عموما  آزاد  مناطق  جایگاه  و 
موضوع مهم در بحث سیاست های راهبردی 
و به ویژه به عنوان ابزاری کارا جهت توسعه 
ملی و منطقه ای مطرح بوده است. مناطق آزاد 
به عنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی و 

WTO مطرح هستند.
این کارشناس مناطق آزاد افزود: ازجمله اهداف ایجاد مناطق آزاد می توان به 
جلب سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید، کسب درآمدهای 
نقدینگی  جذب  پیشرفته،  تکنولوژی  به  دستیابی  صادرات،  افزایش  و  ارزی 
سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت زدایی از مناطقی که امکان 

رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند، اشاره کرد.

رویکرد جدید و متفاوت مناطق آزاد در سال98:

اقتصاد آزاد، شاه کلید رونق تولید
اقتصادی در  فعاالن  برای  داد: سال ۹7 شاهد مشکالت متعددی  ادامه  وی 
مناطق آزاد و به تبع آن دور شدن از استراتژی سریع رسیدن به اهداف تعیین 
شده برای این مناطق در کشور بودیم . مصوبات غیرکارشناسی دولت برای 
مناطق آزاد ، بخشنامه های مکرر مغایر با قوانین خاص مناطق آزاد از سوی 
گمرک و عدم اجرای تفاهم نامه ها از سوی بانک مرکزی که جملگی توانستند 
چرخ های اقتصادی بخش خصوصی در مناطق آزاد را تا مرحله توقف به پیش 
برانند . کم توجهی سازمان های غیرمقیم به قوانین تسهیل گرانه و توسعه محور 
مناطق آزاد که با هدف کاهش بروکراسی اداری و ایجاد فضای آرامش در 
محیط کسب و کار تعیین گردیده ، سبب گردید انبوهی از موانع بر سر راه 

تجارت و تولید مناطق آزاد توسط سازمان ها ی سرزمین اصلی ایجاد گردد. 
حق شناس اذعان داشت: اتفاقی که به نظر، پایه گذاری آن از تصویب حکم 
الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجموعه وزارت 
اقتصاد در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاد و اکنون شاهد عدم استقالل کامل 
مناطق آزاد در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای بهبود تجارت، تولید 
برخی  سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات  هستیم .  مناطق  این  در  صادرات  و 
در  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  دستگاه های  ویژه  به  اجرایی  سازمان های 
سبب  که  بود،  داخلی  تحریم های  منزله  به  آزاد  مناطق  به  نسبت  سال ۹7 
با موانع  اقتصادی مناطق آزاد عالوه بر تحریم های خارجی،  گردید فعاالن 
داخلی نیز درگیر شده و هزینه های مادی و معنوی بسیاری صرف آن نمایند . 
ثبت سفارش مواد اولیه خط تولید و کاالهای تجاری که پروسه ای زمان گیر 
بود، توقف بی دلیل کانتینرهای مواد اولیه ترانزیتی در بنادر جنوب کشور که 
مغایر قوانین ترانزیت و ارزیابی کاال در گمرک مقصد می باشد، تا بلوکه شدن 
میلیاردها تومان ضمانت واردات کاال در بانک های کشور به دلیل عدم اجرای 
تفاهم نامه آزادسازی وثایق بانکی به وسیله تاییدیه مناطق آزاد از سوی بانک 
کشور،  آزاد  مناطق  گمرکی  جامع  سامانه  تکمیل  عدم  همچنین  و  مرکزی 
بخشی از مشکالت فعاالن اقتصادی در سال گذشته  بوده و البته آثار آن 

همچنان بر تجارت و تولید این مناطق سایه افکنده است. 
نظر  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  کرد:  اظهار  آزاد  مناطق  کارشناس  این 
محدودیت  دچار  اصلی  بخش  سه  در  اقتصادی  لحاظ  به  ما  کارشناسان، 
هستیم ، از سویی چون رشد اقتصادی پایین است، پس در زمینه مالیات ها 
با محدودیت مواجهیم . در فروش اوراق بهادار محدودیت داریم و همچنین 
در بخش نفت که فروش نسبت به گذشته کاهش یافته است، محدودیت 
داریم؛ بنابراین وقتی در این سه بخش با محدودیت مواجهیم ، در هزینه ها 
باید محدودیت ایجاد شود . پس دولت و به تبع آن مناطق آزاد برای جلوگیری 
از تاثیر محدودیت ها بر اقتصاد مناطق آزاد باید به سراغ منابع جدید که همان 
و  اقتصادی  نظر می رسد که وضعیت  به  بروند .  بخش خصوصی می باشند ، 
به  نسبت  حاکمیت  و  دولت  رویکرد  به  بستگی  کشور  آزاد  مناطق  رویکرد 

بخش خصوصی دارد .
عقیل حق شناس در پایان تاکید کرد: اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی محدودیت های اقتصادی کشور را در نظر گرفته است، همچنین 
به مشکالت فعاالن اقتصادی در سال ۹7 توجه نمایند، باید ابتدا تحریم های 
داخلی ایجاد شده توسط برخی سازمان ها و دستگاه های اجرایی را رفع نموده و 
سپس به سراغ منابع جدید که همان حمایت از بخش خصوصی فعال و جذب 
حداکثری بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاران خارجی بروند . اگر ساز و کار 
مناطق آزاد برای ورود گسترده بخش خصوصی داخلی و خارجی خوب باشد ، 
می توانیم سال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی مناطق آزاد باشیم، اما اگر 
دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل هفت منطقه به کمک دولت و مجلس 
نتوانند ساز و کارهای مذکور را مهیا کنند، فضای الزم برای حضور بخش 
خصوصی را بهبود بخشند و منابع جدیدی ایجاد نمایند ، شاید در سال جاری با 
مشکالت بزرگتری نسبت به سال ۹7 به دلیل پایین آمدن آستانه تحمل روانی 

و کاهش منابع مالی فعاالن اقتصادی موجود ، روبه رو شویم. 

فرزین حقدل، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل:
نقش آفرینی مثبت مناطق آزاد در سال پیش رو

فرزین حقدل اظهار داشت: مناطق آزاد ایران از 
بدو پیدایش در سال۱3۶۸ خورشیدی تاکنون، 
فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذارده اند. 
در صدی  حمایت صد  از  تشکیل،  ابتدای  در 
صدور  به  عنایت  با  و  بوده  برخوردار  دولت 
شخص  توسط  آزاد  مناطق  روسای  احکام 
گسترده ای  اختیارات  دامنه  از  رئیس جمهور، 
اساسی  زیرساخت های  و عمده  بوده  بهره مند 
شده  ساخته  دوره  همین  در  نیز  مناطق  این 
از  قبل  که  کیش  آزاد  منطقه  از  غیر  است؛ 
سازمان  مدیریت  تحت  شدن،  آزاد  منطقه 
از اختیار عمل خوبی برخوردار  عمران کیش، 
و تقریبا اکثر زیرساخت های آن نیز از قبل ایجاد شده بود، اما دو منطقه آزاد 

اولیه دیگر یعنی قشم و چابهار از مناطق محروم کشور بوده اند.
وی افزود: مقایسه حجم سرمایه گذاری اولیه صرف شده در مناطق آزاد معتبر 
دنیا توسط حاکمیت نظیر هنگ کنگ، سنگاپور، شانگهای، جبل علی امارات 
متحده عربی، صالله و صحار در عمان با مناطق آزاد ایران خالی از لطف 

نیست.
در  جبل علی  آزاد  منطقه  داد:  ادامه  اقتصادی  امور  کارشناس  این 
اجرایی  افتتاح گردید، ولی عملیات  به صورت رسمی  سال۱۹۸۵ میالدی 
ولی  شد؛  آغاز  سال۱۹7۸  یعنی  قبل  سال  هفت  از  آن  زیرساخت های  و 
تصویب  از  پس  محروم  و  امکانات  فاقد  منطقه ای  ایران،  آزاد  مناطق  در 
مجلس شورای اسالمی به عنوان منطقه آزاد اعالم و از همان روز کلیه 
دریافتی  وجوه  با  و  قطع  منطقه  آن  از  نیز  دولتی  کمک های  و  بودجه ها 
است؛  شده  زیرساخت  ایجاد  به  اقدام  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  از 
و  زیرساخت ها  تکمیل  از  دنیا، پس  آزاد مطرح  مناطق  در  که  در صورتی 
امکانات ضروری، از سرمایه گذاران اقصی نقاط جهان دعوت کردند روی 
در  قشم  آزاد  منطقه  مثال  طور  به  کنند.  سرمایه گذاری  شده،  ایجاد  بستر 
کانکس  دستگاه  دو  و  ریال  میلیون  پانصد  حدود  سرمایه  با  سال۱3۶۸ 
ازای  به  )۱200ریال  روز  آن  در  دالر  برابری  نرخ  با  که  شد  راه اندازی 
میلیاردی  حجم  با  که  می رسیم  ۴۱7000دالر  عدد  به  تقریبا  دالر(  هر 

سرمایه گذاری مناطق ازاد کشورهای همجوار ما قابل قیاس نیست.
حقدل گفت: چهار منطقه آزاد بعدی، اروند، ارس، انزلی و ماکو نیز شرایطی 

بهتر از مناطق آزاد اولیه نداشتند.
بعدی، آن حمایت خوب  به ذکر است، در دولت های  تاکید کرد: الزم  وی 
اولیه از مناطق آزاد نیز دیگر وجود نداشت که یا به دلیل عدم شناخت کارکرد 

و کارایی این گونه مناطق بود و یا نفی کامل وجود مناطق آزاد؛ به عبارتی 
دیگر، هنوز تکلیف ساختار دولت با مناطق آزاد روشن نیست که آیا ما مناطق 

ازاد می خواهیم یا خیر!
کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل اظهار کرد: همه اینها در شرایطی بود که 
لذا  بودند؛  شده  محروم  نیز  دولتی  بودجه های  از  محروم،  عمدتا  نقاط  این 
مدیران عامل، یکی از نقاط قابل اتکاء برای تامین بودجه را، مبحث واردات 
می دیدند؛ چراکه در سیستم درآمد هزینه ای بدون داشتن پشتوانه، ناگزیر به 
تامین هزینه های جاری و عمرانی از هر راه ممکن بوده اند. هر چند در همین 
مدت از سایر اقدامات نظیر توسعه صنعت، توسعه گردشگری و خدمات نیز 

