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سرمقاله

علی حسنلو
مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

جواب های آماده برای سوال های نادانسته
آئین های شرق دور هنگام مراقبه  از  عالمی در یکی 
تمرکز،  این  بزرگ  مزاحم  اما  داشت،  تمرکز  به  نیاز 
گربه بازیگوش معبد بود که نه تنها سکوت نمی کرد 
که حتی تا داخل محراب او هم می آمد. از طرفی بنا 
به اصول آئین، عالم حق آزار حیوانات را هم نداشت 
کمک  معبد  مستخدم  از  اتفاق،  این  از  کالفه  و 
این  عالم،  مراقبه  زمان  در  داد  پیشنهاد  او  خواست. 
بتواند  او  تا  ببندد  حیاط  درخت  دورترین  به  را  گربه 
و  کرد  را  کار  این  روزی  چند  مستخدم  کند.  تمرکز 
کارساز بود. پس این اتفاق تبدیل به عادت هر روزه 
مستخدم شد که به هنگام عبادت راهب، گربه را به 
و  گذشت  عادت  این  از  سال ها  ببندد.  حیاط  درخت 
حاال یکی از شروط عبادت در این آئین این است که 
هر کسی باید برای مراقبه یک گربه به درخت حیاط 
معبد ببندد و گاهی برخی معابد یک نفر را مامور پیدا 

می کنند. گربه  کردن 
برای  کامل  مقدمه ای  خود  تمثیلی،  داستان  این 
کارهایی  به  عادت  می آید.  ادامه  در  که  است  بحثی 

که درباره چرایی آن سوال نمی کنیم.
ما به بسیاری از جواب ها عادت کرده ایم بدون آنکه 
بی آنکه  می کنیم  سیاستگذاری  چیست.  سوال  بدانیم 
کنیم  می  مدیریت  بشناسیم،  و  بدانیم  را  سواالت 
کنیم  فکر  موضوع  این  به  کنیم  فرصت  آنکه  بدون 
وظیفه  هستیم.  عادت های  سوالی  چه  حل  حال  در 
شده، یکی از بزرگترین مشکالت پنهان در مدیریت 
نیست  مشخص  اصال  که  کارهایی  ماست.  کشور 
تکرار  حال  در  دائم  چرا  و  چیست  آن  انجام  دلیل 
در  مدیریت  لذت های  از  یکی  امضاء،  مثال  است؟ 
مدیر  امضای  به  منتهی  که  کاری  می باشد؛  ایران 
سوال  این  بار  یک  وقتی  اما  نیست.  کار  اصال  نشود 
به  نیاز  کار  این  برای  چرا  مثال  که  می شود  پرسیده 
نگاه  این  اگر  نمی شود.  پیدا  دلیلی  امضاست،  این 
در  انتقادی  تفکر  آن  اعالی  نوع  در  یا  انتقادی 
کاری  برای  گاهی  شو،د  حاکم  بروکراتیک  سیستم 
حتی  داشت،  نیاز  امضاء  ده  این  از  پیش تر  که 

ضرورتی به یک امضا هم نیست. 
با  است  سالی  چند  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
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مجوز  صدور  فرآیندهای  احصای  مشغول  نگاه  این 
این  مدتی  از  بعد  و  است  خود  مجموعه  بر  حاکم 
همین  با  و  رسیده  اندی  و  هزار  عدد  به  فرآیندها 
موارد  کردن  حذف  بنای  انتقادی  و  حذفی  نگاه 
رساند.  36فرآیند  به  را  آن  و  کرد  را  غیرضروری 
صادر  مجوز  هزار  ما  که  است  معناداری  اتفاق  این 
دارد.  به مجوز  نیاز  آنها  36عدد  فقط  ولی  می کردیم 
سند  و  امضاء  چندین  کارهایی  برای  سال ها  یعنی 
هم  امضاء  یک  به  نیاز  حتی  که  می شده  ایجاده 
روزها  بوده  مجبور  رجوع  ارباب  بی دلیل  و  نداشته 

و هفته ها در پی همان امضاها وقت صرف کند.
کشور  درآمدزایی  و  عمومی  بودجه  که  سال هایی  در 
کالن  کارهای  انجام  و  است  سختی  شرایط  در 
ماندگارترین  از  یکی  شاید  شده،  پیش  از  دشوارتر 
انتقادی  باشد؛ رصد  کار  کارهای هر سازمانی، همین 
غیرضروری  آنچه  هر  حذف  و  سازمان  فعالیت های 
پروژه  پیاده سازی  روند  شروع  با  خوشبختانه  است. 
سیاست  این  آزاد  مناطق  عمال  خدمات،  واحد  پنجره 
جاری  امور  بر  انتقادی  نگاه  با  و  کرده  دنبال  را 
به  آنها،  چیستی  و  چرایی  از  مجدد  پرسش  طرح  و 
بدیهی  در  بازنگری  آنهاست.  کردن  نظام مند  دنبال 
حال  در  بودن  درست  دلیل  به  لزوما  که  شده هایی 
سیستم  پاسخ  آماده ترین  گاهی  بلکه  نبوده،  انجام 
بوده.  نکرده اش  درک  و  نادانسته  سوال های  برای 
افزایش سرعت  و  بر چابکی سازمانی  کار عالوه  این 
خدمات دهی، شفاف سازی و ایجاد فرصت برابر را هم 
در دل خود دارد که خود گام نخستین اتفاقات بزرگی 
است. البته مشخص است که چنین پروژه هایی چون 
با پیش فرض های رسوب شده و بروکراتیک، سر و کار 
دارد، مقاومت و مخالفت در برابر آن زیاد خواهد بود 
کرد؛  خواهد  را  خود  تالش های  آخرین  بروکراسی  و 
باالخره  فردا  یا  امروز  بازنده،  زود  یا  دیر  مطمئنا  ولی 
به  اما  بخورد.  شکست  باید  که  است  بروکراسی  این 
خانواده  تمام  همکاری  با  بنیادین  کار  این  شکل  هر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، بخش اعظمی از 
مسیر دشوار خود را پیموده و در نهایت باعث اتفاقات 

مهمی خواهد شد.

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

جناب آقاي مهدی کاظمیان
مدیر محترم روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی

نشریه اخبار آزاد مناطق



در دیدار دکتر مظفری با سفیر افغانستان در ایران مطرح شد:

عالقه مندی سرمایه گذاران و گردشگران افغانی جهت حضور در کیش
سفیر افغانستان در ایران در دیدار با رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از 
به  سفر  برای  افغانی  گردشگران سالمت  تمایل 

کیش خبر داد.
»عبدالغفور  با  نشستی  در  مظفری  غالمحسین 
ملت  دو  فرهنگی  مشترکات  به  اشاره  با  لیوال« 
از  افغانستان  و  ایران  گفت:  افغانستان  و  ایران 
و  زیسته اند  یکدیگر  با  دوستی  کمال  در  دیرباز 
مانعی برای همزیستی و روابط سیاسی و اجتماعی 
مسالمت آمیز میان آنان نبوده است و این ارتباط ها 
در  زیادی  فرهنگی  اشتراکات  که  شده  موجب 
مبانی اعتقادی و دینی، تقویم رسمی، زبان رسمی، 

ادبیات و هنر و… داشته باشند.
وی با بیان این که زیرساخت های کیش زمینه را 
برای حضور گردشگران و سرمایه گذاران افغانی در 
این جزیره زیبا فراهم کرده است و اولویت ما این 
است که همسایگان ما از این موهبت خدادادی 
واسطه  به  مردم  دیدگاه  افزود:  شوند،  بهره مند 
به عنوان  افغانی که در گذشته  حضور مهاجران 
کارگر وارد کشور می شدند، در حال تغییر است و 
در حال حاضر با توجه وجود قشر مرفه و متمول 
نیز حضور سرمایه گذاران مطرح  و  افغانستان  در 
افغانی در منطقه، فرصت خوبی مهیا شده است که 
شاهد حضور گردشگران و سرمایه گذاران افغانی 
باشیم و  در زمینه های سالمت، سیاحت و غیره 
اعتقاد دارم از این ظرفیت خوب کمتر بهره برده 

شده و توجه کافی به آن نشده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تاکید 
سالمت  گردشگری  بازار  اقتصادی  ارزش  کرد: 
افغانستان، فرصت بسیار خوبی برای همکاری های 
مشترک و انگیزه ای برای محکم تر شدن روابط 
طرفین است و با توجه به این که دریافت روادید 
برای سفر افغان ها به ایران بعضا با دشواری همراه 
است، جزیره کیش بدون اخذ روادید، مناسب ترین 

مکان برای حضور گردشگران سالمت افغانی در 
کیش است.

برای  افغانی  از سرمایه گذاران  دعوت  با  مظفری 
سرمایه گذاری در کیش و با اشاره به رفع مشکل 
از  کشورمان،  در  خارجی  اتباع  اقامت  به  مربوط 
داد،  خبر  کیش  در  افغانی  کارگر  ۷هزار  حضور 
اظهار داشت: در حال حاضر تعامالت و ارتباطات 
پرتو  در  و  یابد  گسترش  می تواند  طرف  دو  بین 
پیوستگی های  از  دیگری  نوع  تازه،  فرصت های 
گردشگری، علمی، آموزشی و فرهنگی، در فضایی 

سازنده می تواند به وجود آید.
وی ادامه داد: با توجه به این که مقرر شده است 
فرهنگی،  تجاری،  فعالیت های  پایگاه  کیش 
این  و  باشد  اکو  عضو  کشورهای  و...  ورزشی 
کشورها برای تاسیس دفتر و ایجاد مکانی برای 
فعالیت گسترده و گردهمایی های خود به سازمان 
رو  این  از  داده اند؛  درخواست  کیش  آزاد  منطقه 
افغانستان نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو 
می تواند در این مقوله سهیم باشد و نقش خاص 

خود را ایفا کند.

همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  تابعه  شرکت های  و  ذیربط  معاونت های  به 
از سرمایه گذاران  با دعوت  تا  ابالغ کرد  سازمان 
افغانی و تشریح فرصت های سرمایه گذاری کیش 
به آنان، تفاهم نامه همکاری با طرف افغانی برای 
به  گردشگری  و  اقتصادی  مناسبات  گسترش 

امضاء برسانند.
سفیر افغانستان در ایران نیز در این نشست با بیان 
این که نگاه ما به مراوداتمان با سازمان منطقه آزاد 
کیش بلندمدت است، گفت: تجار و سرمایه گذاران 
افغانستان تمایل زیادی برای حضور در ایران دارند 
که زمینه حضور آنان با همکاری دوجانبه فراهم 
می شود و در این میان کیش می تواند شروع این 

مهم باشد.
و  امکانات  به  اشاره  با  لیوال  عبدالغفور 
زیرساخت های جزیره کیش از برقراری پروازهای 
پیشنهاد  و  کرد  استقبال  هرات- کیش  مستقیم 
ایجاد پکیج گردشگری سالمت و سیاحت برای 
اظهار  و  داد  کیش  در  افغانی  گردشگران  حضور 
داشت: گردشگری سالمت، نوعی دیپلماسی است 

که دو کشور را به یکدیگر نزدیک می کند و در این 
میان کیش با نقش آفرینی خود می تواند جایگزین 
سالمت  گردشگری  مقاصد  دیگر  برای  مناسبی 
افغان ها که در حاضر هندوستان، پاکستان و ترکیه 

است، باشد.
سفیر افغانستان خواستار تاسیس دفاتر نمایندگی 
کشور  خاک  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
افغانستان و افزایش ظرفیت های تبلیغ و بازاریابی 
در این کشور شد و تاکید کرد: این دفاتر می توانند 
نقش شرکت های تسهیلگر را ایفا کنند و مرجع 
مراجعه مردم باشند و توانمندی های درمانی ایران 
را به اطالع شهروندان افغانستانی رسانده و آنان را 

برای سفر درمانی به ایران ترغیب کنند.
و  اقتصادی  معاون  آخوند  ناصر  همچنین 
با بیان  سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
این که فرصت های سرمایه گذاری در جزیره کیش 
از  تدوین شده است؛  تهیه و  و جزیره هندورابی 
سرمایه گذاری های  برای  خود  سازمان  استقبال 
مشترک در تمامی زمینه ها خبر داد و افزود: آمادگی 
داریم عالوه بر فرصت های سرمایه گذاری کیش، 
هندورابی  جزیره  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
که  منطقه  جزایر  بکرترین  از  یکی  عنوان  به  را 
سواحل زیبای آن زبانزد است، به سرمایه گذاران 
افغانستان معرفی کنیم و این امکان با همکاری 
سفیر و دعوت از سرمایه گذاران افغانی به جزیره 

کیش یا محل خود سفارت امکان پذیر است.
هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل  شرفبافی  فرزانه 
گسترش  به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  کیش 
پروازهای این شرکت در مسیر رفت و برگشت 
مزار شریف - کیش و کابل- کیش گفت: شرکت 
اخذ  ضمن  دارد  آمادگی  کیش  هواپیمایی 
مجوزات الزم، زمینه را برای حضور گردشگران، 
تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران افغانی در کیش 

فراهم کند.

اخبار منطقه آزاد کیش

چهارمین جلسه شورای راهبری مرکز نوآوری 
کیش، با حضور معاون سیاستگذاری و توسعه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان در 

این مرکز برگزار شد.
شرکت های  ارزیابی  منظور  به  نشست  این 
با  کیش،  نوآوری  مرکز  در  استقرار  متقاضی 
سیاستگذاری  معاون  الیاسی  مهدی  حضور 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  توسعه  و 
دفتر  مدیرکل  باقری  ابوالفضل  جمهوری، 
داریوش  دانش بنیان،  اقتصاد  هماهنگی 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستیار  سلیمی 
فناوری و مسعود  آزاد کیش در حوزه علم و 
توفیقی مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش 

در ساختمان مرکز نوآوری کیش برپا شد.
طی مذاکرات و بازدید از این مرکز، چگونگی 
راه اندازی  و  تجهیز  طراحی،  فرآیند  ادامه 
نوآوری،  کافه  اشتراکی،  کار  فضاهای 
و  نوآوری  دپارتمان های  ایجاد  همچنین 
توسعه بازار و صادرات در ساختمان این مرکز 

مورد بررسی قرار گرفت.
در حاشیه این جلسه، اعضای شورای راهبری 
پژوهشکده  ساختمان  از  کیش  نوآوری  مرکز 
دانش بنیان  شرکت  کیش،  زیست  محیط 
دانش بنیان  شرکت  چندین  و  چوب  کیش 
کیش  جزیره  صنعتی  در شهرک های  مستقر 

نیز بازدید کردند.

برگزاری چهارمین جلسه 
شورای راهبری مرکز 

نوآوری کیش

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
در  برنامه  33عنوان  اجرای  به  اشاره  با  کیش 
ایام دهه مبارک فجر، از اکران 12فیلم منتخب 
با  فیلم فجر همزمان  سی و هشتمین جشنواره 

پایتخت در کیش خبر داد.
اینکه  بیان  با  نشست  این  در  پورعلی  سعید 
و  آزادی  استقالل،  منادی  اسالمی  انقالب 
حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود و 41سال 
پیش با استقبال پرشکوه از ورود رهبر و بنیانگذار 
انقالب اسالمی در فرودگاه مهرآباد خواسته خود 
را به اثبات رساند، اظهار کرد: اسالمی و مکتبی 
که  است  اسالمی  انقالب  ویژگی های  از  بودن 
با بهره گیری از تجربیات گذشته در نهضت های 
ملی  ضداستعماری  و  مشروطه  ضداستبدادی 

شدن نفت شکل گرفت.
از  تبعیت  را  اسالمی  انقالب  پیروزی  رمز  وی 
وحی  بر  مبتنی  اسالم  مکتبی  و  دینی  فرهنگ 
طول  در  افزود:  و  برشمرد  معاد  و  توحید  الهی، 
سال های انقالب همواره به دنبال ایجاد محیط 
تقوا،  بر  مبتنی  الهی  فضائل  رشد  برای  مناسب 
و  استعمار  با  مقابله  و  تباهی  و  فساد  با  مبارزه 
و  بوده ایم  کشور  بر  اجانب  سلطه  و  سیطره 
دیگر  بار  استبداد زدگی  تجربه  نخواهیم گذاشت 

بر این کشور حاکم شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
سیاسی  آزادی های  تامین  اینکه  بیان  با  کیش 
و مشارکت  اساسی  قانون  در حدود  اجتماعی  و 
مردم در راه پایداری و استمرار جمهوری اسالمی 
تاکید  آن  بر  که  است  خدشه ناپذیری  اصول  از 
و  حضور  بدون  اصول  این  کرد:  اذعان  داریم، 
مشارکت مردم عملیانی نمی شود و امکان ندارد 
عداوت  و  کینه  و  توطئه ها  کمند  از  بتوان  که 

دشمنان بدون همراهی مردم رهایی پیدا کنیم.
مانند شهادت سردار  اینکه حوادثی  بیان  با  وی 
در  مردم  از  جمعی  جانباختن  سلیمانی،  قاسم 
شهادت  و  سلیمانی  پیکرشهید  تشییع  مراسم 
جمعی از هموطنان در سقوط هواپیمای اوکراینی 
دهه  ایام  به  ورود  آستانه  در  را  ایران  ملت  کام 
محکم  سیلی  افزود:  کرد،  تلخ  فجر  مبارک 
پایگاه  کوبیدن  درهم  با  اسالم  رشید  سربازان 
تلخکامی  این  از  توانست  عین االسد  آمریکایی 
کاسته و بار دیگر طعم شیرین پیروزی و اقتدار 

را به ملت بچشاند.
پورعلی با اشاره به برگزاری 4جلسه با گروه ها و 
نهادهای مختلف که متولی برگزاری برنامه های 
اجرای  از  بودند،  کیش  جزیره  در  فجر  دهه 
ورزشی،  هنری،  فرهنگی،  5حوزه  در  33برنامه 
مذهبی و برنامه های بومیان جزیره کیش در این 
ایام خبرداد و ادامه داد: جزیره کیش همواره در 
ملی،  و  انقالبی  مذهبی،  رویدادهای  برگزاری 

نقش برجسته ای در کشور ایفا کرده است.
وی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجر کیش 
یکی از رویدادهای مهم جزیره پس از نمایشگاه 
کتاب است که تعداد زیادی از کیشوندان از آن 
استقبال می کنند؛ اظهار داشت: با توجه به اینکه 

اجرای 33عنوان برنامه در جزیره کیش در ایام اهلل دهه فجر

پیکر  تشییع  مراسم  از  عکس  80قطعه  با  ملی 
عنوان  با  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  سردار 
در  کیش  فرودگاه  محل  در  سردار«  »بدرقه 
پیروزی شکوهمند  سالروز  با  همزمان  22بهمن 
از  انقالب  روزهای  عکس  نمایشگاه  انقالب، 
نمایشگاه  فرانسوی،  عکاس  استون  میشل  آثار 
با 30عنوان عکس و  از عکاسان داخلی  عکس 
از  تاکنون  ابتدا  از  انقالب  نمایشگاه عکس های 
ایام  این  در  که  است  ویژه ای  برنامه های  دیگر 

برگزار خواهد شد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  فرهنگی  مدیر 
روزهای  مجموعه  کتاب  رونمایی  از  همچنین 
سازمان  حمایت  با  340صفحه  در  انقالب 
و  داد  خبر  میراژ  هتل  در  کیش  آزاد  منطقه 
گفت: برگزاری مراسم چهلم سردار سلیمانی در 
مسجد امام حسن مجتبی)ع( با حضور سخنرانان 
تا  12بهمن  از  انقالب  جشن  اجرای  کشوری، 
مقابل  محوطه  در   22 تا  از ساعت 19  1۷بهمن 
شکوفه های  جشن  برنامه  همراه  به  شهر  تاالر 
زنان  امور  ارائه غذاهای سنتی توسط  انقالب و 
جزیره کیش از دیگر آیین های برنامه ریزی شده 

