
سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

گردشگری، فرصت توسعه پایدار در مناطق آزاد
مقوله توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مبانی اقتصاد کشورهای در حال توسعه 
به  رسیدن  مسیر  در  هدفگذاری  و  تعریف  می شود؛  محسوب  امروز  جهان  در 
از  یکی  مفهوم،  این  با  مرتبط  برنامه های  اجرای  و  طراحی  و  پایدار  توسعه 

مهم ترین و اصلی ترین دغدغه های کشورهای جهان است.
از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد امروزه مبحث گردشگری گوی سبقت را از 
سایر صنایع در حوزه توسعه پایدار ربوده است؛ منابع سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری در کشورهای گردشگرپذیر و رقابت سرمایه گذاران در مسیر ایجاد 
زیرساخت های متنوع در حوزه گردشگری در این کشورها، خود نشان از توجیه 

اقتصاد گردشگر محور در دنیا دارد.
به باور کارشناسان، با توجه به روند پیشرفت تکنولوژی در دنیا و عدم نیاز انسان ها 
به حضور در اماکن مختلف در جهت رفع نیازهای روزمره خود و گرایش به رفع 
این قبیل نیازها از مسیر اپلیکیشن ها در جهان که به سرعت در حال گسترش 
است؛ تحقیقات جدید نشان داده که انسان در عصر کنونی تنها با دسترسی به یک 
گوشی هوشمند و اینترنت، می تواند بیش از 89درصد از نیازهای خود را مرتفع کند، 
به جز نیاز و گرایش خود به استفاده  از طبیعت و سفر و به تعبیری حوزه گردشگری 
به دلیل نیاز به حضور در مکان؛ این مهم نشان از اهمیت توسعه گردشگری در 
جهان در آینده است، اهمیتی که صنعت گردشگری را به بزرگترین منبع درآمدی 

برای کشورهای در حال توسعه بدل خواهد نمود.
جاذبه های  از  ایران  آزاد  مناطق  در  موجود  گردشگری  ظرفیت های  بی شک 
طبیعی تا جاذبه های تاریخی و فرهنگی در کنار مزیت بسیار بزرگ عدم نیاز به 
روادید برای گردشگران خارجی در زمان سفر به این مناطق، می تواند اهرمی 
این  در  گردشگری  محوریت  با  پایدار  توسعه  به  دستیابی  مسیر  در  تاثیرگذار 

مناطق برای جذب توریست های خارجی باشد.
عمده مناطق آزاد دارای فرودگاه های بین المللی برای دسترسی گردشگران خارجی 
است، اما شاید عدم برنامه ریزی در ایجاد پروازهای بین المللی، یکی از دالیل عدم 
توفیق در مسیر توسعه ورود گردشگران خارجی به این مناطق باشد که بی تردید 
ضعف در ناوگان هوایی کشور، عدم تبلیغات ظرفیت های گردشگری مناطق در 
مارکت های خارجی کشورهای هدف نیز مزید بر علت شده است. در کنار همه این 
ضعف ها، نبود امکانات استاندارد اقامتی و خدماتی در مراکز گردشگری مناطق آزاد و 
همچنین عدم آشنایی متصدیان این اماکن به زبان انگلیسی هم بر موانع و مشکالت 
این راه افزوده است؛ شاید اهمیت موضوع آموزش در حوزه گردشگری برای افراد 

درگیر با این بخش در مناطق آزاد به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد. 
طی چند سال گذشته در حوزه ایجاد زیرساخت ها در حوزه گردشگری در مناطق 
این  عقب ماندگی  دلیل  به  اما  است،  گرفته  خوبی صورت  بسیار  اقدامات  آزاد 
استاندارد  حد  در  زیرساخت ها  این  عنوان  هیچ  به  گذشته،  دهه های  در  حوزه 
گردشگران خارجی نیست و می طلبد که سازمان های مناطق آزاد با برنامه ریزی 
حوزه  در  مناطق  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  مسیر  در  جدی تر  هدفگذاری  و 
گردشگری تالش بیشتری داشته باشند تا بتوان شاهد رونق این حوزه در آینده 

نچندان دور در مناطق آزاد بود.

بهره برداری از نخستین 
اسکله شناور پیشرفته 
صیادی کشور در قشم

منطقه آزاد چابهار
 پیشرو در پروژه های عمرانی 

در میان مناطق آزاد

با حضور قائم مقام سازمان شیالت ایران انجام شد:

معرفی مجموعه گردشگری لیپار منطقه آزاد چابهار )بخش اول(:

کمیسیون  ریاست  که  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مشترک همکاری های ایران و عمان را بر عهده دارد، 
تجاری،  نهادهای  عالی  از مسئوالن  هیاتی  به همراه 
دیدار  و  روزه  دو   سفری  برای  که  دریایی  و  صنعتی 
با  دیدار  در  و  بود  رفته   مسقط  به  عمانی  مقامات  با 

همتایان خود بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد.
رضا رحمانی در دیدار با »احمد بن محمد الفطیسی« 
وزیر حمل و نقل و ارتباطات سلطنت عمان با اشاره 
به روابط برادرانه و نزدیکی جغرافیایی دو کشور ایران 
همکاری های  تحکیم  و  تقویت  بر ضرورت  عمان،  و 
حمل و نقلی و زیر ساختی و ارائه تسهیالت در جهت 

توسعه حجم روابط دو کشور تاکید کرد.
کشور،  دو  مناسبات  توسعه  اصلی  محورهای  از  یکی 
فعال سازی موافقت نامه عشق آباد و همکاری عمان در 
کریدور شمال-جنوب با هدف استفاده از ظرفیت های 
آسیای  بازار  به  دستیابی  و  کشور  دو  ریلی  و  بندری 

میانه است.
ظرفیت های  به  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
به  بندرعباس  و  چابهار  شهرهای  ازجمله  کشورمان 
دلیل پیوند عاطفی و تاریخی مردم آن منطقه با عمان 
همسایگان،  با  روابط  گسترش  گفت:  و  کرد  اشاره 
اسالمی  جمهوری  عالی  سیاست  در  ویژه ای  جایگاه 
ایران دارد و ما به یک رابطه راهبردی و برد-برد فکر 

می کنیم.
وزیر حمل و نقل ارتباطات عمان نیز در این دیدار اظهار 
به  با همسایگان  روابط  توسعه  داشت: سیاست عمان 
ویژه جمهوری اسالمی ایران است و ما از هر راهکاری 

برای گسترش مناسبات استقبال می کنیم.
امکانات  به  اشاره  با  الفطیسی  محمد  بن  احمد 
حمل  خطوط  برقراری  زمینه  در  کشورش  زیرساختی 
و نقل هوایی و دریایی، بیان کرد: هم اکنون خط های 
الزم  و  است  برقرار  کشور  دو  میان  مختلفی  هوایی 
فعالیت  تجاری  فعاالن  نیز  دریایی  حوزه  در  است 

بیشتری داشته باشند.
ایرانی  سرمایه گذاران  از  دعوت  ضمن  همچنین  او  
برای شرکت در مناقصات زیرساختی این کشور، برای 
اعالم  چابهار  توسعه ای  طرح های  در  سرمایه گذاری 

آمادگی کرد. 

اعالم آمادگی ایران جهت ارائه تسهیالت 
به سرمایه گذاران و  بازرگانان عمانی

وزیر صمت در ادامه دیدارهای خود در سفر به مسقط، 
و  تجاری  فعاالن  با  صنعتی،  مراکز  از  بازدید  ضمن 

عالقه مندی عمان جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای چابهار
ایران و عمان در نیمه دوم امسال در تهران، خواستار 
توانمند  های  شرکت  بین  تجاری  نشست  برگزاری 

خصوصی دو کشور شد.
فراوان  اشتراکات  وجود  به  اشاره  با  دیدار  این  در  او 
تاریخی، فرهنگی و حسن همجواری، گفت: دو کشور 
از روابط مطلوب سیاسی که بستر مهمی جهت توسعه 
برخوردارند  هستند،  تجاری  مراودات  سطح  ارتقای  و 
معدنی،  در حوزه های صنعتی،  مناسبات  است  و الزم 
سرمایه گذاری مشترک و صادرات مجدد گسترش یابد.

۴میلیارد  شده  هدف گذاری  رقم  به  رسیدن  ضرورت 
دالری مبادالت تجاری دو کشور و چگونگی برگزاری 
هجدهمین کمیسیون همکاری های مشترک در قالب 
مباحث  از  بازرگانی  و  صنعتی  اقتصادی،  موضوعات 

مطرح شده در این دیدار بود.

رایزنی برای دسترسی به بازارهای آسیای 
میانه و آفریقا

میانه  آسیای  بازارهای  به  دسترسی  درباره  طرف  دو 
کاال،  نقل  و  حمل  زیرساخت های  تقویت  آفریقا،  و 
رفع  همچنین  و  کشور  دو  مابین  فی  تجارت  تسهیل 
عمان  مقیم  ایرانی  شرکت های  چالش های  از  برخی 

رایزنی کردند.
تشویق سرمایه گذاری مشترک، حضور در مناطق آزاد 
دو کشور و تامین مواد غذایی و میوه و تره بار از ایران 

از دیگر موضوعات مطرح در این دیدار بود.
تجارت  و  صنعت  وزیر  السنیدی«  مسعود  بن  »علی 
قابوس  سلطان  اینکه  به  اشاره  با  نیز  عمان  سلطنت 
پادشاه سلطنت عمان همواره بر توسعه روابط دوجانبه 
تاکید  عمان  و  ایران  برادر  و  دوست  کشور  دو  بین 
دارد، بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت ها 
می توانیم  که  است  برخوردار  باالیی  توانمندی های  و 
کشور  دو  ملی  منافع  راستای  در  فرصت ها  این  از 

بهره برداری کنیم.

و  دیدار  عمانی  صاحبان صنایع بخش های خصوصی 
گفتگو کرد.

رحمانی با بیان ظرفیت ها و توانمندی های کشورمان 
آمادگی  صنعتی،  و  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در 
به  تسهیالت  ارائه  برای  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

سرمایه گذاران عمانی و بازرگانان اعالم کرد
صنعتی  شهرک  در  حضور  با  همچنین  صمت  وزیر 
الرسیل در مسقط، ضمن بازدید از پروژه های صنعتی 
شهرک های  مسئولین  با  شهرک،  این  در  تجاری  و 
تقویت  و  توسعه  درباره  و  مالقات  عمان  صنعتی 
زمینه های  در  تجارب  تبادل  و  مشترک  همکاری 

مختلف اقتصادی و صنعتی بحث و تبادل نظر کرد. 

تهران، آماده میزبانی از هجدهمین اجالس 
کمیسیون مشترک ایران و عمان

کشور  تجارت  و  صنایع  وزیر  با  نشست  در  رحمانی 
برگزاری  جهت  کشورمان  آمادگی  بر  تاکید  با  عمان 
کشور  دو  مشترک  کمیسیون  اجالس  هجدهمین 
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت

بانهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان 
آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان سالمتی مسئلت داریم.

جناب آقاي مهندس علیرضا جعفری هرندی
معاون محترم توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

نشریه اخبار آزاد مناطق

توسعه صنعت گردشگری در مناطق آزاد
 بازوی محور توسعه پایدار

صفحه 4 را بخوانید

کاهش هزینه ها 
ترانزیت یک 

محموله آزمایشی 
در مسیر و بررسی 

فرصت ها 
و چالش های 

پیش روی
صفحه 3 را بخوانید صفحه 7 را بخوانید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در نشست گفتگوی 

اقتصادی استراتژیک هند و 
روسیه راهکار عملیاتی سازی 
کریدور نستراک را مطرح کرد:

صفحه 8 را بخوانید

صفحه 6 را بخوانید

چهارمین همایش تجلیل از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند برگزار شد:

صنعت، موتور محرک بخش اقتصاد است



معاونحملونقلوزارتراهوشهرسازیاظهارکرد:

نقش موثر مناطق آزاد در افزایش ظرفیت لجستیک کشور
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شهرسازی  و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  معاون 
ظرفیت  افزایش  در  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار 

لجستیک نقش بسزایی دارند.
 شهرام آدم نژاد در نخستین میز ملی لجستیک 
 ۱ سرمایه گذاری  به  اشاره  با  ماکو  در  ایران 
ناخالص داخلی کشور های  تولید  از  تا ۲درصد 
زیرساخت های  در   OECD سازمان  عضو 
لجستیک گفت: آنچه امروزه امنیت اقتصادی 
و اجتماعی کشور ها را بیش از هر عامل دیگر 
در  سهم  و  نقش  داشتن  می کند،  تضمین 
تجارت بین الملل و زنجیره های تامین جهانی 

است.
این  مرکب  مهم ترین  لجستیک  افزود:  وی 
استراتژی است و کشور های مختلف اروپایی و 
آسیایی با شناخت اهمیت لجستیک در توسعه 
اقتصادی تالش و رقابت خود را در این زمینه 

افزایش دادند.
۸برابری  تا   ۳ بازگشت  به  اشاره  با  آدم نژاد 
در  لجستیک  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری 
این  اظهار کرد:  ناخالص داخلی کشور ها  تولید 
حجم سرمایه گذاری و این تاثیر فوق العاده خود 
کشور های  برای  لجستیک  اهمیت  از  حاکی 

مناطق  شورایعالي  دبیرخانه  برنامه ریزي  معاون 
ملی  میز  نخستین  در  اقتصادي ویژه  و  آزاد 
لجستیک جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
این رویداد با ابتکار و میزبانی سازمان منطقه آزاد 
ماکو برگزار می شود، بیان داشت: الزم می دانم از 
میزبانی و زحمات همکارانم در سازمان منطقه 
آزاد ماکو و پیشگامی ایشان در تدبیر و توجه به 
مقوله راهبردی و مهم زنجیره تامین و مدیریت 
لجستیک که بخش مهم این زنجیره را با افزودن 
ارزش های زمان و مکان و ارتقای بهره وری آن 
تشکیل می دهد، قدردانی نمایم و امیدوارم همه 
ارجمند  نشست  این  رهاوردهای  از  کشور  و  ما 

بهره های نو برگیریم.
محمدرضا عبدالرحیمی ادامه داد: بی تردید اهمیت 
صنعت لجستیک در نظام اقتصادی و اجتماعی 
امروز را با نگاهی به سهم ۱۲درصدی آن از تولید 
ناخالص داخلی دنیا و سهم حدود ۲5درصدی از 
توسعه  اقتصادهای  در  کاالها  تمام شده  قیمت 
دریافت  می توان  روشنی  و  وضوح  به  یافته، 
و  فعالیت ها  از  گسترده ای  و  وسیع  طیف  که 
یکپارچه سازی  انبارداری،  نقل،  و  خدمات حمل 
بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادالت مرزی تا 
سیستم های توزیع در ابعاد داخلی و بین المللی را 

شامل می گردد. 
حدی  به  صنعت  این  اهمیت  کرد:  تاکید  وی 
عنوان  به  آن  از  امروز  که  است  یافته  افزایش 
یکی از مولفه های اساسی توسعه اقتصادی و البته 
توسعه یافتگی کشورها و البته عنصر حیاتی هر 
کسب و کار یاد می شود. در این میان بهره گیری 
از مزیت های جغرافیایی، اقتصادی و انسانی نقاط 
مختلف دنیا برای دستیابی به محصول و خدمات 
برخوردار از مزیت های رقابتی به حدی در حال 
واقع  تولید یک محصول در  گسترش است که 
از  شرکت هایی  از  مشترک  همکاری  حاصل 

مناطق آزاد آماده ایفای نقش موثر در نظام نوین لجستیک کشور

توسعه یافته و اقتصاد های نوظهور است.
از  حداکثری  استفاده  منظور  به  داد:  ادامه  وی 
تعیین  است  الزم  کشور،  لجستیک  ظرفیت 
و  اقتصادی  صنعتی،  تجاری،  استراتژی های 
و  همگرا  به صورت  کشور  نقلی  حمل  و  البته 
متولیان  آزاد،  مناطق  راه،  وزارت  بین  هم افزا 
هر  نقش  و  گردد  تعیین  اقتصاد  و  صنعت 

جغرافیاهای مختلف است و این چنین زنجیره های 
تامین جهانی و منطقه ای بین کشورهای مختلف 
به طور فزاینده ای شکل گرفته و واردات و صادرات 

را به شدت به هم گره زده است. 
مناطق  شورایعالي  دبیرخانه  برنامه ریزي  معاون 
نگاهی  با  داشت:  اظهار  اقتصادي ویژه  و  آزاد 
و  لجستیک  پراکنده  فعالیت های  و  وضعیت  به 
فراتر از آن مدیریت زنجیره تامین در کشورمان 
سال های  طی  متاسفانه  که  می شویم  متوجه 
توجه  قابل  ارزش های  و  مزیت ها  از  گذشته 
صرفا  و  است  شده  جدی  غفلت  صنعت  این 
عبور  و  ترانزیت  اندک  درآمدهای  به  کشور 
موقعیت  و  گسترده  جغرافیای  این  از  کاالها 
استراتژیک خود دلخوش کرده بوده که البته با 
اقدامات و سرمایه گذاری های وسیع در منطقه، 
از  تهدید  حال  در  مستمرا  نیز  اندک  سهم  این 
سوی رقبا قرار گرفته است؛ تایید خواهند نمود 
ارزش  در  ترانزیت  ۲درصدی  حداکثر  سهم  که 
کاال در خوش بینانه ترین حالت در مقابل سهم 
به وضوح  کاال  ارزش  از  لجستیک  ۲5درصدی 
تفاوت بسیار عظیم این دو حوزه را نشان می دهد 
و قطعا بازتدبیر نظام توسعه ملی برای بهره گیری 
گسترده  شبکه های  پتانسیل  و  ظرفیت  این  از 
حمل و نقل در مدهای مختلف آن و قرارگیری 
مهم  مسیرهای  تالقی  و   Criss Cross در 
جنوب  آسیا،  شرق  جنوب  مبادالت  بین المللی 
آسیا و شبه قاره هند با کشورهای آسیای میانه 
و مشترک المنافع و اتحادیه اروپا که سهم چند 
به  را  جهانی  اقتصاد  از  دالری  میلیارد  هزار 
خود اختصاص می دهد، موضوع مهمی بود که 
از  شهرسازی  و  راه  وزارت  از سوی  درستی  به 
سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه 
ستاد مراکز لجستیک تدوین طرح آمایش مراکز 
داد  قرار  خود  دستورکار  در  را  کشور  لجستیک 