غافل نشده بودند.
حقدل تصریح کرد: در دولت هفتم، واردات کاالهای حجیم از مناطق آزاد به 
داخل کشور ممنوع و از سایر گمرکات کشور آزاد اعالم و اولین ضربه مهلک 
تقابل جدی  اولین  این موضوع تقریبا  آزاد وارد شد.  بر پیکر نحیف مناطق 
وزاتخانه ها و دستگاه های دولتی با بخشی از بدنه دولت )مناطق آزاد( بود و 
همانند سایر موارد سال های بعد، بازنده اصلی، مناطق آزاد بودند و از آن به بعد 
هجمه ها علیه مناطق ازاد در مجلس شورای اسالمی، دولت و سایر تریبون ها 

آغاز شد و شدت گرفت.
وی تاکید نمود: اینجانب به شخصه، نه به دلیل منطقه آزادی بودن، بلکه 
طبق اصول اقتصادی و علمی، مدافع عملکرد مناطق آزاد ایران می باشم؛ نه 
اینکه منکر سوء  مدیریت ها و اقدامات اشتباه این مناطق باشم، بلکه معتقدم 

باید دید داده های ما به مناطق آزاد چه بوده که ستانده های ما چه باشد؟
و  با هجوم گسترده  اخیر  افزود: در سال های  اقتصادی  امور  این کارشناس 
بی سابقه زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل امور مالیاتی 
آزاد خوانده شده و  ایران، عمال فاتحه مناطق  و گمرک جمهوری اسالمی 
مهم ترین مزایای این مناطق، زیرسوال رفته و مخدوش شده است. پس از 
آن مجلس شورای اسالمی نیز مصوب کرد، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
زیرنظر وزارت اقتصاد انجام وظیفه نماید؛ در شرایطی که مناطق آزاد به عنوان 
یکی از ارکان زیرمجموعه ریاست جمهوری فعالیت می نمودند؛ اجزای دولت 
یعنی وزارتخانه ها طبق نص صریح قانون، حاضر به تفویض اختیارات خود 
به مناطق نبودند، حال که به هیچ وجه در شرایط کنونی، حاضر به تفویض 
اختیارات خود به یکی از زیرمجموعه های، وزارتی هم  عرض خود نخواهند بود.
قانون  که  است  گونه ای  به  آزاد  مناطق  فعلی  شرایط  داشت:  اظهار  حقدل 
و مقررات مناطق آزاد مصوب مجلس شورای اسالمی که به تایید شورای 
نگهبان نیز رسیده، به کرات توسط بخشنامه های داخلی سایر وزارتخانه ها و 
دستگاه های دولتی نقض و در کلیه نقصان ها و مشکالت کشور، همه گناهان 

به گردن مناطق آزاد می افتد.
وظیفه ای  تاکنون  نیز  دولت ها  از  کدام  دیگر هیچ  از سوی  کرد:  تاکید  وی 
کشورهای  در  مثال  طور  به  نکرده اند؛  محول  آزاد  مناطق  به  را  مشخص 
شرح  در  آن  از  درصدی  و  ملی  ناخالص  تولید  از  بخشی  تحقق  پیشرفته، 
وظایف مناطق آزاد بوده و مکلف به اجرای آن می باشند که به نسبت وظایف 
محوله، اختیارات الزم نیز به مناطق آزاد تفویض می شود که در مورد ایران 

صادق نیست.
اگر  فوق  به هر روی شرح مختصر  بین الملل گفت:  اقتصاد  کارشناس  این 
ادامه یابد، سوگنامه ای هفتاد من خواهد شد و گذشته را تدبیری نیست، ولی 
آزاد  تولید، سالی است که مناطق  سال پیش روی، سال۱3۹۸، سال رونق 
می توانند نقش پذیری مثبتی در حوزه اقتصاد ملی و پیوند با اقتصاد جهانی 
طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب داشته باشند که حمایت های همه جانبه 
دولت را نیز می طلبد. در شرایط تحریم های ظالمانه ایاالت متحده امریکا، 
سایر کشورها علی رغم عدم همراهی با امریکا نمی توانند باری از مشکالت 
دستگاه های  و  سیاسی  جناح های  بین  داخلی  اختالفات  عمال  و  بردارند  ما 
همگانی  عزم  وجود  صورت  در  است؛  شکسته  را  ملی  اقتصاد  کمر  دولتی، 
در دستگاه های اجرایی برای عبور از تحریم ها  و رفع مشکالت توده مردم، 

مناطق آزاد می توانند نقش ویژه ای داشته باشند.
حقدل افزود: در حوزه پولی-بانکی، مناطق آزاد باید نسبت به ایجاد واحدهای 
آفشور )off Shore( بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تبادالت مالی 
اقدام نمایند. هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مستلزم نقل و انتقال 
پول است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در واحدهای آفشور که غیر از 
ارزهای خارجی کار می کنند، هم مشکالت پولی- با سایر  ایران  پول ملی 
بانکی مناطق آزاد و هم کل کشور را حل می کند و هم نگرانی بانک مرکزی 
از پول ملی  درخصوص اختالل در نظام پولی کشور به دلیل عدم استفاده 

ایران، حل و فصل خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت، ایجاد واحدهای تولیدی کاالهایی که بیشترین 
درصد ورود قاچاق به کشور را دارند، در مناطق آزاد راهگشا بوده؛ عالوه بر 
رونق تولید، قاچاق را نیز در حوزه کاالهای مزبور از انتفاع ساقط می کند. تولید 
باکیفیت پوشاک، لوازم آرایشی، بهداشتی، دخانیات و لوازم خانگی کوچک، 

مناطق آزاد را پررونق خواهد ساخت. 
او همچنین افزود: در حوزه بسته بندی که مشکل عمده کاالهای باکیفیت 
آزاد،  مناطق  در  مدرن  بسته بندی  واحدهای  ایجاد  با  می توان  است،  ایرانی 
کاالهای مرغوب ایرانی را با بسته بندی مناسب و استاندارد به بازارهای جهانی 

گسیل داشت.
حقدل اظهار داشت: عمده درآمد مناطق آزاد طراز اول دنیا، مباحث خدمات 
و  هانگارها  انبارها،  باراندازها،  ایجاد  با  می توان  است.  مجدد  صادرات  و 
به  مختلف  کشورهای  از  را  کاالها  اقسام  و  انواع  استاندارد،  سردخانه های 
مناطق آزاد وارد، نگهداری و انبار شده و به تدریج به کشورهای دیگر صادرات 

مجدد گردد.
و  حمل  به  ویژه  توجه  بودجه ای،  محدودیت های  علی رغم  افزود:  وی 
و  بوده  راهگشا  جاده(  و  )ریل  زمینی  و  دریایی  هوایی،  شامل  ترکیبی  نقل 
برنامه ریزی منسجم، تعیین نقشه راه و ایجاد زیرساخت های الزم و استاندارد 
ترانزیت  کریدورهای  مسیر  در  حذف  از  را  ایران  می تواند  حوزه  این  در 

بین المللی مصون دارد.
و  گردشگری  صنعت  به  ویژه  توجه  گفت:  اقتصادی  امور  کارشناس  این 
پایلوت مناسبی  آزاد می تواند  استانداردسازی خدمات گردشگری در مناطق 
برای کل کشور باشد. از سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و گزارشات سازمان 
جهانی جهانگردی، گردشگری هم اکنون به عنوان سومین صنعت پولساز پس 
از نفت و خودرو مطرح است که در سال های آینده به سرعت گوی سبقت را 

از سایر رقبا خواهد ربود.
منحصربه فردی  جذابیت های  کدام  هر  ایران  آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  وی 
دارند و می توانند در فصول مختلف، تورهای ترکیبی خاصی به توریست های 
مکتسبه،  خوب  درآمدهای  این  همه  که  دارند  عرضه  خارجی  و  داخلی 
اینجانب،  عقیده  به  می باشد.  گردشگری  خدمات  استانداردسازی  مستلزم 
استانداردسازی فضاهای موجود بسیار مهم تر از ایجاد زیرساخت های آتی در 

حوزه گردشگری خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد بین الملل تصریح کرد: در نهایت همه باید بپذیریم 
تهدید ها  و  تحریم ها  از  عبور  برای  منحصربه فرد  فرصتی  آزاد،  مناطق 
و  بوده  دولتی  پرسنل  از  مناطق  این  کارشناسان  و  مدیران  و  می باشند 
تحت قوانین و مقررات مصوب مجلس انجام وظیفه می نمایند و نباید به 
داخلی  اختالفات  گذاشتن  کنار  در صورت  نگریست.  غریبه  به چشم  آنها 
بین دستگاه های اجرایی و نهادها، می توان به سالمت و افتخار تهدیدات 
کل  توسعه  برای  آزاد  مناطق  مزایای  از  و  گذاشت  سر  پشت  را  خارجی 

کشور استفاده نمود.
قانون در  آزاد طبق نص صریح  مناطق  تاکید کرد:  پایان  در  فرزین حقدل 
حیطه مرزهای سیاسی کشور با افتخار ایران، ولی خارج از مرزهای بازرگانی 
می باشند و بایستی به این مرزبندی ها احترام گذاشت و قوانین و مقررات آن 

را همگان رعایت نمایند.
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گزارش:
سعید قربانی

گزارشی از استقبال چشمگیر مسافران نوروزی از منطقه آزاد چابهار:

با اینکه منطقه آزاد چابهار به واسطه هوای همیشه بهاری و دلپذیرش، 
در چهار فصل سال تنور گردشگری و سیاحت در آن داغ داغ است، 
اما به هر حال نوروز جلوه ای دیگر به هر منطقه گردشگری به ویژه در 
کشورمان می دهد. نوروز 98 برای چابهار و مناطق گردشگری سواحل 
مکران، فضایی متفاوت و پررونق تر از سال های پیش داشت و این 
منطقه نوروز امسال میزبانی از گردشگران متفاوتی نسبت به سال های 
قبل را تجربه کرد که البته با تغییرات زیرساختی منطقه آزاد چابهار و 
معرفی های یک سال اخیر در رسانه و فضای مجازی، این موضوع 