در این ایام است.
با  آبی «  »دوشنبه های  کتاب  از  رونمایی 
برگرفته  که  کرمانی  مرادی  هوشنگ  حضور 
تن  سیزده  توسط  شده  نگاشته  داستان های  از 
که  است  کیش  مرجانی  جزیره  نویسندگان  از 
و  منتشر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  با 
12بهمن در مرکز همایش های بین المللی کیش 
رونمایی شد؛ برگزاری مسابقه روزنامه دیواری در 
انقالب  گفتمان  برنامه های  برگزاری  مدارس، 
در  برگزیده  دانش آموزان  از  تجلیل  مدارس،  در 
مسابقات  و  هنری  فرهنگی،  علمی،  رشته های 
مسابقات  برگزیده  200دانش آموز  و  ورزشی 
قرآن کیش، برگزاری رویداد بزرگ برنامه نویسی 
راهپیمایی  و  )هکاتوریسم(  ایران  گردشگری 
بزرگ  اسکله  تا  ساحل  میدان  از  22بهمن 
مانور  با  همراه  ساعت9:30  در  کیش  تفریحی 
نمایشی  و  مهیج  برنامه های  اجرای  و  کشتی ها 
آبی و دریایی از دیگر مواردی است که به گفته 

با  ایام اهلل دهه فجر در جزیره کیش  در  اردالن 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  محوریت 

منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد.
سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  سرپرست 
کیش نیز در این نشست گفت: موسسه ورزش 
و  آموزش  با  تعامل  در  سالم کیش  تفریحات  و 
پرورش از اول تا 28بهمن با اجرای 23برنامه به 
استقبال دهه مبارک فجر رفته است و در راستای 
مقاومتی  اقتصاد  و  بخش ها  دیگر  با  هم افزایی 
مشترک  برنامه ریزی های  پرورش  و  آموزش  با 
برنامه های  منسجم تر  چه  هر  اجرای  برای 

ورزشی را در دستورکار خود قرار داده است.
مسابقات  برگزاری  خراسانی  امیری  محمدتقی 
مهیج بولینگ بانوان و آقایان در موسسه بولینگ 
سایت  در  گلف  مینی  اجرای  و  کیش  مریم 
مسابقات  اجرای  ورزش،  موسسه  گلف  مینی 
سوارکاری، فوتسال دهه فجر و والیبال ساحلی 
ایام دهه  از دیگر برنامه های این موسسه در  را 
فجر برشمرد و افزود: عالقه مندان به برنامه های 
موسسه  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  ورزشی 
کامل  جریان  در  سالم،  تفریحات  و  ورزش 
برنامه های موسسه قرار گرفته و از این برنامه ها 

استفاده کنند.
2۷فروردین ماه  در  تکواندو  رویداد  دو  برگزاری 
میزبانی  واگذاری  کیش،  جزیره  در  سال 99 
توسط  کیش  به  آسیا  ساحلی  راگبی  مسابقات 
از وزرشکاران  رئیس فدراسیون در مراسم تقدیر 
راگبی در تهران، توزیع جوایز برندگان مسابقات 
با حضور سرپرست فدراسیون  اتومبیلرانی شتاب 
اتومبیلرانی کشور، برگزاری فینال مسابقات تنیس 
خاکی و توزیع جوایز، راهیابی دو تن از دختران 
راهیابی  و  مسابقات  فینال  به  ایرانی  تنیسور 
به  پسران  بخش  در  فرانسه  و  اوکراین  تیم های 
فینال این دوره از مسابقات، از دیگر خبرهایی بود 

که امیری خراسانی به آنها اشاره کرد.
فجر  فیلم  دبیر جشنواره  عامل،  بابک  همچنین 
و  سی  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  نیز  کیش 
نام  با  کیش  در  فجر  فیلم  جشنواره  هشتمین 
کیش  فجر  منتخب  فیلم های  اکران  جشنواره 
ستاد  برنامه ریزی های  از شروع  می شود،  برگزار 
برگزاری از مردادماه 98 خبر داد و افزود: 12فیلم 
نوع  و  بازیگران  کارگردان،  سابقه  به  توجه  با 
ساخت از میان فیلم های جشنواره انتخاب شده 

است که در جزیره کیش به نمایش درخواهد.
برای  قرمز  فرش  و  میکس زون  آماده سازی 
بازیگران و عوامل فیلم های به نمایش درآمده در 
کیش از دیگر تالش های ستاد اجرایی جشنواره 
فیلم فجر در جزیره کیش است که دبیر برگزاری 
راستای  در  افزود:  و  کرد  اشاره  آن  به  جشنواره 
تعامل بیشتر با دیگر بخش های خصوصی امکان 
تهیه بلیت و انتخاب صندلی توسط شرکت داده 
پرداز باتاب کیش )کیش کنسرت( فراهم شده و 
همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در 
هزینه  می توانند  خریداران  فیلم،  نمایش  هنگام 

تماشای فیلم را بازپس بگیرند.

در سال های گذشته این جشنواره در کیش پس 
فیلم های  انجام شده و  پایتخت  پایان آن در  از 
رقابتی  حس  می شد،  اکران  کیش  در  منتخب 
کیش  در  دارد  وجود  تهران  در  در جشنواره  که 
این  همزمان  برگزاری  با  اما  نمی شد؛  احساس 
جزیره  در  حس  این  کیش  و  تهران  در  رویداد 

کیش نیز ایجاد می شود.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
آزاد کیش ایجاد فضای حضور برخی از عوامل 
را  در جزیره کیش  درآمده  نمایش  به  فیلم های 
و  برشمرد  جشنواره  مسئوالن  رویکردهای  از 
فیلم ها  اکران  هنگام  در  اینکه  وجود  با  افزود: 
تمام چشم ها به سوی پایتخت است، اما تالش 
می کنیم تا برخی از عوامل فیلم های به نمایش 
جزیره  در  اکران  هنگام  در  کیش  در  درآمده 

حضور یابند، اگر چه کار بسیار سختی است.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  فرهنگی  مدیر 
نشست  این  در  نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
برگزاری دهه  اعضای ستاد  انسجام  بر  تاکید  با 
برنامه ریزی های  در  به عنوان یک ویژگی  فجر 
از  روز  نخستین  در  کرد:  اظهار  مدیریت  این 
آیین  برنامه  ویژه  سه  فجر  مبارک  دهه  ایام 
غبار روبی از مزار شهدای گمنام و تجدید میثاق 
انقالب،  امام راحل)ره( و شهیدان  آرمان های  با 
دخترانه  دبستان  در  انقالب  زنگ  شدن  نواخته 
دو  دانش آموزان  و  مسئوالن  حضور  با  فرهنگ 
دبستان اندیشه و فرهنگ و به صدا درآمدن بوق 
بنیانگذار  ورود  با  همزمان  شناورها  و  کشتی ها 
33دقیقه  و  ساعت 9  در  اسالمی  انقالب  کبیر 

12بهمن اجرا شد.
دهه  برنامه های  اینکه  بیان  با  اردالن  رضا 
گروه ها  توسط  مستقل  صورت  به  برخی  فجر 
کیش،  بسیج  و  سپاه  مانند  مختلف  نهادهای  و 
شده  برگزار  دانشگاه ها  و  پرورش  و  آموزش 
با  و  تجمیعی  صورت  به  نیز  برنامه ها  برخی  و 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  محوریت 
کرد:  تاکید  می شود،  برگزار  کیش  آزاد  منطقه 
برگزاری 2محفل انس با قرآن در عرشه کشتی 
و پدافند هوایی کیش، برگزاری نمایشگاه عکس 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

هنرهای  نمایشگاه  میزبان  کیش  جزیره 
حافظ«  به  »کرنش  عنوان  تحت  تجسمی 

می شود.
در این نمایشگاه آثار هنرمند مشهور آلمانی 
»گونتر اوکر« که براساس اشعار و غزل های 
حافظ به خلق آنها می پردازد، از 14بهمن تا 
خلیج  موزه  و  هنری  مجموعه  در  11اسفند 
فارس )سایت موزه و نماد کیش( به نمایش 

گذاشته خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه کرنش به 
حافظ در کیش

عملکرد  و  مالی  صورت های  وزیران،  هیات 
تجاری- آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات 

منتهی  مالی  سال  به  مربوط  کیش،    صنعتی 
به سال 139۷ را تایید کرد.

هیات وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
چگونگی  قانون  ماده )4(  بند )ج(  استناد  به  و 
جمهوری  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره 
سال 13۷2،  مصوب  ایران،  اسالمی 
مدیره  هیات  عملکرد  و  مالی  صورت های 
کیش،  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان 
به 29اسفندماه  منتهی  مالی  به سال  مربوط 

سال 139۷ را تایید کرد.
عنوان  به  حسابرسی  سازمان  این،  بر  افزون 
سازمان  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس 
برای  کیش،  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه 
سال مالی منتهی به 29اسفندماه سال 1398 
و  مستقل  حسابرس  حق الزحمه  و  انتخاب 
قرارداد  در  که  است  مبلغی  قانونی  بازرس 
بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد 
یاد شده با رعایت تعرفه های مصوب مطابق 
قانون تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد 
ایران مالک عمل  جامعه حسابداران رسمی 

می باشد.

تایید صورت های مالی و 
عملکرد هیات مدیره سازمان 

منطقه آزاد کیش توسط 
هیات وزیران
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اخبار منطقه آزاد انزلی

مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
کاظمیان  شهید  والده  درگذشت  پیامی  در 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  و 
سازمان منطقه آزاد انزلی را تسلیت گفت. 

متن پیام به شرح ذیل می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
معصومه  خانم  مغفوره  مرحومه  درگذشت 
اینجانب  تأثر گردید .  و  تألم  باعث  رضایی 
که  را  فداکار  و  صبور  مادر  این  درگذشت 
تسلیت  پیوسته،  شهیدش  فرزند  به  اینک 
عرض می نمایم و برای آن بانوی محترمه، 
بازماندگان  برای  الهی و  رحمت و مغفرت 
از درگاه خداوند منان مسئلت  صبر جزیل 

دارم.

پیام تسلیت مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد 

انزلی در پی درگذشت 
والده شهید کاظمیان
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سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
واعظی  محمود  دکتر  با  انزلی  آزاد  منطقه 
کرده  دیدار  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
موضوعات  مهم ترین  درخصوص  و 
تبادل  و  بحث  به  منطقه  این  توسعه ای 

پرداختند. نظر 
ارائه  با  نشست  این  در  روزبهان  محمدولی 
سازمان  طرح های  و  برنامه ها  از  گزارشی 
با  روابط  توسعه  مسیر  در  خود  متبوع 
کشورهای منطقه که در سفر اخیر به روسیه 
اظهار  شد،  پیگیری  آذربایجان  جمهوری  و 
داشت: بهره گیری از ظرفیت های ترانزیتی و 
و  خزر  حوزه  کشورهای  به  صادرات  توسعه 
کریدورهای بین المللی عبوری از این منطقه، 
ازجمله مهم ترین راهبردهای سازمان منطقه 
آزاد انزلی بود که با اجرای طرح های حمایتی 
از بخش خصوصی در دستورکار  و تشویقی 

قرار گرفته است.
وی اتصال مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد 
انزلی به خط ریل سراسری و احداث اسکله 
پروژه های  مهم ترین  را  بندر  این  در  رو-رو 
زیرساختی این سازمان به منظور بهره برداری 

حداکثری از فرصت های ترانزیتی و صادراتی 
راستا ساخت  افزود: در همین  و  عنوان کرد 
تا  رشت  پیربازار  ایستگاه  از  راه آهن  مسیر 
منطقه آزاد انزلی به صورت همزمان از سوی 

آغاز  راه و شهرسازی  وزارت  و  این سازمان 
شده است.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی، رونق فضای کسب و کار 

منطقه آزاد انزلی برای هیات دولت از اهمیت خاصی برخوردار است
از  را  تولیدی-صنعتی  فعالیت های  توسعه  و 
مهم ترین راهبردهای این سازمان بیان کرد 
احداث  عملیات  اساس  همین  بر  گفت:  و 
در  منطقه  این  سه  ناحیه  صنعتی  شهرک 

آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
دیدار  این  در  نیز  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
هیات  برای  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با 
از  است،  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  دولت 
به  ریل  اتصال  بر  رئیس جمهور  ویژه  تاکید 

مجتمع بندری کاسپین خبر داد.
محمود واعظی آمادگی دولت دوازدهم برای 
به  راه آهن  پروژه  اتمام  در  تسریع  به  کمک 
منطقه آزاد انزلی تا پایان سال ۹۹ را اعالم و 
از ظرفیت توسعه روابط  بهره گیری  خواستار 
با کشورهای حاشیه دریای خزر برای رونق 

اقتصادی کشور شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: با توجه 
زیر ساخت های  و  قانونی  ظرفیت های  به 
به  بیشتر  توجه  احداث،  حال  در  و  موجود 
شرایط  در  صادرات،  توسعه  و  تولید  رونق 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  کشور،  فعلی 

است.

در دیدار دکتر روزبهان با رئیس دفتر رئیس جمهور عنوان شد:

هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  حکم  با 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و   مدیره 
تجاری  مبادالت  توسعه  کارگروه  انزلی، 
این  در  اوراسیا  و  شمال-جنوب  کریدور 

سازمان تشکیل شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
تشکیل  خبر  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه 
کارگروه  این  داشت:  اظهار  فوق،  کارگروه 
امور  معاون  دبیری  و  مدیرعامل  ریاست  به 
بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی 
معاون  کارگروه  این  در  که  شده  تشکیل 
توسعه  مدیر  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
تجارت، مدیران معاونت بندری و حوزه خزر، 
مدیرکل حوزه ریاست، مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل، مدیر طرح و برنامه به همراه 
مشاور مدیرعامل در حوزه خزر حضور دارند.

مهدی کاظمیان با اشاره به اینکه نهادهای 
دولتی مرتبط با این حوزه و بخش خصوصی 
بهره گیری  جهت  به  منطقه  در سطح  فعال 
حداکثری از توانمندی های موجود و هم افزایی 
حضور  مزبور  تخصصی  کارگروه  در  بیشتر 
دارند، اضافه کرد: عالوه بر اعضای سازمانی 
وزارت  نمایندگی  دفتر  مسئول  منطقه،  این 

پیروزی  به مناسبت چهل و یکمین سالگرد 
انقالب اسالمی، 26طرح در حوزه های صنعتی، 
اجتماعی  و  فرهنگی  بندری،  غیرصنعتی، 
و  ریال  657میلیارد  سرمایه گذاری  میزان  با 
اشتغال زایی مستقیم برای 244نفر در دهه فجر 

انقالب در منطقه آزاد انزلی آغاز می شود.
فجر،  دهه  فرخنده  ایام  در  اساس  این  بر 
سرمایه گذاری  با  تولیدی-صنعتی  ۹واحد 
فعالیت  رسمی  به صورت  بخش خصوصی 
میان  از  که  می کنند  آغاز  را  خود  تولیدی 
این واحدهای تولیدی، چهار واحد در حوزه 
واحدها  از  یکی  می کنند،  فعالیت  پوشاک 
تولیدکننده جلیقه نجات و تجهیزات ایمنی 
کشتی می باشد و این در حالی است که سه 
محصوالت  زمینه  در  دیگر  تولیدی  واحد 
و  غذایی  محصوالت  بسته بندی  بهداشتی، 
در حوزه تولید انواع روغن و قطعات خودرو 

شروع به کار می نمایند.
سرمایه گذاری  حجم  گزارش،  این  بر  بنا 
بخش خصوصی در پروژه های حوزه صنعتی 
قرار  بهره برداری  مورد  فجر  دهه  در  که 
می گیرند، 4۹0میلیارد ریال با ایجاد فرصت 

شغلی مستقیم برای 210نفر می باشد.
از نکات جالب توجه طرح هایی که در دهه 
مورد  انزلی  آزاد  منطقه  در  فجر  مبارک 
پررنگ  نقش  می گیرند،  قرار  بهره برداری 
این  که  است،  خصوصی  بخش  محوری  و 
غیرصنعتی  طرح های  زمینه  در  حضور 
انبار سرپوشیده  باب  افتتاح یک  بر  مشتمل 
5000مترمربع  متراژ  با  عمومی  کاالی 
ظرفیت  با  روغن  ثابت  سقف  مخزن  و 
طرح هایی  کرده؛  پیدا  نمود  7000مترمربع 

تشکیل کارگروه توسعه مبادالت تجاری 
کریدور شمال-جنوب و اوراسیا در سازمان منطقه آزاد انزلی

بهره برداری از 26طرح سرمایه گذاری با اشتغال زایی 244نفر در منطقه آزاد انزلی

با  اقتصادی  همکاری های  رشد  جنوب، 
حوزه  اوراسیا،  اتحادیه  عضو  کشورهای 
کریدورهای  مسیر  در  کشورهای  و  خزر 
از  انزلی  آزاد  منطقه  از  عبوری  بین المللی 
سوی مدیرعامل سازمان تشکیل شده است.

بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سخنگوی سازمان 
اخیر  سال های  ظرف  سازمان  این  اینکه 
اقدامات متعددی را در زمینه توسعه همکاری ها 
کریدورهای  عضو  و  همسایه  کشورهای  با 
با  افزود:  داده،  قرار  دستورکار  در  بین المللی 
عنایت به جایگاه استراتژیک منطقه آزاد انزلی 
به عنوان تنها منطقه آزاد کشورمان در دریای 

خزر، و نقش محوری آن در دو کریدور شمال-
تشکیل  ایران؛  قزاقستان،  چین،  و  جنوب 
کارگروه فوق، گام مهمی در مسیر تخصصی 
کردن مباحث مرتبط با توسعه همکاری های 
کشورهای  با  ارتباط  در  ترانزیتی  و  صادراتی 
تحقق  راستای  در  که  می شود  ارزیابی  فوق 
راهبردهای بلند مدت سازمان به منظور تبدیل 
کشورهای  کاالهایی  مبادله  مرکز  به  شدن 
منطقه و هاب ترانزیتی اروپا و آسیا از سوی 

این سازمان اعمال شده است.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
گفت:  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  این،  از  پیش 
با  کشورمان  همکاری های  مرکز  عنوان 
ایجاد  بر  عالوه  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه 
به  اقدام  ایران،  قزاقستان،  چین،  کریدور 
شمال- جنوب  ترانزیتی  مسیر  فعال سازی 
با  را  متعددی  توافق نامه های  و  نموده 
آستراخان  لوتوس  اقتصادی  ویژه  مناطق 
در  و  کرده  منعقد  قزاقستان  اکتائو  و 
اقتصادی  مشترک  کمیسیون های  چارچوب 
از  جدیدی  افق های  منطقه،  کشورهای  با 

همکاری را ترسیم نموده است.

که با 125میلیارد ریال سرمایه گذاری زمینه 
اشتغال زایی برای 15نفر را پدید آورده است.
سرمایه گذاری  با  که  زیرساختی  طرح های 
و  چهل  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مدار  در  انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین 
خدمات رسانی قرار می گیرند، در حوزه بندری 
زیرساخت های  از  دیگری  بخش  تکمیل  و 
است که  بندری کاسپین  نیاز مجتمع  مورد 
واحد  پنجره  بندری،  جامع  نرم افزار  شامل 
باسکول  خدمت،  میز  و  بندری  خدمات 
بندری کاسپین و سر درب  80تنی مجتمع 
وردی این مجتمع بندری می باشد و با صرف 
هزینه 12میلیارد ریال از منابع این سازمان و 
ایجاد شغل برای 14نفر، به مناسبت سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی افتتاح می شوند.
شبکه  توسعه  راستای  در  و  دیگر  سوی  از 
منظور  به  منطقه  سطح  در  بانکی  خدماتی 
فعالین  و  سرمایه گذاران  به  خدمات رسانی 
مجتمع  در  تجارت  بانک  شعبه  اقتصادی، 
تجاری کاسپین منطقه نیز در این ایام شروع 

به کار خواهد نمود.
تجدید عهد با آرمان های شهدا و تجلیل از 
خانواده معزز شهداء، اجرای برنامه عصر شعر 
از کتاب  انقالب در تاالر فرهنگی، رونمایی 
نمایشگاه  برپایی  منطقه،  شهدای  والدین 
برگزاری  تاالر فرهنگی منطقه و  نقاشی در 
رویدادهای  سایر  کنار  در  ورزشی،  مسابقات 
برنامه های  مهم ترین  ازجمله  فرهنگی 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
و  چهل  گرامیداشت  در  انزلی  آزاد  منطقه 
یکمین فجر پیروزی انقالب است که از سوی 
این سازمان در سطح منطقه برگزار می شود.