معاونبرنامهريزيدبیرخانهشورايعاليمناطقآزادوويژهاقتصاديبیانکرد:

و  منطقه صنعتی  هر  آزاد،  منطقه  هر  کریدور، 
استراتژی های  پیشبرد  در  اقتصادی  بازیگر  هر 

کشور مشخص شود.
شهرسازی  و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  معاون 
لجستیک  در  آزاد  مناطق  نقش  به  اشاره  با 
نقش هایی  ازجمله  گفت:   تامین  زنجیره  و 
در  می توانند  ذاتی  صورت  به  آزاد  مناطق  که 

لجستیک،  4شهر  ایجاد  شد  مقرر  آن  طی  که 
و  لجستیک  ۱۲پارک  لجستیک،  ۱4دهکده 
۱0مرکز لجستیک مرزی با همه الزامات آن در 

دستورکار نظام توسعه ملی قرار گیرد. 
گزارش های  براساس  کرد:  عنوان  عبدالرحیمی 
بین المللی اگرچه در فاصله بین سال های ۲0۱4 
شاخص  در  ۳۲رتبه ای  بهبود  شاهد   ۲0۱۸ تا 
ابعاد  که  بودیم  کشور  لجستیکی  عملکرد 
کیفیت  ترخیص،  فرآیندهای  کارایی  مختلف 
ارسال  در  سهولت  لجستیکی،  زیرساخت های 
محموله های بین المللی، کیفیت و کفایت خدمات 
و  کاالها  ردیابی  و  رصد  در  توانایی  لجستیک، 
تحویل به موقع کاالها را شامل می شود، لیکن 
دنیا،  محتلف  کشورهای  بین  جایگاه 64  هنوز 
جایگاه درخور ظرفیت ها و اقتضائات اقتصادی و 
جغرافیایی کشورمان نیست و قطعا قابلیت رشد 
و توسعه بسیار باالیی برای کشور در این صنعت 

می توان متصور شد.
وی افزود: در این فرآیند نکته بسیار مهم، یکپارچگی 

مناطق آزاد

راستای بهبود لجستیک کشور ایفا کنند، ایجاد 
شتاب حرکت در کریدور های ترانزیتی از طریق 
خروج  و  ورود  تسریع  و  یکدیگر  با  هماهنگی 
کاال با استفاده از تقسیم تشریفات موجود بین 

مبدا و مقصد است.
این مقام مسئول ادامه داد:  همچنین از طریق 
و  لحظه ای  ارتباط  برقراری  و  هماهنگی  این 
جریان های  می توان  آزاد  مناطق  بین  برخط 
باری پرحجمی را بین مناطق آزاد برنامه ریزی 
نمود و از این طریق، با کاهش هزینه و زمان 
عبور کاالی ترانزیتی بین مناطق آزاد، به دنبال 
افزایش مقیاس عملکرد این مناطق بود که خود 
افزایش  و  عاملی مضاعف در کاهش هزینه ها 

توان رقابتی کشور خواهد بود.
گزارش  براساس  اینکه  به  اشاره  با  آدم نژاد 
موسسه مطرح PWC، یکی از مهم ترین عوامل 
رشد لجستیکی کشور های درحال توسعه، حضور 
شرکت های لجستیکی پرقدرت جهانی در این 
آنها  کاالی  و  سرمایه  دانش،  ورود  و  کشور ها 
دلیل  به  آزاد  مناطق  افزود:  است،  کشورها  به 
وجود بار و همچنین مقررات تسهیل کننده ورود 
مطلوبی  ورود  محل  بین المللی،  شرکت های 

و  یکدیگر  به  لجستیکی  زیرساخت های  پیوند  و 
و  داخلی  تجارت  پیوسته  جریان  برقراری  امکان 
خارجی کارآمد است که در قالب قطب ها و مراکز 
با  قطب ها  این  می کند.  پیدا  تجلی  لجستیک 
بهره گیری از رویکردهای نوین در لجستیک، ضمن 
ارتقای قابلیت های رقابتی، هزینه های لجستیک را 
کاهش می دهند و صرفه های اقتصادی فراوانی را 

عاید اقتصادهای میزبان می کنند.
مهم  ارکان  از  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
غیرفیزیکی این قطب ها و ضرورت های توفیق 
است  یکپارچگی  و  هماهنگی  همکاری،  آنها 
فرهنگی،  گسترده  کار  نیازمند  کشور  طبعا  که 
مقرراتی و نهادی می باشد و این سه رکن اساسی 
با  شاید  را  یکپارچگی  و  همکاری  هماهنگی، 
جرأت بتوان پاشنه آشیل بهبود و ارتقای عملکرد 
لجستیک و زنجیره تامین در کشور دانست که 
باید در این راستا اهتمام مضاعفی در دستورکار 

همه جهات ذیربط قرار گیرد.
مناطق  شورایعالي  دبیرخانه  برنامه ریزي  معاون 

برای شرکت های لجستیک هستند.
آسیایی  کشور های  تجربه  کرد:  تصریح  وی 
می دهد  نشان  ملل  سازمان  گزارش  براساس 
لجستیک  شرکت های  50درصد  از  بیش 
لجستیکی  مجموعه های  وارد  که  بین المللی 
از  بسیاری  زمان  طول  در  می شوند،  کشور ها 
نیز  را  تولید  به  مربوط  افزوده  ارزش  خدمات 
رشد  موجب  و  می دهند  انتقال  آن کشور ها  به 
اشتغال و همچنین سرمایه گذاری های جدید در 

کشور های مقصد می شوند.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در 
پایان گفت: نقش دیگر مناطق آزاد در صنعت 
مراکز  ایجاد  صورت  در  کشور،  لجستیک 
بار های  ترنشیپ  امکان  پرظرفیت،  لجستیک 
بین المللی و انتقال بخشی از زنجیره های تولید، 
تامین، توزیع و فروش صنایع بزرگ بین المللی 
بر  عالوه  موضوع  این  است.  کشور  داخل  به 
کشور،  در  اشتغال  و  تولید  ظرفیت  افزایش 
کشور  اقتصاد  هم افزایی  و  همگرایی  باعث 
طریق،  این  از  و  شده  همسایه  کشور های  با 
می تواند امنیت را بیش از پیش برای کشور به 

ارمغان آورد.

داشت:  اظهار  پایان  در  اقتصادي ویژه  و  آزاد 
گرفتن  قرار  با  کشور  آزاد  مناطق  خوشبختانه 
کشور،  خروج  و  ورود  مرزهای  اصلی  نقاط  در 
شبکه های  به  مناسب  دسترسی  از  برخورداری 
البته مسیرهای ترانزیتی، مراکز  حمل و نقل و 
داخلی  جمعیتی  مراکز  به  نزدیکی  بار،  و  تولید 
اراضی  آماده خدمت،  انسانی  نیروی  خارجی،  و 
تسهیالت  آتی،  توسعه  قابلیت  با  جغرافیای  و 
جذابیت های  مهم تر  همه  از  و  مناسب  عمومی 
سرمایه گذاری اعم از معافیت های مالیاتی بیست 
خدمات  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  ساله، 
کار  مقررات  مناطق،  در  شده  ارائه  کاالهای  و 
و اشتغال اختصاصی و سهل تر، تجارت خارجی 
و  صادرات  و  واردات  ملی  مقررات  از  مستثنی 
ارکان  همه  یکپارچه  مدیریت  مهم تر  همه  از 
ذی مدخل در حوزه لجستیک، آماده ایفای نقش 
تعامل  در  لجستیک کشور  نوین  نظام  در  مؤثر 
با زنجیره های تامین بین المللی می باشند. چابهار 
به عنوان شهر  آن  قابلیت های منحصربه فرد  و 
لجستیک، شلمچه در منطقه آزاد اروند، جلفا در 
ماکو  آزاد  منطقه  در  بازرگان  ارس،  آزاد  منطقه 
و کاسپین در منطقه آزاد انزلی و مناطق آزاد و 
امام خمینی در  اقتصادی شهر فرودگاهی  ویژه 
مراکز  ازجمله  امام )ره(  بین المللی  فرودگاه  کنار 
قطب های  به  تبدیل  قابلیت های  از  برخوردار 
من  و  می باشند  کشور  لجستیکی  هم افزای 
مناطق  سازمان های  مجموعه  از  نمایندگی  به 
سرمایه گذاران  و  فعالین  همه  از  کشور  آزاد 
بین المللی  و  منطقه ای  داخلی،  لجستیک  حوزه 
مناطق  این  در  سرمایه گذاری  می نمایم  دعوت 
را در دستورکار خود قرار دهند و مطمئن باشند 
برای  کوششی  هیچ  از  مناطق  در  همکارانم 
تسهیل و حمایت از این سرمایه گذاری ها فروگذار 

نخواهند بود.

ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  قائم مقام 
لجستیک  ملی  میز  نخستین  در 
ایران در ماکو با اشاره به ظرفیت ها 
زنجیره  و  لجستیکی  مزیت های  و 
تامین منطقه آزاد ماکو گفت: تبدیل 
آزاد  شدن به هاب لجستیک منطقه 
سازمان  برنامه های  از  یکی  ماکو 

منطقه آزاد است.
دسترسی  افزود:  نصیری  علیرضا 
و  زمین  راه  از  اروپا  بازار های  به 
منطقه  نزدیک  فاصله  لحاظ  به  دریا 
دریای  در  بنادر مرسین  از  ماکو  آزاد 

سیاه  دریای  در  ترابوزان  و  مدیترانه 
)در مقایسه با سایر بخش های ایران( 
می تواند بی تردید این منطقه را یکی 
از اقتصادی ترین مسیر ها در رقابت با 
راه دریایی شرق و غرب در خشکی 

نماید.
وی ادامه داد: شهرستان ماکو و مرز 
تجاری- دروازه  به  عنوان  بازرگان 

از  همواره  اروپا  به  ایران   بازرگانی 
برخوردار  فراوانی  اهمیت  و  نقش 
عنوان  به  بازرگان  مرز  و  بوده اند 
زمینی  مرز  پرترددترین  و  فعال ترین 

ایران شناخته می شود.
لجستیک  اینکه  به  اشاره  با  نصیری 
و زنجیره تامین مزیت اصلی منطقه 
آزاد ماکو است ادامه داد: هماهنگی، 
رکن  سه  یکپارچگی  و  همکاری 
تامین در  اصلی لجستیک و زنجیره 

منطقه است.
آزاد  منطقه  سازمان  مقام  قائم 
ماکو  آزاد  منطقه  تبدیل  ماکو 
و  کشور  در  لجستیک  هاب  به 
را  اروپا  به  آسیا  ترانزیتی  مسیر 
اظهار  و  برشمرد  ماکو  چشم انداز 

به  ماکو  آزاد  منطقه  تبدیل  داشت: 
تبدیل شدن  قطب صادرات مجدد، 
به قطب صادرات  ماکو  آزاد  منطقه 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و 
به  دستیابی  محوری(،  )صادرات 
صادرات،  مرکز  بزرگترین  جایگاه 
غرب  در  کاال  ترانزیت  و  واردات 
زمینه  در  اول  رتبه  کسب  و  کشور 
حوزه  در  سرمایه گذاری  جذب 
مناطق  بین  انبارداری  و  ترانزیت 
چشم انداز های  دیگر  از  ایران  آزاد 

هستند. منطقه 

قائممقامسازمانمنطقه
آزادماکواظهارداشت:
منطقه آزاد ماکو 
به هاب لجستیک 
در کشور تبدیل 
می شود



اخبار منطقه آزاد انزلی

سفارت  سرپرست  توموکوندی«  »دنیس 
اوگاندا در تهران در بازدید ار منطقه آزاد 
را  دوجانبه  همکاری  فرصت های  انزلی، 
در مذاکره با معاونین اقتصادی و سرمایه 

گذاری و بندری مورد بررسی قرار داد.
این  جریان  در  اوگاندا  سفارت  سرپرست 
موجود  امکانات  و  زیرساخت ها  بازدید، 
خوب  بسیار  را  انزلی  آزاد  منطقه  در 
بندری  مجتمع  بر  عالوه  و  کرد  ارزیابی 
صادراتی،  تولیدی  واحدهای  از  کاسپین، 
مرکز نمایشگاه ها و همایش ها و امکانات 
گردشگری موجود در سطح منطقه دیدار 

به عمل آورد.
در نشست بررسی فرصت های همکاری 
دوجانبه، دو طرف نسبت به توسعه روابط 
توانمندی های  از  بهره گیری  با  دوجانبه 
مورد  کاالی  مبادله  خصوصی،  بخش 
مشترک  نمایشگاه  برپایی  طرفین،  نیاز 
توانمندی های دو کشور و لزوم بهره گیری 
از ظرفیت های مجتمع بندری کاسپین به 
عنوان یک بندر نسل سوم و کریدورهای 
عبور  انزلی  آزاد  منطقه  از  که  بین المللی 

می کند، ابراز تمایل کردند.
با  نشست  این  در  توموکوندی  دنیس 
اشاره به وجود بازار ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیونی 
قاره  در  خود  متبوع  کشور  منطقه  در 
افریقا، خواستار استفاده از مجتمع بندری 
محصوالت  صادرات  جهت  کاسپین 

تولیدی کنیا در دریای خزر شد.
وحید  که  نشست  این  در  است،  گفتنی 
و  مدیره  هیات  موظف  عضو  طالب پور 
به  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
هیات  موظف  عضو  افقی  امین  همراه 
سازمان  بندری  امور  معاون  و  مدیره 
بخش  نمایندگان  داشتند،  حضور 
استان  بازرگانی  اتاق  و  خصوصی منطقه 
با  نیز در خصوص فرصت های همکاری 
نظر  اظهار  به  اوگانادا  خصوصی  بخش 

پرداختند.

توسعه همکاری های 
دوجانبه ایران و اوگاندا 
با بهره مندی از ظرفیت 

بندر کاسپین

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست گفتگوی اقتصادی استراتژیک هند و روسیه راهکار عملیاتی سازی کریدور نستراک را مطرح کرد:

کاهش هزینه ها، ترانزیت یک محموله آزمایشی 
در مسیر و بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی
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در جریان دیدار سرپرست سفارت 
اوگاندا در ایران از منطقه آزاد 

انزلی مطرح شد:

انزلی

دومین گفتگوی اقتصادی استراتژیک هند و 
روسیه با دعوت از مدیران عامل سازمان های 
حضور  با  و  چابهار  و  انزلی  آزاد  مناطق 
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
مدیران  و  روسیه  مقامات  سایر  آستراخان، 
فدراسیون انجمن حمل و نقل هند به میزبانی 

دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار  شد.
با  مزبور  تخصصی  نشست  اساس،  این  بر 
بخش  و  دولتی  مدیران  از  تعدادی  حضور 
هندوستان،  ایران،  کشورهای  خصوصی 
بررسی فرصت های مختلف  با هدف  روسیه، 
همکاری چندجانبه، در چارچوب بهره گیری از 
ظرفیت های کریدور شمال-جنوب به میزبانی 

طرف هندی برپا گردید.
و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نشست به تجزیه و تحلیل چگونگی اجرایی 
کردن این مسیر ترانزیتی بین المللی پرداخت 
برگزارکنندگان اجالس  اهداف  به  اشاره  با  و 
روی  پیش  مشکالت  و  مسائل  بررسی  که 
داشت:  اظهار  بوده،  شمال-جنوب  کریدور 
کاهش هزینه ها و زمان تجارت، از مهم ترین 
این  نتیجه  در  است،  تجارت  در  مسائل 
محورها را باید مهم ترین دالیل تشکیل این 
رویداد بین المللی که با حضور مسئولین دولتی 
و بخش خصوصی کشورهای مختلف برگزار 

شده، عنوان نمود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، اجالس 

هند را فرصتی برای تبادل نظر میان تمامی 
شمال-جنوب  کریدور  عضو  کشورهای 
طرف های  عزم  با  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
در  کاال  نقل  و  حمل  عملیاتی سازی  ذینفع، 
این کریدور بین المللی که مسیر تجاری اروپا 
کاال  انتقال  و هزینه  زمانی  نظر  از  را  آسیا  و 

کاهش می دهد، نیز امکان پذیر است.
سازمان  مدیرعامل  حضور  به  اشاره  با  وی 
کشتیرانی  شرکت  و  چابهار  آزاد  منطقه 
لزوم کاهش  بر  این اجالس،  در  دریای خزر 
هزینه های حمل و نقلی در این مسیر تجاری 
تصریح کرد و از عزم جدی مسئولین ایرانی 

و روسی برای دستیابی به این مهم خبر داد 
و گفت: از سوی دیگر با بهره گیری از مسیر 
ریلی بندر شهید رجایی در بندرعباس تا شهر 
کاسپین  بندر  ۳۰کیلومتری  در  که  رشت 
صورت  به  هزینه  کاهش  زمینه  شده،  واقع 
عملی فراهم می شود و بی شک با کاستن از 
مقرون  این مسیر  در  کاال  ترانزیت  هزینه ها، 
کریدور  از  استقبال  زمینه  و  شده  صرفه  به 

شمال-جنوب فراهم می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 
در  آزمایشی  محموله  یک  ترانزیت  پیشنهاد 
مسیر کریدور را مطرح کرد و افزود: از طریق 

حمل و نقل کاال میان بمبئی تا شهر مسکو 
عمل  در  کریدور،  مسیر  در  سن پترزبورگ  یا 
از  پس  و  شده  مشخص  احتمالی  مشکالت 
برگزاری  با  می توان  محموله  این  ترانزیت 
راستای  در  موانع  رفع  راهکارهای  نشستی، 
تسهیل و تسریع ترانزیت کاال میان سه کشور 

را مورد بررسی قرار داد.
پیش  چالش های  واکاوی  گزارش،  این  بر  بنا 
بررسی  نستراک،  روی عملیاتی سازی کریدور 
توانمندی های حمل و نقل دریایی و بندری سه 
کشور ایران، هند و روسیه با حضور مسئولین 
دو  کاری  جلسات  برقراری  مزبور،  کشورهای 
صدور  و  شرکت کنندگان  میان  چندجانبه  و 
بیانیه پایانی، مهم ترین محورهای این نشست 

اقتصادی چندجانبه بین المللی را تشکیل داد.
حاشیه  در  و  پیش  چندی  است،  گفتنی 
ایران  پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
و روسیه توافقنامه سه جانبه میان مناطق آزاد 
لوتوس  آزاد  منطقه  و  ایران  چابهار  انزلی، 
از  دعوت  و  شد  منعقد  روسیه  آستراخان 
مدیران عامل سه منطقه آزاد انزلی، چابهار و 
لوتوس به منظور حضور در این نشست را باید 
گامی دیگر در راستای اجرایی شدن کریدور 
شمال-جنوب اعالم کرد؛ مسیر ترانزیتی ای 
ایران،  کشور  سه  میان  سال ۱۳۷۹  در  که 
و هزینه  زمان  و  گردید  منعقد  و هند  روسیه 
تمام شده ترانزیت کاال میان جنوب و جنوب 

شرقی آسیا با اروپا را کاهش می دهد.