دور از انتظار هم نبود.
رونمایی از باشگاه دوستداران چابهار پنج روز قبل از نوروز در تهران، 
جشنواره های متعدد فرهنگی و هنری ازجمله جشنواره بین المللی مد و 
لباس فجر در بهمن ماه 97، مسابقات ورزشی حرفه ای مانند تورنمنت 
بین المللی بوکس جام مکران و حتی همایش های بین المللی اقتصادی 
و سرمایه گذاری همچون فرصت های سرمایه گذاری استان سیستان 
و بلوچستان در دی ماه و همایش »روز چابهار« در اسفندماه 97 و 
بسیاری از رویدادهای دیگر در این منطقه که در سال گذشته شکل 
گرفت، نام چابهار و سواحل مکران را در تمام رسانه ها به ویژه فضای 
مجازی بر سر زبان ها آورد و گردشگران بسیاری را مشتاق سفر به این 

منطفه بکر و کمتر شناخته شده گردشگری ایران کرد.
رویدادهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی شاد و متنوع شامل مسابقه ها، 
ازجمله عیدانه های  کارناوال ها، کنسرت ها و جشنواره های نوروزی 
نوروز 98 در منطقه آزاد جابهار بودند که هنرمندان برجسته مختلفی در 

طول این ایام آنها را به اجرا گذاشتند.
کنسرت های موسیقی گروه هوروش بند، علیرضا طلیسچی، سینا 
شعبان خوانی، شهاب مظفریی، علی شمس الهی و دیگر هنرمندان 
ملی و استانی نمونه هایی از این برنامه های شاد و تفریحی بودند که از 

سوم فرودین ماه تا پایان تعطیالت نوروز ادامه داشت.
مسابقات  اجرای  همچون  متنوع  برنامه های  اجرای  هم چنین 
مجسمه سازی، کارناوال شادی، دچاپی، رقص شمشیر، رالی و مسابقه 
قوی ترین مردان گردشگر نیز از دیگر برنامه های نوروز 98 در چابهار 

بود که با استقبال گرم و پرشور گردشگران مواجه شد.

راه اندازی باشگاه گردشگری دوستداران چابهار 
در بهار 98

باشگاه دوستداران چابهار با هدف جذب حداکثری گردشگر و ارائه 
تخفیفات و خدمات ارزان تر به مسافران این منطقه، یک هفته پیش 

از نوروز 98 راه اندازی شد.
رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی منطقه آزاد چابهار در این باره 
اظهار داشت: گردشگران ایرانی از این پس با عضویت در این باشگاه 
از خدمات ویژه سفر به منطقه آزاد چابهار و مشوق هایی در هزینه های 
سفر برخوردار می شوند که در نوروز امسال نیز بسیاری از گردشگران 

از این امکان استفاده کردند.
حسام الدین یوسفی  استفاده از تخفیفات ویژه در مراکز تجاری، هتل ها، 
رستوران ها، اماکن تفریحی و گردشگری از مزایای عضویت در باشگاه 
دوستداران چابهار عنوان کرد و افزود: هموطنان ایرانی با ارسال گزینه 
یک )1( به سامانه پیامکی سازمان منطقه آزاد چابهار )30005015( 
و ثبت یکی از کارت های بانکی عضو شتاب، به عضویت باشگاه 

دوستداران چابهار خواهند رسید.

موج سواری ایران در انحصار چابهار
اگرچه چابهار در استان گرم و خشک سیستان و بلوچستان قرار دارد 
اما آب و هوای آن بسیار متفاوت از سایر مناطق این استان و حتی 
دیگر استان های گرم و مرطوب جنوب کشور است و هوای معتدل و 
همیشه بهاری آن مهم ترین دلیل انتخاب گردشگران به عنوان مقصد 

اصلی سفرهایشان است.
اقیانوس  و  دریای عمان  در سواحل  بندری  این شهر  گرفتن  قرار 
هند، طبیعت متفاوتی را نسبت به سواحل جنوبی کشور برای چابهار 
بوجود آورده و بسیاری از تفریحات مانند غواصی و موج سواری را جزء 

اصلی ترین برنامه های گردشگری این منطقه قرار داده است.
به گفته مدیر تفریحات ساحلی و دریایی سازمان منطقه آزاد چابهار، 
 100 به  روزانه  سرویس دهی  امکان  منطقه  این  غواصی  کلوپ 
تا 150نفر را دارد و در نوروز 98 گردشگران بسیاری از این کلوپ 

غواصی استقبال کردند.
علیرضا نایب پور یادآور شد: در ایام نوروز عالوه بر کلوپ غواصی، تعداد 
چهار واحد کلوپ تفریحات دریایی در نقاط مختلف ساحلی چابهار به 

گردشگران انواع خدمات مرتبط با توریسم دریایی را ارائه دادند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در فصل تابستان به دلیل مواج شدن دریا 
در اثر وزش بادهای مونسون، غواصی فقط به خلیج چابهار محدود 
تمام  در  غواصی  امکان  دوم سال  نیمه  در  داشت:  اظهار  می شود، 

آب های ساحلی دریای عمان وجود خواهد داشت.
به گفته او، دمای آب سواحل چابهار در زمستان به 22درجه سانتی گراد 
می رسد که همین امر این امکان را فراهم می آورد تا به راحتی بتوان 

در خلیج چابهار به غواصی پرداخت.
نایب پور با بیان اینکه هم اکنون غواصی به عنوان یکی از مهم ترین 
باعث  که  می شود  محسوب  چابهار  در  گردشگری  جاذبه های 
شده گردشگران زیادی به این شهر ساحلی سفر کنند، تاکید کرد: 
غواصی در خلیج چابهار به دلیل طبیعت فوق العاده زیبای زیرآب، 
برای گردشگران به حدی لذت بخش است که پس از تجربه یک 
بار غواصی سعی می کنند هر ساله برای تجربه دوباره گشت زیرآب به 

این شهرستان سفر کنند.
وی در ادامه همچنین از امکان موج سواری در منطقه رمین خبر داد 
و گفت: هر چند فصل اصلی برای موج سواری در هنگام مونسون 
برای  موج سواری  امکان  وجود  این  با  اما  است،  مرداد ماه  اواخر  و 
گردشگران در ایام نوروز نیز فراهم بود و گردشگران بسیاری نیز از 

این فرصت برای خود استفاده کردند.
مدیر تفریحات ساحلی و دریایی سازمان منطقه آزاد چابهار، به رواج 
ورزش مفرح موج سواری در سواحل رمین طی سال های اخیر اشاره 
کرد و گفت: همین امر نیز باعث شده تا شاهد ورود تعداد زیادی 
گردشگر با محوریت موج سواری به سواحل دریای عمان در استان 

سیستان و بلوچستان باشیم.
وی تاکید کرد: گردشگران عالقه مند، برای انجام موج سواری در خلیج 
چابهار می توانند با آموزش های ابتدایی نسبت به اسکی روی آب با 

چابهار؛پدیدهگردشگریایراندرنوروز98

استفاده از تخته های مخصوص این ورزش آبی، اقدام کنند.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی سازمان منطقه آزاد چابهار با 
اشاره به اینکه خلیج چابهار تنها مکان آبی در کشور است که امکان 
موج سواری در آن وجود دارد، تاکید کرد: بدون شک موج سواری از 

جذابیت بسیار خاصی برای گردشگران برخوردار خواهد بود.

لحظه تحویل سال در محضر شهدای گمنام
کارکنان سازمان منطقه آزاد چابهار لحظات تحویل سال 98 را مهمان 
شهدای گمنام بودند و مراسم ویژه تحویل سال نو را در مزار شهدای 
گمنام واقع در صحن مسجد پیامبر اعظم )ص( منطقه آزاد چابهار 

برگزار کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار دقایقی 
پس از تحویل سال نو، نوروز را به همه حاضران در این مراسم تبریک 
گفت و با درود و آرزوی سالمتی برای مقام معظم رهبری، توفیق 
خدمت برای دولت و خدمتگزاران نظام و سربلندی ملت ایران اظهار 
داشت: کارکنان سازمان منطقه آزاد چابهار لحظات تحویل سال 98 
را در جوار مزار شهدای گمنام سپری کردند تا تجدید بیعتی دوباره با 
آرمان های واالی آنان داشته باشند و عهد ببندند که در سال جدید 
نیز همچون گذشته بر اصول و پیمانی که با شهدا داشته اند با یکدیگر 

همراه و همقدم بمانند.
برای  آزاد  منطقه  سازمان  کارکنان  از  تقدیر  با  کردی  عبدالرحیم 
تالش های صادقانه در راستای مأموریت های این سازمان در سال 97 ، 
عملکرد همه حوزه های منطقه را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به 
قراردادهایی که در این سال بسته شد، حاصل تالش و خدمات آنان 

را رونق تولید در سال جدید عنوان کرد.
وی برنامه های اجرایی تمام حوزه های منطقه آزاد چابهار در سال 98 را 
در حوزه تولید و زمینه ساز رونق تولید عنوان نمود و گفت: فعالیت های 
عمرانی منطقه در سال جدید باید زیرساخت های تولید را تامین سازد 
و حوزه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری را نیز با توسعه صنایع 
خالق و به حاصل رساندن برنامه ریزی هایی که برای رونق تولید و 

تجاری سازی صنایع دستی انجام داده ایم، پیش خواهیم برد.
وی ترانزیت را نیز تولید خدماتی عنوان کرد که در راستای حمایت 
از تولید با برنامه ریزی صحیح می تواند نقش مهمی در رونق تولید 

ایفا کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان سخنانش بار دیگر به 
موفقیت های زیربنایی این سازمان در سال 97 اشاره کرده و تصویب 
هدیه ای  که  را  سال  پایانی  روزهای  در  چابهار  آزاد  منطقه  توسعه 
نوروزی از سوی دولت و شورایعالی مناطق آزاد به مردم چابهار و 
منطقه بود، مایه رونق بیشتر اقتصاد و تولید منطقه در سال های پیش 

رو دانست.
وی همچنین توجه بیشتر به رفاه و معیشت مردم و توسعه اشتغال در 
منطقه را مورد تاکید قرار داد و از کارکنان و مدیران سازمان خواست 

این موضوع را نیز در سال 98 سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

راه اندازی 2پالژ ویژه شنا برای نوروز 98
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار 
نیز از راه اندازی 2پالژ ویژه شنا در محدوده کشتی سازی صدرا پالژ 
ساحلی این منطقه برای استفاده گردشگران و مسافران نوروزی خبر 
داد و گفت: سازمان منطقه آزاد چابهار اقدامات الزم را برای استقبال 

و تفریح گردشگران انجام داده است.
محمداکبر چاکرزهی افزود: در نوار ساحلی منطقه آزاد برای افزایش 
ایمنی شناگران با همکاری هیات نجات غریق و ناجیان غریق در 
ایام نوروز مستقر بودند تا بهترین خدمات ایمنی را به گردشگران و 

مسافران نوروزی ارائه کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد چابهار در این باره 
اظهار داشت: ایجاد پالژ شنا عالوه بر اشتغال زایی برای بومیان منطقه، 
توانایی سرویس دهی ایمن و لذت بخش به مسافران نوروزی برای 

شنا در خلیج چابهار را فراهم آورد.