امور خارجه در گیالن، مدیر گمرک منطقه 
و  انجمن سرمایه گذاران  رئیس  و  انزلی  آزاد 
کارآفرینان منطقه به عضویت کارگروه توسعه 
و  شمال-جنوب  کریدور  تجاری  مبادالت 

اوراسیا منصوب شده اند.
راستای  در  کارگروه  این  داشت:  اظهار  وی 
ماموریت های  و  چشم انداز  اهداف،  تحقق 
برنامه ریزی،  منظور  به  و  سازمان 
ایده های  اخذ  راهکارها،  ارائه  سازماندهی، 
متخصصان، شناسایی فرصت های اقتصادی 
و پیگیری موارد مرتبط با تسهیل، توسعه و 
از کریدور شمال- تجاری  مبادالت  تسریع 

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

همزمان با چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت می گیرد:

مدیر غذا و داروی سازمان منطقه 
آزاد انزلی خبر داد:

با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و حضور 
گردشگران، ۳تن و 700کیلوگرم مواد غذایی 
و آرایشی بهداشتی غیرمجاز و تاریخ مصرف 
گذشته، با حضور دستگاه های اجرایی، نماینده 
سطح  از  انتظامی  نیروی  نماینده  و  دادستان 
غرفه های تجاری منطقه آزاد انزلی جمع آوری 

و امحاء شد. 
مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد انزلی با 
اعالم این خبر گفت: عملیات امحاء کاالهای 
غیرمجاز در منطقه آزاد انزلی از سال ۹6 آغاز 
و تاکنون 7مرحله انجام شده است که 2مرحله 
در  که  گرفته  صورت  جاری  سال  در  آن  از 
و  غذایی  مواد  از  10تن  بر  بالغ  2مرحله،  این 
کاالهای آرایشی بهداشتی غیرمجاز در سطح 

غرفه های تجاری کشف و امحاء شده است.
کرد :  خاطرنشان  ادامه  در  کوچکی  مهدی 
هدف از انجام امحاء و پایش مستمر غرفه های 
تجاری، دستیابی هرچه بیشتر ساکنین جوامع 
و  سالم  غذایی  سبد  به  گردشگران  و  محلی 
از  مصرف کنندگان  اطمینان  ضریب  افزایش 
گذشته،  مصرف  تاریخ  کاالی  حذف  طریق 
غیرمجاز و تقلبی از چرخه مصرف می باشد و 
ضمن بررسی های آزمایشگاهی صورت گرفته 
بازدیدهای  ترخیص،  مجوز  صدور  از  پیش 
می گیرد  صورت  نیز  عرضه  سطح  در  مستمر 
و کلیه اقالم غیرمجاز، تقلبی و تاریخ مصرف 
مجوزهای  اخذ  از  پس  و  جمع آوری  گذشته، 

قضایی امحاء می گردد. 
که  واردکنندگانی  و  عرضه کنندگان  از  وی 
کاالی  حذف  به  سالمت،  نظام  با  همگام 
فاسد  و  گذشته  مصرف  تاریخ  محور  سالمت 
قدردانی  می نمایند،  اقدام  مصرف  چرخه  از 
پایان  ایام  در  بازرسی ها  تشدید  از  و  نموده 
جهت  دارو  و  غذا  مدیریت  آمادگی  و  سال 
شکایات  پیگیری  و  راهنمایی  مشاوره،  ارائه 

درخصوص تخلفات مربوطه خبر داد.

امحاء بیش از 3تن کاالی 
غیرمجاز در

 منطقه آزاد انزلی



یادداشت 

از  نشان  آزاد،  مناطق  شکل گیری  دهه  سه  تجربه 
در  کشور  در  آزاد  اقتصاد  تجربه  در  موفق  رویکردی 
محرومیت زدایی  و  توسعه  در  که  بسزایی  نقش  کنار 
این  در  مولد  زیرساخت های  ایجاد  نیز  و  منطقه ای 
مناطق که همه و همه می توانست بر دوش دولت ها 
یافته در دل منابع  با مدیریتی سازمان  گمارده شود، 
صندوق  از  سهمی  و  گردیده  ایجاد  درون زا  درآمدی 
ایجاد  برای  دهه  سه  این  در  را  مختلف  دولت های 
فرودگاهی،  جاده ای،  بندری،  عظیم  زیرساخت های 
بر  و سندی  گواه  است،  نکرده  اشغال  و...  نیروگاهی 

اهمیت مناطق آزاد می باشد.
ایجاد بیش از نیم میلیون شغل در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، تقویت مرزهای کشور و جلوگیری از کوچ 
کنار  در  مرزها،  شدن  خالی  و  مراکز  به  مرزنشینان 
توسعه و ایفای نقشی منسجم با کشورهای همسایه 
ابزارهای  از  با استفاده  با تقویت تولید داخلی  همگام 
از  گوشه ای  نیز  آزاد  مناطق  به  فناوری  و  علم  ورود 
دستاوردهای این مناطق در طول این سال ها به شمار 

می آید.
بی تردید در شرایط سخت کنونی اقتصادی کشور به 
آزاد  مناطق  نقش  آمریکا،  ظالمانه  تحریم های  دلیل 
در کمک به کالن اقتصاد از راه تعامل با کشورهای 
اهمیت  از  مناطق،  این  در  تولید  تقویت  و  همسایه 
مناطق  تقویت  مسلما  است.  برخوردار  باالیی  بسیار 
از  برون رفت  راهکارهای  مهم ترین  از  یکی  آزاد 
مزیت ها  از  استفاده  با  فعلی  اقتصادی  شرایط سخت 
و زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق در جهت 
محسوب  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب 

می شود.
اما به واقع یکی از مهم ترین عوامل موفقیت مناطق 
بحث  جهان،  در  آزاد  اقتصاد  نظام  تعبیری  به  و  آزاد 
مدیریت تصمیم گیری یکپارچه در نظام تصمیم سازی 
هنگامی  می شود.  آن خالصه  کالن  تصمیم گیری  و 
و  تصمیم ها  هم  موازات  به  سیستم  یک  در  که 
دستورالعمل های مشترکی اتخاذ شود، مسلما بیشترین 
ضرر و زیان این مدل مدیریتی، بر فعالین اقتصادی و 

سرمایه گذاران آن منطقه تحمیل می گردد.
به  نزدیک  که  کشور  در  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه 
30سال از تشکیل آن می گذرد، بر مبنای تسهیل گری 
محوریت  بر  اقتصادی  جریان های  روان سازی  و 
عامل  مهم ترین  است؛  متمرکز  صادرات  و  تولید 
سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  حضور  تشویق 
به  نسبت  مزیت ها  ایجاد  پایه  بر  نیز  مناطق  این  در 
سرزمین اصلی بنا شده است که یکی از اصلی ترین 
این مزیت  ها می تواند در مدیریت یکپارچه که تضمین 
کننده ثبات سرمایه گذاری، کار و تولید در مناطق آزاد 

است، دیده شده باشد.
دستگاه های  و  سازمان ها  اختیارات  تفویض  بحث 
به  قانون 65  ماده  در  که  آزاد  مناطق  به  کشوری 
مهم ترین  از  یکی  است،  شده  اشاره  آن  به  صراحت 
مناطق  این  در  پیشرفت  و  توسعه  واژه های  کلید 
پایبندی  عدم  با  روزها  این  که  می شود  قلمداد 
بهانه های مختلف درخصوص  با  از دستگاه ها  بعضی 
و  آزاد  مناطق  سازمان های  اختیار ،  تفویض  عدم 
بسیار  مشکالت  با  را  مناطق  این  سرمایه گذاران 
روند  این  ادامه  که  است  ساخته  روبه رو  عدیده ای 
می تواند باعث از بین رفتن مزیت های نسبی مناطق 
کوچ  آن  تبع  به  و  اصلی  سرزمین  با  قیاس  در  آزاد 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران از این مناطق باشد.
از  ایران  در  آزاد  مناطق  عملکرد  بررسی  بی شک 
گواهی  تحمیلی،  جنگ  از  پس  و  شکل گیری  زمان 
بر موفقیت نگاه اقتصاد آزاد و به تبع آن دموکراسی 
مقام  بیانات  به  استناد  با  است.  کشور  در  اقتصادی 
دچار  که  کنیم  رفتار  شکلی  به  نباید  رهبری  معظم 
رویکرد  تداوم  بی تردید  شویم.  داخلی  خودتحریمی 
به  مختلف  سازمان های  اختیارات  تفویض  عدم 
سازمان های مناطق آزاد و همچنین موازی کاری ها، به 
تعبیری جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی 
از تولید داخلی و همچنین ضربه زدن به اشتغال مولد 

این مناطق با عنایت به شرایط فعلی است.
اختیار  تفویض  بحث  صراحت  به  قانون  ماده65  در 
عامل  مدیران  به  دولتی  وزارتخانه های  و  سازمان ها 
بنابراین  است؛  شده  بیان  روشنی  به  آزاد  مناطق 
مشکل قانون مطرح نیست و ایراد در اجرای قانون 
این  در  قانون  شفافیت  به  توجه  با  بنابراین  است. 
این  شدن  اجرایی  مسیر  در  دولت  باید  خصوص، 
برای  باید  نقش آفرینی کند.  به صورت جدی  قانون 
باالترین  توسط  ابالغ  قانون،  صحیح  این  اجرای 
مقام دولت به سازمان ها و ارگان های مدنظر صورت 
اختیارات  تفویض  به  عمل  خواستار  دولت  و  گیرد 
در صورت عدم  و  آزاد شود  مناطق  به سازمان های 
اجرای قانون، با آن سازمان ها برخورد قانونی گردد 
بدنه  در  کلی  اجماع  یک  به  نیاز  موضوع  این  که 

دولت برای پیاده سازی دارد.

مدیریت یکپارچه
 راهکار اصلی 

موفقیت مناطق آزاد کشور

حسین مرادی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم
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گزارش:
معصومه مشار

برای  فارس  خلیج  هفتگانه  عجایب  جزیره  نام  با  قشم  جزیره 
روبه  گویا  که  هفتی  عدد  باشد،  شده تر  شناخته  شاید  مخاطب 

کاهش است!
غار نمکدان قشم به عنوان طوالنی ترین غار جهان، اثری که 
توسط سازمان جهانی یونسکو در سال 1396 کارت سبز ورود به 
عرصه ژئوسایت های بین المللی را به عنوان جزئی از ژئوپارک 
جهانی قشم گرفته و همچنین منطقه ای که در سال 1390 به 
عنوان یک میراث طبیعی و ملی توسط اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور به ثبت رسیده و اگر با همه 
این تفاسیر هنوز هم ناشناخته است، حتما به دلیل در صدر بودن 
اخبار در هفته ای که گذشت، باید برای مخاطبان نام آشنا باشد. 
قدرتی  میان سیاست های دوگانه  بین المللی که  و  میراثی ملی 

روبه تاراج و اضمحالل است.
از سال 1372 که 300کیلومتر از جزیره قشم به عنوان منطقه 
آزاد معرفی شد، سه سال طول کشید که بقیه مساحت جزیره 
تا یکپارچگی  اقتصادی معرفی شود  به عنوان منطقه ویژه  نیز 
الزم جهت مدیریت بزرگترین جزیره خلیج فارس با ویژگی های 

خاصی که دارد، حفظ گردد.
هدف از تشکیل منطقه آزاد طبق قانون، انجام امور زیربنایي، 
و  سرمایه گذاري  اقتصادي،  توسعه  و  رشد  آباداني،  و  عمران 
افزایش درآمد عمومي، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار 
کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، تولید 
ارایه خدمات عمومي  و  تبدیلي  و صادرات کاال هاي صنعتي و 

بیان شده است.
هدفی که منطقه آزاد قشم در سال های اخیر با سرعت به سوی 
عمرانی،  توسعه  مسیر  کردن  باز  با  و  برداشته  گام  آن  تکمیل 
موجبات توسعه صنایع دیگری چون نفت، گاز و انرژی، شیالت 
و گردشگری را نیز هموار کرده تا با روشن کردن چراغ اشتغال 
برای جامعه محلی و نیروهای بومی، در چرخش گردونه اقتصاد 

و ارزآوری کشور نقش آفرین باشد.
فعال سازی  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  دستاوردهای  عمده ترین 
پاالیشگاه  چندین  راه اندازی  و  احداث  با  انرژی  و  نفت  صنایع 
برق،  و  آب  تولید  نیروگاه های  ذخیره سازی،  پتروشیمی، 

نیروگاه های خورشیدی و... می باشد. 
همچنین بزرگ ترین دستاورد این منطقه در سال1396 کسب 
ژئوپارک های  شبکه  به  ورود  برای  قشم  ژئوپارک  سبز  کارت 
یونسکو رسید و  به تصویب سازمان جهانی  بود که  بین المللی 
قشم  جزیره  گردشگری  صنعت  در  رشدی  رو به  جهش  باعث 
پایدار در  گردید که در کنار خود، رشد صنایع دستی و توسعه 

روستاهای پرشمار جزیره را به همراه داشت. 
گردشگری  گسترش  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست 
در  مهمان  کاشانه های  و  بیشمار  پارک های  کمپ  ساخت  با 
نقاط جزیره،  توزیع متوازن گردشگر در تمام  با هدف  روستاها 
اشتغال زایی برای جامعه محلی و مهاجرت معکوس را رقم زد 
تا عالوه بر ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی و 
برای مردم محلی، جاذبه های طبیعت زیبای جزیره قشم نیز به 

مردم کشور و جهان معرفی شود.
صنعت دیگری که در پنج سال گذشته رشد فزاینده ای داشته، 
شیالت قشم است. صنعت شیالت در این منطقه قدمتی دیرینه 
دارد، صید و صیادی رکن اصلی زندگی مردم ساحل نشین است و 
تلفیق آن با مدرنیته و تکنولوژی برای افزایش تولید و صادرات، 
اقدامی بود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دنبال کرده تا 

توسعه آبزی پروری و زنجیره ارزش آن را پایه ریزی کند.
قشم هم اکنون نخستین مقام کشور در تولید و پرورش میگو در 
واحد سطح را دارد )سرانه تولید میگو در کشور 3تن در هکتار و 
در قشم 7تن در هکتار است( که این موفقیت را مدیون مدیریت 

صحیح و استفاده از فناوری روز است.
فرصتی  به  را  در جزیره  زمین  تهدید کمبود  آزاد قشم،  منطقه 
برای افزایش تولید در واحد سطح تبدیل کرده و به همین دلیل 
پرورش میگو به شیوه سنتی را به سمت پرورش میگو به شیوه 
متراکم و فوق متراکم جهت دهی کرده تا سرانه تولید 7تن میگو 

در هر هکتار را به 40تن در هر هکتار برساند.
در حال حاضر 9شرکت پرورش میگو به شیوه سنتی در قشم 
فعال است که در قراردادی یک ساله توسط سازمان منطقه آزاد 
قشم اجاره داده شده و 2شرکت نیز توسط استان، زمین های خود 
را دریافت کرده اند. منطبق با سیاست های اخیر مدیریت شیالت 
پرورش  مزرعه  نخستین  که  گذشته  سال  از  قشم  آزاد  منطقه 
بهره برداری  به  این جزیره  به شیوه متراکم در کشور در  میگو 
به مزارع پرورش میگو فقط در صورتی  رسید، واگذاری زمین 
به تصویب می رسد که از روش اخیر برای بهره برداری و تولید 
میگو استفاده کنند. بر همین اساس، تاکنون 5مزرعه میگو به 
شیوه متراکم در مرحله واگذاری زمین به صورت قرارداد اجاره 
پنج ساله و 8مزرعه نیز در مرحله جانمایی قرار دارند که به دلیل 

کمبود زمین، ظرفیت واگذاری جدیدی در منطقه وجود ندارد.
که  کشور  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  پنهان  نیمه  اما  و 
مشکالت بیشماری در این محدوده های جغرافیایی پدید آورده 

است، چیست؟
مشکالتی که از موضوعات محلی و ناحیه ای آغاز و به مسائل 

کشوری و بین المللی تبدیل شده است!

از تئوری تا عمل باالترین مقام اجرایی مناطق آزاد 
چقدر فاصله است

تجاری- آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 27  )الف(  بند 
 صنعتی الحاقی سال 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 
)الف( ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، مدیران سازمان های 
مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه 

معرفی می کند.
اختیارات و مسئولیت های  تمامی وظایف،  قانون،  این  بر اساس 
استثناء  به  مناطق  این  در  مستقر  دولتی  اجرایی  دستگاه های 
سازمان های  مدیرعامل  عهده  به  امنیتی،  و  دفاعی  نهادهای 
مناطق آزاد است. اعمال مدیریت یکپارچه به ایفای نقش موثر 
مناطق آزاد در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست  ساله نظام، 
ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل 

اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی 
در بخش های مختلف کمک می کند.

اما عدم اجرای قانون تفویض اختیار به مدیران عامل به صورت 
و  مناطق  این  در  تنش  و  مشکالت  افزایش  موجب  کامل، 
کاهش روند رسیدن به اهداف توسعه ای شده است. گستردگی 
و  شهرها  زیست،  محیط  مانند:  آزاد  مناطق  در  موضوعات 
روستاها، امور عمرانی و زیربنایی، اقتصاد، امنیت و... به همراه 
ارگان های دیگر دولتی مانند فرمانداری، شهرداری و...  حضور 
اقتصاد  به  کمک  که  آزاد  مناطق  هدف  مهم ترین  شده  باعث 
دوگانگی  در  ریشه  که  شود  روبه رو  چالش هایی  با  است،  ملی 

مدیریتی دارد.
در  چنددهه ای  تجربه ای  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  تاسیس 
با  را  اقتصادی کشورها  رونق  توانسته  ایران است که  و  جهان 
اساسی تر  و  عمیق تر  نگاه  شود.  باعث  متعدد  مزیت های  ایجاد 
با  آزاد، رشد و توسعه در این محدوده ها را  دولت ها به مناطق 

منافعی ماندگارتر تثبیت کرده است. 
اهداف  به  دستیابی  در  ویژه  و  آزاد  مناطق  توجه  قابل  نقش 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر معظم 

انقالب ابالغ شده، نکته ای حائز اهمیت است. 
بخش نخست این برنامه، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی 
با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی 
اقتصاد مقاومتی و  اهداف  برای تحقق  به فن آوری  و دستیابی 

سند چشم انداز می باشد.
تاکید رهبر معظم انقالب در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، 
گام مهمی در بهره گیری از توان مناطق آزاد است. مناطق آزاد 
و ویژه این توان را دارند که با فعال کردن ظرفیت دیپلماسی 
اقتصادی، ضمن به ارمغان آوردن رونق اقتصادی، سرمایه های 
بازارهای هدف  به  را  ایرانی  تولیدات  و  کرده  را جذب  خارجی 

خارجی معرفی نموده و به ارزآوری کشور کمک کنند.
اما تالش برای در اختیار گرفتن اختیارات دستگاه های اجرایی 
با هدف جذب منابع مالی، مشکالت زیادی را در روند تحقق 
اهداف مناطق آزاد به ویژه در بخش توسعه و رونق اقتصادی 
به وجود آورده است که برای نمونه می توان به تازه ترین مشکل 
قشم،  آزاد  منطقه  در  شده  حادث  مدیریتی  دوگانگی  از  ناشی 

اشاره کرد.
نمکی  غار  طوالنی ترین  عنوان  به  که  اثری  قشم،  نمکی  غار 
ثبت  شماره 171  با  که  است  طبیعی  اثر  می شود،  شناخته  دنیا 
و  ملی شده و در فهرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
زمره  در  همچنین  است.  رسیده  ثبت  به  کشور  دستی  صنایع 
به عنوان  ژئوپارک جهانی قشم  ژئوسایت های  از چندین  یکی 
برندی ملی از سوی سازمان جهانی یونسکو به رسمیت شناخته 

می شود.
شامل  300کیلومتر،  وسعت  به  محدوده ای  در  نمکدان  گنبد 
چاهکوه،  تنگه  نمکدان،  غار  همچون  مختلفی  ژئوسایت های 
ساحل کارگر و دره تندیس ها، دارای قدمتی 500میلیون ساله 

است که همچنان به حیات و رشد خود ادامه می دهد.
منطقه  زمین های  از  300هکتار  و  هزار  یک  واگذاری  اما 
ملی  و  طبیعی  اثر  محدود  در  که  قشم  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
با کاربری پرورش  یونسکو  به ثبت رسیده در  و ژئوسایت های 
میگو به شیوه سنتی توسط جهاد کشاورزی و امور اراضی استان 
هرمزگان، بدون هماهنگی و یا حتی استعالمی از متولی اصلی 
این امر، به عنوان دوگانگی دیگری در شیوه مدیریت این منطقه 