و خامه چی،  یوسف زاده  امیر  و  برادران مجید 
که از سال های دور واردکننده برندهای مطرح 
لوازم آرایشی، بهداشتی بودند، از چندی پیش 
در شهرک صنعتی ناحیه یک این منطقه اقدام 
به تولید محصوالتی با استانداردهای اتحادیه 

اروپا نموده اند.
هامرز  شرکت  مدیرعامل  یوسف زاده  امیر 
تجارت خزر با بیان اینکه ایده تغییر رویه از 
از سه سال پیش در ذهن  تولید  به  واردات 
با شرکت های  این راستا  ایجاد شد و در  ما 
مختلف اروپایی به منظور اخذ فرموالسیون 
از  افزود:  پرداختیم،  مذاکره  به  تولید 
داخلی  متخصصین  دانش  از  دیگر  سوی 
محصوالت  این  انطباق  میزان  درخصوص 
بهره  ایرانی  موی  و  پوستی  ویژگی های  با 
مختلف  نقاط  مدت  این  طی  و  گرفتیم 
کشور را برای احداث این واحد تولید مورد 

بررسی قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه از زمستان سال گذشته 
سازمان  اقتصادی  معاونت  مشاوره های  با 
تولید  برای  را  منطقه  این  انزلی،  آزاد  منطقه 
داشت:  اظهار  کردیم،  انتخاب  صادرات  و 
معافیت های  و  مزایا  از  بهره گیری  امکان 
قانونی منطقه، نزدیکی به بازارهای داخلی و 
خارجی، زیرساخت های مناسب و وجود نگاه 
تولیدی،  سرمایه گذار  با  همراهی  و  همکاری 
از  آزاد  منطقه  این  انتخاب  دالیل  مهم ترین 
به  و صادرات  تولید  برای  ما  سوی مجموعه 

تبدیل واردکننده محصوالت آرایشی بهداشتی به تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی

کشورهای منطقه را شامل می شود.
هومن خام چی با قدردانی از همکاری سازمان 
از  مجوزهای الزم  اخذ  در  انزلی  آزاد  منطقه 
سایر  و  بهداشت  وزارت  استاندارد،  موسسه 
فرموالسیون  اخذ  اهمیت  درخصوص  نهادها 
داد  توضیح  چنین  خارجی  برند  یک  تولید 
تولید  فنی  دانش  اخذ  یعنی  فرموالسیون  که 
اختصاصی محصول، موضوعی که در فرآیند 
داخلی  بهداشتی  و  آرایشی  تولید محصوالت 
ظرف سال های اخیر مسبوق به سابقه نبوده 

است.
رئیس هیات مدیره شرکت هامرز تجارت خزر 
  )Clean Beauty )CBبرند کرد:  اضافه 
مواد  و  روسیه  کشور  از  می کنیم،  تولید  که 
اولیه آن از برند مرک آلمان بوده که به دلیل 

دارا بودن مجوزهای فروش در اتحادیه اروپا، 
از باالترین کیفیت برخوردار می باشد.

نخست  مرحله  در  اینکه  بیان  با  یوسف زاده 
۲۲محصول در منطقه آزاد انزلی تولید می شود 
۲۰۰محصول  به  تنوع  افزایش  امکان  و 
دارد،  وجود  نیز  دنیا  روز  بهداشتی  و  آرایشی 
افزود: زمانی بهره گیری از محصوالت تولیدی 
توجه  که  می کند  پیدا  بیشتری  اهمیت  ما 
محصوالت  اغلب  تولید  فرمول  باشیم  داشته 
تولیدی کشورمان قدیمی بوده و این در حالی 
بهداشت  مجوز  با  محصول  همین  که  است 
اتحادیه اروپا قابلیت رقابت و فروش در تمامی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارا خواهد بود.

ویژگی های  بودن  دارا  ادامه  در  خامه چی 
ویژگی  را  محصوالت  این  درمانی  و  دارویی 
متمایز آن بیان داشت و گفت: بعد از سال ها 
در  بهداشتی،  و  آرایشی  محصوالت  واردات 
مسیر تولید، استراتژی شرکت ما بر این اساس 
استوار می باشد که شأن ایران و ایرانی مصرف 

عالی ترین کیفیت است.
محصوالت  کیفیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تولیدی و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی باعث 
به  را صادرات  خود  اصلی  که هدف  می شود 
کشورهای حاشیه دریای خزر و همسایه قرار 
دهیم، افزود: با توجه به اینکه ۲۲نوع محصول 
آرایشی و بهداشتی از بیشترین کاربرد در میان 
در  محصوالت  این  است،  برخوردار  ایرانیان 
اولویت تولید قرار گرفته اند، تنوعی که شامل 

انواع شامپو )موی سر، بدن(، سرم های موی 
سر، کرم و سرم پوست، رژلب، ریمیل، الک و 

آرایش پاک کن می باشد.
امیر یوسف زاده هدف اصلی شرکت را تبدیل 
شدن به پرفروش ترین برند ایرانی اعالم کرد 
و با بیان اینکه ما به کیفیت احترام می گذاریم، 
قائل هستیم،  احترام  مردم خود  برای  چراکه 
واحد  نخست  فاز  در  و  هم اکنون  افزود: 
۴۰میلیارد  سرمایه گذاری  میزان  با  تولیدی 
به صورت مستقیم  ریالی، ۱۲نفر در کارخانه 
مشغول به کار هستند که در ادامه به ۵۰نفر 
برای  مدت  این  طی  و  یافت  خواهد  ارتقاء 
انتقال دانش فنی دوره های آموزشی متعددی 
برای پرسنل از سوی نماینده خارجی برگزار 

شده است.
خزر،  تجارت  هامرز  شرکت  مدیرعامل 
خود  تولید  روی  پیش  مشکل  مهم ترین 
از  نیاز  مورد  ارز  تخصیص  فرآیند  کندی  را 
سوی بانک مرکزی اعالم کرد و با تصریح 
محصوالت  این  که  آن  دلیل  به  اینکه  بر 
مواد  خرید  جهت   ۲ و  اولویت های ۱  جزء 
بیشتر  همکاری  خواستار  می باشند،  اولیه 
و  شد  تولید  رونق  سال  در  مرکزی  بانک 
درگیر  کشورمان  که  دوره ای  در  افزود: 
نباید  است،  تحریمی  مشکالت  شدیدترین 
کشور  صادرات  و  اشتغال  تولید،  برای 
نهادهای همکار مناطق آزاد مشکل آفرینی 

نمود.



مجلس

فراکسیون گردشگری مجلس  رئیس 
دریای  بکر  اسالمی  سواحل  شورای 
فوق العاده  اقتصادی  فرصت  را  خزر 

برای جذب گردشگر خارجی دانست.
خصوص  در  کوچکی نژاد  جبار 
از  استفاده  گردشگری دریایی و عدم 
آن در جذب گردشگر گفت:  ظرفیت 
گردشگری دریایی در ایران با توجه به 
سواحلی که در کشور علی الخصوص 
با  همچنین  و  خزر  دریای  سواحل 
توجه به تنوع آب هوایی که در این سواحل وجود دارد، می تواند 
شرایط فوق العاده ای را برای جذب گردشگر داخلی و خارجی ایجاد 

کند.

لزوم رفع محدودیت های ادوات موتوری و حمل ونقل 
دریایی

رئیس فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و مناطق آزاد مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: در گردشگری دریایی بحث ادوات 
موتوری و حمل نقل دریایی در کشور به دلیل محدودیت هایی که 
وجود دارد، دچار مشکل هستیم که می توان با برنامه ریزی صحیح  

مجلس  گردشگری  فراکسیون  عضو 
و  دولت  گفت:  اسالمی  شورای 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
ظرفیت  از  استفاده  با  می تواند 
هزاران  ساالنه  دریایی،  گردشگری 
گردشگر خارجی را جذب کشور کند.

درخصوص  نانواکناری  ولی اهلل 
استفاده  عدم  و  دریایی   گردشگری 
گردشگر  جذب  در  آن  ظرفیت  از 
جزء  ایران  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
از  اما  می شود،  محسوب  گردشگری  صنعت  خاستگاه  10کشور 
لحاظ برخورداری و بهره مندی از صنعت گردشگری بسیار ضعیف 
عمل کرده است که به طور جد این وضعیت نیاز به بازنگری دارد.

مزیت بی بدیل دریایی ایران برای جذب گردشگر
شورای  مجلس  گردشگری  فرهنگی،  میراث  فراکسیون  عضو 
اسالمی ادامه داد: ساحل دریا و استفاده از ظرفیت دریا در جذب 
گردشگر می تواند پارامتری مهم در توسعه صنعت گردشگری به 
حساب آید که با توجه به سواحل زیبای دریای خرز در شمال و 
سواحل زیبای خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور، جذب 
گردشگر را می تواند به میزان بسیار قابل توجهی افزایش دهد و 

سبب رونق و توسعه این صنعت شود.

از سواحل کشور به درستی بهره گرفته نشده است
اسالمی  شورای  مجلس  در  فریدونکنار  و  بابلسر  مردم  نماینده 

مجلس  گردشگری  فراکسیون  عضو 
شورای اسالمی می گوید سازمان های 
دریانوردی،  و  بنادر  آب،  نظیر  دولتی 
مقابل  در  زیست  محیط  و  حفاظت 
حوزه  در  خصوصی  بخش  فعالیت 

گردشگری دریایی قد علم کرده اند.
به  اشاره  با  الهوتی  بائوج  مهرداد 
ایران  در  دریایی  وضعیت گردشگری 
با وجود فرصت های بسیار برای رونق 
این مهم، گفت: متاسفانه متولی دریا 
مشخص نیست و باید مهم ترین مشکل برای عدم بهره بردای از 

گردشگری دریایی را این مسئله دانست.
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود  مردم  نماینده 
گردشگری باید در دستان بخش خصوصی جان بگیرد، افزود: با 
وجود تمایل بخش خصوصی در شمال کشور برای سرمایه گذاری 
در حوزه دریایی، اما متاسفانه ارگان های مختلف دولتی همچون 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
بی نظیر  بسترهای  وجود  به  اسالمی 
سواحل  در  گردشگری  و  اقتصادی 
اشاره کرد و گفت: حقیقت آن  ایران 
است از این ظرفیت خدادادی استفاده 
بهره  آن  از  امروز  آنچه  و  نکرده ایم 

می بریم، حداقل استفاده است.
احمد مرادی به وجود بسترهای بی نظیر 
اقتصادی و گردشگری در سواحل ایران 
اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم از ظرفیت 
دریا استفاده کنیم، یک نفر بیکار در استان هرمزگان وجود نخواهد داشت.

گردشگری دریایی، فرصتی فوق العاده برای جذب گردشگر خارجی

ظرفیت دریا، پارامتری مهم در توسعه صنعت گردشگری

باز شدن گره صنعت گردشگری کشور به دست بخش خصوصی

سواحل مکران، ظرفیتی بی نظیر جهت توسعه گردشگری 

این مشکالت را حل کرد.

رونق گردشگر با احداث هتل و رستوران دریایی 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حوزه ساحل 
باید بسیاری از مشکالتی که در سواحل دریا خزر وجود دارد، مرتفع 
کرد که با رفع آنها و احداث هتل ها و رستوران های دریایی، جاذبه های 
توریستی دریا افزایش پیدا می کند که این اقدامات می تواند توسط بخش 
خصوصی صورت گرفته که البته باید حمایت دولت از آنها صورت گیرد.

کیش، نمونه موفق در جذب گردشگر دریایی
افزود: هتلی که در جزیره کیش در دریا احداث شده، جای  وی 
در  باال  بسیار  دهنده ظرفیت  نشان  این وضعیت  که  ندارد  خالی 
گردشگری دریایی است و متاسفانه تاکیدی برآن صورت نمی گیرد.

شورای  مجلس  گردشگری  فرهنگی،  میراث  فراکسیون  رئیس 
اسالمی خاطرنشان کرد: آب و هوای معتدل خزری برای ایجاد 
دولت  اگر  و  است  مناسب  بسیار  دریایی  رستوران های  و  هتل ها 
قصد افزایش گردشگر داخلی و خارجی را دارد، باید برای توسعه 
گردشگری دریایی اقدامی صورت دهد و اگر بتواند شرایط را در 
سواحل خزر فراهم کند، به طور قطع جذب گردشگر خارجی برای 

گردشگری دریایی چندین برابر خواهد شد.

افزود: سواحل دریای خرز از گونه سواحل ماسه ای با شیب مالیم 
است که از هر رده سنی، قابلیت استفاده از دریا را ممکن ساخته 
فوق  گردشگری  جاذبه  ماسه ای  سواحل  آن،  بر  عالوه  و  است 

العاده ای دارد که متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشده است.
وی بیان کرد: صید و شکار ماهی در فصل صید ماهی نیز یکی 
می تواند  که  است  دریایی  گردشگری  زیبا  جاذبه های  از  دیگر 
ساالنه هزاران گردشگر خارجی را به کشور وارد کند و عالوه بر 
آن در فصل زمستان، مهاجرت پرندگان سیبری در سواحل زیبای 
دریای خزر اسکان پیدا می کند بر زیبای جاذبه های گردشگری 

دریایی می افزاید.

استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه 
گردشگری دریایی

نانواکناری تصریح کرد: اگر دولت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
توان استفاده از ظرفیت دریایی برای جذب گردشگر را ندارد، میدان را 
برای سرمایه گذار بخش خصوصی باز گذاشته و از بخش خصوصی برای 

رونق بخشی به توسعه گردشگری دریایی استفاده کند.
شورای  مجلس  گردشگری  فرهنگی،  میراث  فراکسیون  عضو 
اسالمی خاطرنشان کرد: با احداث بنادر تجاری و بنادر صیادی، 
می توان گردشگر را به دیدن از سواحل زیبا دریای خزر سوق داد و 
عالوه بر اشتغال زایی، بخش صنعت گردشگری نیز رونق و توسعه 
خواهد یافت که این امر نیازمند همکاری و همت مسئوالن امر 
گردشگری در کشور است و باید با توجه به برنامه ششم توسعه با 
انجام کارهای بنیادین درامر گردشگری، جذب گردشگر به میزان 

6برابر افزایش یابد.

چون سازمان آب، بنادر و دریانوردی، حفاظت و محیط زیست در 
مقابل این بخش قد علم کرده و خود را متولی اعالم می کنند.

عضو کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه دولت باید یکی از وزراتخانه ها یا 
سازمان های خود را در راس این مهم قرار دهد، ادامه داد: بخشی از 
اسکله های سازمان بنادر و دریانوردی می تواند به رونق گردشگری 
کمک کند، بنابراین سازمان بنادر دریانوردی و سازمان گردشگری 
باید این عزم را در خود ایجاد کنند و به تمایل بخش خصوصی برای 

استفاده از فضاهایی همچون اسکله ها رغبت نشان دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعتقاد به 
اینکه برای حل مشکالت به تعامل نیاز است نه تصویب قانون، 
صنعت  درک  دلیل  به  خزر  دریای  اطراف  کشورهای  داد:  ادامه 
گردشگری درآمدهای کالن صرفا از طریق این دریا رسیده اند، اما 
ایران با وجود آنکه به لحاظ جذابیت ها جزء 10کشور و از نظر تنوع 
گیاهی جزء 5کشور برتر دنیا قرار دارد، اما نتوانستیم به درآمدزایی 

مناسبی از این طریق برسیم.

داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
ظرفیت های زیادی در صیادی، بنادر، تجارت و گردشگری دریایی 
این ظرفیت ها در حد بسیار کمی دارد استفاده  از  وجود دارد که 

می شود، در حالی که جای کار بسیار زیادی دارد.
اظهار کرد:  انرژی مجلس درباره سواحل مکران  عضو کمیسیون 
سه  است؛  گرفته  قرار  مکران  سواحل  حوزه  در  شهرستان  پنج 
شهرستان در استان هرمزگان و دو شهرستان نیز در استان سیستان 
و بلوچستان هستند. این منطقه که چهارصد کیلومتر طول دارند، 
جمعیتی حدود 300هزار نفر دارند در صورتی که می توان چهار الی 
پنج میلیون نفر جمعیت در این منطقه زندگی کنند و از امکانات و 

بسترهای خدادادی که وجود دارند، استفاده کنند.
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گزارش:
مرضیه حسینی

از بزرگترین و متنوع ترین  امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی 
صنایع دنیا به شمار می آید، از نظر پراکنش، صنعت شماره یک جهان 
اشتغال و  بزرگترین مولدهای  از  محسوب می شود و همچنین یکی 
ثروت در جهان و موتور اقتصادی برای ملل توسعه  یافته و در حال 

توسعه محسوب می گردد.
بین المللی  مجموعه های  توسط  شده  انجام  پیش بینی های  براساس 
فعال در حوزه گردشگری در جهان، تا سال 2020 تعداد گردشگران 

بین المللی به بیش از یک ونیم میلیارد نفر می رسد.
افق 1404  در  باید  باالدستی  اسناد  براساس  ایران  که  این  بیان  با 
آمارها،  بر طبق  باشد و  میزبان 20میلیون گردشگر خارجی در سال 
در  درصد  یک ونیم  به  باید  جهانی  گردشگران  تعداد  از  ایران  سهم 
سال 1404 افزایش یابد؛ سهم کشور از درآمدهای گردشگری جهانی 
نیز باید به 2درصد ارتقا یابد و همچنین پیش بینی شده است در سال 

نهایی، ما به درآمد 25میلیارد دالری از صنعت توریسم دست یابیم.
با این مقدمه به طور حتم موضوع گردشگری در مناطق آزاد کشور 
نیز می تواند به یکی از شاخه های مهم گردشگری و جزء منابع پایدار 

درآمدزایی در این مناطق بدل گردد.
تاریخی،  از جاذبه های  ایران به علت برخورداری  آزاد  نواحی مناطق 
مقاصد  غالبا  دارند،  خود  محدود  در  که  زیادی  بسیار  فرهنگی 
ارزشمندی برای گردشگری و گردشگران محسوب می گردند. وجود 
جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای تاریخی و باستانی، 
پارک ها، مراکز تفریحی متنوع دریایی و ساحلی، مراکز خرید، اماکنی 
با معماری های تاریخی را دارا هستند که خود، گردشگران بسیاری را 

با سالیق متنوع جذب می کند.
برآوردن  برای  کشور،  آزاد  مناطق  در  گردشگری  توسعه  با  بی شک 
نیازهای گردشگران ، خدمات حمایتی بیشتری نظیر رستوران و محل 
اقامت ساخته می شود؛ بی تردید گردشگران، تنها کسانی نیستند که 
از این امکانات بهره مند می شوند و خود ساکنین و مردم مناطق آزاد 
و شهرهای پیرامونی نیز هم از این زیرساخت ها بهره مند می گردند و 
در  مهمی  نقش  رضایت مندی  و  اقتصادی  حوزه  در  اتفاق  این  قطعا 

جوامع محلی در مناطق آزاد خواهد داشت.
در این گزارش به نقش تکاثری در تبعات مثبت بر گردشگری و نقش 
و  شده  اشاره  آزاد  مناطق  در  پایدار  درآمدهای  ایجاد  بر  آن  کلیدی 
مهم ترین این تاثیرات را بر توازن اقتصاد ملی، رشد اقتصادی، افزایش 
تولید ناخالص داخلی و ملی، توزیع عادالنه فعالیت اقتصادی در جوامع 

محلی، ثبات پول و حفظ نرخ تورم می توان برشمرد.
اقلیم های  و  آزاد کشور  مناطق  در  منحصربه فرد  منابع طبیعی  وجود 
گوناگون، اختالف درجه حرارت و بارندگی و وجود مراکز گردشگری 
بسیار مناسب  این مناطق، شرایطی  با ویژگی های خاص در  طبیعی 
برای توسعه اکوتوریسم در مناطق آزاد مهیا نموده است؛ امری مهم 
که تحقق و گسترش آن براساس موازین علمی و استاندارهای جهانی 
از  جلوگیری  و  موجود  طبیعی  منابع  کیفیت  بهبود  می تواند  تنها  نه 
نابودی آن را به همراه داشته باشد، بلکه بر توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جوامع محلی و بومی مناطق آزاد که بخش جدایی ناپذیر از 
عرصه های منابع طبیعی را تشکیل می دهند نیز بسیار تاثیرگذار باشد.
برپایی نمایشگاه های مختلف در مناطق آزاد، فرصت گردشگری را در 
کنار شناساندن ظرفیت های این مناطق و تاثیراتی را در حوزه اشتغال، 
درآمدزایی، ارزآوری، پویایی جریان های مولد اقتصادی، سرمایه گذاری 
تقویت  و  اقتصادی  مولد  فعال کردن جریان های  و  و جذب سرمایه 

فرهنگی در مناطق آزاد کشور ایجاد می کند.
آزاد، نقش منابع  از مهم ترین موضوعات درآمدزایی در مناطق  یکی 
کشور  آزاد  مناطق  سازمان های  مالی  منابع  تامین  در  ناپایدار  مالی 
است، مانند فروش زمین، اعطای مجوز و... که در توسعه اقتصادی 
مناطق به منابع ناپایدار شناخته می شوند؛ ولی تقویت و گسترش حوزه 
و  ثابت  درآمد های  افزایش  باعث  آزاد  مناطق  در  پایدار  گردشگری 
ایجاد منابع پایدار برای سازمان های مناطق آزاد کشور در درازمدت 

خواهد کرد.
فضایی  الگوهای  چارچوب  در  گردشگری  بیان شد،  که  گونه  همان 
خاصی عمل می کند و یکی از این الگوهای مکانی و فضایی در کشور 

می تواند مناطق آزاد تعریف گردد.
بی تردید در نمونه سازی الگوی گردشگری در مناطق آزاد در کشور، 
مناطق  این  پرونده  در  را  همانند کیش  موفقی  و  بسیار خوب  نمونه 
داریم که این خود گوشه ای از ظرفیت بسیار بزرگی از این حوزه در 

دیگر مناطق آزاد کشور ما نیز می تواند باشد.
با توسعه گردشگری در مناطق آزاد، برای برآوردن نیازهای گردشگران، 
خدمات حمایتی بیشتری نظیر رستوران و محل اقامت ساخته می شود؛ 
توسعه زیربناهای گردشگری سهم زیادی در تغییرات شکل و کارکرد 
نواحی مناطق آزاد خواهد داشت و تصویر این مناطق تحت تاثیر انواع 
ارائه شده، قرار می گیرد و به نوعی شکلی  هتل ها و خدمات جانبی 

مدرن تر از مناطق پیرامونی خود خواهد یافت.

مناطق آزاد و اقتصاد گردشگری
قبل از هر چیزی، گردشگری یک مسئله اقتصادی است که در آن در 
مبادله آزاد بازدیدکننده شکل می گیرد و تجارت مسافرت بر پایه کنش  
پذیرش سرمایه داری در قالب فوردیسم و سودآوری را در تسخیر فضا 
در  رو گردشگری  این  از  نمایش می گذارد؛  به  به وسیله گردشگری 

فرآیند عرضه و تقاضا جلوه هایی از توسعه را باز می نماید.
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر جنبه های مختلف گردشگری، نقش 
آن را در پویایی اقتصادی بسیار مهم دانسته و سعی بر آن دارند تا با 
شناخت ابعاد گردشگری، راه های توسعه را در این افق بازجویند؛ از 
این رو اقتصاد گردشگری را می توان از زوایا و چشم اندازهای مختلف 

مورد بررسی قرار داد.
گردشگری، فعالیت اقتصادی پردامنه ای است که شامل صدها بنگاه 
زیادی  بخش  ولی  بوده،  بزرگ  آنها  از  برخی  که  می شود  اقتصادی 
از آنها کوچک هستند، ازجمله شرکت های هواپیمایی، خطوط حمل 
مراکز  و  رستوران ها  هتلداری،  مسافرتی، صنعت  آژانس های  نقل،  و 
و  پذیرایی  به خدمات  و همچنین می توان  برد  نام  را می توان  خرید 
و  غذایی  مواد  فروشگاه های  خرده فروشی،  مغازه های  از  بخش هایی 
زاویه  این  با  نگریست.  عنوان مدل های کوچک  به  و...  بنزین  پمپ 
نگاه، اقتصاد گردشگری در برگیرنده انبوهی از هم برکنش های بهم 

پیوسته اقتصادی است که همچون تاری به هم تنیده، تشکیل دهنده 
ایجاد  کشور  آزاد  مناطق  محدوده  در  را  تقاضا  و  عرضه  از  جریانی 

می کنند.
افزوده  ارزش  با  گردشگری  داشت  بیان  می توان  اساس،  این  بر 
اقتصادی می نماید  باال، حرکتی  واقع در الیه های  در  قابل مالحظه 
محیط  در  فراوانی  غیرمستقیم  و  مستقیم  اقتصادی  فواید  دارای  که 

پیرامونی خود است.
اما خارج از این دیدگاه، هر چند گردشگری گذران اوقات فراغت را 
در برمی گیرد، ولی در اصل مصرف اوقات فراغت است که در روندی 
از اقتصادی شدن امر اجتماعی شکل می گیرد و بی تردید گردشگری 
بدون کنش و واکنش مهمان و میزبان نمی تواند وجود داشته باشد و 
از آنجا که در ازای این کنش و واکنش، مبادله پول صورت می گیرد؛ 
گردشگری را نمی توان صرفا یک موضوع فرهنگی به حساب آورد یا 

آن را حرکتی غیراقتصادی دید.
می شود  شهرها  به  مسافران  جلب  موجب  گردشگری  میان  این  در 
که  است  مناطقی  برای  سود  و  درآمد  معنای  به  خود  نوبه،  این  و 
گردشگران در آن هزینه می کنند و همچنین درآمد به دست آمده از 
گردشگران به نوبه خود باعث درآمد و سود برای سازمان هایی است 
که گردشگران در آن مناطق پول خرج می کنند و این گردش مالی 
اقتصادی در  نهایتا رونق  و  بیشتر  بیشتر، گردش  ایجاد درآمد  باعث 
مناطق آزاد می شود و در اصل گردشگری، بنیانی مستحکم در پویایی 

اقتصاد پایدار مناطق آزاد کشور بدل خواهد شد.
از منظر دیگر در حوزه اقتصاد گردشگری، اصوال سه گروه می توان 
شناسایی کرد که هر یک اهداف خاص خود را دنبال می کنند؛ اولین 
و  روحی  منافع  بیشینه کردن  دنبال  به  که  گروه گردشگران هستند 
روانی خود از دستاوردهای مسافرت هستند. دومین گروه بنگاه های 
عرضه کننده کاال و خدمات مربوط به گردشگران بوده و آنها نیز به 
خدماتی  حوزه  در  بیشتر  که  هستند  خود  سود  نمودن  بیشینه  دنبال 
و  می گردند  آزاد  مناطق  در  محلی  جوامع  باالی  اشتغال زایی  باعث 
بیشینه  پی  در  که  می باشند  آزاد  مناطق  سازمان های  گروه  سومین 
حطیه  در  گردشگری  مخارج  از  ناشی  ثانویه  و  اولیه  منافع  نمودن 

منطقه خود هستند.
غالبا حرکت این سه گروه به طور سازگاری با هم همسو است و این 
همسویی، شرط اصلی شکوفایی اقتصاد گردشگری در یک سازمان 
به  امید کمی  نباشد،  با هم هماهنگ  این گروه ها  اهداف  اگر  است؛ 

شکوفایی گردشگری در بلندمدت وجود خواهد داشت.
در  و  آزاد  اقتصاد  پایه  بر  آزاد  مناطق  در  گردشگری  اقتصاد  رویکرد 
چارچوب عرضه و تقاضا شکل می گیرد، از این رو شناخت عرضه و 
تقاضای گردشگری ، شناخت بازار را به دنبال دارد که راهگشای درک 
اقتصادی از گردشگری است. تقاضای گردشگری متجانس و یکسان 
دهنده  نشان  که  است  متفاوتی  گونه های  و  الگوها  دارای  و  نبوده 
گرایش اقتصادی بازار گردشگری به سوی مصرف کنندگان یا همان 
تقاضای  بررسی  شیوه های  از  یکی  راستا،  این  در  است.  گردشگران 
گردشگری، شناخت وضعیت مسافرت گردشگران با وسیله نقلیه های 

متفاوت و همچنین زمان های سفر به یک مقصد گردشگری است.
گردشگری  برگیرنده محصول  در  آزاد  مناطق  در  گردشگری  عرضه 
بوده که شامل مجموعه ای از جاذبه های گردشگری، دسترسی و حمل 
 و نقل، امکانات و تسهیالت زیربنایی، خدمات مهمان نوازی و عناصر 
ایجاد  به  توجه  با  آزاد  مناطق  بی شک  که  است  سازمانی  و  نهادی 
زیرساخت های خوبی که در طول چند سال گذشته داشته اند، می توانند 
با درگیر کردن بخش خصوصی، شرایط رفاه و جذب گردشگر را بیش 
برای جذب  تبلیغی  هیچ  نوعی  به  و  کنند  ایجاد  مناطق  در  بیش  از 

گردشگر، بهتر و تاثیرگذارتر از رضایت خود او نیست.
ضریب  دو  به  گردشگری  اقتصادی  محاسبات  برای  میان،  این  در 
فزآینده اشاره می شود، که اولی ضریب افزایش درآمد و دومی ضریب 
بسیار  اهمیت  دارای  معقوله ها  این  دو  هر  که  است  اشتغال  افزایش 

باالیی هستند.
افزایش ثروت و ضریب  افزایش درآمد در گردشگری سبب  ضریب 
افزایش اشتغال موجب ایجاد مشاغل جدید از طریق گردشگری است، 
که در این خصوص به تبع آن رضایت و هم گامی جوامع محلی را نیز 
در پس خود خواهد داشت و این در حالی است که گردشگری خود 
در ارتباط مستقیم با اثرات اقتصادی است و همبستگی این فعالیت 
اقتصادی با دیگر پارامترهای اقتصاد به اندازه ای است که به عنوان 
مثال رشد اقتصادی موجب رشد گردشگری و افول اقتصادی موجب 
افول گردشگری می شود؛ از این رو تقویت ارتباط بین گردشگری و 
سایر بخش های اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه ای 
که تقویت این ارتباط، واردات اقالم به منظور پشتیبانی از گردشگری 
افزایش  را  آن  از  حاصل  درآمد های  و  محلی  اشتغال  و  کاهش  را 
بیش  آزاد  مناطق  در  اقتصاد گردشگری  بررسی  رو،  این  از  می دهد. 
گردشگری  درآمد  در  تکاثری،  ضریب  و  اشتغال  میزان  محاسبه  از 

اهمیت دارد.
در  را  اقتصادی  تحلیل  بستر  بنیادی ترین  اقتصادی ،  پارامتر  دو  این 

ارتباط با پیامدهای اقتصاد گردشگری مناطق آزاد فراهم می آورد.
با اقتصاد گردشگری ، در چارچوب  در این میان بعد تقاضا در رابطه 
محاسبه هزینه های گردشگری صورت گرفته و به بررسی هزینه یک 
گردشگر در قبال خدماتی می پردازد که به آنها تعلق می گیرد و متمایز 

از خدماتی است که به میزبان یا ساکنان مناطق ارائه می شود.
در واقع با ورود گردشگران به مناطق آزاد، تقاضا برای خدماتی از قبیل 
اقامت، پذیرایی، حمل  و  نقل و نظیر اینها شکل می گیرد که برطرف 
کردن آن توسط میزبان برای گردشگران، بعدی از اقتصاد گردشگری 

را در ارتباط با تقاضای گردشگری در برمی گیرد.
قابلیت  ها،  توسعه  شامل  آزاد  مناطق  گردشگری  در  سرمایه گذاری 
فعالیت ها، محیط طبیعی و تاسیسات زیربنایی است که دارای منافعی 
مدیریت  که  است  حالی  در  این  و  است  منطقه  بومی  ساکنان  برای 
گردشگری مناطق در راستای جذب سرمایه متحرک و فعالیت های 
بازگشت  تا  نماید  فزآینده عمل  رقابتی  باید در یک موقعیت  مناطق 

سرمایه در چهارچوب اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد قابل بازگشت 
باشد.

توسعه و درآمدهای پایدار
 با حوزه گردشگری مناطق آزاد

با توسعه گردشگری و بازدید گردشگران از حوزه های جذاب مناطق 
آزاد، نیاز گردشگران به بخش های گردشگری بیشتر می شود. توسعه 
گردشگری باعث پویایی اقتصاد سایر بخش های مناطق می گردد و 
سود اقتصادی و درآمد حاصله از فعالیت گردشگری به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم برای سازمان های مناطق آزاد قابل بررسی می باشد.
رشد اقتصادی که خود ناشی از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در 
مناطق است، در آینده می تواند ایجاد درآمد و اشتغال پایدار نماید و 
به لحاظ اقتصادی درآمد حاصل از گردشگری خارجی و حتی داخلی 

برای هر کشوری در حکم صادرات قلمداد می شود.
منافع و درآمدهای مستقیم گردشگری، پول هایی است که گردشگران 
و مسافران مستقیما صرف خرید کاال و خدمات می کنند و سازمان های 
ارائه دهنده محصوالت و خدمات آن را دریافت می  نمایند و مزایای 
غیرمستقیم هم از طریق گردش، وجوهی است که مسافر در مقصد 
خرج می کند و این پول در سامانه های اقتصادی مناطق آزاد به جریان 
سطح  افزایش  و  مناطق  اقتصادی  چندباره  تحرک  سبب  و  می افتد 
حوزه  که  است  تکاثری  اثر  همان  این  که  می شود،  مردم  درآمدی 

گردشگری به شکل غیرمستقیم بر مناطق آزاد می گذارد.
پایدار،  درآمدی  منابع  ایجاد  و  آزاد  مناطق  اقتصاد  توسعه  بی شک 
همواره از دغدغه های مدیران مناطق آزاد کشور بوده است که تحقق 
انتظارات و مطالبات سازمان ها و مراکز هزینه کرد به آن  از  بسیاری 

وابسته است.
مقصد  یک  عنوان  به  نامشان  که  موفق  مناطق  و  شهرها  امروزه 
محل  از  را  اقتصادشان  از  مهمی  بخش  می شود،  مطرح  گردشگری 
فرصت های جذب و ساماندهی اشتغال و مسائل مربوط به گردشگری 
اداره می کنند و از آنجایی که روش های سنتی درآمدزایی در مناطق، 
پاسخگوی هزینه های فزآینده اداره مناطق نیست، گردشگری توانسته 
است به عنوان صنعتی اشتغال زا، درآمدزا و منبع درآمدی پایدار توجه 
مدیران را به خود جلب کند. مدیران مناطق آزاد می توانند از طریق 
شبکه های  قبیل  از  مناطق  زیرساخت های  توسعه  برای  برنامه ریزی 
ارتباطی و حمل  و  نقل، تاسیسات و تجهیزات شهری، توسعه فضاهای 
در  خدماتی  زیرساخت های  برای  برنامه ریزی  و  فراغتی  و  تفریحی 
مناطق  در  توسعه گردشگری  و  قبول گردشگر، در رشد  قابل  سطح 

آزاد تاثیر بسزایی داشته باشند.

راهکارهایی جهت توسعه اقتصاد گردشگری 
مناطق آزاد در راستای تحقق درآمدهای پایدار

به  اقتصادی، فرهنگی و خدماتی  اجتماعی،  برنامه ریزی  بر  تاکید   
گردشگران به صورت مستمر، نه فقط در زمان های خاص از سال با 
میراث  و  آزاد  مناطق  اجرایی  مدیریت  مختلف  بخش های  همکاری 
فرهنگی و گردشگری و کارشناسان صاحب نظر در حوزه گردشگری.