جذب غالب گردشگران از فضای مجازی
تبدیل  کشور  گردشگری  پدیده  به  ایران  از  منطقه ای  سال  هر 
می شود و بیشتر مسافران نوروزی و تابستانی این منطقه را هدف 
اصلی سفرهایشان انتخاب می کنند. این انتخاب هم بهانه ها و دالیل 
مختلفی ازجمله جشنواره ها، آب  و هوای مطبوع، سوغات و هدایا، 
جاذبه های طبیعی، اماکن و آثار باستانی و یا حتی تجارت می تواند 

داشته باشد.

به گونه ای هدف اصلی  یا شهری در یک سال  اینکه منطقه  البته 
گردشگران قرار گیرد که بتوان نام پدیده را به آن نسبت داد، خیلی 
دشوار به نظر می رسد و شاید هر سال شهر و منطقه ای نتواند به این 
موضوع دست یابد. در این میان چابهار با در دست داشتن بسیاری از 
جاذبه های گردشگری و بهانه های زیادی برای جذب گردشگران در 
نوروز 98 داشت و تاکنون توانسته به نسبت دیگر مناطق گردشگری 
کشور و جذب گردشگران در سال های قبل به منطقه خود، از وضعیت 

مطلوب و حتی می توان گفت ایده عالی برخوردار باشد.
چابهار و سواحل مکران که در شرق و غرب منطقه در جنوب استان 
سیستان و بلوچستان امتداد دارند، با در اختیار داشتن اغلب جاذبه های 
گردشگری که پیشتر به آنها اشاره شد در دو سه سال اخیر در حال 
تبدیل  شدن به هدف اصلی بسیاری از گردشگران بوده و این موضوع 

در نوروز امسال به اوج خود رسید.
جشنواره های نوروزی با حضور هنرمندان برجسته و سرشناس در 
حوزه های مختلف موسیقی، سینما و طنز، مطبوع ترین آب  و هوای 
در چهار فصل سال، صنایع  دستی  بهاری  با هوای  ایران  ساحلی 
لباس های سوزن دوزی شده و حصیربافی، غذاها  گوناگون ازجمله 
میوه های  بومی،  ترشیجات  و  کرایی  مانند  محلی  چاشنی های  و 
گرمسیری و استوایی همچون موز، انبه و گواوا، جاذبه های طبیعی 
آثار  و  اماکن  حرا،  جنگل های  و  نخلستان ها  کوهستانی،  ساحلی، 
باستانی مانند قلعه پرتغالی ها و اسکله تاریخی تیس و مجتمع های 
تجاری وسیع که بیشترین تنوع پارچه های مرغوب با مناسب ترین 
قیمت را عرضه می کنند، همگی نمونه هایی از جاذبه های گردشگری 
این منطقه اند که گردشگران بسیاری را از سراسر کشور به سوی خود 

کشانده است.
چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر  گفته های  به  بنا 
نظرسنجی ها و آمار گرفته  شده از گردشگران نوروزی امسال نشان 
می دهد که اغلب مسافران نوروز 98 چابهار، برای نخستین بار به این 

منطقه سفر کرده بودند.
عدنان حسینی در این  باره می گوید: براساس آمارها و نظرسنجی های 
ما، بیشترین عامل جذب گردشگران نوروزی به چابهار در سال 98، 
اطالع رسانی ها و معرفی این منطقه در رسانه ها به ویژه فضای مجازی 

بوده است.
وی که حدود یک هفته پیش از نوروز 98 به این سمت منصوب شد، 
در این خصوص برنامه هایی که طی دو سه سال اخیر در منطقه آزاد 
چابهار برگزار شده را نیز بی تاثیر نمی داند و جشنواره های گوناگون 
فرهنگی و مسابقات ورزشی بین المللی را در این رویداد موثر می داند، 
گردشگران  به  را  جاذبه ها  این  توانسته  که  چیزی  است  معتقد  اما 
سراسر ایران و حتی کشورهای منطقه معرفی و آنها را برای سفر 
به این منطقه ترغیب نماید، رسانه ها و فضای مجازی بوده که این 
نتیجه گیری نیز از نظرسنجی های انجام  شده در میان مسافران به  

دست آمده است.
امسال  نوروز  منطقه  این  گردشگران  40درصد  حسینی،  گفته  به 
نخستین سفرشان را به چابهار انجام داده اند که البته معتقد است آمار 
مسافران وارد شده خیلی بیشتر از این هاست و با تجهیزات ناقص 
جاده ای نمی توان آمار کاملی از مسافران وارد شده به منطقه به دست 

آورد.
دبیر اجرایی ستاد دائمی خدمات سفر سازمان منطقه آزاد چابهار در این  
باره می گوید: آمار محاسبه  شده ای که ما از گردشگران منطقه داریم، 
اقامت در هتل ها، خانه های استیجاری ثبت شده  از اطالعات  فقط 
در سامانه ستاد خدمات سفر و خانواده هایی است که در کمپ های 

چادری منطقه اسکان داده می شوند.
به گفته وی، 700خانه استیجاری امسال در سطح منطقه آزاد و شهر 
چابهار در سامانه ستاد خدمات سفر منطقه آزاد چابهار ثبت نام کرده اند 
و تمامی آنها از در طول تعطیالت نوروزی مشغول به خدمات رسانی 

به گردشگران بودند.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سفر  خدمات  دائمی  ستاد  اجرایی  دبیر 
وضعیت حوزه های مختلف گردشگری در این منطقه را مثبت ارزیابی 
کرد و اظهار داشت: در بازدیدهایی که در نوروز امسال از سطح منطقه 
انجام  به  خوبی  وظایفشان  داشتیم، حوزه های مختلف گردشگری 
داده اند و اغلب گردشگران نیز از سفر به منطقه و اقامت در اینجا 
رضایت داشته اند که این موضوع به  واسطه تالش شبانه روزی همه 

کمیته های هفت گانه ستاد خدمات سفر منطقه در این مدت بود.

چابهار مقصد اصلی گردشگران 22استان در نوروز 98
قائم مقام ستاد دائمی خدمات سفر منطقه آزاد چابهار از انتخاب چابهار 

چابهار

از 22استان  به  عنوان مقصد اصلی سفرهای نوروزی گردشگرانی 
کشور در نوروز امسال خبر داد.

محمداکبر چاکرزهی اظهار داشت: ستاد دائمی خدمات سفر سازمان 
منطقه آزاد چابهار در میزبانی هرچه باشکوه تر از مهمانان و مسافرین 

نوروزی در سال 98 با آمادگی کامل و برنامه های ویژه ای ظاهر شد.
وی جاذبه های گردشگری روستای تاریخی تیس در منطقه آزاد چابهار 
ازجمله رودخانه الوری که از میان روستا می گذرد، کوه های شهباز، 
پیلبند و الوری و همچنین قلعه پرتغالی ها که از دیدگاه دیرینگی و 
نوع معماری موردتوجه گردشگران است را پذیرای مسافرین نوروزی 

عنوان کرد.
شناگاه های امن در چابهار نمونه ای از جاذبه های گردشگری چابهار 
است که چاکرزهی به آن اشاره کرد و گفت: این شناگاه ها با تالش 
معاونت فنی و زیربنایی برای استفاده گردشگران آماده سازی شد که 
شناگاه پالژ ساحلی تیس ازجمله آن هاست و در نزدیک ترین مکان 

منطقه آزاد چابهار پذیرای گردشگران بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد چابهار همچنین 
درخصوص جشنواره نوروزی منطقه آزاد چابهار در نوروز 98 گفت: این 
جشنواره با برنامه های شاد و مفرح متنوعی تدوین و طراحی  شد، که 
از سوم فروردین ماه تا پایان نوروز با اجرای کنسرت های موسیقی پاپ، 
اجرای موسیقی زنده و رقص محلی، مسابقات و برنامه های فرهنگی، 
پکیج های  اهداء  غواصی،  و  موج سواری  ازجمله  ورزشی  و  هنری 
فرهنگی به مسافرین و نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و هدایا از 

مسافران نوروزی استقبال کردند.

کنسرت رضا صادقی برای سیل زده گان
یکی از اتفاقات تحسین برانگیز نوروز امسال در چابهار، کنسرت رضا 
صادقی خواننده پاپ ایران در این منطقه بود که شب هفتم نوروز و 
در میان روزهای سخت مردم استان های سیل زده کشور برگزار شد. 
صادقی که کنسرت های امسالش از هفتم فروردین ماه در چابهار آغاز 

شد، تمام درآمد این اجرا را به سیل زدگان اختصاص داد.
وی پیش از برگزاری کنسرت اعالم کرد که درآمدهای حاصل از 
کنسرت چابهار و دیگر کنسرت های نوروزی خود را برای سیل زده گان 

کشور هزینه خواهد کرد.
او در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: »تصمیم گرفتم بجای 
تو خونه نشستن و تاسف خوردن، به تور کنسرت های عید ادامه بدم 
و درآمدش رو برای مردمم هزینه کنم تا به دردی بخوره تا فقط 

حرف زدن...«.

برگزاری 9رویداد ورزشی-تفریحی در نوروز
رئیس کارگروه اجتماعی و ورزش ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی 
منطقه آزاد چابهار از برگزاری 9رویداد ورزشی-تفریحی در نوروز 98 

در این منطقه خبر داد.
مهدی آبروش اظهار کرد: منطقه آزاد چابهار همه  ساله در ایام نوروز 
میزبان گردشگرانی است که از نقاط مختلف کشور به اینجا آمده اند و 
تنها بندر اقیانوسی ایران را به عنوان مقصد نوروزی خود برگزیده اند. 