آزاد، این بار وجه جهانی کشور را نشانه گرفته است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم:
دخل و تصرف در حریم آثار طبیعی و ملی، جرم 

محسوب می شود
مدیر ژئوپارک جهانی قشم که همزمان سمت مدیریت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم را 
نیز برعهده دارد، بر تخلف صورت گرفته در واگذاری زمین های 

پرورش میگو در مجاورت ژئوسایت نمکدان تاکید کرد.
از  300هکتار  و  هزار  یک  واگذاری  از  کاظمی  امری  علیرضا 
اراضی جزیره قشم توسط جهاد کشاورزی و امور اراضی استان 
محدود  در  زمین ها  این  از  بخشی  گفت:  و  داد  خبر  هرمزگان 
اثر طبیعی ملی گنبد نمکدان واقع شده که طبق قانون  حریم 
و  شده  محسوب  حریم  در  تصرف  و  دخل  اسالمی،  مجازات 
مشمول  حریم،  این  بر  حاکم  ضوابط  و  دستورالعمل  براساس 

پیگرد قانونی قرار می گیرد.
آثار ملی و طبیعی به ثبت می رسد،  اثری در  افزود: وقتی  وی 
در وحله نخست توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
ادارات مرتبط ابالغ شده و در سایت مربوطه  کشور به تمامی 
اطالع رسانی می شود و براساس این مطلب، اگر اداره کل میراث 
فرهنگی استان هرمزگان با واگذاری این اراضی موافقت نموده، 
اقدامی کامال برخالف قانون انجام داد و از قانون حاکم بر آثار 

ثبتی کشور تخطی کرده است.
طبق آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد 
 72/12/23 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری- صنعتی 
هیات وزیران ماده )5(، تمامی حقوق مربوط به اراضی مشمول 
قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور 
و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و 
قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به 

موجب این آیین نامه از طریق سازمان ها اعمال می شود.
در ماده)15( این آیین نامه، تمامی اختیارات در رابطه با تجاوز، 
حریم  ساحلی  اراضی  و  ملی  دولتی،  اراضی  تخریب  و  تصرف 
آن براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 
کشور، مصوب سال 1348 و اصالحات بعدی آن و قانون اراضی 
مستحدث و ساحلی )مصوب 1354( که به وزارتخانه های مسئول 
محول شده، همچنین اختیارات موضـوع مواد )11( تا )15( قانون 
حفاظت و بهسازی محیط زیست )مصوب 1353( که به سازمان 
حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی 

که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از 
تاریخ تصویب این آیین نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان 

مناطق آزاد تفویض گردیده است.
همچنین، در اصالحیه ماده )8( آیین نامه نحوه استفاده از زمین 
جهاد  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت  توسط  ملی  منابع  و 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  کشور،  وزارت  کشاورزی، 
استفاده  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
از زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب 
اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  عالی  شورای 
با  دولتی  اراضی  از  استفاده  نحوه  و  است  امکان پذیر  می رسد، 
تجاری- آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )24(  رعایت 
صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 1372 و در مورد 
انجام  ذیربط  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  غیردولتی  اراضی 

خواهد شد.
در تبصره)1( این ماده آمده است: »تصویب طرح های تفصیلی 
توسط  مذکور،  جامع  طرح  در  تغییرات  و  شهرها  محدوده  در 
مربوط  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  از  متشکل  کارگروهی 
به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  زیست، 

بررسی و تصمیم گیری خواهد شد«. 
باتوجه به تهیه طرح جامع قشم توسط مهندسین مشاور سوئکو 
سال 1375،  در  سوئدی(  اقتصاددانان  و  معماران  )مهندسان، 
عمال واگذاری زمین ها در محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
باید  که  است  مدونی  و  مشخص  سیاستگذاری  دارای  قشم 
برای برنامه ریزی های اقتصادی و واگذاری، به تائید و تصویب 

مدیرعامل این سازمان برسد.
منطقه  محدود  در  که  زمین هایی  واگذاری  موضوع  در  حال 
ویژه اقتصادی قشم واقع شده، صرف نظر از تخلف در موضوع 
آیین نامه مذکور، موضوع واگذاری زمین در حریم یک اثر طبیعی 

و ملی و عالوه بر آن یک اثر بین المللی نیز مطرح است.
اموال  تخریب  مورد  در  اسالمی  مجازات  قانون  ماده)558( 
تاریخی- فرهنگی، صراحتا اشخاصی را که به تمام یا قسمتی از 
ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه فرهنگی- تاریخی و مذهبی 
حتی  یا  است  رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در  که 
افراد  این  و  کرده  برسانند، محکوم  آسیب  اماکن  این  ملحقات 
را عالوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک تا 10سال 

محکوم می کند.
سال هاست که همگان از اهمیت حفاظت از محیط زیست آگاه 
هستند و حفظ و پاسداشت آن را برای سالمت نسل بشر واجب 
می دانند؛ عناصر و عوامل طبیعی و محیط زیستی در همه نقاط 
جهان به همگان تعلق دارد و قرارگیری فیزیکی مناطق در خطر 
آسیب در موقعیت جغرافیایی خاص، در کشور یا شهری خاص، 
دوش  بر  را  مناطق  این  نگهداری  مسئولیت  سنگین  بار  فقط 

شهروندان و اهالی آن کشور بیشتر می کند.
و  درمانی  بین المللی،  سایت  یک  عنوان  به  نمکدان  غار  وجود 
ولی  است  قشم  جزیره  مختص  که  است  ظرفیتی  گردشگری 

حفظ و نجات آن از آسیب، وظیفه ای ملی و بین المللی است.

ثانیه های مخرب عمر ژئوسایت نمکدان قشم
مدیرکل جهاد کشاورزی هرمزگان در حالی از اخذ استعالمات 
الزم از اداره کل میراث فرهنگی و شیالت هرمزگان خبر داد که 
عمال میراث فرهنگی استان می گوید هیچ گونه حریم مشخصی 

برای محدود ژئوسایت مذکور در دست ندارد.
را  واگذاری  این  از  کشاورزی  جهاد  هدف  باقرزاده،  علی 
درآمدزایی برای مردم دانسته و اضافه کرده است: باید از طریقی 
برای مردم درآمدزایی کنیم و چون دانش ایجاد حوضچه های 
متراکم را نداریم، در حال حاضر مجبوریم از فناوری های موجود 

استفاده کنیم.
شیالت  مدیر  عبدالهی،  حامد  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم، نخستین پروژه پرورش 
بهره برداری رسیده  به  در جزیره  متراکم، سال گذشته  میگوی 
و به دلیل کمبود زمین در منطقه، فقط به مزارعی مجوز داده 

می شود که به این شیوه به پرورش میگو بپردازند.

6کیلومتری  فاصله  از  هرمزگان  شیالت  مدیر  طرفی،  از 
و حبیب  نمکدان خبر می دهد  غار  تا دهانه  واگذار شده  مزارع 
تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز از رعایت 
حریم های قانونی از روستای کانی و سواحل و دریا خبر داده و 
بر فاصله 6کیلومتری حوضچه های پروش های پرورش میگو با 
غار نمکدان تاکید کرده و ادامه می دهد: این زمین ها با تاالب 
با روستای کانی  از دریا و دو کیلومتر  خورخوران یک کیلومتر 

فاصله دارد.
وی که به همراه سایر مسئوالن استان و شهرستان قشم، پس از 
انتشار اعتراضات مردمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها برای 
بازدید این ژئوسایت منحصربه فرد عازم جزیره شده بود، بعد از 
بازدید از گنبد نمکی و غار نمکدان و همچنین سایت پرورش 
میگو در نزدیکی روستای کانی، بر حفظ فاصله قانونی این طرح 
از یک  فاصله 2کیلومتری  آیا  اما  دارد!  تاکید  کانی  از روستای 
پرورش  از  ناشی  نامطلوب  بوی  انتشار  عدم  متضمن  روستا، 
به  مزارع  این  پساب  ورود  از  یا  و  است  سنتی  شیوه  به  میگو 
این  در  زمین  حاصلخیزی  رفتن  بین  از  و  زیرزمینی  الیه های 

روستا جلوگیری می کند؟!
در صورتی که به اذعان حبیب تازیانی با توجه به گذر و حرکت 
آب به نظر مشکل خاصی در زمینه پرورش میگو در این منطقه 
به وجود نخواهد آمد، اما به سرعت و یقین نمی توان در خصوص 
این پروژه و ژئوسایت گنبد نمکی و غار نمکدان اظهار نظر کرد!
تمامی اینها در حالی است که مدیر ژئوپارک جهانی قشم فاصله 

این زمین ها را تا مرز گنبد نمکی، تنها 300متر عنوان می کند.
دهانه  در  که  است  درست  شناسی،  زمین  کارشناسان  نظر  از 
ژئوسایت  اما، حریم  نگرفته  تخریبی صورت  فعال  نمکدان  غار 
گنبد نمکی، تا شعاع 10کیلومتری این دهانه ادامه دارد و برای 
جلوگیری از آسیب به این ساختار و حفظ کارت سبز ژئوپارک 

جهانی قشم، نباید هیچ تخریبی در این حریم اتفاق بیفتد.
کمیته  عضو  عناوین  که  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر  گفته  به 
ارزیاب  و  یونسکو  ملی  کمیسیون  ژئوپارک های  و  زمین  علوم 
می کشد  یدک  نیز  را  ژئوپارک ها  امور  در  یونسکو  بین المللی 
سایر  تایید  و  بررسی  کارشناس  عنوان  به  یونسکو  توسط  و 
ژئوپارک های جهان معرفی شده، واگذاری های صورت گرفته در 
محدود غار نمکی، خالف مقررات سازمان جهانی یونسکو است.
وی می افزاید: با توجه به بازبینی مجدد وضعیت ژئوپارک جهانی 
یونسکو،  سوی  از  سال 99  در  سبز  کارت  تمدید  برای  قشم 
این  منطقه  ژئوسایت  برترین  در  گرفته  صورت  تخریب های 
را  قشم  نمکی  غار  و  کرد  خواهد  مواجه  مشکل  با  را  موضوع 
با 6هزار و 500متر طول که به عنوان طوالنی ترین غار نمکی 

جهان شناخته می شود را در معرض تخریب قرار خواهد داد.
ژئوپارک جهانی قشم، تنها ژئوپارک خاورمیانه و جنوب غربی 
آسیاست که از سوی سازمان جهانی یونسکو به عنوان ممیزی 
برای ژئوپارک های آینده این محدوده معرفی شده تا به توسعه 
آینده این منطقه از دنیا کمک کند؛ بنابراین نگهداری کارت سبز 
برای جمهوری اسالمی ایران و ادامه حضور در سازمان جهانی 

یونسکو و حفظ حق رای ایران در جهان بسیار مهم می نماید.
سوی  از  شده  واگذار  میگوی  پرورش  مزرعه  می رسد  نظر  به 
استان در صورت احداث، عالوه بر تخریب سازه زمین شناسی 
این ژئوسایت و وارد کردن آسیب جدی به ساختار گنبد نمکی، 
به دلیل واقع شدن در حریم حفاظتی، رای منفی یونسکو را برای 

ژئوپارک جهانی قشم به همراه خواهد داشت.
شناخته  ژئوسایت ها  برای  حریم  یونسکو، سه  دستورالعمل  طبق 
توسعه  حریم  و  حفاظتی  حریم  اصلی،  حریم  شامل  که  می شود 
است و قرارگیری این زمین های واگذار شده در حریم حفاظتی، با 
دستورالعمل های یونسکو در تناقض بوده و تمام تالش های منطقه 

آزاد قشم را برای تمدید کارت سبز این پارک، از بین خواهد برد.

جامعه محلی، نیازمند توسعه اقتصادی پایدار است
و اما برای پرداختن به مبحث درآمدزایی مزارع پرورش میگو با 
اشتغال زایی و منابع ارزی که به همراه دارد را باید با اشتغال زایی 
و درآمد ارزی حاصل از ورود گردشگران خارجی و داشتن حق 

رای در کرسی جهانی یونسکو نیز مورد مقایسه قرار داد.
برابر  در  کشور  حیثیت  بگذریم،  که  ارزی  و  ریالی  بحث  از 

نیز  آیندگان  برای  طبیعی  و  ملی  منابع  پاسداشت  و  جهانیان 
موردی است که مقایسه را از وادی دنیای مادی به وادی دنیای 

معنوی می کشاند.
در این خصوص هم مدیر ژئوپارک جهانی قشم با اشاره به شعار 
تولید  رونق  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  و  سال 
توسعه  با  کشور  اقتصاد  توسعه  گفت:  کشور  اقتصاد  توسعه  و 
اقتصاد جامعه محلی همراه است و زمانی تحقق خواهد یافت 

که پایدار باشد.
به گفته وی، واگذاری بخشی از زمین ها در محدوده ژئوسایت 
و  َدَرکو  روستاهای  اطراف  زمین های  همچنین  و  مذکور 
اطراف  بندهای  و  با شور کردن آب های سطحی و سد  کانی، 
شده،  باغی  و  زراعی  اراضی  بردن  بین  از  باعث  روستاها،  این 
پرورش  پساب  و  تعفن  بوی  از  ناشی  آلودگی های  با  همچنین 
میگو به شیوه سنتی، موجبات مهاجرت ساکنان این دو روستا به 

ویژه روستای کانی را فراهم خواهد کرد.
به  بزرگی  آسیب های  مزرعه،  این  راه اندازی  در صورت  ظاهرا 
محیط اطراف وارد می شود؛ فاضالب آن وارد منطقه گردشگری 
ژئوپارک قشم شده، بوی بد آن نیز روستای کانی و سکنه آن 
را تحت تاثیر قرار می دهد  و چه  بسا باعث مهاجرت ساکنان 
این روستا شود. اگر قرار بود به توسعه پایدار فکر شود، باید این 
مسائل در نظر گرفته می شد؛ اینها همه به معنی توسعه ناپایدار 

است و نه توسعه پایدار!
توسعه  برای  زمین  300هکتار  و  هزار  یک  بردن  زیرکشت  به 
به  با آسیب به صنعتی دیگر، عملی غیرمنطقی  یک صنعت و 
نظر می رسد، در حالی که با توجه به تکنولوژی و فناوری های 
روز می توان رشد و گسترش هر دو صنعت شیالت و گردشگری 

را تضمین کرد.
یکی  به  را  قشم  جزیره  علمی،  و  به روز  روش های  از  استفاده 
از قطب های پیشرو در حوزه خدمات صیادی و چرخه شیالت 
بهره وری  افزایش  تولید،  زمان  کاهش  است.  کرده  بدل  کشور 
تبدیل  بهینه سازی ضریب  و  پرورشی  افزایش دوره های  تولید، 
مزیت های  مهم ترین  از  جهانی  بازار  به  ورود  برای  محصول 

پرورش میگو به شیوه متراکم در جزیره قشم است.
بررسی فنی طرح های سرمایه گذاری در حوزه شیالت و پرورش 
میگو در کنار حفظ مسائل محیط زیستی و رعایت حریم های 
ژئوپارک جهانی قشم مهم ترین  قانونی سایت های گردشگری 

شاخص های اعطای مجوز فعالیت در این حوزه ها است. 
نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
توسعه  به  برای دستیابی جامعه محلی  زمینه سازی  درخصوص 
برای  ملی  سرمایه  یک  قشم  جهانی  ژئوپارک  می گوید:  پایدار 
انجام  نباید به صرف  آینده است و ما  تمام کشور و نسل های 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی، بدون انجام مطالعات کافی، آینده 

این سرمایه ملی را فدا کنیم.
در  گرفته  صورت  واگذاری های  در  عبدالهی ،  حامد  گفته  به 
محدوده غار نمکدان هیچ مطالعه کارشناسی درباره طرح فنی، 
توانمندی مالی و حتی موارد مربوط به محیط زیست و ژئوپارک 
سوی  از  میگو  پرورش  مزرعه  راه اندازی  برای  قشم  جهانی 
سازمان منطقه آزاد قشم صورت نگرفته که می تواند منجر به 

از بین رفتن صنعت گردشگری و حتی زندگی روستایی شود.
شیوه  به  کشور  مختلف  نقاط  در  میگو  پرورش  می افزاید:  وی 
سنتی انجام می شود، اما در جزیره قشم با توجه به محدودیت 
شیوه  به  میگو  پرورش  طرح های  با  اولویت  زمین،  در  موجود 
در  زمین  هکتار  واگذاری صدها  است.  متراکم  فوق  و  متراکم 
جزیره قشم از سوی استان آن هم در محدوده حریم سایت های 
ژئوپارک جهانی قشم برای پرورش میگو به شیوه سنتی، نشانه 
عدم توجه یا نبود استعالم های کافی برای راه اندازی این پروژه 
تمدن  و  روستایی  بافت  نابودی  باعث  درازمدت  در  که  است 

انسانی خواهد شد.
فناوری  و  دنیا  روز  فنی  دانش  از  قشم  بهره مندی  به  عبدالهی 
جدید پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم اشاره کرده 
نیز زمین های مساعدی  و می گوید: در اطراف جنگل های حرا 
برای پرورش میگو وجود دارد، اما مدیریت شیالت و کشاورزی 
پرسودترین  و  بهترین  هیچگاه  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
طرح های پرورش میگو در آن منطقه را به واسطه وجود ذخایر 
محیط زیستی و گردشگری ارزشمند به تصویب نرسانده است.

و  دانسته  ملی  وظیفه  را یک  قشم  ژئوپارک جهانی  وی حفظ 
این  حفظ  به  موظف  سازمان ها  و  نهادها  تمام  می کند:  اضافه 
طبق  گرفته  صورت  واگذاری های  حتی  و  هستند  ملی  ثروت 
تفاهم نامه از سوی استان هم باید با هماهنگی و کسب نتیجه 
صورت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  استعالم  مثبت 
غار  در حریم  موجود  میگو  پرورش  زمین  درباره  که  می گرفت 

نمکدان این اتفاق نیفتاده است.
آزاد قشم،  پیش بینی شده سازمان منطقه  براساس طرح جامع 
محیط  قشم،  جهانی  ژئوپارک  به  مربوط  محدوده های  تمامی 
زیست، گردشگری و حتی نفت و انرژی مشخص شده و تمامی 
مورد  و  شده  نیازسنجی  طرح  این  براساس  باید  واگذاری ها 

استعالم قرار گیرد.