حوزه  در  تفریحی  گردشگری،  مجموعه های  بازسازی  و  تاسیس   
یا  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  آن  محدوده های  و  آزاد  مناطق 

سرمایه گذاری مستقیم سازمان ها.
و  ملی  همایش های  جشنواره ها،  متنوع،  نمایشگاه های  برپایی   
در  بهینه  استفاده  نیز  و  مناسب  فرصت های  از  استفاده  و  بین المللی 
گردشگری  جاذبه های  معرفی  برای  فعالیت ها  این  برگزاری  زمان 

منطقه.
 ارائه نیازمندی های متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خدماتی 

به گردشگران در قالب شیوه های متنوع اطالع رسانی نوین.
 تقویت مشارکت بخش خصوصی و مجامع محلی در جهت رشد 
عدم  از  جلوگیری  و  آزاد  مناطق  گردشگری  مختلف  بخش های 
انحصاری بودن این بخش ها در دست افراد و شرکت های خاص در 

مناطق آزاد کشور.
فراغتی  و  تفریحی  نیازهای  رفع  برای  الزم  بسترهای  ایجاد   
مراکز  پارک ها،  بوستان ها،  سبز،  فضای  ازجمله  مناطق  گردشگران 
خرید، تفریحات دریایی و... در نقاط مختلف منطقه ای در مناطق آزاد.

 احیا و بازسازی جاذبه های تاریخی، فرهنگی موجود در مناطق آزاد 
و توسعه همه جانبه میراث تاریخی این مناطق.

 توسعه گسترش فضاهای مدرن چون بسط مراکز فرهنگی، تئاتر، 
سینماها، کنسرت ها )ملی، منطقه ای و محلی(، تلفیق و ترکیب سنت 

و مدرنیته در حوزه های بازسازی فضاهای گردشگری در مناطق.
با  انعطافی  و  پویا  مهیج،  فراغتی،  و  تفریحی  فعالیت های  ایجاد   

برنامه ریزی های مدرن و به روز در جهت جذب گردشگر.
 تربیت نیروی متخصص در جهت بهره برداری تورهای گردشگری 
مناطق آزاد، راهنمایان تورها در حوزه معرفی جاذبه های گردشگری 

در مناطق به گردشگران.
نقاط مختلف  در  اطالع رسانی گردشگری   گسترش کیوسک های 
برای  مکان یابی  دستگاه های  افزایش  و  تعبیه  و  کشور  آزاد  مناطق 

گردشگران به صورت چند زبانه.
برای  گردشگران  به  نسبت  محلی  جوامع  در  نگرش  تغییر  ایجاد   

جذب پایدار توریسم در مناطق آزاد کشور.
 ایجاد راهکارهای مناسب برای تقویت حل مشکالت گردشگری و 
کنترل معظالت )تخریب فضای سبز، عدم امنیت گردشگر ، نحوه ارائه 
خدمات به توریسم ، حمل  و نقل داخلی و خارجی به گردشگران و...(

 ارائه مدیریت اجرایی مناسب برای ارائه اطالعات صحیح از اماکن 
تاریخی و فرهنگی به گردشگران.

 رفع ناهماهنگی ها در جهت ارائه خدمات و برنامه ریزی های متنوع 
به گردشگران و مسئول بودن تمام نهاد های متولی نسبت به ایجاد 
مسائل  و  مشکالت  حل  برای  همه جانبه  تالش  و  مشکل  هرگونه 

گردشگران در مناطق آزاد.
این حوزه  پاسخگویی تمام واحد های موثر در   مسئولیت پذیری و 
توسعه  جهت  در  گردشگران  به  مناسب  خدمات  هرگونه  ارائه  برای 

پایدار توریسم در مناطق آزاد.
 کنترل ارائه اطالعات و جلوگیری از اطالعات ناقص در زمینه های 

مختلف این حوزه به گردشگران.
ظرفیت های  معرفی  مجازی،  گردشگری  سایت های  طراحی   
گردشگری در رسانه های اختصاصی در جهت ترغیب گردشگران و 
آزاد  تبلیغات وسیع در جهت معرفی ظرفیت های گردشگری مناطق 

در حوزه های مختلف.
 حمایت از مشارکت بخش خصوصی، انجمن ها و سازمان های مردم 
نهاد بومی در قالب ارائه دستاوردها و فعالیت های فرهنگی محلی به 

گردشگران در مناطق آزاد کشور.

نتیجه گیری
در قرن حاضر گردش مالی صنعت گردشگری جهان از گردش مالی 
بخش های دیگر فراتر رفته است که این روند می تواند افق های روشن 
و جدیدی را در جهت جذب منابع مالی گسترده برای مناطق آزاد و 

توسعه پایدار آنها فراهم نماید.
در  موثری  نقش  دنیا،  مختلف  نقاط  در  گردشگری  صنعت  توسعه 
کاهش بیکاری و بهبود توزیع درآمد دارد، تا جایی که در برنامه ریزی 
اولویت  در  گردشگری  بخش  در  سرمایه گذاری  جهان،  مدیریت  و 
برنامه  ریزی ها قرار گرفته و جایگزین درآمدهای ناشی از ساخت و ساز 

و فروش زمین شده است.
این اصل اقتصادی در دنیای امروز پذیرفته شده است که گردشگری 
عامل مهم توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال است و از صنایعی 
است که از لحاظ درآمد زایی و اشتغال زایی بسیار قابل توجه می باشد.

فعالیت در این صنعت در صورت برخورد مدبرانه و برنامه ریزی مناسب، 
موجب تعامل و رشد فرهنگ ها نیز شده و به بازشناسی هویت تاریخی 

و اجتماعی نیز در مناطق آزاد منجر خواهد شد.
طبیعت  فرهنگی،  تاریخی،  آثار  از  برخورداری  با  ایران  آزاد  مناطق 
کشور  در  گردشگری  مهم  مراکز  از  اقلیمی  شرایط  تنوع  و  جذاب 
پایدار و جایگزینی منابع جدید  ایجاد توسعه  برای  محسوب شوند و 
با هدف کسب درآمد به جای منابع سازمانی، نیازمند استفاده از تمام 
در  و  توسعه گردشگری هستند  در حوزه  منطقه  قابلیت های  و  توان 
این راستا سرمایه گذاری مناسب در بخش گردشگری مناطق توسط 
مدیران و تالش برای ساخت و ایجاد زیربنا و روبناهای این صنعت 
هم  و  بخش خصوصی  هم  سازمان ها،  سرمایه گذاری  طریق  از  هم 
فرهنگ  ایجاد  منعطف ،  قوانین  رسانه ای،  تبلیغات  محلی،  جوامع 
توریست پذیری و منابع انسانی متخصص ازجمله مولفه های موثر در 

افزایش آمار گردشگری مناطق آزاد خواهد بود.
مناطق  اقتصاد  ارتقای  موجب  گردشگری  رونق  و  توسعه  به  توجه 
به  کمک  سازمان،  برای  مستقیم  درآمدی  منابع  ایجاد  کشور،  آزاد 
و  رفاه  به  کمک  سازمان،  مختلف  بخش های  در  اقتصادی  گردش 
عدالت اجتماعی میان جوامع محلی و شهروندان مناطق آزاد کشور 
و زمینه سازی برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی شهروندان مناطق 

است.
مدیریت و معاونت گردشگری مناطق و دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور با توجه به نقش اساسی خود در توسعه 
گردشگری می توانند در توسعه مداخله و مشارکت نهادهای مختلف 
در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری و نیز سرمایه گذاری مستقیم در 
کشور  آزاد  مناطق  برای  را  پایدار  درآمدی  گردشگری  خدمات  ارائه 

ایجاد کنند.
مناطق آزاد کشور با تاکید بر توسعه فعالیت های عمران گردشگری ، 
نوسازی بافت های تاریخی و دیدنی و بازسازی فضاهای تفریحی در 
این حوزه از طریق ارائه تسهیالت مناسب کمک فراوانی به توسعه 

پایدار و نیز افزایش درآمد سازمان ها خواهند کرد.
قابلیت های  از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  برای  واحد  مدیریت  اعمال 
باشیم  از آن غافل  نباید  آزاد، مسئله ای است که  گردشگری مناطق 
از توسعه گردشگری نصیب سازمان های  و بدون شک درآمدی که 
این  اتکا است و اشتغال زایی باالی  آزاد کشور می شود قابل  مناطق 
حوزه گردش اقتصادی را به دنبال دارد که بسیاری از سازمان ها موفق 

در زمینه درآمد پایدار از آن بهره می برند.
و  علم  چشمگیر  سرعت  و  رشد  به  توجه  با  آینده  دهه  در  بی شک 
تکنولوژی در فضای مجازی، زمان انسان ها بسیار بیش از قبل آزاد 
خواهد گشت و همچنین با توجه به رشد اقتصاد دنیا میزان درآمدزایی 
انسان ها نیز روز به روز بیشتر خواهد شد و در پی این رشد صعودی 
فراغت جزء  برای  بسترهای جدید  ایجاد  و  به حوزه گردشگری  نیاز 

اولویت های مردم خواهد بود. 

توسعه صنعت گردشگری در مناطق آزاد، بازوی محور توسعه پایدار

گردشگری، تضمین توسعه پایدار
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کوچکی نژاد، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس:

نانواکناری، عضو فراکسیون گردشگری مجلس:

بائوج الهوتی، عضو فراکسیون گردشگری مجلس:

مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:



گردشگری چابهار

حرکت در جاده مریخی ها به مقصد زیباترین درک دنیا

معرفی مجموعه گردشگری لیپار منطقه آزاد چابهار )بخش اول(:

آزاد  منطقه  سازمان  راهبردهای  از  یکی 
چابهار، اثر بر اقتصاد محلی است که در این 
راستا تمرکز بر گردشگری با ایجاد و توسعه 
بستر  ایجاد  و  گردشگری  زیرساخت های 
گردشگر  و  سرمایه گذار  جذب  برای  مناسب 

از برنامه های شاخص می باشد. 
در این راستا با توجه به برنامه ریزی و چشم انداز 
در  عمرانی  متعدد  پروژه های  اجرای  و  سازمان 
همچنان  و  آغاز  سال 97  از  که  منطقه  سطح 
یا در دست مطالعه  در سال 98 در حال اجرا و 
می باشد، در قالب پرونده عمرانی در هر شماره به 
آنها خواهیم پرداخت که مجموعه گردشگری و 
تفریحی لیپار یکی از مهم ترین پروژه ها است، که 

به عنوان اولین پروژه عمرانی به آن می پردازیم.
مساحت  به  لیپار  گردشگری  مجموعه 
طبیعی  عوارض  بودن  دارا  با  36هکتار 
از  عمان،  دریای  ساحل  و  توپوگرافیکی 

جاذبه های بی نظیر در سواحل مکران است.
این مجموعه در سال های پیشین  از  بخشی 
احداث گردیده، لیکن در جهت تکمیل زنجیره 
اسفندماه  در  آن  باقیمانده  بخش  و  خدمات 
ریال  بر 300میلیارد  بالغ  اعتباری  با  سال 97 
تا  می رود  امید  و  گردید  واگذار  پیمانکار  به 

پایان سال جاری به بهره برداری برسد. 
پروژه  فیزیکی  پیشرفت  است،  ذکر  به  الزم 

هم اکنون 13درصد می باشد.
عملیات تکمیلی مجموعه شامل دو بخش است: 
و  زیرساخت ها  ایجاد  اول  بخش   
محوطه سازی مجموعه که با هزینه سازمان 

در حال اجرا است
 بخش دوم شامل بسته های سرمایه گذاری 
که توسط بخش خصوصی اجرا خواهد گردید.

این بسته ها شامل: هتل 5ستاره، فروشگاه ها، 
پارکینگ  تجاری-تفریحی،  مجموعه های 
طبقاتی، مجموعه کافی شاپ ها و رستوران ها، 
اقیانوس،  اسکله  فرهنگی،  مجتمع  و  سینما 
کلوپ تفریحی کرانه، کلبه غواصی می باشد.

طراحی و اجرای فضاهای باز و عمومی پارک 
لیپار، در بسترهای باارزش و اقلیمی عالوه بر 
را  مناسب  فرصت  مذکور،  کیفی  ارزش های 
برای حفظ ارزش های طبیعی محیط از یک 
طرف و جذب سرمایه از بخش خصوصی از 

طرف دیگر خواهد گذاشت.
عمومی  فضاهای  به  پرداختن  با  همچنین 
نیاز  و  منطقه  آتی  توسعه  برای  تفرجگاهی  و 
اجتماعی ساکنین و مراجعین به عملکردهای 
اجتماعی جهت تقویت رفتارهای برون گرا در 
منطقه و وجود امکانات و کیفیات همخوان و 
مناسب برای تعریف پارک عمومی و موضوعی 
همجواری بستر طرح با یکی از منحصربه فرد 
ترین پهنه ها و عرصه های طبیعی ایران است.

هتل 5ستاره فانوس
طرح های  در  که  پهنه ای  در  پروژه  این 
گردشگری- پذیرایی  کاربری  باالدست 
است.  شده  جانمایی  بود  شده  پیش بینی 
حدود  در  مساحتی  دارای  پروژه  سایت 
معماری  رویکرد  با  و  بوده  ۲۴650مترمربع 
دریایی  فانوس  فرم  از  ملهم  و  شاخص گرا 
زندگی  در  هم  که  است  نشانه هایی  از  یکی 
خوانایی  شبانه  منظر  در  هم  و  پارک  روزانه 
و جهت یابی در سایت را به عنوان دو هنجار 

بسیار مهم قوام می بخشد.

هتل های مختلف از لحاظ کیفیت و امکانات 
ممکن  دارند،  مختلفی  استانداردهای  داخلی 
یک  از  قسمتی  یا  و  مستقل  هتل ها  است 
زنجیره باشند و همچنین دارای انواع مختلفی 
هستند. به طورکلی می توان انواع هتل ها را به 
هتل های توریستی، هتل های تجاری، کلوپ ها 
و... تقسیم نمود. در کلیه هتل های یاد شده ریز 
تفکیک  کلی  به 8دسته  فعالیت ها  و  عملکرد 
شده اند که با تغییر ماهیت هر یک از هتل ها 
سرانه هر دسته و یا ریز فضاها تغییر می یابد. 

بخش های یاد شده به شرح زیر می باشد:
 بخش پذیرش و عمومی

 بخش اداری
 بخش پذیرایی

 بخش ضیافت و کنفرانس
 بخش اوقات فراغت و ورزش

 بخش اقامت
 بخش داخلی

 بخش حفاظت و تعمیر
از  یک  هر  به  ویژه  تمرکز  است  بدیهی 
ورزش  و  فراغت  اوقات  پذیرایی،  بخش های 
و بخش ضیافت و کنفرانس، رابطه مستقیمی 
با نیازهای محلی توریست و امکانات منطقه 
تالش  دنیا  جدید  هتل های  در  دارد.  شهری 
یاد  بخش های  از  یکی  به  تمرکز  با  می شود 
از  عمومی  پذیرایی  امکان  بر  عالوه  شده 
گردشگر، شرایط ویژه جهت برگزاری مراسم 
سمینارهای  ورزشی،  )کمپ های  خاص 
علمی، فرهنگی و  هنری و...( را فراهم آورد.

با توجه به اینکه طرح جامع منطقه آزاد چابهار 
و  گردیده  تهیه  گردشگری  توسعه  براساس 
را  ماهیت گردشگر  منطقه  جغرافیای طبیعی 
در منطقه تقویت نموده است، توصیه می شود 
نیازهای  به  معطوف  فیزیکی  برنامه  تمرکز 

گردشگری تنظیم گردد.
از  برخی  به  تمرکز  با  اینکه  به  باتوجه 
هتل های  تولید  جهت  هتل  بخش های 
دسترسی  نوع سیستم  و همچنین  تخصصی 
متغیر  حدی  تا  بخش ها  سرانه  اتاق ها 
بین المللی  سرانه  استاندارد  درصد  می باشند، 
هتل های  جهت  بخش ها  از  یک  هر  در 

گردشگری به شرح زیر می باشد:
 بخش پذیرش و عمومی 6درصد 

 بخش اداری 0.7درصد 
 بخش پذیرایی 8درصد 

 بخش ضیافت و کنفرانس ۴درصد
 بخش اوقات فراغت و ورزش 8درصد

 بخش اقامت 60درصد
 بخش داخلی 7.6درصد

 بخش حفاظت و تعمیر 1.۲درصد
طراحی  پایه  کمکی  و  ارتباطی  فضاهای   

۴.5درصد می باشد.

فروشگاه مجموعه گردشگری لیپار
گردشگری  مجموعه  فروشگاهی  بخش  در 
155مترمربع  مساحت  با  فروشگاهی  لیپار، 
ایجاد خواهد شد که بیشتر در بخش فروش 
همچنین  کرد  خواهد  فعالیت  دستی  صنایع 
خوراکی،  کاالهای  شامل  فروشگاه ها  این 

سوپر مارکت خواهد بود.
شامل  تجاری-تفریحی  مجموعه  بسته های 
بازی  سالن  بولینگ،  رستوران،  پارکینگ، 
شاپ  کافی  و  بیلیارد  سالن  سرپوشیده، 

منطقه آزاد چابهار، پیشرو در پروژه های 
عمرانی در میان مناطق آزاد

معرفی گوشه ای از جاذبه های گردشگری شهرستان های چابهار و کنارک:

چابهار6

زمین های  مساحت  ۴5درصد  که  می باشد 
مجموعه لیپار را در برخواهد گرفت. پارکینگ 
دارا  را  390خودرو  ظرفیت  مجموعه  این 

می باشد.
دکه های  مجموعه،  از  دیگری  قسمت  در 
اغذیه سبک و تنقالت ایجاد خواهند شد که 
غذاهای محلی و ایرانی را سرو خواهند کرد؛ 
که مساحت واگذاری آن به بخش خصوصی 

هر کدام 15مترمربع خواهد بود.
 مساحت واگذاری : 155 مترمربع

 ارتفاع مجاز: 3.5متر
مجسمه،  تابلو،  فروش  مجاز:  فعالیت های   
فروش  هنری،  محصوالت  سایر  و  عتیقه 
صنایع دستی، کاالهای خوراکی ویژه و سوپر 

مارکت

بنای اجالس چابهار
 کاربری: فرهنگی

در پهنه شهری بنای نیمه کار ه ای با عملکرد 
فضای گردهمایی های شهری وجود دارد که 
جمعیت  جذب  برای  پروژه  مفهومی  ایده  با 
زمینی  دارای  بنا  این  دارد.  جدی  خوانایی 
با  که  می باشد  ۲۲00مترمربع  مساحت  به 
دیدگاه های نوین بازآفرینی فضاهای وانهاده 
به مرجع و مقری  شهری قابل تبدیل شدن 

برای فعالیت های فرهنگی می باشد.