وی افزود: بخش مهمی از گردشگران را مسافرانی از شهرهای مختلف 
استان تشکیل می دهند و براساس نظرسنجی ها و بررسی های به 
عمل آمده، این مسافران متقاضی و عالقه مند به حضور و یا تماشای 
برنامه های تفریحی و ورزشی بوده و همواره استقبال کم نظیری از 

رویدادها و برنامه ها کرده اند.
به گفته آبروش، کمیته اجتماعی و سالمت ستاد دائمی سفر سازمان 
منطقه آزاد چابهار به عنوان متولی برگزاری برنامه های تفریحی و 
ورزشی نوروز همچون سال های گذشته 9رویداد ورزشی-تفریحی 
شامل مسابقات رالی اتومبیلرانی، موتور کراس، پنالتی زنی و روپازنی، 
مچ اندازی، طناب کشی، ساخت مجسمی های شنی و پرواز بادبادک ها 
و از همه مهم تر مسابقه قوی ترین مردان گردشگر را در ایام نوروز برای 

گردشگران در نظر گرفته بود.
رئیس کارگروه اجتماعی و ورزش ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی 
منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: در اقدامی خالقانه و مبتکرانه که برای 
نخستین بار در کشور انجام گرفت، برگزاری مسابقه بزرگ قوی ترین 
گردشگر نوروزی منطقه آزاد چابهار را در محل تفرجگاه پالژ ساحلی 
تیس در ایام نوروز در دستور کار قراردادیم که استقبال خوبی از آن شد.

استقبال گردشگران نوروزی از اقامتگاه های بوم گردی چابهار
رئیس کمیته ساماندهی روستاها ستاد دائمی خدمات سفر سازمان 
منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه اقامتگاه های بوم گردی با چیدمان 
سنتی، امکانات رفاهی مناسب و نرخ ارزان نسبت به سایر اماکن 
چابهار  شهرستان های  گردشگری  هدف  روستاهای  در  اقامتی 
در  افزود:  است،  شده  نوروزی  مسافرین  جذب  باعث  کنارک  و 
نوروز 98 این مراکز اقامتی با استقبال خوبی از سوی گردشگران 

مواجه شد.
عبدالوحید پایدار اضافه کرد: اقامتگاه های بوم گردی و کاشانه های 
مهمان روستاهای هدف گردشگری تیس، پزم، گواتر، بریس، درک 

و تنگ در نوروز 98 شاهد پذیرش شمار زیادی از مسافرین بودند.
پایدار اظهار کرد: طبیعت گردی همراه با اقامت در روستاها، امروز به 
یکی از روبه رشدترین بخش ها در صنعت گردشگری تبدیل  شده 
که اقامتگاه های بوم گردی نیز در حال حاضر طرفداران خاص خود 

را پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: برای نوروز 98، تعداد 32اقامتگاه بوم گردی و کاشانه 
مهمان در روستاهای هدف گردشگری کار پذیرایی از مسافران را 
برعهده داشتند که در آنها امکانات رفاهی به  طور ویژه تعبیه  شده بود.

از  را  نیز وجود جاذبه های طبیعی  و  فرهنگی  و  قومیتی  تنوع  وی 
مزیت های گردشگری روستاها برشمرد و افزود: بوم گردی، راهی برای 
احیای سنت ها و آئین های قدیمی است که این مهم در اقامتگاه های 
بوم گردی و کاشانه های مهمان شهرستان چابهار و روستاهای هدف 

گردشگری به نمایش گذاشته  شد.
رئیس کمیته ساماندهی روستاها ستاد دائمی خدمات سفر سازمان 
منطقه آزاد چابهار عنوان کرد: گردشگران در این اقامتگاه ها می توانند 
از فرهنگ، آداب  و رسوم و آیین های بکر و دست  نخورده مناطق 
فعالیت  نحوه  طبیعی،  و  سالم  غذاهای  بلوچستان،  و  سیستان 
روستاییان، صنایع دستی زنان و مردان روستانشین و مناظر طبیعی زیبا 

و دیگر جاذبه های گردشگری این مناطق بهره مند شوند.
وی گفت: استفاده از طبیعت بکر روستاها، خوردن غذاهای کامال سالم 
و ارگانیک که در محل تولید می شود بدون هیچ گونه افزودنی شیمیایی 
یا ماده نگه  دارنده، لمس یک زندگی ساده و سنتی روستایی، شرکت 
در فعالیت های روزانه روستایی و خرید تولیدات دامی و صنایع دستی 
ازجمله فعالیت هایی است که گردشگران داخلی و خارجی فقط در 

اقامتگاه های بوم گردی می توانند تجربه کنند.



یادداشت

روز جمعه بار دگر از خانه ای در سفین کیش 
حدود  هرکدام  است،  طبقه  دو  کردم.  بازدید 
دویست مترمربع. خانه نیست، معماری متمایز 
که حقیقتا تافته ای است جدا بافته بدون اندک 

هماهنگی و هارمونی با همسایگانش. 
ایران«  »خانه  کلمه  دو  ورودی  سردرب 
سیمای  است.  شده  منبت کاری  و  خطاطی 
ظاهری خانه خبر از رمز و راز درون می دهد. 

با  بانویی  مجسمه  می شوی،  که  حیاط  وارد 
انگشتانی ظریف بر روی چنگ، آهنگ خوش 
در  چیز  همه  اینجا  در  می نوازد.  را  آمدگویی 
یازده  در سفر طوالنی  است.  مقیاس کوچک 
نفر ساعت کار  ساله، چهارصد و هشتاد هزار 
و  سقف  دیوارها،  روی  بر  معماری  و  هنری 
کف ها، درب و پنجره ها صورت گرفته است. 

به طبقه دوم که راهنمایی می شوید با پیمودن 
معرفت،  عشق،  طلب،  وادی  هفت  پله،  چند 
منطق الطیر  فنا  و  فقر  حیرت،  توحید،  استغنا، 
پارسی و  به  با رسم الخط زیبا و ظریف  عطار 

التین کتابت شده اند. 
اینجا درب ها، پیوندی از چوب و شیشه اند، اما 
با نقوشی به غایت ظریف و دلربا. به اندرونی 
طبقه دوم که وارد می شوید، ناخودآگاه حیرتی 
تمام عیار کل وجودت را دربرمی گیرد. خانه ای 
شیخ  مسجد  مشابه  یکی  کوچک  گنبد  دو  با 
لطف اهلل اصفهان و دیگری منقوش به دوازده 
صور فلکی با تصاویری بسیار مبهوت کننده. 

به  گل  باستان  ایران  بانوی  یک  مجسمه 
به عصر  را  بدو ورود لحظه ای شما  دست در 
ستون ها  و  دیوارها  می کشاند.  هخامنشیان 
و  طالکاری  گچبری،  نگارگری،  واسطه  به 
نقوش فاخر ایرانی حس غرور را در شما زنده 

می کنند. 
در اتاقی دیگر، دیوارها مملو از کپی های اسناد 
گچ، سنگ،  رنگ، خط،  اینجا  ایران.  تاریخی 
موسیقی  نوت های  شیشه  چوب،  سرامیک، 
فاخراند.  اثری  خلق  برای  )ان(  هنرمند 
در  اما  یافت می شوند،  نوت هایی که همه جا 
اینجا با انگیزه، عشق، دانش، مهارت، مدیریت، 
و  هارمونیک  نوآورانه،  تلفیقی  دقت  و  هنر 
لحظه ای  را  بیننده ای  هر  که  یافته اند  منظم 

مسحور خود می کند و اندیشیدن ایضا. 
اینجا کف، سقف و دیوار بر بستر هنر، ادبیات، 
نواخته اند.  آرامش  پیام  ایران  تاریخ  و  عرفان 
خط ها، قوس ها و انحنا ها همگرایی معناداری 
یافته اند. رنگ هایی آرام و مالیم که استادانه 
کرده اند.  ایجاد  آشتی  مصالح  و  خطوط  بین 
و  ناشیانه  تکرارهای  و  کپی ها   از  خبری 

خانه ایران؛ جزیره کیش

دفتر همکاری های مشترک کیش و موسسه 
فرهنگی اکو کار خود را در جزیره کیش آغاز 

کرد.
غالمحسین  حضور  با  که  مراسم  این  در 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مظفری 
رئیس  مظاهری  محمدمهدی  کیش، 
سفیر  قربانف  احمد  اکو،  فرهنگی  موسسه 
پاکستان،  سفیر  مسعود  رفعت  ترکمنستان، 
ایران،  در  قزاقستان  سفیر  اورازبی  اسکات 
اهل  جمعه  امام  شمس  یعقوب  شیخ 
مدیران  معاونان،  از  جمعی  و  کیش  سنت 
مظفری  شد،  برگزار  محلی  مسئوالن  و 
و  اکو  فرهنگی  موسسه  رئیس  از  تقدیر  با 
سفرای حاضر در آیین افتتاح گفت: گشایش 
دفتر همکاری های مشترک کیش و موسسه 
و  تعامل  افزایش  زمینه ساز  اکو،  فرهنگی 

توسعه گردشگری است.
وی افزود: اهداف و پتانسیل های بسیار خوبی 
در موسسه فرهنگی اکو وجود دارد و جزیره 
کیش به پشتوانه ظرفیت های خوب، یکی از 

مناطقی است که می تواند در اجرایی شدن 
این اهداف کمک کند . امید داریم با افتتاح 
ارتقاء  و  اهداف  تحقق  جهت  در  دفتر  این 
همکاری ها در حوزه های فرهنگی، آموزشی، 
علمی، ورزشی، هنری، گردشگری، تجاری 

و صنعتی شاهد دستاوردهای خوبی باشیم.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سفرای  خوب  استقبال  از  همچنین 
کشورهای ترکمنستان، پاکستان و قزاقستان 
افزود:  و  داد  خبر  دفتر  این  راه اندازی  از 
عضو  که  همسایه  کشورهای  نمایندگان 
موسسه فرهنگی اکو نیز هستند از گشایش 
این دفتر در جزیره کیش به خوبی استقبال 
کردند و درخصوص افزایش کارکردهای این 

دفتر پیشنهادهای ارزنده ای ارائه نمودند.