نقش سازمان منطقه آزاد قشم
 به عنوان متولی امر چیست؟

در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  که  بود  گذشته  سال  آذر ماه 
تشکیل  خواستار  کرد،  منعقد  استان  با  که  تفاهم نامه ای 
کمیسیونی مشترک برای واگذاری زمین ها، جانمایی سندهای 

رفسنجان و انتقال زمین های دولتی به نام این سازمان شد.
این تفاهم نامه با هدف تثبیت اعمال نظر و متولی بودن سازمان 
از  زمین ها  واگذاری  امر  در  قشم  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  منطقه 

سوی استان منعقد شد.
اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مستغالت  و  امالک  مدیر 
قشم  آزاد  منطقه  می گوید:  آزاد  منطقه  این  تاسیس  تاریخ  به 
و  ویژه  منطقه  بعد،  سال  پنج  و  رسید  ثبت  به  سال 1370  در 

مصائب عدم مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، گریبانگر ژئوپارک جهانی قشم:

میراث ملی، قربانی چندگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد
اقتصادی قشم نیز به ثبت رسید. از زمان آغاز به کار اداره منابع 
تاریخ  این تفاهم نامه در  انعقاد  تاریخ  تا  طبیعی در جزیره قشم 
توسط  قشم  جزیره  اراضی  از  زمین  400هکتار  14آذرماه 97، 

استان به سرمایه گذاران مختلف واگذار شده بود.
آزاد  منطقه  سازمان  تفاهم نامه  انعقاد  از  هدف  دیرستانی  احمد 
و ویژه اقتصادی قشم با استان را تشکیل کمیسیون مشترکی 
برای این واگذاری ها بیان کرده، می افزاید: طبق این تفاهم نامه، 
سازمان  مشورت  و  تایید  با  باید  گرفته  صورت  واگذاری های 
منطقه آزاد قشم صورت گیرد؛ این در حالی است که بعد از انعقاد 
تفاهم نامه مذکور، شاهد واگذاری بیش از یک هزار و 200هکتار 
به  استان هرمزگان  از سوی جهاد کشاورزی  در جزیره،  زمین 
با سازمان  سرمایه گذاران بدون هیچ گونه هماهنگی و مشورت 

منطقه آزاد قشم بوده ایم.
وی برلزوم اعمال نظر کارشناسی سازمان منطقه آزاد قشم برای 
واگذاری زمین ها براساس طرح جامع جزیره تاکید کرده و ادامه 
با  و  متولی  نهاد  عنوان  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  می دهد: 
سیاست های  مختلف،  حوزه های  در  ماهر  کارشناسان  داشتن 
که  کرده  برنامه ریزی  جامع  طرح  با  منطبق  را  خود  توسعه ای 
این  خروج  به  منجر  استان  هماهنگی  بدون  نظرهای  اعمال 

منطقه از مسیر توسعه ای خود خواهد شد.  
در  اقدامی  اختیارات صورت گرفته، هرگونه  تفویض  با  منطبق 
استعالم و مشورت کارشناسان مربوطه در  با  باید  جزیره قشم 
سازمان منطقه آزاد قشم صورت گیرد؛ در حالی که در پرونده 
این  نمکدان،  ژئوسایت  در  میگو  پرورش  اراضی  واگذاری 

استعالم ها از اداره های استان صورت گرفته است.
این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
حریم  در  میگو  پرورش  پروژه  سرمایه گذار  می گوید:  خصوص 
ژئوسایت غار نمکدان قشم هیچ یک از مجوزها و استعالم های 
است.  نکرده  دریافت  واحد  این  از  را  صنعت  این  نیاز  مورد 
در  میگو  پرورش  مزرعه  راه اندازی  و  سرمایه گذاری  متقاضیان 
قشم ابتدا باید درخواست خود را به مدیریت شیالت و کشاورزی 

این سازمان ارائه کنند تا مراحل بررسی آن انجام شود.
و  مالی  توانمندی  فنی،  بررسی طرح  می افزاید:  عبدالهی  حامد 
بخشی  تنها  سرمایه گذار،  سوی  از  درخواستی  زمین  موقعیت 
در حوزه  درخواست سرمایه گذاری  بررسی های  و  استعالم ها  از 
شیالت و پرورش میگو در منطقه آزاد قشم می باشد. در صورت 
مثبت بودن موارد اشاره شده، استعالم های مربوط به حریم های 
در  جزیره  زیست  محیط  و  گردشگری  قشم،  جهانی  ژئوپارک 
کمیسیون ماده5 و با تصویب این کمیسیون، فرآیند جانمایی و 

تخصیص زمین اجرایی می شود.
به گفته وی، در مورد مزرعه پرورش میگو واقع شده در حریم 
از  مراحل  این  از  کدام  هیچ  متاسفانه  نمکدان،  غار  ژئوسایت 
طریق مدیریت های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم طی نشده 
و هیچ استعالمی از مدیریت شیالت و کشاورزی این سازمان 

اخذ نگردیده است.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم نیز در این زمینه می گوید: دغدغه 
اصلی ما از یک سال پیش، واگذاری زمین ها در قلمرو ژئوپارک 
است. این واگذاری ها معموال به دو صورت انجام می شود؛ یا از 
طریق سازمان منطقه آزاد قشم با روال مشخص اداری که در 
این صورت از اداره ژئوپارک، معاونت ها و مدیریت های مربوطه 
باشد،  داشته  ژئوسایت ها  با  تعارضی  اگر  تا  می شود  استعالم 

اصالحات و اقدامات الزم انجام شود.
نحوه  در  اصلی  مشکل  می دهد:  ادامه  کاظمی  امری  علیرضا 
دیگر واگذاری ها است که خارج از اختیارات سازمان منطقه آزاد 
کشاورزی  جهاد  هم  عمدتا  و  هرمزگان  استان  توسط  و  قشم 
استان به  عنوان متولی شیالت انجام می شود. زمین های زیادی 
بدون  فرهنگی  میراث  و  زیست  محیط   ژئوپارک،  محدوده  از 
استعالم از سازمان منطقه آزاد قشم، با کاربری مزارع پرورش 
میگو واگذار شده است. مساحت این اراضی زیاد است و تغییری 
که روی چشم انداز ایجاد می کند، بسیار چشم گیر است؛ اتفاقی 
هم که در آن منطقه رخ می دهد برگشت ناپذیر است، یعنی اگر 
یا اصالح کرد.  و  نمی توان جبران  دیگر  پشیمان شوند،  روزی 

نگرانی اصلی ما همین است.

نقش غیرعملیاتی تفاهم نامه های مشترک
مدیر ژئوپارک جهانی قشم اضافه می کند: چند مرحله سازمان 
هرمزگان  استان  در  مربوطه  مسئوالن  با  قشم  آزاد  منطقه 
امضا کرده اند  را  تفاهم نامه هایی  و  داشته  نشست های مشترک 
که هرگونه واگذاری با اطالع این سازمان باشد و واگذاری های 
قبلی هم توسط همین سازمان بازنگری شود تا اگر تداخلی با 
فعالیت های منطقه آزاد به  ویژه ژئوپارک، محیط زیست و میراث 
فرهنگی داشته باشد، تجدیدنظر صورت گیرد؛ ولی متاسفانه از 
نشده  دیده  تفاهم نامه ها  این  به  پایبندی  تاکنون  استان  سوی 

است. 
و  زمین شناسی  کارشناس  عجایبی،  سادات  کیمیا 
میراث  موسسه  مدیرعامل  و  دانشگاه  مدرس  زمین گردشگری، 
زمین شناختی خاورمیانه، درخصوص احداث این مزرعه پرورش 
میگو در حریم ژئوپارک جهانی قشم می گوید: تردید دارم صدور 
مجوزهای این کار کارشناسی شده باشد، چراکه در مناطقی که 
و  نمی شود  داده  کاری  چنین  اجازه  اصال  می شوند،  ملی  ثبت 
در تعجب هستم که چرا کارشناسان میراث نتوانسته اند در این 

زمینه کاری از پیش ببرند.
وی نخستین دلیل برای غیرکارشناسی بودن این اقدام را ثبت 
ملی این محدود دانست و دومین دلیل را آسیب به طوالنی ترین 
غار نمکی جهان در این گنبد نمکی معرفی کرد که کوچک ترین 
کشورمان  جهانی  رکورد  شدن  شکسته  موجب  آن،  به  آسیب 

می شود. 
می دهد:  ادامه  زمین شناسی  کارشناس  و  دانشگاه  مدرس  این 
کرده اند  صادر  را  مجوزها  این  که  افرادی  نیست  معلوم  اصال 
می دانسته اند این منطقه ژئوپارک جهانی است یا خیر! تا جایی 

که من اطالع دارم سازمان منطقه آزاد با بررسی و استعالم از 
کرده  مشخص  میگو  پرورش  برای  را  مناطقی  ژئوپارک  دفتر 
مزارع  احداث  سیستم  این  کل  با  که  است  معنی  بدین  این  و 
که صورت  مکان یابی  اما  ندارد،  وجود  مخالفتی  میگو  پرورش 

گرفته نادرست است.
500میلیون  اطالعات  قشم  نمکی  گنبد  در  وی،  گفته  به 
به  مربوط  تقریبا  که  قشم  جزیره  سن  کنار  در  را  پیش  سال 
یک  مسئله  این  می دهد،  ما  به  است  پیش  سال  50میلیون 
چنین  دنیا  در  اگر  که  است  زمین شناسی  منحصربه فرد  پدیده 
پدیده ای را همراه با یک رکورد جهانی در درونش داشته باشند، 
با شدیدترین تدابیر حفاظتی از آن نگهداری کرده و به  عنوان 
منبعی برای درآمد و ارزآوری در حوزه گردشگری طبیعی از آن 

استفاده می کنند.
ثبت یک اثر به عنوان اثر طبیعی و ملی نشان از منحصربه فرد 
بودن آن منطقه است و درک لزوم پاسداشت تاریخ 500میلیون 
ساله در برابر انتفاع مالی، مطلب پیچیده ای نخواهد بود؛ هر چند 
که در تطبیق با مفاد قانونی نیز ظاهرا کفه به سمت منطقه آزاد 

قشم و ژئوپارک جهانی است.

ورود به هنگام مدعی العموم به موضوع تخریب 
حریم غار نمکدان

خوشبختانه ورود به موقع رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
در هشتم بهمن ماه با صدور دستور ویژه ای خطاب به دادستان 
اطالع  تا  سایت  این  بیشتر  تخریب  جلوی  تا  شد  باعث  قشم 

ثانوی گرفته شود.
این دستور در راستای احقاق حقوق عامه و حفاظت از اراضی 
شدن  محرز  در صورت  تا  گرفت  طبیعی صورت  منابع  و  ملی 
تخلفات احتمالی در صدور مجوزها و یا هرگونه تجاوز به حریم 
آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی، ضمن رسیدگی 
به  مربوطه  مدیران  با  مرتکبین،  و مجازات  به موضوع  قضایی 

لحاظ عدم نظارت برخورد قانونی صورت گیرد.

قانونمداری سازمان منطقه آزاد قشم 
در حوزه واگذاری اراضی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
نیز با اشاره به سخنان معاون اقتصادی استانداری هرمزگان در 
اجاره زمین در قشم به قیمت هر هکتار 450هزار ریال،  مورد 
قانون،  مبنای  بر  و  نیست  شدنی  حراج  قشم  اراضی  می گوید: 
اجاره یا واگذار می شود. قیمت گذاری زمین در ماده 9 و تبصره 
طرح های  دولتی  و  ملی  منابع  اراضی  واگذاری  ضوابط  یک 
کشاورزی، تولیدی و غیرکشاورزی به روشنی مشخص شده و 

نمی  توان براساس سلیقه در مورد آن تصمیم گرفت.
برای  زمین  هکتار  هر  قیمت  می دهد:  ادامه  شیخ زاده  مرتضی 
برای  و  10درصد  حداقل  مبنای  بر  کشاورزی  طرح های 
فعالیت های غیرکشاورزی حداقل 20درصد و حداکثر 100درصد 
به  که  هایی  زمین  و  می شود  محاسبه  منطقه ای  قیمت 
زیرساخت های آب، برق و راه دسترسی نزدیکتری دارند، گران تر 

از اراضی قیمت گذاری می شوند که از این خدمات دور هستند.
به گفته وی، تمام زمین های اجاره ای و یا واگذار شده در قشم 
نیز با طی کردن کامل مراحل قانونی، قیمت گذاری و در اختیار 
سرمایه گذاران قرار گرفته است و حتی برای تاسیساتی که در 
دریافت  هزینه  قانون،  براساس  می دهد،  قرار  طرح ها  اختیار 

می شود.

لزوم تغییر رویه دوگانگی مدیریتی 
به مدیریت یکپارچه 

در  دخالت  با  هرمزگان  استان  مسئوالن  غیرکارشناسانه  اقدام 
واگذاری زمین هایی در منطقه ویژه اقتصادی قشم که تصدی آن 
براساس قانون برعهده سازمان منطقه آزاد قشم است، دوگانگی 
فارس  خلیج  هفتگانه  عجایب  جزیره  که  بود  دیگری  مدیریتی 
را در هفته گذشته در راس اخبار کشور قرار داد تا دوباره توجه 
دولتمردان را به لزوم برقراری مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد 
جلب کند. دخالت هایی که این بار با مطالبه گری مردم جزیره برای 
توقف این واگذاری های غیراصولی همراه بود تا جلوی دریافت 

یک کارت قرمز برای ایران را از سوی جوامع جهانی بگیرد.
ژئوپارک جهانی قشم، سال آینده میزبان ارزیابان یونسکو است 
لیست  از  را  ما  موضوع،  این  روی  حساسیتی  هرگونه  ایجاد  و 

جهانی خط خواهد زد. 
لزوم  برای  به عنوان تحذیری  این خطر  به  اگر  بد نیست  ولی 
بازبینی قوانین مدیریتی در تمامی مناطق آزاد کشور نگاه کنیم 
و  بررسی شده  مناطق  این  در  مدیریت چندگانه  تا چالش های 

راهکاری مناسب تجویز شود.
منطقه،  یک  در  اجرایی  و  حاکمیتی  دستگاه  چند  یا  دو  وجود 
بلکه  تنها باعث عدم هماهنگی در اجرای وظایف می شود،  نه 
نارضایتی جامعه راه به همراه داشته و همچنین موجب هدررفت 

سرمایه های انسانی و مالی دولت خواهد شد.
قشم،  جزیره  در  واقع  قشم  جهانی  ژئوپارک  است،  گفتنی 
نخستین ژئوپارک خاورمیانه است که در سال 1385 به عضویت 
به  و  درآمد  یونسکو  ژئوپارک های تحت حمایت  شبکه جهانی 
انجام  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  وقت  مدیران  ناتوانی  دلیل 
دریافت  با  در دی ماه 1391  ژئوپارک ها،  ثبت جهانی  معیارهای 

کارت قرمز از فهرست یونسکو خارج شد. 
مومنی  حمیدرضا  ورود  با  و  سال 1393  اسفندماه  اواخر  از 
پیگیری  و  تاکید  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  وقت  مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و همراهی شبانه روزی جامعه محلی، 
کارشناسان و مدیران، ژئوپارک جهانی قشم بار دیگر توانست 
کارت سبز یونسکو را دریافت کنند و سرانجام 15اردیبهشت ماه 
سال 1396 در دویست و یکمین نشست ژئوپارک های یونسکو 
سبز  کارت  قشم  جهانی  ژئوپارک  شد،  برگزار  فرانسه  در  که 

گرفت و بار دیگر جهانی شد.
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استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد 

چابهار

توسعه منطقه آزاد چابهار، ابراولويت پارادايميك اقتصاد كشور
دوشنبه 14 بهمن ماه 1398 - 3 فوریه 2020 - شماره  68

بندر چابهار، نگين اقتصاد ايران همان گونه كه در 
راهگشا  ايران  اقتصاد  براي  تحميلي  جنگ  دوره 
بود، امروز نيز مي تواند براي مقابله با تحريم هاي 
داراي  بندر  اين  واقع شود.  موثر  آمريكا  نابخردانه 
تقويت  براي  فرصت ساز  و  استراتژيك  موقعيتي 
ويژه  و  آزاد  مناطق  اقتصاد  بين المللی  جايگاه 

اقتصادي به شمار مي رود. 
اقيانوسي  بندر  اين  در  كه  نيز  چابهار  آزاد  منطقه 
برابر  شش  حدود  به  آن  وسعت  و  گرفته  قرار 
چه  هر  پيشبرد  در  مي تواند  است،  يافته  افزايش 
بيشتر در تحول اقتصاد منطقه موثر واقع شود، به 
طوري كه چشم انداز اقتصادي آن در عصر تحريم 
نوآوري، گسترش و  ترويج  بايد  آمريكا،  ترامپيسم 
نيروهاي  بازآموزي  دوره هاي  كارآفرينی،  تشويق 
كار و جذب استعدادهاي خارجی از طريق تدوين 
برنامه هاي مدون در پيش گرفته شده باشد. الزمه 
آن همانا جذب سرمايه گذاري خارجي است كه به 
دبيرخانه  اقتصادي  معاون  انتخاب  با  نظر مي رسد 
دبير  و  رئيس جمهور  مشاور  بانك  آقاي  سوي  از 
شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، تحقق آن 

بيش از پيش ميسر باشد.
احمد جمالي كه قبال  مديركل دفتر سرمايه گذاري 
كمك هاي  و  سرمايه گذاري  سازمان  خارجي 
با  می تواند  است،  بوده  ايران  فني  و  اقتصادي 
مناطق  مرزهاي  بيرون  از  فرصت سازي  رويكرد 
برساند.  سرانجام  به  عمل  در  را  برنامه  اين  آزاد 
به  امعان  با  را  چابهار  بندر  توسعه  بتواند  بايد  وي 
تحريم ها  با  مقابله  برای  اقتصادی  ظرفيت سازی 

به منزله الگويي براي اقتصاد كشور دنبال كند.
بديهي است به  دنبال اعالم امريكا مبنی بر معاف 
از دور جديد تحريم های دونالد  شدن بندر چابهار 
چابهار  بندر  مهم  فرصت های  از  يكی  ترامپ، 
هندی ها  عالقه مندی  به  توجه  با  توسعه  برای 
پاكستان  گوادر  بندر  در  چينی ها  با  مقابله  برای 
كليدواژه  ظرفيت سازي  اين  است.  خورده  رقم 
شمار  به  كشور  اقتصادي  رشد  و  تحريم  با  مقابله 
مي رود. در شرايط  امروز تحريم و برای مقابله با 
آزاد  مناطق  بايد  چابهار  بندر  طريق  از  تحريم ها 
توسعه  ثقل  مركز  را  چابهار  آزاد  منطقه  ازجمله 
برای  بايد مركزيت توسعه  داد. چابهار  قرار  كشور 
مقابله با تحريم های كشور قلمداد شود. بايد بتوان 
چابهار  در  را  پيرامونی  كشورهای  وارداتی  اقالم 
توليدی  موسسه های  و  شركت ها  و  كرد  توليد 
از  كشور  صادرات  تا  داشت  گسيل  چابهار  به  را 
طريق چابهار به كشورهای همسايه به ويژه هند 

و افغانستان انجام شود. 
بندر  از  بايد  شده،  حاصل  فرصت  اين  كه  حال 
برای  ملي  اقتصاد  فرصت  يك  منزله  به  چابهار 
تعامل با اقتصاد بين المللی نگريست و شرايط آن 
را فراهم كرد. سياست های اقتصادي دولت درباره 
توسعه بندر فرامنطقه ای چابهار بايد جدی تر و به 
منزله ابراولويت پارادايميك مورد توجه قرار گيرد 
تا بتوان فرصت های موجود اقتصاد كشور را از آن 

پهناورترين  از  كه  بلوچستان  و  سيستان  استان 
جغرافيايی  لحاظ  به  می باشد،  كشور  استان های 
كه  است  فراوانی  دارای  هوايی  و  آب  تنوع  دارای 
همين امر سبب به وجود آمدن تنوع غذايی متفاوتی 

در ذائقه مردم منطقه شده است. 
مبادالت  برای  باراندازی  ديرباز  از  كه  منطقه  اين 
تجاری و فرهنگی بوده و با اقوام گوناگونی در داد 
و ستد بوده اند كه شرق و غرب در اين حلقه به هم 
متصل می شده اند و از آنجايی كه مردم اين استان، 
اقوامی كوچ نشين و دامدار بوده اند، سبد غذايی آنها 

نيز بر پايه گوشت گوسفند و يا بز می باشد. 
با توجه به تحقيقات و پژوهش های باستان شناسی، 
سبد غذايی مردم استان سيستان و بلوچستان را غالبا 
غالت، حبوبات، گوشت مانند گندم، جو، عدس، ذرت، 
منابع  البته  است؛  می داده  تشكيل  و...  باقال  ماش، 
موجود به دست آمده از حفريات باستان شناسی در 
شمال و جنوب استان مقداری متفاوت است، زيرا در 
مناطق جنوبی بررسی ها به نسبت شمال كمتر بوده 
به همين دليل اطالعات باستان شناسی درخصوص 
زنجيره غذايی مردمان در گذشته مكران كمتر است. 
مردمی كه در كنار دريا زندگی می كنند، منبع غذايی 
آنها از دريا تامين می شود و مردم كوچ گرد از دام امرار 
با طبيعت اطراف  معاش می كردند و توانسته بودند 
خود ارتباط دوسويه برقرار كنند و هر دو سهم خود را 

از يكديگر داشته باشند. 
سطح  به  توجه  با  هم  گذشته  در  مردم  خوراک 
غذاهايی  نوع  از  اين  كه  است  بوده  آنها  درآمدی 
هنوز  ها  سده  و  قرن ها  گذشت  از  بعد  كه  است 
خشك  )گوشت  تباهگ  ازجمله  گذشته  مانند 
شده( كه به قوت باقی مانده است و دليل اين امر 
به اصول و  پايبند  را هنوز  مردمانی است كه خود 
وجود  با  حتی  می دانند.  خود  گذشتگان  روش های 