مجموعه فرهنگی- تفریحی 
دروازه اقیانوس

 کاربری: فرهنگی-تفریحی
محور  ترانشه  بنده  دو  مابین  بنا  این 
که  دارد  قرار  محدوده  شرق  ترافیکی 
پیرامونی  محوطه  با  همراه  محدوده اش 
که  نقش آفرینی  می رسد.  ۲300مترمربع  به 
این ساختمان در ایده مفهومی خود در نگاه 
به یک دروتزه بایستی انجام دهد ، با توجه 
ایرادات معمارانه و عدم استفاده صحیح  به 
شده  آن  فضایی  کیفیت  افت  باعث  آن  از 
تعریف  و  بهسازی  دستورکار  در  لذا  است. 
قرار  سرمایه گذار  جذب  برای  پروژه  یک 

است. گرفته 

مجموعه صفه اقیانوس
کاربری: فرهنگی-اجتماعی

لیپار،  پارک  پروژه های  ویژه ترین  از  یکی 
است  عمان  دریای  میان  در  اقیانوس  صفه 
10315مترمربع  حدود  در  مساحتی  در  که 
و  کنسرت ها  همایش ها ،  برگزاری  محل 
این  می باشد.  هنری- تفریحی  فعالیت های 
پروژه را می توان اولین سازه آبی غیرصنعتی 
در آب های آزاد کشور دانست و ویژگی های 

منظرین منحصر به فرد دارد.

کافه رستوران باغ مطبق
این  در  پرشیب  بسیار  توپوگرافی  به  توجه  با 
کهن  بر  منطبق  مطبق  باغ  ایده  منطقه، 
الگوهای موجود در باغسازی ایرانی و استفاده 
با  باغ،  کوشک های  در  موجود  فرم های  از 
بهسازی فضای موجود در زمینی به مساحت 
با  رستوران  یک  از  نمونه ای  31۲5مترمربع، 
درجهVIP در پارک را نشان می دهد. استفاده 
از غذاهای بومی و غیربومی و منوهای ویژه 
می تواند بر کیفیت فضایی و ارزش اقتصادی 

آن بیفزاید.

رستوران غذاهای دریایی اسکله
این مجموعه بر روی اسکله ای که به صورت 
کرده  حرکت  دریا  ساحل  روی  بر  نیم دایره 
است، فضای مناسبی را برای استراحت، تماشا 
کرده  فراهم  اجتماعی  تعامالت  برقراری  و 
است. این رستوران با مساحت 160مترمربع با 
ارائه غذاهای دریایی، فرصت مناسبی را برای 

سرمایه گذاری فراهم می کند.

لیپارک
این محدوده چه به لحاظ موقعیت قرارگیری 
و چه مناظر طبیعی منحصربه فرد و همچنین 
مرکزی  هسته  منظرین،  پردازش  کیفیات 
پارک لیپار است که با امتزاج واژگان لیپار و 
پارک، عنوان لیپارک را گرفته است. برگزاری 
انواع رویدادهای اجتماعی، تفریحی، فرهنگی 
و غیره در یک فضای مرکزی با پس زمینه 
منظر دریا و حضور متفاوت آب و سنگ در 
نمودن  جذب  برای  مناسبی  فرصت  فضا، 
به  محدوده  این  در  پروژه  تعریف  و  محیط 

وجود آورده است.
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نظر به اینکه امروزه در دنیا صنعت توریسم به لحاظ ماهیت اقتصادی و درآمدزایی آن در سال های اخیر 
از شتاب قابل مالحظه ای برخوردار بوده است، اکثرکشورها مهم ترین راهکار برای دستیابی  به تحول و 
توسعه پایدار را پرداختن به حوزه گردشگری می دانند؛ به همین دلیل صنعت توریسم در سال های اخیر به 

عنوان پیشروترین صنایع در جهان محسوب می شود .
ایران به لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی ، تاریخی و گردشگری، جزء 10کشور برتر در جهان است که 
پایدار  توسعه گردشگری  اهداف در  به  توسعه ای  با چشم انداز  راهبردی مشخص،  برنامه های  با  می توان 
رسید. استان سیستان و بلوچستان نیز با ظرفیت های عظیم تاریخی ، طبیعی و دریایی با آب هوای متنوع 

و در جنوب شرق کشور، سهم و نقش زیادی برای تحقق اهداف دارد.
با عنایت به آمار چشمگیر گردشگران ساحلی تفریحات دریایی در دنیا، با وجود ظرفیت های ساحلی بکر و زیبا در 
نوار ساحلی شهرستان های چابهار و کنارک می توان درصدی از این گردشگران را به این منطقه جذب کرد که در 
این مجال به معرفی تعدادی از جاذبه های طبیعی و گردشگری  شهرستان های چابهار و کنارک خواهیم پرداخت .

شهرستان چابهار
چابهار یکی از مهم ترین شهرهای بندری ایران است که از نظر اقتصادی و گردشگری بسیار مورد توجه 
عموم مردم قرار دارد. این شهر در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان واقع شده و تنها بندر اقیانوسی ایران 
است که در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. از لحاظ آب و هوایی در تابستان خنک ترین بندر 

و در زمستان گرم ترین بندر ایران بشمار می رود .

 کوه های بدلندی )مریخی(
یکی از مناظر بدیع و سحرانگیز از جذابیت های جاده ساحلی چابهار به بریس، کوه های مریخی است که به 
موازات ساحل از منطقه کچو تا نزدیک خلیج گواتر کشیده شده است. این اشکال در واحد مارنی ژیپس دار 
با میان الیه های ماسه سنگی، مناظر زیبا از پستی و بلندی های منطقه ایجاد کرده است که به زمین های 

بدبوم، کلوت، کوه های مریخی، کوه های مینیاتوری یا هزار دره مشهور است. 
این کوه ها در امتداد خاوری- باختری موازی با طول جاده 71کیلومتر و چابهار به گواتر به صورت ستیغ های 
متوالی به طول 31مساحت ۲711کیلومتر مربع با شکل ویژه ای که دارند، فاقد پوشش گیاهی هستند و 
همچنین فرسایش در آنها موجب شیارهای زیبایی شده است. شاخص ترین این نواحی را می توان در حد 
فاصل لیپار- بریس، جاده چابهار-کنارک به سمت پارک هوتان و در نزدیکی روستای کمبل و گوران کش 
مشاهده نمود. این عارضه را می توان شاخص ترین پدیده ژئومورفولوژیکی این ناحیه بشمار آورد که هیچ 

منطقه دیگری از ایران با این تراکم و زیبایی مشاهده نمی شود.

 پدیده موج فشان
 امواج پس از برخورد با سواحل صخره ای در فصل بادهای موسمی گاها از جذابیت های موجود در مسیر 

این جاده، پدیده موج فشان دریاست که ۲1 تا 81متر اوج می گیرند.

 جنگل های دریایی حرا )مانگو(
در ناحیه ساحلی خلیج گواتر به ویژه در خورباهو و در نزدیکای محلی که رودخانه باهوکالت به دریای 
نواحی گرم  پدیدار می شود. حرا درختچه ای است که در مرداب های  نوع حرا  از  عمان می ریزد، جنگلی 

کرانه های عربستان، مصر و جنوب ایران ازجمله شهرستان چابهار می روید.

 پدیده گل فشان
در بین دشت کهیر و تنگ در ۲1کیلومتری روستای کهیر در مسیر جاده تنگ به گالک به فاصله چند 
کیلومتری سه تپه کوچک گلفشان به ارتفاع 11 تا ۲1متر وجود دارد که دوتای آنها به شکل تپه و غیرفعال 
و یکی از آنها در حال حاضر فعال بوده و از دهانه آن گل طوسی رنگ تراوش می کند و یکی از اشکال و 

پدیده های زمین ریخت  شناسی بسیار زیبا و بدیع در منطقه می باشد.
مردم منطقه چابهار و حومه از اصطالحات متعددی مانند گل پر، باوتن ، گل پاشان و ناپاگ برای گل فشان ها 
استفاده می کنند . گل فشان ها در واقع پدیده ای طبیعی است که به صورت تپه ای مخروطی بوده و از دهانه 
آن گاز متان و دی اکسید کربن به همراه گل خارج می شود. گل فشان ها عالوه بر این که یکی از مناظر 
جالب و زیبای زمین گردشگری هستند، خواص درمانی خاص خود را دارند، به طوری که از گل آن برای 

درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود.

درک؛ تالقی صحرا ودریا
پدیده  نظاره گر  می توان  آن  در  که  است  جهان  در  چهارمین  و  ایران  در  نقطه ای  تنها  درک  روستای 
شگفت انگیز طبیعی تالقی صحرا و دریا را در کنار هم بود. روستای درک در 170کیلومتری غرب چابهار 

و در فاصله 10کیلومتری مرکز بخش زرآباد در شهرستان کنارک واقع شده است. 
تماشای تپه های ماسه ای چشم نواز، ساحل صخره ای، شنی و مرجانی، کوه و جنگل، گله های گوسفند، بز 
و شتر همه در یک جا در روستای درک قابل مشاهده است . جالب اینکه در این منظر بسیار زیبا در کنار 
این تالقی، باغات با درختان مثمر و متنوع و خاص اقلیم استوایی از قبیل موز، انبه، چیکو، نخل بانیز به 
چشم می خورد که نگاه هر گردشگری را به خود جلب می کند. مقصدی که در چند سال گذشته به یکی از 
محبوب ترین و جذاب ترین مناطق گردشگری ایران برای طبیعت گردان تبدیل شده و سیستان و بلوچستان 

را به شکلی متفاوت به مردم معرفی کرده است.
این ظرفیت خدادادی و منحصربه فرد در سواحل اقیانوسی با برنامه ریزی خوب و ایجاد زیرساخت های الزم 
نرم و سخت می تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کند؛ همچنین این اقدام 

می تواند اشتغال ده ها نفر از بومیان منطقه را فراهم نماید.

جاذبه های گردشگری بندر بریس
بندر صیادی بریس در پای یک صخره کوهستانی ایجاد شده است و قایق ها به طرز زیبایی در کنار اسکله 
پهلو گرفته اند. بی تردید، بریس یکی از زیباترین اسکله های صیادی ایران است، به خصوص به دلیل داشتن 

هوای مناسب در زمستان، که می تواند مکان مناسبی برای گردشگری زمستانه محسوب گردد. 
وزش بادهای موسمی مونسون در ایام تابستان از اقیانوس هند به سواحل چابهار ازجمله ساحل بریس از 
گذشته همواره به عنوان یکی از عوامل طبیعی این منطقه در جذب گردشگر محسوب می شده است. این 
بادهای فصلی با شدت و ضعف تا پایان شهریورماه ادامه دارد و باعث می شود تا در فصل تابستان و گرم ترین 
ماه های سال، هوای چابهار بیش از اندازه گرم نباشد و چابهار را به خنک ترین بندر جنوب کشور در تابستان 
تبدیل کرده است. همچنین در صورت مساعد بودن شرایط بارندگی، فواصل جاده بریس و کوه ها و تپه های 
مخروطی آن، یکی از مناظر بدیع طبیعت را خلق کرده است. در این منطقه می توان پدیده های ژئوتوریستی 
متعددی ازجمله فروسایی و فرساییدگی، دگرشیبی، فرسایش ساحلی، هم شیبی، انواع رخنمون و برونزد را 
مشاهده کرد که هرکدام از این پدیده ها به صورت منفرد می تواند جاذبه های زیبای ژئوتوریستی محسوب شده 

و حجم انبوهی از اکوتوریست ها و ژئوتوریست ها را به این منطقه سوق دهند.

جاده ساحلی بریس
این جاده  از مناطق بکر و منحصر به فرد سواحل جنوبی کشور است . در یک طرف  جاده ساحلی بریس 
دریا و در سمت دیگر چشم اندازهای زیبایی از کوه ها و اشکال متنوع زمین ساختی قابل مشاهده است. 

صخره هایی که در امتداد این جاده قرار دارد، بر اثر فرسایش آبی به اشکال مختلفی در آمده است.
وجود  قبیل  از  ایران  ملی  آثار  فهرست  در  ثبت شده  و  شناسایی  آثار  فوق،  یاد شده  جاذبه های  کنار  در 
محوطه های تاریخی قبل از اسالم در بافت روستای تیس و کشف ابزار سنگی از محوطه های اطراف آن 
مربوط به دوران پارینه سنگی به گواه محققان تاریخی و اسناد قدیمی ، غارهای بان مسیتی ، قلعه پرتغالی ها 
و قدیمی ترین بندرگاه تاریخی نیز در این محدوده وجود دارد که با بررسی باستان  شناسی حاشیه بندرگاه 
تیس ، مرمت بناهای تاریخی ، ایجاد موزه قدیمی در باغ تیس و ساماندهی اسکله قدیمی و مطالعه  محور 
تاریخی و گردشگری با برنامه ریزی و مدیریت درست و رعایت اصولی ضوابط حفاظتی عرصه و حریم و 
منظر، در آینده می توان این منطقه را به عنوان منظر فرهنگی ، تاریخی و طبیعی در فهرست آثار جهانی 

یونسکو به ثبت رساند تا چابهار در آینده کانون توجهات بین المللی در زمینه گردشگری قرار گیرد.

پیشنهادات جهت توسعه صنعت گردشگری در منطقه :
 توسعه تاسیسات ساحلی مانند ایجاد پالژهای ساحلی آقایان و بانوان، هتل و رستوران های دریایی

 توسعه و بهبود راه های ارتباطی جهت دسترسی آسان تر و کم  هزینه تر به منطقه
 استفاده از توان مشارکتی مردم در تمام مراحل برنامه ریزی گردشگری

 فراهم نمودن امکانات ورزش های دریایی و ساحلی 
 ایجاد زیرساخت های گردشگری در دو محور گردشگری چابهار به گواتر و چابهار به درک

 ارائه آموزش هاي الزم به مردم بومي در زمینه را ه اندازي مراکز اقامتي بومي و پذیرایي از گردشگران
 بهبود زیرساخت های حمل و نقل داخلی و ایجاد خطوط کشتیرانی به کشورهای همسایه 



اخبار منطقه آزاد اروند

کلنگ زنی ۷۸واحد 
کارگاهی در شهرک 

صنعتی آبادان

محسن  بازدید  ضمن  کارگاهی  ۷۸واحد  کلنگ 
صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
نواحی  از  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
صنعتی منطقه آزاد اروند در شهرک صنعتی آبادان 

به زمین زده شد.
بازدید و آیین کلنگ زنی این واحدهای کارگاهی با 
حضور مدیرعامل و معاون سرمایه گذاری و توسعه 
کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، عامر 
شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده  کعبی 

اسالمی و جمعی از مسئولین محلی انجام شد .
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
خصوص  این  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
به  تجارت  و  معدن  صنعت ،  وزیر  معاون  گفت: 
در  شده  فراهم  زیرساخت های  از  بازدید  منظور 
عقد  خرمشهر،  و  آبادان  صنعتی  شهرک های 
تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت 
در آیین تجلیل از صنعتگران نمونه منطقه به اروند 

سفر کرده بود.
سیدعلی موسوی افزود: محسن صالحی نیا و هیات 
همراه از شرکت فوالد جهان آرا، کارخانه نساجی 
بردیا جنوب، شرکت تولیدی قهوه ونیز و چند واحد 
و  آبادان  صنعتی  شهرک های  در  دیگر  صنعتی 

خرمشهر بازدید کردند.
آزاد  نواحی صنعتی سازمان منطقه  مدیر توسعه 
کلنگ زنی  درخصوص  ادامه  در  همچنین  اروند 
اعتبار  با  کارگاه ها  این  گفت:  کارگاهی  ۷۸واحد 
۱۶هزار  وسعت  با  زمینی  در  ریال  ۳۰۰میلیارد 

مترمربع احداث می شوند.
این  احداث  زمان  مدت  افزود:  صلبوخی  رضا 

کارگاه ها یک سال خواهد بود.
وی افزود: با تکمیل و بهره برداری از این کارگاه ها، 
برای یک هزار و ۱۷۰نفر اشتغال زایی خواهد شد تا 

باعث افزایش کسب و کار در منطقه شود.
گفت:  پایان  در  صنعتی  نواحی  توسعه  مدیر 
شهرک  در  کارگاهی  ۷۸واحد  از  بهره برداری 
اقتصاد  تحقق  راستای  در  گامی  آبادان،  صنعتی 

مقاومتی در منطقه آزاد اروند می باشد.