رئیس موسسه فرهنگی اکو:
منطقه آزاد کیش

 منطقه ای بی بدیل است
این  در  نیز  اکو  فرهنگی  موسسه  رئیس 

که  مشترکی  تفاهم نامه  به  اشاره  با  مراسم 
فرهنگی  موسسه  و  کیش  آزاد  منطقه  بین 
اکو امضا شده، گفت: به همت دکتر مظفری 
این  اجرای  و  شرایط  شدن  فراهم  شاهد 
تفاهم نامه هستیم و باتوجه به اینکه منطقه 
آزاد کیش ، منطقه ای بی بدیل است، پتانسیل 
موسسه فرهنگی اکو در برگزاری رویدادهای 
بین المللی ، امکانی ارزشمند برای همکاری با 
جزیره کیش در حوزه های فرهنگی، هنری، 
ادبی، ورزشی، موزه ها، ژئوپارک ها و مباحث 
این  که  خانواده می باشد  و  به صلح  مربوط 
حوزه ها از مولفه های قید شده در تفاهم نامه 

است.
اولین  جزیره کیش ،  کرد:  تصریح  مظاهری 
به همکاری  نسبت  که  است  آزادی  منطقه 
افتتاح  با  و  می کند  اقدام  اکو  موسسه  با 
و  رویدادها  اجرای  درخصوص  دفتر  این 
برنامه های مشترک با این منطقه آزاد کشور 

در حال برنامه ریزی هستیم.
همکاری های  دفتر  ایجاد  می شود،  یادآور 
مشترک در جزیره کیش، اسفند سال ۹۷ در 
نشست غالمحسین مظفری و محمد مهدی 
مظاهری رئیس مؤسسه فرهنگی اکو طرح 
زمینه ساز  تا  گرفت  قرار  بررسی  مورد  و 
برای  اقتصادی  رشد  و  فرهنگی  تبادالت 

کشور و منطقه شود.
اکو  فرهنگی  موسسه  است،  ذکر  شایان 
اقتصادی  همکاری  سازمان  فرهنگی  نهاد 
سه  توسط  سال ۱۳۷۴  در  که  است  )اکو( 
تاسیس  ترکیه  و  پاکستان  ایران،  کشور 
است.  تهران  شهر  در  آن  مرکز  و  شده  
و  همکاری  گسترش  بنیاد  این  وظیفه 
عضو  ۱۰کشور  میان  فرهنگی  تبادالت 

اکو است.

گشایش دفتر همکاری های مشترک کیش و موسسه فرهنگی اکو
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دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی 
کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
منطقه  سازمان  معاونان  و  مدیرعامل  همراه  به 
آزاد چابهار در سومین روز از سال ۹8 در نشست 
اعضای  و  تجار  اقتصادی،  فعاالن  با  مشورتی، 

اتاق بازرگانی این منطقه دیدار کرد.
استفاده بانک از لباس محلی و رسمی بلوچی در 
جلسات و بازدیدها، از نکات قابل توجه و مهمی 
بود که موجب جلب نظر و احساس همبستگی و 

دکتر محمدرضا سعیدی
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش

صیقل  را  روح  بصر  حظ  نیست.  خسته کننده 
می دهد. 

در  وحدت  یکپارچگی،  و  تعادل  تقارن،  تنوع، 
بیانگر وجود  عین کثرت را فریاد کرده اند که 
هنرمندانی با ذوق و ذهنیتی خالق است که از 
مهارت، تخیل و عواطف خود در تالشی تیمی 
و صبورانه بهره ای کارا و ماندگار برده اند؛ هر 

چند این قهرمانان گمنام اند. 
به سرای مشاهیر  موسوم  که  پایین  در طبقه 
است، میز دوازده نفره اش دو سال کار هنری 
را به خود اختصاص داده است که بر روی آن 
ضرب المثل ها و غذاهای ایرانی به زبان پارسی 
هر  ایرانی.  اقوام  میز  شده اند.  هک  التین  و 
صندلی منیاتوری شده این میز، نشان یک زن 
یا مرد از اقوام ایرانی است. زن کرد و ترکمن، 
لوتی تهران، زن قشقایی، مرد بلوچ، زن مازنی 
و مرد عرب، مرد خراسانی، زن آذری، مرد لر، 

زن گیلکی، زن بندری. 
پرتره مفاخر و مشاهیر ایران بر دیوارخودنمایی 
روی  بر  که  متقارن  پنچره های  می کنند. 
ویترای  آرامش  و  رنگ عشق  آن  شیشه های 
در  رنگ ها  باال  از  پنجره،  این  در  است.  شده 
حرکتی قوسی از سردی به نقطه کانونی گرمی 

همسو شده اند. 
اینجا اثری ملی است با هویت ایرانی که بدون 
دارد. هر چند  نیز  توان خوانش جهانی  تردید 
جهانی شدن خود فوت و فنی دارد که باید به 

اصحاب و اهلش رجوع شود. 
کارآفرینی  اصفهان،  جمالیان  آقای  جناب  از 
را  معظم  ولی  کوچک  مجموعه  این  که 
را  کار  چرایی  است،  کرده  سرمایه گذاری 
سرزمینم  به  عشق  که  داد  پاسخ  پرسیدم؛ 

ایران. بنابراین کار، کار دل است. 
در کیش ساخت و ساز فراوان است، اما اینجا 
ردپای  دمیده اند.  روح  سازها  و  ساخت  به 
شیرازی،  خراسانی،  اصفهانی،  هنرمندان 
و...  سبزواری  و  کاشانی  تهرانی،  تبریزی، 
هویداست که سنت و مدرنیته، قدیم و جدید 
به سرمایه گذارش  باید  درآمیخته اند.  با هم  را 
و تیم هنرمندان خدومش دست مریزاد گفت. 
مسیری  چنین  عشق،  و  راسخ  اعتقاد  بدون 
چه  هر  نمی باشد.  ممکن  پیمودن  را  سخت 

گویی آخری دارد بغیر از حرف عشق
کاین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را 

کلبه ای  اما  است،  کوچک  چند  هر  ایران  خانه 
پررونق خواهد شد و دریچه ای به هنر ایران زمین.

اثر  این  نگهداری  در  اهتمام  همین  امیدوارم 
فاخر مستدام باشد.

دیدار نوروزی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با فعاالن اقتصادی چابهار
دلگرمی فعاالن اقتصادی، تجار و اهالی چابهار شد.

تصویب توسعه منطقه آزاد چابهار و الحاق شهر 
کالنتری  شهید  بنادر  تیس،  جدید  شهر  چابهار، 
برای  نیاز  مورد  و محدوده های  بهشتی  و شهید 
این منطقه  به  آزاد چابهار  توسعه صنعت منطقه 
در آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد کشور 
در سال ۹۷ و همچنین احداث فرودگاه بین المللی 
این  در  گفت و گو  مورد  عناوین  ازجمله  چابهار 

نشست بودند.



اخبار منطقه آزاد قشم

نقش موثر جزیره قشم در افزایش ظرفیت توریست درمانی ایران
عنوان  با  درمانی  توریست  حوزه  بزرگ  پروژه 
چهار  سرمایه گذاری  با  قشم  سالمت  دهکده 
هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در منطقه 
وزیر  سلطانی فر  مسعود  حضور  با  و  قشم  آزاد 
رئیس  مومنی  حمیدرضا  و  جوانان  و  ورزش 
آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  هیات 
قشم در روستای گامبرون در بخش حرای این 

جزیره کلنگ زنی شد.
مومنی در این آئین گفت: بسیار خرسندیم که 
در  ارزشمند  بسیار  پروژه ای  با  را  جدید  سال 
حوزه توریست درمانی که از ظرفیت های مهم 

ورزشی برخوردار است، آغاز می کنیم.
وی ادامه داد: هدف ما در سال رونق اقتصاد، 
خارجی  و  داخلی  بیشتر  سرمایه گذاران  جذب 
برای ارتقای فعالیت های تولیدی صادرات محور 
و  قوانین  براساس  و  است  منطقه  این  در 
خواهیم  حمایت  اقتصادی  فعاالن  از  مقررات، 

کرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
طرح  این  نخست  فاز  افزود:  قشم  آزاد  منطقه 
با یک هزار و 200میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به ساخت یک بیمارستان 64 
ارتوپدی،  تخصصی  کلینیک  یک  تختخوابه، 
ورزشکاران  ریکاوری  مرکز  و  ورزشی  زمین 

اختصاص دارد.
طرح،  این  سوم  و  دوم  فاز  در  وی،  گفته  به 
اتاق   96 با  ستاره  پنج  یا  چهار  هتل  ساخت 
و  جهانی  اقامتی  استاندارهای  تمام  رعایت  و 
تفریحات  و  مدرن  شهربازی  ساخت  همچنین 

متفاوت پیش بینی شده است.
به  قطر  جام جهانی 2022  مسابقات  از  مومنی 
در  سرمایه گذاری  برای  مهمی  فرصت  عنوان 
به  توجه  با  افزود:  و  برد  نام  آزاد  منطقه  این 
نیاز تیم های شرکت کننده در این مسابقات به 
دهکده  ریکاوری،  بخش  و  ورزشی  فضاهای 
سهم  می تواند  قطر  نزدیکی  در  قشم  سالمت 
مهمی از درآمدهای این تورنمنت جهانی را به 

خود اختصاص دهد.
تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد قشم و معاونت فنی  کرد: سازمان منطقه 
و عمرانی این سازمان آماده همکاری و مشاوره 
هدف  با  سالمت  دهکده  سرمایه گذاران  به 
پروژه  این  نخست  فاز  سریع تر  بهره برداری 

هستند.

مسعودسلطانیفر
وزیرورزشوجوانان:

میتوانیمایرانرابهقطباصلی
گردشگریسالمتمنطقهتبدیلکنیم

دهکده  بزرگ  طرح  از  جوانان  و  ورزش  وزیر 
افزایش  برای  سالمت قشم به عنوان فرصتی 

ظرفیت توریست درمانی ایران نام برد.
کلنگ زنی  آئین  حاشیه  در  سلطانی فر  مسعود 
گامبرون  روستای  در  سالمت  دهکده  پروژه 

این  کلنگ زنی  آئین  در  درویش زاده  عبداهلل 
ورزش  وزیر  با حضور مسعود سلطانی فر  طرح 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  و  جوانان  و 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
جزیره  غرب  منطقه  از  محرومیت زدایی  گفت: 
و ارتقای سهم حوزه توریست درمانی کشور از 
مهم ترین اهداف اجرای این طرح در روستای 

گامبرون است.
ادامه داد: 75پزشک متخصص کشورمان  وی 
با تحقیقات کامل و اطمینان از اهمیت اجرای 
این طرح در جزیره قشم به دلیل همجواری با 
پروژه  این  در  فارس،  خلیج  حاشیه  کشورهای 

سرمایه گذاری کرده اند.
مسابقات  به  توجه  با  داد:  ادامه  درویش زاده 
فاز  می کنیم  تالش  قطر  جام جهانی 2022 
بیمارستان  یک  شامل  پروژه  این  نخست 
64تختخوابه، یک کلینیک تخصصی ارتوپدی و 
مرکز ریکاوری ورزشی برای جذب ورزشکاران 
ورزشکاران  و  ایرانی  فوتبالیست های  ویژه  به 
با  را  تیم های شرکت کننده در جام جهانی قطر 
بهره برداری  به  ریال  200میلیارد  و  هزار  یک 

برسانیم.
که  خوبی  ارتباطات  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
پزشکان متخصص سرمایه گذار در این طرح با 
طور  به  دارند،  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
سالمت  دهکده  طرح  از  بهره برداری  با  حتم 
عمان،  کشورهای  بیماران  سفر  شاهد  قشم، 
درمان  برای  دیگر  کشور  چند  و  قطر  امارات، 

به این منطقه خواهیم بود.
اظهار  قشم  جزیره  بومی  سرمایه گذار  این 
ورزشی دهکده سالمت  ریکاوری  کرد: بخش 
برندهای  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  قشم 
خدمات  بهترین  ارائه  با  می تواند  پروژه  این 
ویژه  به  خارجی  و  ایرانی  فوتبالیست های  به 
جزیره  نام  همسایه،  کشورهای  فوتبالیت های 
قشم را در سطح ملی و بین المللی مطرح کند.