طريق به فعل درآورد. 
چابهار  آزاد  منطقه  ماموريت های  و  اهداف  تحقق 
به منزله اهرم توسعه پيرامونی و تقويت ارتباط با 
به  از پيش  افغانستان و هند می تواند بيش  كشور 
روابط  گسترش  و  جديد  شغلی  فرصت های  ايجاد 
محور  كه  به  ويژه  كند؛  كمك  ۳كشور  اقتصادی 
گرفت.  جدی تر  بايد  اين  باره  در  را  شرق  توسعه 
بی شماری  ظرفيت های  دارای  چابهار  آزاد  منطقه 
و  ترانزيتی  محور  انرژی،  هاب  زمينه های  در 
و  ميانه  آسيای  كشورهای  به  صادرات  مجدد 
سايت  كشور،  شرق  تجاری  محور  افغانستان، 
استراتژيك  كاالهای  ذخيره سازی  و  نگهداری 
معدنی،  صنايع   غذايی،  صنايع   خوشه  نياز،  مورد 
مبتنی  توليدات  خودروسازی،  صنايع  پتروشيمی، 
ارزش  افزوده  با  و   ITC خدمات و  دريا  اقتصاد  بر 

باال است.
امريكا دليل معاف شدن پروژه توسعه بندر چابهار 
اعالم  افغانستان«  اقتصادی  توسعه  به  »كمك  را 
كرده است. براساس اين گزارش، ساخت خط  آهن 
بندر چابهار كه مورد استفاده كشور افغانستان قرار 
خواهد گرفت، ازجمله موارد استثنا در تحريم های 
حالی  در  معافيت  اين  است.  شده  عنوان  امريكا 
اعالم شده كه براساس انتظار مقامات كاخ سفيد، 
از اين خط  آهن قرار است محصوالتی مانند غذا 
همسايه  به  نيستند،  تحريم ها  مشمول  كه  دارو  و 

ايران ارسال شود. 
شايان ذكر است در چند سال گذشته ظرفيت های 
همكاری ايران و افغانستان با هندوستان از طريق 
افزايش  ۳كشور  اين  ميان  سه جانبه  تفاهم نامه 
يافته است. اين همكاری در واقع می تواند فرصتی 
چابهار  فرامنطقه اي  بندر  توسعه  برای  مناسب 
باشد. اين بندر ازجمله مهم ترين مناطق آزاد ايران 
سرمايه گذاران  توجه  مورد  كه  مي رود  شمار  به 
به  را  آنها  و  گرفته  قرار  هندي  و  افغانستانی  

حال  هم  و  گذشته  در  هم  كه  خشكسالی هايی 
اتفاق افتاده، مردم اين سرزمين اصالت غذايی خود 
از  كه  خوراک هايی  آن  كنار  در  و  نموده  حفظ  را 
طبيعت می گرفته اند باعث وابستگی بيشتر مردم به 

طبيعت اطراف خود شده است، مانند سبزک. 
خوراک های سنتی هم مانند آداب و رسوم هر قوم 
آيندگان  به  شفاهی  صورت  به  نسل  به  نسل  كه 
آن رسيده نيز دارای پيشينه ای بوده كه روش های 
از  بسياری  كه  است  مطلب  اين  گويای  نيز  پخت 
خوراک هايی كه در اين منطقه طبخ می شود و در 
از  و  سنتی  كامال  است،  شده  آورده  پژوهش  اين 
قرن ها پيش به همان سبك و روش باقی مانده و 
همچنان اصالت خود را نيز حفظ نموده است )انوان 
نان های سنتی( كه بسياری از آنها در فهرست آثار 

ترغيب  تجاری  و  اقتصادی  فعاليت های  انجام 
زمينه  در  آزمايشی  نمونه  منطقه  اين  است.  كرده 
آب های  به  برای دسترسی  افغانستان  فعاليت های 
آزاد و اقيانوسی است كه می تواند ظرفيت های اين 
كشور را در حوزه های كشاورزی، صنعتی و معدنی 
برای تعامل با جهان امروز به فعليت درآورد. كشور 
هند نيز در يك بازی برد- برد به  دنبال استفاده از 

اين فرصت بين المللی برای رقابت با چين است.
از تحريم ها كه  بندر چابهار  استثنا شدن  اعالم  با 
ايران،  به  شمار می رود، ۳كشور  بين المللی  فرصتی 
سال  چند  در  می شوند.  بهره مند  هند  و  افغانستان 
مواصالتی  زيرساخت های  از  بسياری  گذشته 
ويژه  منطقه  تا  زاهدان  مسير  در  نقل  و  حمل   و 
ساخت  است.  گرفته  قرار  انجام  حال  در  سرخس 
افزايش  چابهار- زاهدان،  راه آهن  خط  يك  مرحله 
ميزان  به  چابهار  بندر  بارگيری  و  تخليه  ظرفيت 
8.5ميليون تن در سال و اصالح و توسعه محدوده 
شهيد  و  بهشتی  شهيد  مهم  بندر  دو  پيوستن  و 
شوراي  مجلس  مصوب  واحده  ماده  در  كالنتری 
از  نشان  همگی  چابهار،  آزاد  منطقه  به  اسالمي 
منطقه  اين  فعال سازی  برای  دوازدهم  دولت  عزم 
حضور  برای  افغانستان  كشور  با  مستمر  تعامل  و 

سرمايه گذاران افغانستانی و هندی است. 
در اين  باره بايد كارگروه مشتركی بين نمايندگان 
آزاد  منطقه  در  هند  و  افغانستان  ايران،  ۳كشور 
توسعه ای  راهبردهای  و  شود  تشكيل  چابهار 
درآورد.  اجرا  مرحله  به  هميشه  از  مطمئن تر  را 
می تواند  چابهار  بندر  در  مشترک  كارگروه  ايجاد 
زمينه های بازرگانی و خدماتی و صنعتي را سرعت 
بخشيده و فعاليت های تجاری و ترانزيت را ميان 
۳كشور از طريق منطقه آزاد چابهار توسعه دهد. به  
ويژه بر ظرفيت های بی شمار ايران برای مقابله با 
تحريم ها در بخش های كشاورزی، صنعت و معدن 
تاكيد كرده و چابهار را مخزن توسعه كشور برای 

ملی ناملموس به ثبت رسيده است )چنگال، امباگ( 
كه اصالت و پيشينه اين استان را بيان می كند. 

با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  اساس،  همين  بر 
پايدار  توسعه  هدف  با  و  منسجم  برنامه ريزی 
پخت  استانداردسازی  و  منطقه  در  گردشگری 
برگزاری  به  اقدام  چابهار،  محلی  نان ها  و  غذاها 
در  غذا  گردشگری  ملی  و  منطقه ای  جشنواره های 
سال  در  كه  طوری  به  است؛  نموده  جاری  سال 
جاری استاندارد 100نوع از غذاها و نان های محلی 

در منطقه تعيين شده است .

نگاهی به قابليت ها و موانع توسعه 
گردشگری در چابهار

چابهار به دليل دارا بودن موقعيت جغرافيايی خاص ، 

مقابله با تحريم های نابخردانه امريكايی قرار داد. 
برنامه توسعه  باالدستی  اسناد  گفتنی است كه در 
اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه  و  مكران  سواحل 
به   مكران  سواحل  كشور،  فرهنگی  و  اجتماعی 
10ميليون  بيش  از  ميزبان  بايد  چابهار  مركزيت 
باالدستی  محصوالت  تن  ۳0ميليون  و  فوالد  تن 
اين  كه  باشد  پتروشيمی  صنايع  پايين دستی  و 
خواهد  امكان پذير  چابهار  بندر  توسعه  با  هدف 
اكثر  پايلوت  می تواند  منطقه  اين  عالوه،  به  بود. 
فعاليت های اقتصادی كشور برای توليد و صادرات 
بوده و عزم ملی را می طلبد. چابهار اكنون نگينی 
آن جمع  پيرامون  در  بايد  اقتصاد كشور  كه  است 

شده و از مزايای بين المللی آن بهره مند شود.
بنادر  الحاق  در توجيه تصويب اليحه ماده واحده 
شهيد بهشتی و شهيد كالنتری به محدوده منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی چابهار كه در جلسه ۳1تيرماه 
شهريورماه سال گذشته به تصويب هيات وزيران 
رسيده و از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی 
ارائه شده است، به جذب سرمايه گذاری، تحريك 
و  جهانی  بازارهای  به  كاال  صادرات  و  توليد 
همچنين با توجه به اينكه مناطق آزاد دنيا متصل 
هستند  خود  محدوده  در  بندر  يك  به  وابسته  و 
چابهار  آزاد  منطقه  متقابل  بهره مندی  برای  نيز  و 
مزايا  از  كالنتری  شهيد  و  بهشتی  شهيد  بنادر  و 
نقل  و  حمل  سهم  افزايش  و  يكديگر  امكانات  و 
حلقه ای  عنوان  به  جهان  و  منطقه  در  دريايی 
از  حداكثری  استفاده  توزيع،  و  تامين  زنجيره  از 
خطوط  جذب  در  بندر  دو  اين  جغرافيايی  ظرفيت 
كشتيرانی و ايجاد تسهيالت برای جذب كاالهای 
همچنين  و  افغانستان  و  ميانه  آسيای  ترانزيتی 
كمك به اشتغال زايی منطقه و محور شرق كشور 

اشاره شده است.
بنادر  الحاق  واحده  ماده  اليحه  تصويب  با 
آزاد  منطقه  به  كالنتری  شهيد  و  بهشتی  شهيد 

به لحاظ بصری تفاوت چشمگيری با ديگر شهرهای 
استان سيستان و بلوچستان دارد و از همين منظر 
در تابستان از هوای بسيار خوبی برخوردار است و 
ايران بشمار می رود و در زمستان  خنك ترين بندر 
ديدنی  مكان های  بهترين  از  و  بندر  گرمترين  نيز 

كشور به حساب می آيد.
سيستان  استان  جنوب  در  چابهار  شهرستان 
و  ساحلی  بكر،  مناطق  از  يكی  بلوچستان،  و 
چابهار،  زيبای  منطقه  است.  ايران  استراتژيك 
توجهی  قابل  و  زيبا  بسيار  گردشگری  جاذبه های 
دارد و ازجمله آن می توان به ساحل 100كيلومتری 
كوه های  آن  پشت  در  كه  كرد  اشاره  گواتر  خليج 
اين  به  خاصی  جذابيت  كه  دارد  وجود  مريخی  

منطقه داده است.
آزاد  منطقه  تجاری،  لحاظ گردشگری  از  همچنين 
چابهار به دليل همجواری و راه داشتن به آب های 
به  هند  اقيانوس  دروازه  كه  اين   همچنين  و  آزاد 
ايران به شمار می رود، توانسته تاثير زيادی به لحاظ 

اقتصادی در اين منطقه داشته باشد.
دوره  به  متعلق  كه  رسول  سيدغالم  مقبره 
ميوه های  با  كه  حرا  جنگل های  است،  سلجوقيان 
و  دارد  هندوستان  چون  اقليمی  گرمسيری اش 
منطقه  اين  ميان  تمايز  باعث  كه  درياچه صورتی 
از  است،  عمان  دريای  با  مجاور  مناطق  ديگر  با 
ديگر جاذبه های گردشگری سيستان و بلوچستان 

شمرده می شوند.
يكی از بناهای تاريخی ساحل چابهار، قلعه تيس 
واقع  تيس  گردشگری  روستای  كنار  در  كه  است 
در  ايران  مهم  بنادر  از  يكی  تيس،  است.  شده 
و  است  بوده  زمان هخامنشيان  در  مكران  دريای 
پيشتر به آن تيز می گفته اند. در آن دوران، كاالها 
از آسيای شرقی و هند به بندر تيس می آمده اند و 
به مناطق مختلف خاورميانه، آسيای ميانه و قفقاز 
فرستاده می شدند. تيس در سده های اوليه اسالمی 
نيز بندری مهم بوده است، ازجمله مقدسی مورخ 
سده چهارم هجری از رونق اين بندر سخن رانده 

از  بتواند  منطقه  اين  می شود  پيش بينی  چابهار، 
با  مقابله  برای  خود  استراتژيك  موقعيت های 
تحريم در خدمت به اقتصاد كشور موثر واقع شود 
و بيش از پيش رنگ و بوی منطقه آزادی به خود 
بگيرد؛ ساز و كاری كه بيش از گذشته بايد مورد 
داخل  در  كشور  اقتصادی  دست اندركاران  توجه 

سرزمين اصلی قرار گيرد.
ديگر  از  نيز  چابهار  بندر  توسعه  طرح  تصويب 
آن،  تحقق  با  كه  بود  مجلس  قانونی  مصوبات 
متناسب  رويكردی  چابهار  آزاد  منطقه  عمل  در 
معطوف  آزاد  منطقه  نقش پذيری  واقعيت های  با 
المللی  بين  و  منطقه ای  هدف  بازارهای  جذب  به 
پيدا خواهد كرد؛ رويكردی كه حمايت های اجرايی 

دولت و ساير قوا را در عمل می طلبد.
بندر چابهار در واقع كم هزينه ترين، مطمئن ترين و 
كانون  دو  بازارهای  اتصال  برای  مسير  ايمن ترين 
جمعيتی جهان شامل ۲1كشور حوزه اقيانوس هند 
با حدود جمعيتی ۲ميليارد نفر و كشورهای آسيای 
با حدود جمعيتی  اروپا  تا شرق  قفقاز  ميانه، حوزه 
800ميليون نفر است. در اين اليحه كه در آخرين 
اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  عالی  جلسه شورای 
بنادر  چابهار،  شهر  بود،  شده  تصويب  سال ۹۷  در 
شهيد بهشتی و شهيد كالنتری، شهر جديد تيس، 
يك نقطه منفصل 5هزار هكتاری در مرز ريمدان 
)مرز ايران و پاكستان( و دره ليپار در شرق چابهار 
ملحق  چابهار  آزاد  منطقه  به  يكجا  به صورت 
منطقه  فعلی 1۴هزار هكتاری  و محدوده  می شود 

آزاد چابهار به ۶۷هزار هكتار افزايش می يابد.
منافع  تامين  راستای  در  چابهار  بندر  از  استفاده 
اقتصادی كشور برای جذب بازار افغانستان و هند 
می تواند از موارد مهم تصويب اليحه توسعه بندر 
تحريم های  معافيت های  از  استفاده  برای  چابهار 

آمريكا قلمداد شود.
بندر  توسعه  درباره  برنامه ريزی  جهت،  اين  از 
بايد  ابراولويت  صورت  به  چابهار  فرامنطقه ای 
مطمح نظر دستگاه های اجرايی دولت در سرزمين 
اصلی قرار گيرد تا بتوان فرصت های موجود اقتصاد 
از طريق اين بندر به فعليت درآورد؛ آن  كشور را 
هم در شرايطی كه هر ظرفيتی بايد بتواند در قالب 
چابهار  بندر  توسعه  آيد.  شمار  به  ممتاز  فرصتی 
برای  كشور  زيرساختی  و  اقتصادی  ابراولويت 
آمريكايی محسوب می شود.  تحريم های  با  مقابله 
نمايندگان  سوی  از  دوگانه  لوايح  اين  تصويب 
در  تاثيرگذار  پارادايمی  ايجاد  راستای  در  مجلس 
معطوف  رويكرد  با  كشور  اقتصادی  توسعه  روند 
نگاه  است كه می تواند  آزاد  مناطق  كار  و  به ساز 
مثبت به اهميت مناطق آزاد را در پيشبرد اقتصاد 

كشور به اثبات برساند.
و  بهشتی  شهيد  بندر  الحاق  اليحه  اخير  تصويب 
و  چابهار  آزاد  منطقه  محدوده  به  كالنتری  شهيد 
اليحه توسعه بندر چابهار از مصوبات تازه مجلس 
مطمئن  كاری  و  ساز  واقع   به  اسالمی  شورای 
ترامپيسم  نابخردانه  تحريم های  با  مقابله  برای 
اين  تصويب  چند  هر  می آيد؛  شمار  به  آمريكايی 
بندر  می گرفت.  انجام  اينها  از  زودتر  بايد  لوايح 
پارادايميك  ابراولويت  حاضر  حال  در  چابهار 

اقتصاد كشور به شمار مي رود.

است  كنارک  شهرستان  كنار  در  »درک«،  است. 
آنجا نخل خرما، ماسه كوير و دريا  و می توان در 
كنار  در  را  است  متفاوت  طبيعت  از  المانی  كه  را 

هم ديد.
از  بودن  دور  منطقه،  اين  ضعف  نقاط  مهم ترين 
مركز كشور و گران بودن سفر به استان سيستان و 
بلوچستان است و پيشنهاد می شود نوار ساحلی بايد 
بيشتری  رفاهی  و  بهداشتی  زيرساخت ها و خدمات 
داشته باشد و بايد با توجه به ظرفيت قابل توجه و 
برنامه های  دارد،  وجود  منطقه  اين  در  كه  عظيمی 
قابليت  به  عنايت  با  خدماتی  و  رفاهی  گردشگری، 
ورزش های  انجام  استعداد  داشتن  لحاظ  به  منطقه 
ايجاد رضايت  راستای  در  دريايی  مهيج  و  تفريحی 

گردشگر بيشتر شود.

ضرورت  ایجاد مجتمع های رفاهی 
و بهداشتی، كمپينگ ها و توجه به 

طبيعت گردی
طبيعت زيبا است و زيبايی های خاص اين منطقه را 
تمام بازديدكنندگان اذعان می كنند، اما برای جذب 
ضروری  نيازهای  و  اوليه   موارد  بيشتر،  توريست 
يك گردشگر بايد فراهم شود. مهيا شدن امكانات 
مجتمع  ايجاد  رفاهی،  مجتمع های  ايجاد  ازجمله 
خدماتی بهداشتی، ايجاد كمپينگ ها و فراهم آوردن 
آن  طبيعت گردی  برای  الزم  برنامه های  و  شرايط 
هم در كوه های مريخی، سفری امن و لذت بخش را 

برای مسافر به دنبال دارد.
الزم است تمهيداتی در راستای حفظ منظر زيبای 
مثال  عنوان  به  شود؛  انجام  تاريخی  يا  و  طبيعی 
راهكارها و اكوكمپ هايی تعريف شود تا به زيبايی 

كوه ها آسيب وارد نشود.
از ديگر جاذبه های  خونگرمی و مهمان نوازی مردم 
با  می شود.  محسوب  بلوچستان  و  سيستان  استان 
آمدن گردشگران به اين استان، هم سطح فرهنگی 
مردم ارتقاء پيدا می كند و هم مسافران با جذابيت های 

بخش های سيستان و بلوچستان آشنا خواهند شد.

گردشگری غذا، رویکردی نو در توسعه پایدار گردشگری چابهار
گزارش: 

عدنان حسينی
 مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار
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ارس

گردشگری، ایرانی ترین محصول جهت عرضه در بازار جهانی

دوشنبه14بهمنماه1398-3فوریه2020-شماره68

گفتوگوبامعاونفرهنگی،گردشگریوصنایعخالقسازمانمنطقهآزادارس:

صنعت گردشگری دهه هاست که به عنوان یکی 
از بخش های مهم و تاثیرگذار اقتصاد جهانی خود 
را مطرح کرده است و تراکنش مالی این صنعت 
در جهان می تواند با تراکنش مالی صنایعی چون 
در  شود.  مقایسه  و...  اسلحه  و  انرژی  آی تی، 
کشور ما، ایران هم هر چند دیر اما حرکت های 
صنعت  این  ابعاد  درست  شناختن  برای  خوبی 
تا  است  انجام  در حال  آن  اساسی  لوازم  و  مهم 
در  کشور  بنیادین  ظرفیت های  از   بتوانیم  بلکه 
این حوزه به طریق مناسبی بهره برداری نموده و 

جایگاهی  شایسته در دنیا کسب نماییم.
در این راستا مناطق آزاد به نظر می رسد با تنگ تر 
کشور،  داخل  در  خودشان  آزادی  عرصه  شدن  
عالج کار را حضور در صحنه های جهانی دیده 
را  اقتصادی  جهانی  جریان های  به  پیوستن  و 
مدنظر قرار داده اند . این امر مهم در اقدام شایسته 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
برای حضور منسجم و هماهنگ مناطق آزاد در 
قابل  مادرید 2020  گردشگری  جهانی  نمایشگاه 

مشاهده است.
بزرگترین  از  یکی  اسپانیا  فیتور  نمایشگاه 
است.  گردشگری  صنعت  زمینه  در  نمایشگاه ها 
فعاالن  عمدتا  نمایشگاه  این  شرکت کنندگان 
آمریکای  اروپایی،  کشورهای  از  گردشگری 
که  هستند  آسیا  و  آفریقا  اسپانیا،  پرتغال،  التین، 
توسعه  و  گردشگری  جاذبه های  معرفی  هدف  با 
می آیند.  گرد هم  مختلف  بین کشورهای  ارتباط 
در واقع فیتور فرصت مناسبی را برای ارائه خدمات 
تورهای  مانند  محصوالتی  معرفی  گردشگری، 
متنوع به مقاصد مختلف و بازاریابی جهت جذب 
قرار می دهد.  اختیار شرکت کنندگان  در  توریست 
عضو  اسپانیا،  فیتور  نمایشگاه  برگزارکنندگان 
و سازمان   UFI بین المللی نمایشگاه های  اتحادیه 
گردشگری بین المللی UNWTO می باشند و این 
نمایشگاه را نقطه عطفی برای تجارت گردشگری 
و کسب سود باال با صرفه جویی در هزینه تبلیغات 
می دانند. نمایشگاه فیتور اسپانیا بازتاب گسترده ای 
در  گردشگری  فعاالن  استقبال  مورد  و  داشته 
در  که  جایی  تا  است.  گرفته  قرار  دنیا  سراسر 
از ۱۶۵کشور مختلف  سال 20۱۹، ۱0۴۸۷شرکت 
در این نمایشگاه جهانی شرکت کرده و در مجموع 

بیش از ۱۱0۸۴۸نفر از آن بازدید نمودند.
هیات  حضور  کیف  و  کم  از  آگاهی  راستای  در 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان منطقه 
آزاد ارس در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا، 
مصاحبه داشتیم با دکتر یوسف داداش زاده معاون 
سازمان  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
منطقه آزاد ارس که از اعضای هیات ارس بوده و 

در این نمایشگاه حضور داشت.