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت انجام شد:

۷

خودکفایي در تولید محصوالت صنعتي، کشور 
از  و  ساخته  نزدیک  اقتصادي  استقالل  به  را 
غربي  جوامع  و  اجانب  به  اقتصادي  وابستگي 
بهینه  و  حداکثري  استفاده  مي سازد.  رها 
از  استفاده  و  محیطي  منابع  و  امکانات  از 
هم  مي تواند  بومي  کارشناسان  و  متخصصین 
موجب اشتغال زایي و رفع بیکاري گردد و هم 

رشد تولیدات صنعتي کشور را افزایش دهد.
مطرح  و  صادرات  رشد  اصلي  عوامل  از  یکي 
تولیدات  بین المللي،  عرصه  در  کشور  شدن 
تنها  نه  صنعتي  تولیدات  مي باشد.  صنعتي 
بلکه  کنند،  تامین  را  داخلي  مصرف  مي توانند 
محصوالت  صورت  به  نیز  جهاني  عرصه  در 
صادراتي موجب رشد اقتصاد داخلي مي گردند. 
نقش  داخلي  تولید  از  حمایت  در  صنعت  لذا 
و  صنایع  جایگاه  میان  این  در  و  دارد  اساسي 
فعالیت هاي صنعتي، نقشي حساس را به خود 
فرصت  ایجاد  بنابراین،  است.  داده  اختصاص 
اشتغال، نوآوری و کارآفرینی، تولید محصوالت 
مهم  نقش های  عمده  از  صادرات  و  صنعتی 
بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور می باشد. 
آزاد  بدون شک رشد توسعه صنایع در منطقه 
متعادل  توسعه  جهت  در  مناسبي  ابزار  اروند 
اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسي، 
فرهنگي و غیره می باشد؛ لذا توجه به مشکالت 
و معضالت در راستای  حمایت از صنعتگران 
و کمک به رفع موانع تولید در جهت افزایش 
موضوعات  ازجمله  تولیدی  محصوالت  میزان 

حائز اهمیت در منطقه آزاد اروند می باشد.
برتر  صنعتگران  از  تجلیل  آیین  چهارمین 
منطقه آزاد اروند با حضور معاون وزیر صمت، 
توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون  و  مدیرعامل 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب 
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی، 
صنعتگران و اصحاب رسانه برگزار شد. در این 
آیین مسائل و موارد مدنظر صنعتگران مطرح و 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تجلیل از 30واحد نمونه 
در منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند 
درخصوص همایش تجلیل از صنعتگران اظهار 
از  مرکب  کمیته ای  گذشته  ماه های  از  کرد: 
اتاق های بازرگانی، تعاون و نماینده تشکل های 
بخش خصوصی اداره صنعت و معدن آبادان و 
خرمشهر، شهرک های صنعتی، اداره شیالت و 
صنایع تشکیل شد و ۳۰واحد نمونه در منطقه 
آزاد اروند به عنوان واحدهای نمونه سال ۱۳9۸ 
در بخش کشاورزی، شیالت و صنعت انتخاب 

شدند.
اصلی  ۳پارامتر  افزود:  موسوی  سیدعلی 
کاال  نوع  اشتغال،  ایجاد  صنعتی،  واحد  توسعه 
واحدهای  انتخاب  برای  صادرات  محوریت  با 
میان  از  و  بود  شده  گرفته  نظر  در  نمونه 
۱۶۶واحد صنعتی فعال در منطقه، این ۳۰واحد 

را انتخاب شدند.
وی عنوان کرد: از این همایش دو هدف مهم 
را پیگیری می کنیم، اول آنکه از واحدهای فعال 
و برتر تقدیر کنیم و دوم اینکه این همایش به 
فعالین بخش صنعتی  تبدیل شود که  نشستی 
و خصوصی با مسئولین ملی، استانی و منطقه 
نشستی داشته باشند تا به طور صریح مشکالت 

و نواقص پیگیری شود. 

سهم ۴0درصدی صنعت 
در اقتصاد ملی

در  صنعت  بخش  اینکه  به  اشاره  با  موسوی 
کرد:  اظهار  است،  فعالی  بخش  آزاد  منطقه 
است  اقتصاد  بخش  محرک  موتور  صنعت 
۴۰درصد  ملی  اقتصاد  در  صنعت  سهم  و 
می باشد. با برگزاری این همایش ها، همگرایی 
می توانیم  اروند،  آزاد  منطقه  در  همفکری ها  و 
فعالیت های  بهبود  و  موجود  رفع مشکالت  به 
تولید،  در  صنعت  چراکه  کنیم؛  کمک  آتی 
و  درآمدزایی  افزوده،  ارزش  اشتغال زایی، 

صادرات، اهمیت بسزایی دارد.

حمایت از تولید و ایجاد اشتغال 
در منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
به  منطقه  در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
و  اشتغال  ایجاد  تولید،  رونق  از  حمایت  دنبال 
حمایت از کاالی ایرانی واحدهای تولید داخلی 
شرایط  مناسب،  تسهیل  ایجاد  با  تا  هستیم 
و  احتمالی  تحریم های  با  مقابله  در  را  تولید 

تحریم های موجود دشمن ایجاد کنیم.
وی افزود: تامین نیازمندی های تولید و تسهیل 

را  ماشین آالت  و  اولیه  مواد  ورود  شرایط  در 
حمایت  صنعتی  واحدهای  از  و  کنیم  تسهیل 
را  داخلی  کاالی  مصرف  همچنین  و  نماییم 

فرهنگ سازی کنیم. 

۲۲0میلیون دالر صادرات کاالی 
تولیدی اروند به خارج از کشور

از  بیش  گذشته  سال  در  کرد:  عنوان  موسوی 
و  اولیه  مواد  سفارش  ثبت  دالر  ۱2۰میلیون 
و  است  داشته  وجود  منطقه  در  ماشین آالت 
حدود 22۰میلیون دالر صادرات کاالی تولیدی 

به خارج از کشور را داشتیم.
و  اولیه  مواد  ورود  تسهیل  گفت:  وی 
منطقه  سیاست  و  برنامه های  از  ماشین آالت، 
تولید در شهرستان های  رونق  برای  اروند  آزاد 
تولید  رونق  سال  در  است.  خرمشهر  و  آبادان 
حمایت های معنوی و مالی از واحدهای صنعتی 
انجام می شود و ضمن صدور پروانه بهره برداری 
پنج ساله، یارانه ویژه به واحدهای تولیدی برای 
داخلی  و  بین المللی  نمایشگاه های  در  شرکت 

تعلق می گیرد.
همکاری  تفاهم نامه  داشت:  اظهار  موسوی 
میان سازمان منطقه آزاد اروند و صنایع کوچک 
بهبود  برای  کشور  صنعتی  شهرک های  و 
صنعتی  واحدهای  نیاز  مورد  زیرساخت های 

آبادان و خرمشهر امضا شده است.

احداث 78واحد گارگاهی 
و ایجاد 1170فرصت اشتغال 

در شهرک صنعتی آبادان
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند از کلنگ زنی 
آبادان  در شهرک صنعتی  کارگاهی  واحدهای 
با وسعت  اعتبار ۳۰۰میلیارد ریال در زمینی  با 
۱۶هزار مترمربع خبر داد و گفت: با بهره برداری 
از ۷۸واحد گارگاهی در شهرک صنعتی آبادان، 
در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  گامی 
منطقه خواهد بود و در این کارگاه ها برای یک 
هزار و ۱۷۰نفر اشتغال زایی خواهد شد تا باعث 

افزایش کسب و کار در منطقه گردد.

امضاء تفاهم نامه همکاری در جهت 
فراهم سازی امکانات زیرساختی و 

رفع موانع در منطقه آزاد اروند
رئیس  و  و تجارت  معاون وزیر صنعت، معدن 
صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
در  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
چهارمین آیین تجلیل از صنعتگران برتر منطقه 
این  اجتماعات  سالن  محل  در  که  اروند  آزاد 
فعالیت های  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  سازمان 
صنایع  سازمان  میان  مشترکی  زیرساختی 
کوچک و شهرک های صنعتی کشور و سازمان 
با  می توان  که  شده  انجام  اروند  آزاد  منطقه 
در  را  خوبی  فرصت های  مناسب،  هم افزایی 

موارد مشابه ایجاد کرد.
موضوع  به  اشاره  با  صالحی نیا  محسن 
و  کوچک  صنایع  سازمان  دو  میان  هم افزایی 
منطقه  سازمان  و  کشور  صنعتی  شهرک های 
آزاد اروند گفت: این ضرورت پیش تر احساس 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  لذا  و  بود  شده 
اروند در جهت رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
بر  می کند؛  دنبال  را  مسائل  باالیی  باانگیزه 
همین مبنا ماه گذشته در نشستی مشترک که 
به منظور بررسی مسائل مبتالبه صنایع واقع در 
برگزار  و خرمشهر  آبادان  شهرک های صنعتی 
در  همکاری  تفاهم نامه  تا  شد  قرار  گردید، 
جهت  زیرساختی  امکانات  فراهم سازی  جهت 
رفع موانع و بهبود فضای کسب  و کار در قالب 
اقداماتی مشترک، به امضای طرفین برسد که 

این کار صورت گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 
بر همین مبنا، مقرر شد تا طرح ها و پروژه های 
زیرساخت ها،  توسعه  برای  را  مشترکی 
تکمیل، اصالح و بهسازی امکانات موجود در 
داشته  خرمشهر  و  آبادان  صنعتی  شهرک های 
باشیم؛ البته این تفاهم نامه در ابتدای کار است 
را  تولیدکنندگان  و  صنعتگران  خواسته های  و 

چهارمین همایش تجلیل از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند برگزار شد:

اولویت ها و امکاناتی که می توانیم  با توجه به 
فراهم کنیم، از پیش خواهیم برد.

و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
شهرک های صنعتی ایران گفت: مسائل مطرح 
 شده از سوی صنعتگران را می توانیم در قالب 
تفاهم نامه در بحث مدیریت و آن بخشی را که 
از منابع داخلی مان می توانیم اختصاص دهیم؛ 
با هماهنگی واحدهای تولیدی بسیاری از کارها 
قابلیت انجام دارد و در بسیاری از شهرک های 
صنعتی کشور به رغم محدودیت ها، واحدهای 
تولیدی مستقل به همین روش ها کارشان را از 

پیش می برند.

ایجاد شرایط مناسب تری 
برای فعالیت صنعتگران منطقه 

با همراهی و همفکری
وی با اشاره به اینکه برای کسب  و کار مناسب، 
باشد،  گره گشا  می تواند  صنعتگران  حضور 
عنوان کرد: به عنوان بخش دولتی وظیفه مان 
واحدهای  با  هماهنگی  و  مشارکت  هم افزایی، 
اهداف  پیشبرد  منظور  به  لذا  و  است  صنعتی 
در راستای تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان 
و  کوچک  صنایع  سازمان  و  اروند  آزاد  منطقه 
شهرک های صنعتی کشور، نمایندگانی از سوی 
صنعتگران و تولیدکنندگان این منطقه معرفی 
شرایط  آنان  همفکری  و  همراهی  با  تا  شوند 

مناسب تری را برای فعالیت مهیا کنیم.
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
انجام  و  زیرساخت ها  به روزرسانی  صورت  در 
جدول  قالب  در  شده  تعریف  فعالیت های 
زمان بندی شده، به طور حتم شرایط خوبی از 
منظر زیرساخت ها در منطقه آزاد اروند خواهیم 
فراهم  شاید  کشور  نقاط  سایر  در  که  داشت 

کردنش ممکن نباشد.

اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش 
افزوده به واحدهای فعال صنعتی

صالحی نیا اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی 
مجلس توانستیم در بحث ثبت ارزش افزوده 
الیحه ای را تنظیم و ارائه کنیم که در آن به 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  بخشی  اختصاص 
صنعتی  شهرک های  در  فعال  واحدهای  به 
و  توسعه  برای  بودجه  این  که  شده  اشاره 
به روزرسانی زیرساخت ها اختصاص می یابد و 
این مسئله  با  نمایندگان  تا  انتظار می رود  لذا 
مجلس  صحن  در  زودی  به  است  قرار  که 
این  از  سهمی  تا  کنند  موافقت  شود،  مطرح 
از  سوای  اینجا  گیرد.  تعلق  صنایع  به  منبع 
دیگر نقاط کشور نیست و لذا هر سهمی که 
اینجا  برای  نقاط متصور می شود،  برای سایر 
مثال  طور  به  می شود؛  گرفته  نظر  در  نیز 
نرخی که برای تامین برق پرداخت می شود، 

نرخ یارانه ای است.
اینکه در بخش صنعت تسهیالت  با بیان  وی 
مختلفی اعم از سرمایه در گردش و نقدینگی 
را مدیریت می کنیم، اظهار کرد: نقدینگی مورد 
و  افزایش  یافته  صنعت  بخش  برای  بازبینی 
خوش بینانه ترین شکل آن اینکه با افزایش دو 
امکانات  همان  اما  هستیم،  مواجه  آن  برابری 
به لحاظ پرداخت، به رغم ابالغیه های صادره 
بانک مرکزی داشتیم را هنوز  با  تعاملی که  و 

نتوانسته ایم به ثبت برسانیم.

رشد ۲8درصدی 
بخش صنعت در کشور

افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
به  صنعت  بخش  سهم  باید  که  معتقدیم 
حدود  رشد  با  تاکنون  که  برسد  ۴۰درصد 
هفتگی  طور  به  و  رسیده ایم  آن  2۸درصدی 
پرداخت  و  تخصیص  جهت  در  بانک ها  با 
تسهیالت جلسه داریم، به جهت رفع مشکالت 
رفع  کارگروه  ما  صنعتگران  روی  فرا  موانع  و 
موانع تولید را داریم که به طور قانونی از سوی 
گرفته  فعالیت  و  شکل گیری  مجوز  مجلس 
زمینه  در  مشکالتی  کارگروه  این  در  است، 
میان مدت،  استمهال های  بدهی ها،  پرداخت 
وجود  زیرساخت ها  اجتماعی،  تامین  مالیات، 

دارد، مطرح و پیگیری می شود.
اولیه، مشکالت  باید در جمع بندی  افزود:  وی 
صنایع و واحدهای تولیدی در خوزستان احصاء 
از طرح در کارگروه  و دسته بندی شود و پس 
رفع موانع در مورد مسائل بحث و بررسی انجام 
در  تصمیم گیری  زمینه  در  استاندار  البته  شود، 
به  قاعده  این  و  دارد  تام  اختیار  موارد مختلف 

شکل یک قانون ابالغ شده است. 
تاثیرگذار  بسیار  نقش  بر  اشاره  با  صالحی نیا 
واحدهای  گفت:  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
داشته اند،  که  مشکالتی  به  توجه  با  تولیدی 
و  مرتب  را  مسائل  ستادها  این  در  می توانند 
فراهم  امور  تسهیل  زمینه  تا  کنند  دسته بندی 
شود، تالش مان رساندن و تامین نقدینگی به 
محورهای  عنوان  به  که  است  محوری  درصد 

اساسی وزارت صمت معین می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
اظهار  ایران  صنعتی  های  شهرک  و  کوچک 
کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی فعال چه 
مشکل  کمترین  صادرات  یا  و  تولید  لحاظ  به 
حاصل  منابع  از  بایستی  صنعتگران  دارند،  را 
مجدد  واردات  برای  کاالهایشان  صادرات  از 
ببرند  تولید بهره  از آن در چرخه  استفاده  یا  و 
مقابل  در  باید  تولید  به چرخه  ویژه  توجه  با  و 

تحریم ها مقاومت کنیم. 

هوشمندانه در بحث تحریم ها 
مقاومت کردیم

مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده  کعبی  عامر 
همایش  چهارمین  در  نیز  اسالمی  شورای 
اروند  آزاد  منطقه  برتر  صنعتگران  از  تجلیل 
خطاب به صنعتگران حاضر در همایش اظهار 
و  اقتصادی  بخش  فعاالن  به  نیاز  تولید  کرد: 
صنعتی دارد که شما آن را انجام می دهید؛ به 
بخش های  در  موارد  برخی  در  اگر  حتم  طور 
نمی رسیدیم،  خودکفایی  به  کشور  در  مختلف 

شرایط بدتری داشتیم.

روزانه 100میلیون لیتر بنزین 
در کشور استفاده می شود

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی افزود: در حال حاضر در موضوع بنزین 
در  بنزین  لیتر  ۱۰۰میلیون  روزانه  طور  به  ما 
پاالیشگاه هایی  اگر  و  می کنیم  استفاده  کشور 
ایجاد  را  هرمزگان  و  فارس  خلیج  همچون 
که  فعلی  شرایط  در  امروز  شاید  نمی کردیم، 
است  ۱.5دالر  وارداتی  بنزین  لیتر  هر  قیمت 
آن  واردات  برای  را  زیادی  مبلغ  ما می بایست 

پرداخت می کردیم.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی 
را  کشور  هوشمندانه  که  شرایطی  در  افزود: 
تحریم می کنند، توانسته ایم در بحث تحریم ها 
بود.  خواهد  ادامه دار  کار  این  و  کنیم  مقاومت 
و  تولید  بابت  از  به شهرک های صنعتی  توجه 
اشتغال بایستی مدنظر باشد، تمامی ارکان نظام 
مالیات،  بحث  در  الیحه ای  یا  و  طرح  وقتی 
شرایط  بهبود  و  تولید  موانع  رفع  گمرکات، 
کسب و کار وارد مجلس می شود، به طور جدی 
از آن حمایت می کند؛ چراکه بر حمایت جدی از 

بخش تولید و صنعت معتقد هستیم.
ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  سخنگوی 
عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  در  اقتصادی 
از  اعم  را  همه  اسالمی  شورای  مجلس  کرد: 
بانک ها، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بیمه ها 
تسهیل  را  زیرساخت ها  که  بخش هایی  و 
ملزم کرده  به صنایع،  برای کمک  را  می کنند 
است تا متناسب با منابعی که در اختیار دولت 
وقتی  اجرا،  در  اما  برود؛  پیش  از  کارها  است 
دولت با منابع محدود روبه رو می شود، انجام و 
اجرای برخی قوانین و مصوبات با رکود مواجه 

می گردد.
در طی سه  آبادان  در شهرستان  افزود:  کعبی 
سال گذشته از سوی سازمان منطقه آزاد اروند 
کارهای خوبی در بحث شهرک صنعتی انجام 
شده، اما تا رسیدن به شان و جایگاه آبادان در 
بخش تولید، صنعت و جغرافیای ما که ارتباط 
تولیدات  به جهت عرضه  با همسایگان  خوبی 
که  دارد  وجود  فاصله  باشیم،  داشته  می توانیم 
باید ضمن کمک و هم افزایی با یکدیگر عالوه 
بهبود  را  صنایع  وضعیت  مشکالت،  حل  بر 

ببخشیم.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی با اشاره به اینکه تحریم ها سبب شده 
تا آن بخش از کاالهایی را که امکان تولیدش 
در کشور هست، وارد نشود، گفت: صنعتگران 
می توانند با استفاده از این فرصت، تولیداتشان 
را عرضه کنند؛ ضمن اینکه اتاق های بازرگانی، 
آبادان و  صنایع، معادن و کشاورزی شهرهای 
خرمشهر نیز باید در بحث بازاریابی و صادرات 
کاال به کمک صنایع بیایند، ما نیز در مجلس 
در جهت تسهیل امور، کمک ها و حمایت های 

خود را ادامه خواهیم داد.

صنعت، موتور محرک بخش اقتصاد است
گزارش:

سمیرا نعیمی
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کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
دستگاه  راه اندازی  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
ایکس ری کامیونی شلمچه در آینده نزدیک خبر داد.