بنا بر این گزارش، با اتمام کامل این طرح، زمینه 
این  در  کار  700نیروی  از  بیش  برای  اشتغال 
سالمت  دهکده  پروژه  می شود.  فراهم  منطقه 
قشم با چهار هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در زمینی به مساحت 122هزار مترمربع در سه 
هدف  با  تفریحی  و  گردشگری  درمانی،  فاز 
پایگاهی  ایجاد  و  جزیره  سالمت  سطح  ارتقاء 
سالمت  گردشگری  و  توریست  جذب  برای 
گامبرون  روستای  در  خصوصی  بخش  توسط 
جزیره قشم ساخته می شود که در فاز نخست 
آن یک بیمارستان 64تختخوابه، یک کلینیک 
ورزشی  ریکاوری  مرکز  و  ارتوپدی  تخصصی 
جذب  برای  ریال  200میلیارد  و  هزار  یک  با 
و  ایرانی  فوتبالیست های  ویژه  به  ورزشکاران 
کشورهای حوزه خلیج فارس اختصاص دارد و 
در فاز دوم و سوم هم ساخت یک هتل چهار 
مدرن  بسیار  شهربازی  یک  و  ستاره  پنج  یا 

پیش بینی شده است.

قائم  مقام ستاد اجرایی خدمات سفر قشم گفت: 
آمار بازدید مهمانان نوروزی قشم از سایت های 
گردشگری این  جزیره از مرز یک  میلیون فراتر 

رفت.
از  کرد:  اعالم  قشم  کمالی  عبدالجواد 
بیش  امسال،  14فروردین ماه  تا  25اسفندماه 97 
اماکن  و  ژئوسایت ها  از  بازدید  میلیون  یک   از 
گردشگری قشم همچون جزایر ناز، جنگل حرا، 
دره  خربس،  غارهای  دلفین ها،  خلیج  چاهکوه، 
ستاره ها، قلعه پرتغالی ها و دیگر سایت ها به ثبت 
رسیده که نشان از افزایش 70درصدی آن نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته دارد.
وی از پنج استان خراسان رضوی، تهران، فارس، 
اصفهان و  کرمان با با 54درصد سهم به عنوان 
نام برد و   این  جزیره  استان های پیشتاز سفر به 
گفت: سهم بقیه استان ها از سفر به قشم در جنوب 

کشور 46درصد بود. 
معاون  و  مدیره  هیات  موظف  عضو  گفته  به 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
از 7۳6هزار  بیش  شده  یاد  مدت  در  قشم،  آزاد 
مهمان از سه مسیر هوایی )فرودگاه قشم(، دریایی 
)اسکله شهید حقانی بندر عباس( و زمینی )اسکله  
انواع خورو و استفاده  با بیش از 1۳0هزار  ُپهل( 
از شناورهای لندینگ کرافت وارد این جزیره در 

جنوب کشور شدند.
کمالی با اعالم اینکه پیش بینی ما در ستاد اجرایی 
خدمات سفر قشم، میزبانی از یک  میلیون گردشگر 
در ایام نوروز 9۸ بود، افزود: شرایط جوی و تعطیلی 
سه روزه اسکله شهید حقانی بندرعباس به سمت 
آمار  کاهش  موجب  قشم  ذاکری  شهید  اسکله 

ورودی به این منطقه شد.
به گفته او، بیش از 500هزار نفر از مهمانان امسال 
قشم و به عبارتی 70درصد آنان افرادی بودند که 
برای نخستین بار به این جزیره سفر کردند و این 
نشان از معرفی خوب قشم در استان های مختلف 

کشورمان دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
خوبی  اقدامات  با  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه 
فعالسازی  زمینه  در  گذشته  چهار سال  که طی 
اتفاق  جزیره  روستاهای  در  مهمان  کاشانه های 
افتاده  و 12کمپ پارکی که در نقاط مختلف این  
منطقه ایجاد شده، شاهد ترافیک روان در شهرها 
و تجمع 70درصدی مهمانان نوروزی در روستاها 

و سایت های گردشگری این  منطقه بودیم. 
قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر قشم گفت: در 
مدت تعطیالت پایان سال و نوروز 9۸ بیش از پنج 
میلیارد ریال صنایع دستی بانوان هنرمند جزیره از 

سوی مهمانان  نوروزی خریداری شده است.
در  که  سنتی  آئین های  برپایی  به  اشاره  با  وی 
این ایام  توسط هنرمندان جزیره اجرا شد، افزود: 
در کنار بِرند مهم ژئوپارک  جهانی قشم، در نظر 
داریم »شهر خالق آئین ها« را به عنوان دومین 

بِرند قشم  معرفی کنیم. 
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
سازمان  سکاندار  عنوان  به  مومنی  حمیدرضا  از 
منطقه آزاد قشم و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر 
در این جزیره که با سیاستگذاری های دقیق خود، 
نوروز موفقی را در تقویم سفرهای این  منطقه ثبت 
کرد و از تمامی مسئوالن شهرستان قشم ازجمله 
امامان  جمعه شیعه و اهل سنت، فرماندار و رئیسان 
و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  نهادها،  و  ادارات 
دریابانی و بسیج و همه آنان که در کمیته های 
ایام  9گانه این ستاد و نیروهای خدماتی که در 
به صورت شبانه روزی خدمت کردند،  تعطیالت 
تقدیر و از آنان به عنوان نوروزبانان بی نوروز جزیره 

یاد کرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
روزانه  مصاحبه  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه 
سوی  از  که  نوروزی  مهمانان   با  خبرنگاران 
قشم  اجرایی خدمات سفر  ستاد  تبلیغات  کمیته 
برنامه ریزی شده بود و به طور مرتب در اختیار 
رئیس و اعضای ستاد قرار می گرفت، به عنوان 
اقدامی نو برای اطالع از نظرات مردم در زمینه 
کاستی ها با هدف برنامه ریزی بهتر برای نوروز 99 
نام برد و تاکید کرد به طور حتم نوروز آینده بهترین 

خدمات در انتظار مهمانان جزیره خواهد بود.  

معاونفرهنگی،اجتماعیو
گردشگریسازمانمنطقهآزادقشم

اظهارداشت:
ثبت بیش از یک  میلیون 
نفر بازدید از سایت های 

گردشگری قشم

هفتهنامهاقتصادی،اجتماعی
صاحبامتیازومدیرمسئول:مرضیهحسینی

سردبیر:حسینمرادی

امور و عمومی روابط مدیر درناکسرایی خانم سرکار از: تشکر با
بینالمللدبیرخانهشورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادی،مدیرانعامل

وروابطعمومیهایسازمانهایمناطقآزادوویژهاقتصادی

آدرسدفترمرکزی:تهران،میدانهفتتیر،ابتدایخیابانقائممقامفراهانی،خیابانمشاهیر،پالک64،واحد5
فکس:88814733 تلفن:88841648

چاپ:گلآذین-66791369بازرگانیوتوزیع:موسسهآزادکهنقشم

w w w . f r e e z o n e s n e w s . c o mدوشنبه19فروردینماه1398-8آوریل2019-شمارهبیستوپنجم

قشم

کلنگزنیدهکدهسالمتدرقشمباحضوروزیرورزشوجوانان:

گفت:  قشم  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  رئیس 
در  جزیره  گردشگری  فعاالن  مالی  گردش 

نوروز 9۸ به 12هزار میلیارد ریال رسید.
اقامتی  اماکن  کرد:  اعالم  مومنی  حمیدرضا 
رستوران ها،  آپارتمان ها،  هتل  هتل ها،  شامل 
فروشگاه های صنایع دستی، سرویس های حمل 
این  از  بوم گردی  خانه های  و  عمومی  نقل  و 
پایان  تعطیالت  20روز  در  مالی  گردش  میزان 

سال 97 و نوروز 9۸ بهره بردند.
به گفته وی، سهم یکی از خانه های بوم گردی 
جزیره قشم در این مدت از خدمات ارائه شده به 

گردشگران، ۳میلیارد ریال بوده است.
از  قشم  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  رئیس 
عنوان یکی  به  روستاها  اقتصاد  تقویت  سیاست 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  موفق  برنامه های  از 
کرد:  تصریح  و  برد  نام  گذشته  سال  چهار  طی 
طریق  از  روستاها  اقتصادی  حوزه  تقویت  با 
دستی،  تولید صنایع  بوم گردی،  خانه های  ایجاد 
شاهد  دیگر  خیاطی،  و  کشاورزی  دامداری، 

مهاجرت روستائیان به شهرها نیستیم.
مومنی با اشاره به آغاز فعالیت دومین فرودگاه 
تعطیالت  با  همزمان  جزیره  این  رسمی 
مجوز  با  آسمان  فرودگاه  افزود:  نوروز 9۸، 
رسمی و ثبت جهانی در زمینه آموزش خلبانی 
این  در  را  خود  فعالیت  هوایی  گردش های  و 

منطقه آزاد آغاز کرده است.
سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  رئیس  گفته  به 
ظرفیت  با  ناز  جزایر  گردشگری  سایت  قشم، 
از  یکی  عنوان  به  گردشگری  250پرواز  روزانه 
قشم  جهانی  ژئوپارک  ُپرمخاطب  ژئوسایت های 
در تعطیالت نوروزی امسال با استقبال کم نظیر 
هوایی،  ورزش های  از  استفاده  برای  مهمانان 

دریایی و زمینی همراه بود.