عرض با داداشزاده دکتر آقای 
بفرمایید سوال اولین عنوان به تشکر،
گردشگری صنعت در فیتور نمایشگاه

جهانچهجایگاهیدارد؟
حوزه  در  جهان  در  زیادی  نمایشگاه های 
برخی  طبق  اما  می شود،  برگزار  گردشگری 
از  یکی  اسپانیا  فیتور  نمایشگاه  ارزیابی ها،  
مهم ترین و معتبرترین نمایشگاهای دنیا در حوزه 
نمایشگاه  از  بعد  همچنین  و  است  گردشگری 
آلمان، رتبه دوم معتبرترین نمایشگاه های جهانی 
در  مختلف  قاره های  از  کشورها  تمامی  دارد.  را 

این نمایشگاه حضور داشتند.

چهکشورهاییوباچهرویکردهاییدر
اینرویدادبینالمللیشرکتداشتند؟

اکثر کشورها به صورت قاره ای در این نمایشگاه 
حضور داشتند؛ یعنی هر سالن به یک قاره و یا به 
بخشی از یک قاره اختصاص داشت. اکثر کشورهای 
مطرح جهان در حوزه گردشگری در این نمایشگاه 
حضور داشتند؛ خیلی هم پرقدرت آمده بودند. کیفیت 
حضور این کشوها نشان دهنده اهمیت گردشگری 
در اقتصاد جهانی است. بخش گردشگری به عنوان 
ارزش  بیشترین  که  صنعتی  و  صنعت  پاک ترین 
افزوده را در عرصه های مختلف تولید می کند، مورد 
توجه تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال 
توسعه است. گردشگری عالوه بر مزایای اقتصادی، 
به عنوان یک مبحث فرابخشی محسوب می شود و 
امروزه حتی می توان گفت یکی از مهم ترین وجوه 
دیپلماسی عمومی کشورها برای شناساندن زوایای 
این  در  و  است  دیگر  جوامع  به  فرهنگی-تمدنی 
عرصه، ما شاهد رقابت های سخت و فشرده هستیم. 
اتخاذ رویکردهای جدید برای به دست آوردن سهم 
بیشتر از بازار جهانی از موثرترین رویکردها جاری 

می باشد.

ایرانبامحوریتمناطقآزاددراین
نمایشگاهحضورداشت؟

غرفه  از  بخشی  نبودند؛  آزاد  مناطق  فقط  نخیر، 
کنار  در  داشت  اختصاص  آزاد  مناطق  به  ایران 

در  فعال  ایرانی  بزرگ  شرکت های  آزاد،  مناطق 
حوزه گردشگری به همراه وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند و 
غرفه ایران هم در بخش خاورمیانه قرار داشت. 
با  ایران هم رایزنی فشرده  نمایندگان  دستورکار 
برای  بازاری  می توانستند  یا  که  بود  کشورهایی 
جذب گردشگری باشند و یا می توانند بسته های 
و  تعریف  ایرانی  فعالین  با  را  توریستی  مشترک 

اجرا کنند.

دبیرخانهشورایعالیمناطقآزادباچه
نمایشگاه بهصورتیکپارچهدر هدفی

حضورداشت؟
آزاد  مناطق  نمایندگان  که  بود  بار  اولین  برای 
رخداد  یک  در  منسجم  و  هماهنگ  صورت  به 
بین المللی حضور داشتند. ۷منطقه آزاد با ۷اقلیم 
متفاوت می توانند بهترین بسته های توریستی را 
برای جذب گردشگران خارجی تعریف نمایند. به 
همین جهت تمامی رایزنی ها در این نمایشگاه به 

صورت تیمی و هدفمند بود.

یا و افراد چه با نمایشگاه این در 
شرکتهاییدیدارداشتیدواحیانانتایج

ایندیدارهاچهبود؟
اسپانیا  در  کشورمان  محترم  سفیر  بر  عالوه 
برگزاری  طول  در  بودند،  فعال  بسیار  انصافا  که 
اعضای  دیدار  در محل سفارت هم  و  نمایشگاه 
غرفه ایران را با فعالین گردشگری اسپانیا فراهم 
کردند و فرصت خوبی را برای معرفی جاذبه های 
و  عامل  مدیران  توسط  آزاد  مناطق  گردگشری 
خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
مناطق آزاد و دبیرخانه ایجاد نمودند. در روز اول، 
جلسه ای با قائم مقام سازمان جهانی گردشگری 
داشتیم که می دانید ارس عضو این سازمان است. 
در این جلسه درخصوص نحوه استفاده از مزایای 
عضویت در این سازمان جهانی برای معرفی بهتر 
پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد 
موثری  مذاکران  ارس  آزاد  منطقه  خصوص  به 

صورت گرفت.
با نمایندگان کشورهای هدف و همسایه  سپس 
در  می توانند  که  کشورهایی  آزاد،  مناطق 
مشترک  بسته های  تعریف  یا  و  گردشگر  جذب 
گردشگری با ما موثر باشند، دیدار کردیم. برای 
شامل،  کشورها  این  ماکو  و  ارس  آزاد  منطقه 
ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و روسیه 
بود. همچنین جلسات ویژه و متعددی با فعالین 
حوزه گردگشری روسیه داشتیم و هدف ما در این 
جلسات، ارتقای سطح آگاهی های بسیار ضعیف 
آنها از جاذبه های گردشگری ایران، مناطق آزاد و 
منطقه آزاد ارس بود و نیز توافق کردیم مکاتبات 
الزم جهت تعریف پروژه های مشترک و رویدادها 
را پیگیری کنیم. نقطه مهم در این رایزنی ها که 
خیلی هم تاسف انگیز بود، شناخت بسیار ضعیف 
ایران  گردشگری  ظرفیت های  از  جهانی  جامعه 
حضور  امر،  این  است.  آزاد  مناطق  خصوصا  و 
را  بین المللی  نمایشگاهی  رویدادهای  این  در 
به  چهره  معرفی  امکان  تا  می نماید  ضروری 
چهره داشته ها و ظرفیت های توریستی ایران را 
گردشگری  اصلی صنعت  مخاطبین  و  فعالین  با 
جهان را بدست آوریم. گردشگری در این شرایط 
و فضای ایران هراسی که دشمنان ما راه انداختند، 
یک فرصت برای معرفی فرهنگ و تمدن غنی 
ایران به جهان است. اما تا گردشگر خارجی در 
ایران نیاید و فضای واقعی کشورمان را مشاهده 
نکند، متاسفانه اسیر تصویر واهی و غلطی است 
که نظام استکبار جهانی از کشورمان ساخته اند، 

نمایشگاه های  در  حضور  باید  پس  می باشد. 
بین المللی و جذب گردشگر خارجی با یک جدیت 
تمام ادامه داشته باشد تا اصل انسانی و شعار ملی 
صلح و دوستی نظام مقدس جمهوری اسالمی به 

صورت مستقیم به گوش جهانیان برسد. 
در نمایشگاه همچنین با نماینده وزارت فرهنگ 
شد  مقرر  و  کردیم  دیدار  ترکیه  گردشگری  و 
که  گردشگری  حوزه  در  فعال  شرکت های 
متمرکز بر جذب گردشگر از کشورهای اروپایی 
هستند، به ما معرفی و لینک شوند و اطالعاتشان 
به ما ارائه شود تا در وهله اول تور آشناسازی آنها 
و  ماکو  آزاد  مناطق  گردشگری  جاذبه های  با  را 
ارس برگزار نماییم و همچنین در خالل این تور 
زمینه های تعریف بسته های مشترک گردشگری 
تعریف  نماییم.  بررسی  را  ثالث  بازارهای  از 
ترک  شرکت های  توسط  گردشگری  بسته های 
امروز با کشورهایی مانند آذربایجان و قزاقستان 

برقرار است. 
دیدار مهم دیگری که داشتیم با مسئولین مرکز 
آموزش بین المللی ROCHES  بود. این موسسه 
آموزشی در حوزه گردشگری کار می کند. توافق 
کردیم که نمایندگان این مرکز آموزشی از منطقه 
آزاد ارس بازدید کنند و زمینه ایجاد شعبه ای از 
مرکز آموزشی روچست را در این منطقه بررسی 
و  عالقه مندان  به  آموزشی  خدمات  تا  نمایند 
فعالین توریستی ایران و کشورهای همسایه ارائه 

کنند. 
هتل های  صاحبان  از  تعدادی  با  بعدی  مذاکره 
هدف  با  مذاکرات  این  بود.  دنیا  مطرح  زنجیره 
آنها  مستقیم  سرمایه گذاری  فرصت های  ارائه 
ارائه  یا  و  ایران  آزاد  مناطق  سایر  و  ارس  در 
که  بود  ما  به  هتلداری  جهانی  استاندارد های 
نظر  در  هتل ها  احداث  در  را  استانداردها  این 
شبکه  و  زنجیره  به  هم  ما  هتل های  تا  بگیریم 
شوند.  وصل  برند  صاحب  هتل های  بین المللی 
و  دیدارها  اولویت  در  هم  چینی  سرمایه گذاران 
مذاکرات بودند. چینی ها عالقه مند سرمایه گذاری 
در ایران هستند و حاضرند به صورت BOT در 
ایران سرمایه گذاری نمایند. در این راستا احداث 
بیمارستان، احداث هتل و فرودگاه مورد مذاکره 
قرار گرفت و مقرر شد جزئیات مربوط به این امور 
در مکاتبات نمایندگان دوطرف تبادل شود تا در 

ادامه بتوانیم شاهد حضور آنها در منطقه باشیم.

بحثمهمدرخصوصحضوردراین
یادگیری بحث بینالمللی، رویدادهای
حوزه این در جهانی روز فرآیندهای
زمینهشماچه این در است. تخصصی

دستاوردهاییداشتید؟
ظرفیت ها،  معرفی  کنار  در  نمایشگاه  در  حضور 
یک بحث کامال آموزشی است. در این نمایشگاه، 
یافته ها و فرآیند های جدیدی در حوزه گردشگری 
عرضه شده بود، حتی کشورها و قاره های مختلف 
روش های متنوع، بدیع و جذابی را برای معرفی 
روش ها  این  که  بودند  گرفته  کار  به  خودشان 
این  از  ما  شوند.  بومی سازی  ایران  در  می توانند 
کرده ایم.  را ضبط  مهم  نکات  جدید  فرآیندهای 
سیاست های  و  اسپانیا  کشور  تجارب  همچنین 
ساده  رویکردهای  با  که  بود  آن  گردشگری 
و  گردشگر  رضایت  جلب  محوریت  با  جذاب  و 
عمل  خارجی  گردشگران  جذب  قدرت  افزایش 

می شد.
آموزشی  یافته های  داریم  نظر  در  راستا،  این  در 
اجرایی  بسته های  به  را  نمایشگاه  این  در  خود 
حضورم  کاری  روز  اولین  در  و  کنیم  تبدیل 
با  ویژه  جلسه  نمایشگاه،  از  بعد  سازمان  در 

و  کردیم  برگزار  ارس  گردشگری  انجمن های 
در  خودمان  برداشت های  و  تجارب  از  بخشی 
نمایشگاه را با آنها مطرح نمودیم و این جلسات 
تا  داد  خواهیم  ادامه  خدا  امید  به  را  هم اندیشی 

یافته ها خود را بومی سازی کنیم.
که  خاصی  نمونه های  از  یکی  مثال  طور  به 
بخش  نمایندگان  توسط  گردشگر  جذب  برای 
حوزه  در  بود،  شده  ارائه  پرتغال  گردشگری 
نوغان داری بود. آنها فرآیندهای مربوط به تبدیل 
ابریشم را در یک غرفه  به نخ  ابریشم  پیله های 
زیبا با تجهیزات بسیار ساده و ابتدایی ارائه کرده 
بودند که باعث جذب بازدیدکنندگان زیاد به این 
ارس  آزاد  منطقه  که  می دانید  بود.  شده  غرفه 
ما  و  بوده  دور  گذشته های  از  نوغان داری  مهد 
این میراث گرانبها را داریم و به راحتی با احیای 
این صنعت می توانیم در کنار ایجاد اشتغال، ایجاد 
محلی  جامعه  توانمندسازی  و  خانگی  مشاغل 
بخصوص روستاها، یک جاذبه گردشگری ویژه با 
همان وسایل بسیار بسیار اولیه، ساده و دست ساز 
ایجاد نماییم. همچنین یک فرصت بدیع اشتغال 
جنبی هم بنام ساختن وسایل نوغان داری ایجاد 
که  افرادی  از  حمایت  با  می توانیم  که  می شود 

سررشته ای در این کار دارند، پیگیری کنیم.

در گردشگری جدید فرآیندهای به 
این در که بدیعی روشهای و جهان
حوزهمتداولشدهاست،اشارهکردید.
در جهانی فرهنگ میرسد نظر به
این ورود با گردشگری صنعت حوزه
میشود. دگرگون جدید فرآیندهای
صرفا گردشگری صنعت اواخر این تا
و آنچنانی بازارهای ستاره، چند هتل
شما نظر به بود. ویژه تفریحی اماکن
درشرایطجدید،بومگردیباعنایتبه
پتانسیلهایقویموجوددرارسباچه
سازوکارهاییمیتوانددرجهترونق
گردشگر جذب و منطقه گردشگری

خارجیفعالشود؟
اقلیمی و فرهنگی  تنوع  با  ایران خوشبختانه  در 
دیگر  طرف  از  هستیم.  روبه رو  جذابی  و  زیاد 
کشورهای  در  موجود  مکانیکی  و  مدرن  زندگی 
توسعه یافته که گاها حتی برای افراد آن جوامع 
ایجاد  فرصتی  دهنده می شود،  آزار  و  وحشتناک 
ایران، که  مانند کشور  برای کشورهایی  می کند 
وارد  انسانی  و  اجتماعی  شرایط  این  به  هنوز 
را  خاص  و  ویژه  جهانی  می توانند  و  نشده اند 
به هر سالنی  ما  نمایشگاه  این  در  کنند.  تعریف 
روش های  که  می کردیم  مشاهده  می رفتیم، 
با شرایط اجتماعی و  جذب گردشگری متناسب 
اروپایی ها  مثال  می نماید.  متفاوت  ارائه  محیطی 
از سبک های کالسیک استفاده می کردند، یعنی 
بیشترین تمرکز آنها تاکید بر هتل های شیک و 
مجهز، آثار تاریخی و سایر جاذبه های موجود در 
جنوب  کشورهای  نمایندگان  بود.  مدرن  جهان 
تایون  اندونزی،  ویتنام،  چین،  مانند  آسیا  شرق 
و کره بیشترین تاکیدشان روی گردشگری های 
روستایی، طبیعت گردی و فرهنگ بومی شان بود 
بود.  جذاب  بازدیدکنندگان  برای  هم  واقعا  که 
گردشگری  روی  جنوبی  امریکای  کشورهای 
و  کارناوال ها  مانند  بودند،  متمرکز  هیجانی 
این  از  تلفیقی  می توانیم  ایران  در  اما  جشنواره. 
سبک ها را استفاده کنیم؛ هر چند شاید در تامین 
موفق  اروپایی  استانداردهای  با  مجهز  هتل های 
نباشیم، اما اقلیم ایران و جغرافیای متنوع ایران 
به طور مثال این ظرفیت را دارد که گردشگر را 
در کوتاه ترین زمان با اقلیم های متفاوت آشنا کند، 

اقلیم هایی که هر کدام شان فرهنگ های خاص 
جاذبه های  بتوانیم  اگر  پس  دارند.  هم  را  خود 
گردشگری خودمان را با همان پتانسیل هایی که 
خواهیم  مطمئنا  کنیم،  معرفی  درستی  به  داریم 
دیگر  برای کشورهای  رقیب سرسختی  توانست 
سنتی  گردشگری های  و  بوم گردی  حوزه  در 

باشیم؛ مانند کشورهای جنوب شرق آسیا. 
و  مختلف  اسناد  در  ایران  که  نکنیم  فراموش 
گزارش های متعدد و معتبر جهانی جزء ۱0کشور 
تاریخی-طبیعی  حوزه  در  جهان  پرجاذبه  اول 
است که چطور  این  مهم  اما  محسوب می شود. 
ضعف  کنیم.  معرفی  درست  را  جذابیت ها  این 
تبلیغ  حوزه  در  نتوانسته ایم  که  است  این  در  ما 
ظرفیت های گردشگری مان در کشورها و جوامع 
موثر  کار  و  کرده  معرفی  سرمایه گذاری،  هدف 
انجام دهیم. مثال در مناطق آزاد این فرصت را 
داریم که بسته های ترکیبی توریستی با مشارکت 
بسته هایی  تعریف کنیم؛  ایران  آزاد  ویژه مناطق 
قانونی  تسهیالت  از  استفاده  با  توریست ها  که 
مناطق آزاد در حوزه ورود اتباع بیگانه به مناطق 
آزاد بیایند و ۷منطقه آزاد و ۷اقلیم خاص را تجربه 
سال  ایام  همین  در  مثال  که  طوری  به  کنند؛ 
می توانند در ارس اقلیم سرد زمستانی را ببیند و 
تفریحاتی مثل اسکی روی برف را تجربه کنند و 
به فاصله یک الی دو ساعت در سواحل نیلگون 
آبی  بازی های  و  ساحلی  تفریحات  فارس  خلیج 
در آب های گرم خلیج فارس را در قشم، کیش 
و سواحل دریای عمان در چابهار مشاهده کنند. 

رویدادهای  در  حضور  اینها،  همه  الزمه  اما 
تعریف  و  گردشگری  جاذبه های  معرفی  جهانی، 
می کنم  تاکید  هم  باز  می باشد.  ویژه  بسته های 
از این طریق فرصت پیدا می کنیم فضای بسیار 
کشورهای  رسانه های  تبلیغات  حاصل  که  منفی 
مستبد و مستکبر جهانی است را تلطیف نماییم. 
با  داشتیم  بسیار تالش  نیز  نمایشگاه  این  در  ما 
ضمن  هدف،  کشورهای  غرفه های  در  حضور 
فضای  و  ایران  توریستی  ظرفیت های  تشریح 
فرهنگی، اجتماعی و حتی فضای امن کشورمان، 
کامال نگاه اولیه آنها در ابتدای جلسه را دگرگون 

کنیم. 