شورای  نشست  اولین  افزود:  موسوی  سیدعلی 
در  خرمشهر  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
و  برگزار شد  بازرگانی خرمشهر  اتاق  در  سال 9۸ 

معضالت تجاری در شلمچه بررسی گردید.
وی ضمن تاکید بر رفع معضالت رفاهی بازرگانان 
اقدامی جهت  بیان کرد : هرگونه  مرز شلمچه  در 
وظایف  چهارچوب  در  تجاری  فعالیت های  بهبود 

سازمان منطقه آزاد اروند را انجام خواهیم داد.
کارهای  و  توسعه کسب  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند افزود: دستگاه ایکس ری 
خودرویی مرز شلمچه نصب و مورد بهره برداری 
دستگاه  آماده سازی  روند  و  است  گرفته  قرار 
ایکس ری کامیونی  نیز با ۷۰درصد پیشرفت مواجه 
شده که در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی کامل 
آن در جهت تسریع در روند فعالیت های تجاری 
مرز شلمچه و کاهش تداخل وظایف دستگاه های 

دخیل خواهیم بود.
اولین  موسوی همچنین اظهار کرد: مقرر شد در 
صنفی  واحدهای  بر  نظارت  کمیسیون  جلسه 
و  نظر  تجدید  درخصوص  خرمشهر،  شهرستان 
تعدیل تعرفه های حمل و نقل کاالهای صادراتی 
در مرز تجاری شلمچه اقدامات الزم صورت گیرد.

کارهای  و  توسعه کسب  و  سرمایه گذاری  معاون 
کرد :  خاطرنشان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
گفتگوی  شورای  جلسات  شد  مصوب  همچنین 
بخش خصوصی و دولت به صورت ماهانه برگزار 
شود و دستورکار جلسه بعدی این شورا نیز بررسی 
شهرک  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  مشکالت 

صنعتی خرمشهر خواهد بود.

دستگاه ایکس ری کامیونی 
مرز شلمچه به زودی 

راه اندازی می شود

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
ثبت  سامانه  راه اندازی  از  قشم  آزاد  منطقه 
تجاری- غیرتجاری  موسسات  و  شرکت ها 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی خبر داد.
با  این خبر، گفت:  اعالم  با  عباسیان  کیهان 
ثبت  الکترونیکی  سامانه  راه اندازی  به  توجه 
تجاری-  غیرتجاری  موسسات  و  شرکت ها 
کلیه  ثبت  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق 
شرکت،  عنوان  تحت  اشخاص  تقاضاهای 
شعبه و موسسه از تاریخ 98.04.09 از طریق 

این سامانه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: اشخاص متقاضی ثبت شرکت 
در مناطق آزاد می توانند از طریق آدرس پایگاه 
 https://cr.freezones.ir الکترونیکی 
نسبت به ثبت تعیین نام، ارسال الکترونیکی 

کلیه مستندات اقدام نمایند.
الزم به ذکر است که راهنمای ثبت شرکت 
کامل درخصوص مستنداتی که  اطالعات  و 
جهت ثبت نهایی شرکت مورد نیاز می باشند 
شرکت های  ثبت  الکترونیکی  پایگاه  در 

سازمان منطقه آزاد قشم موجود است.

عملیات ثبت شرکت در قشم 
از طریق سامانه الکترونیکی

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

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

سردبیر: حسین مرادی

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

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

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

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

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان 
و  8میلیون  صادرات  از  قشم  آزاد  منطقه 
به  قشم  از  صنعتی  کاالی  دالر  400هزار 
کشورهای مختلف در فصل بهار 98 خبر داد.

میزان  داشت:  اظهار  برنجی  محمدمهدی 
ماهه  سه  در  کشور  از  خارج  به  صادرات 
دالر  400هزار  و  8میلیون  امسال  نخست 

بوده است.
وی ادامه داد: در این مدت معادل 3میلیون 
کشور  داخل  به  صادرات  دالر  850هزار  و 
ماهه  سه  با  مقایسه  در  که  گرفته  صورت 
790هزار(  )3میلیون  گذشته  سال  نخست 

حدود 2درصد رشد را نشان می دهد.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان 
منطقه آزاد قشم اضافه کرد: واردات صورت 
جاری،  سال  نخست  ماهه  سه  در  گرفته 
این  از  که  است  و  72هزار دالر  15میلیون 
میزان 12میلیون دالر آن مربوط به واردات 
ماشین آالت  قبیل  از  سرمایه ای  کاالهای 
و  کارخانجات  تولید  خطوط  نیاز  مورد 

واحدهای شیالت است.
گرفته  صورت  واردات  آمار  درباره  برنجی 
ادامه  گذشته،  سال  نخست  ماهه  سه  در 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
اجرای طرح  از  آزاد قشم  گردشگری منطقه 
بازبینی و ساماندهی پرونده های تاسیسات و 
تشکل های گردشگری جزایر قشم و هنگام 

از ابتدا تا پایان سال جاری خبر داد.
اظهار  مطلب  این  بیان  با  شهرکی  طاهره 
تفکیک  منظور  به  طرح  این  داشت: 
از  کاری  صالحیت  دارای  مجموعه های 
راستای  در  و  صالحیت  فاقد  مجموعه های 
فعالیت های  و  خدمات  کیفی  ارتقاء  و  بهبود 

گردشگری به مورد اجرا درآمده است.
وی با تاکید بر اجرای این طرح در تاسیسات 
از  و تشکل هایی که در طی سالیان گذشته 
تا  آن  ادامه  و  گرفته اند  مجوز  مدیریت  این 
مذکور،  طرح  در  داد:  ادامه  سال 98  پایان 

آزاد قشم  منطقه  درگهان سازمان  امور  مدیر 
گفت: اتباع بیگانه مجاز می توانند برای صدور 
پروانه کسب و پیشه ویژه اتباع تا تاریخ پانزدهم 

مردادماه به دفتر این مدیریت مراجعه کنند.
افزود:  مطلب،  این  بیان  با  سلکی  امیر 
مجاز  بیگانه  اتباع  اشتغال  برای  محدودیتی 
دارای پروانه کسب وجود ندارد و آنها می توانند 
اقتصادی  فعالیت  الزم  مجوزهای  دریافت  با 

داشته باشند.
تا  بیگانه مجاز می توانند  اتباع  ادامه داد:  وی 
تاریخ پانزدهم مردادماه سال جاری با مراجعه 
به واحد اصناف مدیریت امور درگهان واقع در 

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

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

مدیر امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

صادرات بیش از 8میلیون دالر کاالی صنعتی از قشم در بهار98

اجرای طرح بازبینی و ساماندهی پرونده های تاسیسات و تشکل های گردشگری قشم و هنگام

صدور پروانه کسب و پیشه برای اتباع بیگانه مجاز در قشم

خشک، لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک، 
کشور  داخل  به  اصلی  صادراتی  محصوالت 

هستند.
برنجی در ادامه با بیان اینکه اکثر واحدهای 
ماسه  و  مارن  آهک،  معادن  را  قشم  معدنی 
حاضر  حال  در  گفت:  می دهند،  تشکیل 
112فقره مجوز برای فعالیت معدنی در قشم 
صادر شده و این معادن سال گذشته 2میلیارد 

ریال حقوق دولتی پرداخت کردند.
فعالیت  برای  سال 97  در  داد:  ادامه  وی 
شده  صادر  مجوز  صنعتی  79واحد  صنعتی 

تشکل های  و  مجموعه ها  مدیران  به  را 
مربوطه ارائه می دهند.

فرصت  طرح  این  اجرای  شهرکی،  گفته  به 
مناسبی برای فعالین صنعت گردشگری است 
تا ضمن رفع مشکالت پرونده های درخواستی 
با  و  کرده  دریافت  را  الزم  مجوزهای  خود، 
ارتقاء کیفیت خدمات، به استانداردهای ملی 

و بین المللی گردشگری نزدیک شوند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  گردشگری 
مجموعه هایی که به هر دلیل پیگیر امور اداری 
و قانونی مربوط به مجوز فعالیت خود نبوده اند، 
با مراجعه به این مدیریت و استفاده  بایستی 
به  نسبت  کارشناسان،  تخصصی  مشاوره  از 
اقدام  پرونده های خود  نواقص  تکمیل و رفع 

میدان گمرک، نسبت به تکمیل پرونده و طی 
مراحل اداری صدور پروانه کسب اقدام کنند.

آزاد قشم  منطقه  درگهان سازمان  امور  مدیر 
گفت: یکی از مشکالت اتباع بیگانه، موضوع 
کارت کار و محدودیت انتخاب عناوین شغلی 
بوده که با پیگیری های مستمر و تالش های 
مسئولین، این مشکل رفع شده و اتباع بیگانه 
مجاز می توانند در هر شغلی کارت کار مرتبط 

دریافت کنند.
شده،  ذکر  تاریخ  از  پس  داد:  ادامه  سلکی 
پلیس  هماهنگی  با  مدیریت  این  بازرسان 
اماکن ناجا نسبت به پلمپ واحدهای صنفی 

حوزه  در  17مورد  تعداد  این  از  که  است 
آشامیدنی،  و  غذایی  محصوالت  تولید 
ساخت  واحدهای  به  مربوط  10مجوز 
برای  9مورد  شیمیایی،  محصوالت  و  مواد 
تجهیزات  و  ماشین آالت  ساخت  واحدهای 

بوده است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان 
منطقه آزاد قشم افزود: همچنین سال گذشته 
برای 8واحد در حوزه بسته بندی، 5مجموعه 
در  فعال  و 4واحد  پوشاک  زمینه  در  تولیدی 
بخش بازیافت و مجموعه های ساخت کاغذ، 
تولید ابزار پزشکی، وسایل ارتباطی و... مجوز 

فعالیت صادر شده است.
ادامه داد: در سه ماهه نخست سال  برنجی 
فعالیت  مجوز  تولیدی  15واحد  برای  جاری 
صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه 
کرده  پیدا  افزایش  )11فقره(  گذشته  سال 

است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان گفت: طبق آخرین 
به روزرسانی صورت گرفته، 196واحد تولیدی 
در جزیره قشم فعال هستند و برای 4200نفر 

اشتغال زایی شده است.

کرده و روند کاری خود را به روزرسانی نمایند.
15هتل  45هتل،  هم اکنون  است،  گفتنی 
69کاشانه  و  15مهمان پذیر  آپارتمان، 
گردشگران  پذیرای  قشم  جزیره  در  مهمان 
هستند. همچنین 40دفتر خدمات مسافرتی، 
28سفره خانه، هشت کلوپ تفریحات دریایی 
چهار  و  سافاری  ایستگاه  یک  غواصی،  و 
خدمات  ارائه  آماده  هوایی  تفریحات  کلوپ 

تفریحی به مسافران جزیره می باشند.
جزیره قشم با 11کارگاه تولیدی و 12تعاونی 
سنتی  و  بومی  محصوالت  دستی،  صنایع 
مستقر  25فروشگاه  در  را  خود  دست ساز 
شهر  و  روستاها  تفریحی،  اسکله  هشت  در 
قشم و هنگام، در 12رشته صنایع دستی به 

عالقمندان این صنعت عرضه می دارد.

می گردد،  اداره  مجوز  بدون  اتباع  توسط  که 
اقدام خواهد شد.

کار،  قانون  ماده 181  طبق  است،  گفتنی 
کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و 
یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده را 
به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر 
از آنچه در پروانه کار آنها قید شده، بپذیرند و 
یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه 
وزارت  به  را  مراتب  می شود  قطع  کارفرما  با 
کار اعالم نکنند، با توجه به شرایط و امکانات 
از  حبس  مجازات  به  جرم  مراتب  و  خاطی 

91روز تا 180 وز محکوم خواهند شد.

گذشته  سال  ماهه  سه  واردات  میزان  داد: 
در  بیشتر  و  دالر  470هزار  و  18میلیون 
در  که  است  بوده  اولیه  مواد  واردات  زمینه 
کاهش  با  جاری  سال  مشابه  زمان  مدت 
چهار میلیون دالری واردات، به شعار اقتصاد 
معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  مقاومتی 

رهبری جامه عمل پوشاندیم.
کاالهای  واردات  افزایش  گفت:  وی 
از  یکی  ابتدای سال  از  به کشور  سرمایه ای 
ایجاد  برای  صنعتی  واحدهای  برنامه های 
و  سال  شعار  تحقق  راستای  در  تولید  رونق 
منویات مقام معظم رهبری است که می تواند 
بهبود وضعیت صادرات در  و  تقویت  موجب 

جزیره قشم شود.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان 
به  صادرات  میزان  افزود:  قشم  آزاد  منطقه 
و  کشور  داخل  به  صادرات  کشور،  از  خارج 
واردات در سال 97 به ترتیب 30میلیون دالر، 
18میلیون دالر و 43میلیون دالر بوده است.

شمش  سیمان،  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
سیگار  خشک،  ماهی  سرب،  شمش  روی، 
ادکلن عمده محصوالت صادراتی  و  و عطر 
ماهی  همچنین  و  بوده  کشور  از  خارج  به 

به  هفته  هر  مجموعه،  این  کارشناسان 
بررسی دقیق مدارک یک پرونده اقدام کرده 
و راهنمایی الزم در جهت تکمیل کاستی ها 

با حضور قائم مقام سازمان شیالت ایران انجام شد:

بهره برداری از نخستین اسکله شناور پیشرفته صیادی کشور در قشم
مدیر کشاورزی و شیالت سازمان منطقه آزاد 
پیشرفته صیادی  اسکله  نخستین  گفت:  قشم 
حضور  با  و  ریالی  13میلیارد  اعتبار  با  کشور 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم و قائم مقام سازمان شیالت 
ایران در ساحل روستای ریگو به بهره برداری 

رسید.
اسکله  این  افتتاح  آیین  در  عبدالهی  حامد 
قدرت  با  اسکله  این  داشت:  اظهار  صیادی 
با طول  بر مترمربع  تحمل وزن 500کیلوگرم 
40متر، عرض 3متر و آبخور یک متر، توسط 
در  و  شده  ساخته  قشم  دریا  مکین  شرکت 

خاورمیانه منحصربه فرد است.
وی افزود: ساخت اسکله شناور صیادی ریگو از 
طرح های توسعه زیرساخت در صنایع شیالتی 
با محوریت تولید و پرورش ماهی در دریا بوده 
پرورش  پروژه های  از  پشتیبانی  منظور  به  و 
ماهی در قفس بود که از محل بودجه سازمان 
استفاده  قابلیت  و  شده  تامین  ایران  شیالت 

همزمان برای صیادان نیز دارد.

منطقه  سازمان  شیالت  و  کشاورزی  مدیر 
آزاد قشم ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه 
به  باید  قشم  جزیره  در  ماهی  تولید  ظرفیت 
اسکله  افتتاح  و  برسد  سال  در  تن  80هزار 
در  که  است  اقداماتی  از  یکی  ریگو  صیادی 

شده  اجرایی  تولید  زنجیره  تکمیل  راستای 
است.

عبدالهی با اشاره به فاز دوم اجرای این اسکله، 
مکمل  عنوان  به  نیز  دیگری  اسکله  گفت: 
به طول 60متر پیش بینی شده  اسکله مذکور 

مراحل  اعتبار،  تامین  صورت  در  که  است 
ساخت آن در ماه های آینده آغاز خواهد شد.

ارائه  بر  عالوه  اسکله  این  کرد:  عنوان  وی 
خدمات صیادی به صیادان ریگو در پشتیبانی 
از سایت های پرورش ماهی در دریای منطقه 

هم نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
منطقه  سازمان  شیالت  و  کشاورزی  مدیر 
ارتقای  و  توسعه  گفت:  پایان  در  قشم  آزاد 
افزایش روحیه نشاط  کیفیت صید و صیادی، 
بهتر  پشتیبانی  و  تولید  رونق  منطقه،  صیادان 
از سایت های پرورش ماهی در دریا از اهداف 
اصلی راه اندازی اسکله پیشرفته صیادی ریگو 

است.
از  قشم  دریا  مکین  شرکت  می شود،  یادآور 
آزاد  منطقه  از  مجوز  دریافت  با  سال 1396 
کار  به  آغاز  طوال  صنعتی  شهرک  در  قشم، 
کرده و هم اکنون برای 55نیروی بومی جزیره 
با ساخت و صادر کردن  اشتغال زایی نموده و 
محصوالت خود، نقشی ارزنده در رونق اقتصاد 

و معرفی جزیره برعهده دارد.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گردشگری منطقه آزاد قشم از همکاری جامعه 
میراث  داشته های  حفظ  و  معرفی  در  محلی 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  جزیره  فرهنگی 

عوامل جذب گردشگران یاد کرد.
گردهمایی  نخستین  در  شهرکی  طاهره 
قشم  فرهنگی  میراث  دوست داران  انجمن 
بیان  شد،  برگزار  مدیریت  این  محل  در  که 
و  روایات  مستندسازی  و  برنامه ریزی  داشت: 
داستان های بزرگان و تمرکز بر میراث تاریخی 
جزیره با کمک جامعه محلی به منظور توسعه 
صنعت گردشگری، یکی از اهداف این انجمن 

می باشد.
موسیقی  نظیر  ظرفیت هایی  بر  تاکید  با  وی 
سنتی، بازی های محلی و برگزاری آیین های 
میراث  بی نظیر  گنجینه  افزود:  جزیره  بومی 
غیرقابل  مزیتی  قشم،  ناملموس  و  ملموس 
نقاط گردشگری داخلی و  تمامی  بین  رقابت 

خارجی است.
به گفته مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری منطقه آزاد قشم، تشکیل نخستین 
انجمن دوست داران میراث فرهنگی جزیره که 
با استقبال و حمایت مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم مواجه شده، می تواند خالء ناشی از 
کمبود زیرساخت های فرهنگی جزیره را پر کند.

وی با اشاره به وظایف اعضای این انجمن و 
تاکید بر ضرورت حضور فعال بانوان قشمی در 
این مجموعه، ادامه داد: برگزاری نشست ها و 
گردهمایی های منسجم و با برنامه در مناطق 
و  فرهنگی  میراث  موضوع  با  جزیره  مختلف 
نخبگان  و  بزرگان  معتمدین،  از  لیستی  تهیه 

این بخشی از اقدامات این انجمن است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
از  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  گردشگری 
آمادگی مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
آزاد قشم برای  و گردشگری سازمان منطقه 
حوزه  برنامه های  تمامی  اجراییات  واگذاری 
میراث فرهنگی قشم به این انجمن خبر داد 

و بر حمایت از این انجمن تاکید کرد.

توسعه گردشگری قشم 
با بهره مندی از مزیت 

مواریث جزیره

در نخستین گردهمایی انجمن 
دوست داران میراث فرهنگی قشم 

مطرح شد:
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