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشمبیانداشت:

شکوه گردشگری جزیره قشم در نوروز98

جاده ای و رعایت نظافت و بهداشت محیط که با 
مشارکت همگانی همراه بود. 

به  خودرو  1۳1هزار  ورود  به  اشاره  با  مومنی 
جزیره قشم اذعان کرد: مهمانان نوروزی جزیره 
بهترین  رانندگی،  و  راهنمایی  نکات  رعایت  با 

همراه ما در پیشگیری از سوانح جاده ای بودند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: داشتن 
جزیره ای پاک با مشارکت عمومی و اقدام همه جانبه 
امکان پذیر است و امسال همراهی مردم در حفظ 

پاکیزگی در جای جای قشم، بسیار چشمگیر بود.

تحققشعارتبدیلمسافربهگردشگر
درنوروز98قشم

رئیس هیات سازمان منطقه آزاد قشم از تحقق 
شعار تبدیل مسافر به گردشگر در نوروز امسال 

قشم خبر داد.
با  و  سال 1۳94  ابتدای  از  داشت:  بیان  مومنی 
ساکن  خانوارهای  پایدار  اقتصاد  توسعه  هدف 
روستایی،  مهمان  کاشانه های  گسترش  جزیره، 

اولویت سازمان منطقه آزاد قشم بود.
وی افزود: توسعه این کاشانه ها با سرمایه گذاری 
سرمایه  سریع  بازگشت  بازده،  بیشترین  اندک، 

داشت،  همراه  به  را  باال  اشتغال زایی  همراه  به 
مهاجرت  شاهد  حاضر  حال  در  که  گونه ای  به 

معکوس به روستاهای جزیره هستیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم ادامه 
رقم  به  مهمان  کاشانه  یک  تعداد  رساندن  داد: 
با  76کاشانه در روستاهای جزیره، آشنایی مردم 
سبک زندگی سنتی، آداب و رسوم محلی، غذاهای 
بومی و عرضه هنرهای دستی بانوان قشمی در 
این کاشانه های مهمان، یکی از مهم ترین عوامل 

تبدیل مسافر به گردشگر در جزیره بود.
سازمان  این  گسترده  تبلیغات  به  اشاره  با  وی 
جاذبه های  با  مردم  آشنایی  و  معرفی  جهت 
طبیعی و گردشگری قشم، اذعان داشت: ساخت 
تعداد  افزایش  جزیره،  سطح  در  پارک  12کمپ 
با  اسکله های گردشگری و سایت های تفریحی 
مهمانان  تمرکززدایی  به  کامل  رفاهی  اماکانات 

نوروزی شهر قشم کمک کرد.
به گفته مومنی، عید 9۸ با توزیع متوازن مهمانان 
از  بیش  و  بود  همراه  جزیره  سطح  در  نوروزی 
اماکن  و  ژئوسایت ها  از  گردشگر  میلیون  یک  
گردشگری قشم همچون جزایر ناز، جنگل حرا، 
دره  خربس،  غارهای  دلفین ها،  خلیج  چاهکوه، 
دیدنی  اماکن  سایر  و  پرتغالی ها  قلعه  ستاره ها، 

بازدید کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
با اشاره به نرم افزارهای تحلیلی ثبت  آزاد قشم 
ارائه شده توسط  ورود و رصد مهمانان نوروزی 
خدمات  اجرایی  ستاد  برنامه ریزی  و  آمار  کمیته 
سفر قشم، گفت: استفاده از این داده های تحلیلی 
و اطالع از مراکز مورد توجه و تجمع گردشگران 
تقویت  جهت  در  تا  می کند  کمک  ما  به 
مناطق  این  رفاهی  و  عمرانی  زیرساخت های 

جهت آمادگی برای تعطیالت آتی اقدام کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد عالقمندان به پروازهای 
به  سفر  جای  به  خلبانی  آموزش  و  گردشگری 
ترکیه و روسیه، دوره های آموزشی و لذت بردن 
زیبای  کنار سواحل  در  را  تفریحی  پروازهای  از 
قشم و در آسمان آبی جزیره عجایب هفت گانه 

خلیج فارس تجربه کنند.

ثبتنوروزبدونحادثهدرقشم
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  همچنین 
از نوروزی ایمن و بدون هیچ سانحه جاده ای در 

جزیره خبر داد.
حمیدرضا مومنی ضمن تقدیر از زحمات دستگاه 
و  راهور  پلیس  انتظامی،  نیروی  فرمانده  قضایی، 
دریابانی شهرستان قشم، اظهار داشت: نوروز امسال، 
حوادث و سوانح جاده ای جزیره صفر بود که آماری 

بسیار دلگرم کننده برای ما محسوب می شود.
وی، فراهم سازی شرایط ایمن در جاده های قشم 
را مدیون همکاری همه نهادهای ذی ربط دانست 
از  اقداماتی  انجام  با  نوروز 9۸،  از  قبل  افزود:  و 
مسیرهای  در  جاده ها  هندسی  اصالح  قبیل 
و  راهنمایی  عالئم  استقرار  و  نوسازی  پرتردد، 
رانندگی و برقراری طرح های ترافیکی، جزیره را 
آماده پذیرایی از گردشگران و مهمانان نوروزی 

کردیم.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
تاکید کرد: در سال جدید و با همکاری نیروهای 
انتظامی و پلیس راهور و تحوالتی که در حوزه 
راهنمایی و رانندگی در دستور کار داریم؛ قشم 
به جزیره نمونه ترافیکی در منطقه تبدیل خواهد 

شد.
وی بیان داشت: ما به عنوان میزبان دو خواسته از 
مهمانان نوروزی داشتیم؛ رعایت نکات راهنمایی 
سوانح  بروز  از  پیشگیری  منظور  به  رانندگی  و 

با  چندبعدی  مهم  طرح  این  گفت:  قشم، 
75پزشک  و  بومی  سرمایه گذار  مشارکت 
توریست  ظرفیت  می تواند  کشور  متخصص 

درمانی ایران را تا دو برابر افزایش دهد.
وی با اعالم اینکه هم اینک 500 تا 600هزار 
نفر از مردم کشورهای همسایه در طول سال 
می کنند،  سفر  ایران  به  درمانی  امور  برای 
فارس  نزدیکی کشورهای حاشیه خلیج  افزود: 
به جزیره قشم و فعالیت این طرح مهم حوزه 
درمانی  توریست  ظرفیت  می تواند  سالمت 
نفر  200هزار  و  میلیون  یک  به  را  کشورمان 

ارتقاء دهد.
ظرفیت  از  کشورمان  جوانان  و  ورزش  وزیر 
ارزشمند پزشکان متخصص در کشور به ویژه 
در حوزه بیماری های صعب العالج، جراحی های 
به  چشم  جراحی های  و  اعضا  پیوند  باز،  قلب 
درمانی  توریست  جذب  برای  فرصتی  عنوان 

نام برد.
او با تاکید بر اینکه می توانیم ایران را به قطب 
اصلی گردشگری سالمت منطقه تبدیل کنیم، 
مهم  فرصت های  از  یکی  عنوان  به  قشم  از 
که  میزان  هر  به  افزود:  و  کرد  یاد  حوزه  این 
در بخش درمان و سالمت سرمایه گذاری کنیم 
و ورزش های همگانی را توسعه دهیم، به طور 
برابری آن بهره خواهیم  بازدهی ده ها  از  حتم 

برد.
جام جهانی  مسابقات  به  اشاره  با  سلطانی فر 
به  توجه  با  بار  نخستین  برای  که  قطر   2022
نیمه  در  میزبان  کشور  هوایی  و  آب  شرایط 
دوم سال برگزار می شود، از این تورنمنت مهم 
جهانی به عنوان فرصتی برای ایجاد طرح های 
مناطق  در  درمانی  توریست  و  اقامتی  ورزشی، 
قطر  نزدیکی کشور  در  که  و کیش  قشم  آزاد 

قرار دارند، نام برد.
در  کشورمان  سفیر  حضور  با  داد:  ادامه  وی 
قطر، گفت و گوهای بسیار مهمی با کنفدراسیون 
آزاد  مناطق  از موقعیت  تا  داشتیم  فوتبال قطر 

این  شدن  برگزار  بهتر  برای  کیش  و  قشم 
مسابقات جهانی کمک کنیم.

جزیره  ساحلی  نوار  در  سلطانی فر،  گفته  به 
امکانات  با  ورزشی  کمپ  چند  ایجاد  با  قشم 
سالن های بدنسازی و بخش ریکاوری می توان 
قطر  جام جهانی  در  شرکت کننده  تیم های  به 
سرویس های خوبی با درآمدهای باال ارائه کرد.
و  ورزشی  زمین  که  درصورتی  گفت:  وی 
تا  ریکاوری دهکده سالمت قشم  بخش مهم 
پایان دولت تدبیر و امید و تا دو سال آینده به 
یکسان  شرایط  به  توجه  با  برسد،  بهره برداری 
این  از  می توان  قطر  و  قشم  هوایی  و  آب 
تیم های  به  ارائه سرویس دهی  برای  موقعیت 

فوتبال کشورهای مختلف جهان استفاده کرد.
بر  تاکید  با  کشورمان  جوانان  و  ورزش  وزیر 
اهمیت سرمایه گذاری یک هزار و 200میلیارد 
ریالی بخش خصوصی در فاز نخست این طرح 
با  دارم  اطمینان  افزود:  قشم،  سالمت  حوزه 
درآمد  کسب  و  پروژه  این  نخست  فاز  افتتاح 
سرویس دهی  و  توریست  جذب  سهم  از  باال 
قطر،  جام جهانی  در  شرکت کننده  تیم های  به 
قشم  آزاد  منطقه  در  ها  سرمایه گذاری  میزان 

به شدت افزایش خواهد یافت.
با  می تواند  قشم  آزاد  منطقه  گفت:  سلطانی فر 
سرمایه گذاران  بیشتر  چه  هر  جذب  و  حمایت 
تامین  در  مهمی  نقش  خارجی،  و  داخلی 
و  خاص  شرایط  در  ویژه  به  کشور  نیازهای 

تحریم ها ایفا کند.

عبداهللدرویشزاده
مدیرپروژهدهکدهسالمتقشم:

سرمایهگذاری75پزشکمتخصص
کشوردرطرحدهکدهسالمتقشم

از  قشم  سالمت  دهکده  پروژه  مدیر 
سرمایه گذاری مشترک با 75پزشک متخصص 
مجتمع  بزرگترین  راه اندازی  برای  کشورمان 
توریست درمانی ایران در جزیره قشم خبر داد.
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