جوامعهدفیکهشمابرایمنطقهآزاد
ارستعریفکردید،چهجوامعیهستند
دنبال آنها با رابطه در را اهدافی چه و

میکنید؟
در رابطه با تحلیل رفتار گردشگران جهانی مطالعه 
کردیم و متوجه شدیم که اگر بتوانیم مشترک با 
کشورهای همسایه بسته های گردشگری تعریف 
نماییم، مطمئنا خواهیم توانست از اکثر کشورها و 
جوامع دنیا توریست جذب کنیم. اما اگر با تکیه بر 
جاذبه های طبیعی و تاریخی خودمان برنامه ریزی 
و  فارس  خلیج  جنوب  کشورهای  جامعه  کنیم، 
کشورهای عربی هدف های خیلی خوبی برای ما 
هستند. در جوامع اروپایی هم می توانیم تورهایی 
که در بخش گردشگری طبیعی-تاریخی هستند 
شاخه های  کلی،  صورت  به  کنیم.  جذب  را 
مختلف گردشگری داریم، اما در ایران می توانیم 
روی گردشگری روستایی، گردشگری تاریخی و 
کار  ورزشی  و  علمی  و حتی گردشگری  طبیعی 

کنیم.

سخنآخر؟
در  حضور  کردم،  تاکید  بارها  که  طور  همان 
نوع  یک  جهانی  نمایشگاه های  و  رویدادها 
سرمایه گذاری و یک فرصتی است که باید از آن 
استفاده کنیم تا بخش گردشگری خود را همگام 
عالوه  و  نماییم  فعال  دنیا  کشورهای  سایر  با 
در  بتوانیم  آن،  اقتصادی  مزایای  از  استفاده  بر 
دیپلماسی عمومی و فرهنگی جهان با آشنا کردن 
بی واسطه مردمان جهان با تاریخ، آداب، فرهنگ 
و جغرافیای بی نظیر ایران، تبلیغات مسموم جبهه 

معاند را خنثی کنیم. 
نکته دیگر در این خصوص این است که پایین 
آمدن ارزش پول ملی ما در جهان در عین حال 
که یک ضعف است، می تواند به یک نقطه قوت 
اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه در حال حاضر ایران 
ارزان ترین مقصد گردشگری در جهان می باشد و 
گردشگری،  است.  ما  برای  فرصت  بهترین  این 
زیرا  است،  ایرانی  خدمات  و  کاالها  ایرانی ترین 
تاریخی  ریشه  با  حوزه  این  پتانسیل های  تمام 
مسحورکننده شان  قدرت  با  و  ساله  هزار  چند 
پس  باشند؛  داشته  جذابیت  دنیا  برای  می توانند 
بسیج  با  می توانند  مرتبط  دستگاه های  تمام 
توانمندی های خود برای رونق بخش گردشگری 

تالش کنند. 
در مدل اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب 
هم بر آن تاکید دارند نیز درون زایی و برون گرایی 
شده  گرفته  نظر  در  مهم  اصل  یک  عنوان  به 
است؛ از این دیدگاه نیز اگر دقت کنیم یعنی از 
دیدگاه نقش گردشگری در اجرای راهبرد اقتصاد 
می تواند  ما  کشور  درونی  مقاومتی؛ ظرفیت های 
دنیا جذابیت فکری،  برای  در بخش گردشگری 

فلسفی، هیجانی و روحی داشته باشد.
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اخبار منطقه آزاد قشم

استاندار یزد با استقبال معاون عمرانی و جمعی 
طریق  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  از 
اسکله شهید ذاکری به جزیره قشم سفر کرد و 
از برخی پروژه های عمرانی این سازمان بازدید 

به عمل آورد.
معاونین  از  به همراه جمعی  محمدعلی طالبی 
در  حضور  با  قشم  شهر  به  ورود  از  پس  خود 
اسکله بهمن، از روند اجرایی طرح توسعه این 
بازدید کرد و در جریان مراحل اجرایی  اسکله 

این پروژه عمرانی قرار گرفت.
در ادامه این بازدید، محرم بهاروند معاون فنی 
و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم توضیحاتی 
ارائه  قشم  جزیره  تجاری  اسکله های  درباره 
نمود و به بیان ظرفیت های اقتصادی و تجاری 
قشم در حوزه صادرات و واردات کاال پرداخت.

طرح توسعه بندر بهمن با هدف ایجاد شرایط 
۱۰هزار  تناژ  با  شناورهایی  پهلوگیری  برای 
ظرفیت  افزایش  همچنین  و  ُتن  5هزار  و 
آغاز  سال ۱۳۹۳  آذرماه  از  شناورها  پهلوگیری 
شده و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، 

در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.
پهلوگیری همزمان ۱۴شناور، تسریع در تخلیه 
واردات  و  صادرات  افزایش  کاال،  بارگیری  و 
از  قشم  اقتصادی  فعاالن  نیاز  مورد  کاالهای 
دیگر اهداف اجرای طرح بزرگ توسعه اسکله 

بندر بهمن است.
بازدید از روند اجرایی کمپ پارک آفتاب ۲ شهر 
قشم، مرحله بعدی بازدید استاندار یزد و هیات 
قشم  آزاد  منطقه  عمرانی  پروژه های  از  همراه 

بود.
مسیر  در  آفتاب  ساحلی  پارک  کمپ  دوم  فاز 
معادل  اعتباری  با  قشم  شهر  جنوبی  ساحل 
۱۰۰میلیارد ریال در فضایی به وسعت ۶هکتار 
در حال اجراست و طبق برنامه ریزی های انجام 
شده تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد 

رسید.

بازدید استاندار یزد 
از پروژه های عمرانی 

منطقه آزاد قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

جوانان و نوجوانان جسور و انقالبی، آینده سازان کشور هستند
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نوجوانان  و  جوانان  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
جسور، انقالبی با اخالق و دارای علم و ادب 

آینده سازان کشور هستند.
سه  از  تجلیل  آیین  در  مومنی  حمیدرضا 
نوجوانی که با ارائه قطعات ادبی، یاد و خاطره 
سپهبد سرافراز شهید قاسم سلیمانی را گرامی 
رسا،  بیان  با  نوجوانان  شما  افزود:  داشتند، 
استفاده از واژه های مفهومی و ساختن جمالت 
وزین در جمع بزرگ مردم قشم، نشان دادید 

توان مدیریت آینده کشور را دارید.
وی ادامه داد: اینگونه جوانان و نوجوانان مایه 
و  کنونی  موقعیت  باید  و  ایران هستند  افتخار 
ارزشمند خود را قدر بدانند و با گذر از شرایط 
در  ایران  بهتر  ساختن  فکر  به  کنونی،  سخت 

آینده پیش رو باشند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 

امروز  موفقیت  برای  کرد:  تصریح  قشم 
شما، خانواده و نظام زحمات زیادی متحمل 
مدیون  اسالمی  ایران  به  ما  همه  و  شده اند 
همه  آینده  در  امیدوارم  هستیم؛  بدهکار  و 

هزینه  کشور  همین  در  را  توانمندی هایتان 
و ارائه کنید.

سالمت  حفظ  اهمیت  بر  تاکید  با  مومنی 
با  افزود:  نوجوانان،  و  جسم و روح در جوانان 

می توانید  جسم  و  روح  سالمت  از  محافظت 
به آنچه در ذهن خود برای آینده اداره کشور 

ترسیم کرده اید، دست یابید.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
قشم در 5سال گذشته برنامه ویژه ای را برای 
حمایت از استعدادهای نهفته و درخشان قشم 
با  و  است  کرده  برنامه ریزی  حوزه ها  همه  در 
این  برتر  اندیشه های  موفقیت  از  توان  تمام 

منطقه حمایت می کنیم.
افضلی نیکو،  هانی  از  دیدار،  این  پایان  در 
سه  محمودی  محمد امین  و  نعمتی  مجتبی 
آیین  در  که  قشم  جزیره  ساکن  نوجوان 
پرشکوه گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید 
و  ادبی  قطعات  قرائت  با  سلیمانی  قاسم  حاج 
حماسی مردم را به وجد آوردند، با لوح و جوایز 

تقدیر شد.

77هزار و ۴۶۱نفر از هموطنانمان در چهار روز 
آخر هفته گذشته با سفر به جزیره زیبای قشم 
نیمه  در  را  زودرس  بهاری  کشور،  جنوب  در 

زمستان سرد تجربه کردند.
توجه  با  کشور  مختلف  نقاط  از  گردشگران 
روز  از  را  خود  عزم  هفته،  آخر  تعطیالت  به 
سه شنبه برای سفر به جزیره قشم، سرزمین 
کردند  جزم  فارس  خلیج  هفتگانه  عجایب 
و  آب  با  منطقه،  این  به  ورود  محض  به  و 
هوایی کامال بهاری در نیمه زمستان روبه رو 

شدند.
جزیره  زیبای  بسیار  سایت های  در  گردش 
غارهای  ناز،  جزایر  ستاره ها،  دره  ازجمله 
دلفین ها،  تنگه چاهکوه، خلیج  و  خربس، دره 
بندر تاریخی الفت، موزه ژئوپارک، جنگل های 
دریایی حرا، سواحل زیبا و ورود به آب های 
نیلگون خلیج فارس، خاطره ای دلنشین از سفر 
همراه  به  جزیره  مهمانان  برای  را  قشم  به 

داشت.
و  قشم  قدیم شهر  بازارهای  از  مناسب  خرید 
درگهان و مجتمع های تجاری این دو شهر نیز 
بخشی از ساعت سفر هموطنانمان در سفر به 

قشم را به خود اختصاص داده بود.
خود  سفر  ساعات  از  بخشی  جزیره،  مهمانان 
را به غواصی در زیر آب های  به جزیره قشم 
مشاهده  و  فارس  همیشه  خلیج  نیلگون 
زیبایی های حیرت انگیز زیر آب در کنار پرواز 

سرپرست اداره ورزش و جوانان سازمان منطقه 
قایقرانی  گردهمایی  نخستین  در  قشم  آزاد 
گفت:  قشم  جزیره  در  فارس  خلیج  بادبانی 
قایقرانی بادبانی، می تواند آغازگر تحولی جدید 
در توسعه گردشگری ورزشی جنوب کشور، به 

ویژه منطقه آزاد قشم باشد.
جلیل حقگویان اظهار داشت: از زمان تفویض 
سازمان  به  گرفته  صورت  ورزشی  اختیارات 
ورزش  گسترش  ما  تالش  قشم،  آزاد  منطقه 
منطقه  این  قابلیت های  بر  تمرکز  با  جزیره 

است.
ورزش های  توسعه  پتانسیل  قشم  افزود:  وی 
آبی و دریایی را دارد و با توجه به برخورداری 
می تواند  وسیع،  ماسه ای  و  ساحلی  پهنه  از 
و  تیم سازی  بادبانی ضمن  قایقرانی  رشته  در 
حضور در مسابقات ملی و بین المللی، پذیرای 

جشنواره ها و مسابقات خارجی باشد.
چنین  برگزاری  حقگویان،  گفته  به 
هیات ها  روسای  حضور  با  گردهمایی هایی 
ورزش  مختلف  رشته های  کمیته های  و 
اعتماد به نفس  جنوبی،  استان های  از  قایقرانی 
باال  را  قایقرانی  خانواده  اعضای  توانمندی  و 
نوجوانان  ورزشی  استعدادهای  به کشف  برده 

و جوانان جنوبی کمک می کند.
سازمان  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
ظرفیت  قشم  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه 
میزبانی برنامه های ملی و بین المللی در حوزه 
ورزش های آبی و دریایی را دارد و باید ورزش 
توانمندی های  و  جغرافیا  با  متناسب  را  خود 

منطقه، توسعه دهد.
روسای  حضور  با  که  گردهمایی  این  در 

جزیره قشم میزبان بیش از 77هزار گردشگر در تعطیالت زمستانی

قایقرانی بادبانی، آغازگر تحولی در توسعه گردشگری ورزشی جنوب کشور

کرده بودند، نریمان توکلی جویباری مدیرکل 
حوزه مدیرعامل را مامور کرد از اماکن اقامتی، 
قشم  و خروجی  ورودی  مبادی  و  گردشگری 
بازدید نماید و در نهایت گزارشی از خدمات به 
مهمانان جزیره را به ستاد اجرایی خدمات سفر 

قشم ارائه نماید.
به  ماموریت  این  براساس  جویباری  توکلی 
عمومی  روابط  مدیرکل  مرادی  حسین  اتفاق 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم در 
به  گذشته  هفته  پایان  تعطیالت  مدت  طول 
دفعات و در ساعات مختلف شبانه روز با حضور 
اقامتی، پارک ها و کمپ پارک ها و  در اماکن 
مبادی ورودی و خروجی جزیره و گفت وگو با 

مهندس مومنی به این رشته ورزشی است که 
می تواند به رشد و توسعه این رشته در جزیره 

قشم کمک کند.
بردینگ  کایت  انجمن  مسئول  شمالی  حمید 
ارائه  ضمن  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
تاریخچه ای از شکل گیری قایقرانی بادبانی در 
کشور اظهار کرد: قایقرانی به شیوه بادبانی در 
تاریخ  به  با توجه  ما و در خلیج فارس  کشور 
مکتوب بر جای مانده از گذشتگان، سه هزار 
ورزش  این  احیاء  و  دارد  قدمت  5۰۰سال  و 
را  گذشتگان  تاریخ  تنها  نه  کشور  جنوب  در 
جذب  و  توسعه  موجبات  که  می کند،  حفظ 
گردشگری ورزشی در این مناطق خواهد شد.

گردهمایی  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 

گردشگران، نظرات آنان را برای سفر به این 
منطقه و نحوه ارائه خدمات جویا شدند.

نحوه  از  مهمانان  اتفاق  به  قریب  خوشبختانه 
خدمات رسانی به ویژه در اسکله پهل به الفت 
است،  جزیره  مسافران  ورود  اصلی  مسیر  که 

اظهار رضایت داشتند.
بی سابقه  خود  نوع  در  که  ویژه  ماموریت  این 
نحوه  از  را  مناسبی  ارزیابی  می تواند  بود، 
خدمات در اماکن اقامتی، گردشگری و مبادی 
ورودی و خروجی برای تصمیم گیری بهتر در 
همراه  به  را  قشم  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد 

داشته باشد.
ستاد  اطالع رسانی  کمیته  است،  ذکر  شایان 
اجرایی سفر قشم آخرین آمار سفر گردشگران 
اعالم  ۴۶۱نفر  و  77هزار  را  قشم  جزیره  به 
از  با استفاده  آنان  کرد که 55هزار و 5۳5نفر 
۱۴هزار و 7۹5دستگاه وسایل نقلیه شخصی و 
عمومی از اسکله پهل بندرعباس وارد  اسکله 

الفت در جزیره قشم شدند.
ارائه شده همچنین مشخص کرده است  آمار 
نیز  گردشگران  از  ۲۳5تن  و  ۲۱هزار  که 
از  مسافری  مدرن  شناورهای  از  استفاده  با 
اسکله  وارد  عباس  بندر  حقانی  شهید  اسکله 
هزار  چهار  و  شدند  قشم  شهر  ذاکری  شهید 
مختلف  فرودگاه های  از  هم  ۶۹۱گردشگر  و 
قشم  بین المللی  فرودگاه  وارد  پرواز  با  کشور 

شده اند.

شرکت کنندگان  به  مناسبی  علمی  دانش 
بادبانی  قایقرانی  رشته های  انواع  زمینه  در 
از  یکی  بادبانی  قایقرانی  افزود:  و  دهد  ارائه 
رشته های المپیکی با سهمیه ۳۰مدال است و 
۳سهمیه  تنها  با  خاکی  ورزش های  به  نسبت 
مدالی، می تواند یکی از مدال آورترین رشته ها 

برای کشور و فرزندان این آب و خاک باشد.
مدیرعامل سازمان  از  قدردانی  شمالی، ضمن 
آزاد قشم و مدیریت ورزش و جوانان  منطقه 
گردهمایی  چنین  برپایی  در  سازمان  این 
ورزشی گفت: این رشته، بزرگترین فدراسیون 
۱۱۱کالس  با  رشته ها  تعداد  لحاظ  از  جهان 
است و با توجه به دید مثبت منطقه آزاد قشم 
و ظرفیت سواحل  این منطقه، می تواند رشد 

خوبی داشته باشد.
به گفته وی، مناطق آزاد پتانسیل خوبی برای  
توسعه بادبانی در خلیج فارس دارند و جزیره 
اصلی  کریدور  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  قشم 
باد خلیج فارس، برخورداری از سواحل مناسب 
سطح  در  بادبانی  تمرینات  و  آموزش  برای 
جهانی، مرکز ورزش و تفریحات دریایی کشور 
آزاد  منطقه  یک  عنوان  به  همچنین  بودن، 
گردشگری،  زیرساخت های  داشتن  و  تجاری 
قابلیت برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات 

در سطح ملی را دارد.
قایقرانی  گردهمایی  نخستین  است،  گفتنی 
عملکرد  به  پرداختن  با  فارس  خلیج  بادبانی 
لنگه،  بندر  بوشهر،  قایقرانی  هیات های 
۴پنل  برگزاری  و  قشم  و  کیش  بندرعباس، 
آموزشی، در سالن مرکز بین المللی رشد قشم 

به کار خود پایان داد.

از پرنده های  با استفاده  بر آسمان آبی جزیره 
آهنین در سایت جزایر ناز گذراندند.

چهار  سفر  این  در  قشم  جزیره  گردشگران 
روزه همچنین از غذاهای لذیذ دریای و صنایع 
به  و  نشدند  غافل  هم  جزیره  بانوان  دستی 
هنگام خروج از قشم نیز ماهی های خوشمزه 
این دیار و صنایع دستی را به عنوان سوغات با 

خود به شهر و دیارشان بردند.
با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال و 
نوروز ۹۹، حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با هدف 
مختلف  نقاط  از  که  مسافرانی  انبوه  تکریم 
سفر  منطقه  این  به  روز  چهار  این  در  کشور 

لنگه،  بندر  بوشهر،  قایقرانی  هیات های 
عزیز  شد،  برگزار  قشم  و  کیش  بندرعباس، 
قایقرانی سازمان منطقه  سمایی رئیس هیات 
مومنی  حمیدرضا  از  تشکر  ضمن  قشم  آزاد 
مدیرعامل این سازمان گفت: این گردهمایی، 
به  کشور  در  که  است  برنامه ای  نخستین 
و  پرداخته  بادبانی  به رشته  صورت تخصصی 
جامع  نگرش  و  تدبیر  مدیون  را  آن  میزبانی 
آزاد قشم در حوزه  مدیرعامل سازمان منطقه 

توسعه ورزش های دریایی هستیم.
ملی  تیم  اردوی  میزبانی  داد:  ادامه  وی 
حالی  در  بار،  سومین  برای  کشور  قایقرانی 
که تنها سه ماه از آغاز فعالیت هیات قایقرانی 
ویژه  نگاه  بیانگر  می گذرد،  قشم  آزاد  منطقه 

دومین شرکت هواپیمایی ثبت شده در جزیره 
مشترک  همکاری  تفاهم نامه  امضای  با  قشم 
شرکت  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  میان 

هواپیمایی پردیس آغاز به کار کرد.
خدمات  توسعه  هدف  با  تفاهم نامه  این 
به  هوایی  سفرهای  حوزه  در  گردشگری 
مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  امضای 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و حسین 
خانلری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 

هواپیمایی پردیس قشم رسید.
براساس این گزارش، حمایت و خدمات متقابل 
در حوزه هوانوردی و مسافرت هوایی از اهداف 

دیگر انعقاد این تفاهم نامه است.
گفتنی است، تفاهم نامه همکاری میان سازمان 
منطقه آزاد قشم و هواپیمایی پردیس به عنوان 
در  رسیده  ثبت  به  هواپیمایی  شرکت  دومین 

قشم، به امضا رسید.
الزم به ذکر است، فرودگاه بین المللی قشم با 
بهترین  از  یکی  مساحت  ۸۲۰هکتار  از  بیش 
باند ها و سطوح پروازی در میان فرودگاه های 
از  برخورداری  دلیل  به  و  داراست  را  کشور 
و  غنی  تاریخ  گردشگری،  طبیعی  مواهب 
از  یکی  عنوان  به  خود  تجاری  ظرفیت های 
شناخته  کشور  جنوب  پرترافیک  فرودگاه های 

می شود.

آغاز به کار دومین 
شرکت هواپیمایی ثبت 

شده در قشم

در چهار روز پایانی هفته گذشته رقم خورد:

در نخستین گردهمایی قایقرانی بادبانی خلیج فارس در قشم عنوان شد:

با هدف توسعه خدمات گردشگری در 
حوزه سفرهای هوایی قشم انجام شد:
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