هفته نامه

رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری :

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی

وزیر اقتصاد باید
بر دبیرخانه مناطق
آزاد تجاری  -صنعتی
نظارت کند
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گزیده
وزیر اقتصاد:

وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش
افزوده شرکتها به استانها اجرا شد

سرویس خبر -وزیر اقتصاد از اجرایی
شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش
افزوده شــرکتها به استانها خبر داد و اعام
کرد :منابع ســه هزار و  ۵00شرکت با بیش از
 ۶.۵هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداریهای
همان استان باز میگردد.در فروردینماه سال
جاری بود که سید احســان خاندوزی ،وزیر
امور اقتصــادی و دارایی اعــام کرد :توزیع
مالیات و عوارض ارزش افزوده هر استان باید
در همان استان توزیع شود .بنا بر اعام وی این
موضوع برای اولین بار در سفر خراسان رضوی اجرا شد تا بودجه قابل توزیع بین
شهرداریهای استان افزایش یابد .خاندوزی اعام کرده بود که شخص ًا بر اجرای آن
نظارت خواهد کرد.حاا و در آخرین سفر استانی دور اول دولت ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی اعام کرد که موفق شدیم وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شرکتها به خود استانها ( از مرکز ) را اجرا کنیم .منابع  3۵00شرکت با بیش از ۶.۵
هزار میلیارد تومان به مردم و شــهرداریهای همان استان باز میگردد .پیش از این
نیز ،محمد مسیحی رییس شورای عالی مالیاتی یکی از برنامههای دولت سیزدهم را
هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در مناطق و بهویژه استانهای محروم و کمتر برخوردار
برشمرده و درباره استان ایام گفته بود :پرونده بیش از  100شرکت فعال در استان
برای بازگشــت مالیات آن به ایام مشــخص شده و درآمدهای ناشی از آن صرف
کمک به شهرداریها و دهیاریها خواهد شد.

سیاسی
بذرپاش در جمع تشکلهای جوانان؛

قوانین مغفولمانده مرتبط با ترک فعل مدیران احصاء و اعام شود

ســرویس خبــر -رئیــس کل
دیوان محاســبات کشــور گفت :قوانین
مغفولماندهای که فعالسازی آنها منجر به
آزادشدن ظرفیتهای نظارتی در برخورد با
ترک فعل مدیران میشود ،باید جمعآوری
و اعام شود.
مهــرداد بذرپــاش در جمع منتخبی
از تشــکلهای جوانان که به مناسبت روز
ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی در
همایش "نقش جوانان در حکمرانی نو"،
گردهم آمده بودند ،جوانان را کارگردانان
اصلی حکمرانی جدید دانست.
وی تاکید کــرد :در نگاه جامع برای
حل مشــکات ،باید مدل قرارگاهی کار
کنیم و صرفا نباید تهدیدپایه و مشکلمحور
رفتار نماییم که این موضوع ،آرام آرام ایجاد
ناامیدی خواهد کرد.
بذرپاش از فرصتمحوری به عنوان
یکی از پایههــای مهم حرکت جوانانه در
حکمرانــی جدیــد نام برد و در تشــریح
رویکــرد عملگرایانه ،مسالهشناســی و
راهکارهای عالمانه در رفع مسائل را مورد
توجه قرار داد.

وی با اشاره به برخی موضوعات روز
کشــور همچون علم و فناوری و صنعت،
جریانســازی جهت ایجاد مطالبه در حل
مشکات را از مهمترین تصمیماتی دانست
که ســازمانهای مردمنهاد و تشــکلهای
جوانانه باید میداندار آن باشند.
عضــو هیــات علمی دانشــگاه ،با
یــادآوری بیانیه گام دوم انقاب و حضور
تعــداد قابل توجهی از جوانــان نخبه در

ساز و کار وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی؛

رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور خبر داد:

از تعرفه ۲۰درصدی واردات تا
معافیت از اسقاط

تمامی فرودگاههای کشور سنددار میشوند
ســرویس خبر -آیین امضا تفاهم نامه
همکاری مشــترک میان حسن بابایی رئیس
ســازمان ثبت اســناد و اماک کشور و رستم
قاسمی وزیر راه و شهرسازی با محوریت قانون
جامع حدنگار (کاداستر) برگزار شد.
حســن بابایی در این مراسم اظهار کرد:
طرح نهضت ملی مسکن از راهبردهای کان
دولت مردمی است و از اقدام سازمان ثبت اسناد
و اماک کشور تسهیل و تسریع صدور اسناد
برایطرحنهضتملیمسکندرامتدادنهضت
خدمترسانی دوران تحول و تعالی قوه قضاییه است .سازمان ثبت اسناد و اماک
کشور به منظور تکمیل بانک اطاعات زمین و تحقق طرح نهضت ملی مسکن به
وزارتراهوشهرسازیکمکمیکند؛باتوجهبهاینکهعمدهمدیریتزمیندراختیار
وزارتخانه راه است .رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور به سازمانهای ثبت
اسناد در تمامی استانها دستور داد که به تبصره  1ماده  10قانون جهش تولید مسکن
عمل کند .تبصره ی  1ماده ( :10چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف  ۲ماه از
تاریخ درخواستوزارتراهو شهرسازینسبتبهواگذاریوتحویلزمینوتسلیم
اســناد و مدارک آن اقدام نکنند ،ادارات ثبت اسناد و اماک موظفند به درخواست
وزارت راه و شهرســازی ،ظرف یک ماه به ترتیب یاد شــده ،اقدام و سند مالکیت
جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند ).بابایی گفت:
سازمانثبتاسنادواماککشورباتوجهبهاجرایماده 9قانونجامعحدنگارمکلف
است به وظایف قانونی خود عمل کرده و در اولین فرصت نسبت به صدور سند اقدام
کند .رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور بیان کرد :تعویض اسناد دفترچهای به
حدنگار از مباحثی است که در تفاهمنامه مطرح شده است .بابایی افزود :در اسرع
وقت نسبت به مستندسازی و صدور سند باید اقدام کنیم .وی گفت :امیدواریم با
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت اسناد و اماک کشور و وزارت
راه و شهرسازی در بسیاری از حوزهها که هنوز سند حدنگار صادر نشده یا تثبیت
برای صدور سند انجام نشده است؛ نسبت به تثبیت سازی و صدور اسناد مالکیت
به نام دولت اقدام کنیم و به محض اینکه مســتندات از ســمت وزارت راه ارائه شد
اقدام خواهیم کرد .رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اظهار کرد :در بسیاری از
اراضی که جزو بافت شهری قرار گرفتهاند ولی هنوز سندی برای آنها صادر نشده
اســت ازم اســت که در اسرع وقت نسبت به صدور سند اقدام شود .سازمان ثبت
اسناد و اماک کشور نسبت به بافتهای فرسوده مکلف است اسناد را به نام وزارت
راه و شهرسازی منتقل کند .صدور سند برای تمامی فرودگاههای کشور را در دستور
کار قرار میدهیم و در تفاهمنامه نیز این مسئله را قید میکنیم؛ همچنین در خصوص
بحث زمینخواری و جرایمی که در مورد زمین انجام میشود ،سازمان ثبت اسناد
و اماک کشور مکلف است که با همکاری دستگاهها نسبت به مستندسازی صدور
سند مخصوص ًا اراضی دولتی اقدام کند .امیدواریم که انعقاد این تفاهمنامه گام بلند در
راستایتثبیتومستندسازیاراضیدولتیباشدهمچنینجلساتبهصورتفصلی
تشکیل و گزارشهایی ارائه شود.امیدواریم در آینده نزدیک نسبت به صدور ۴00
هزار ملکی که سندی برای آن صادر نشده است ،اقدامات صورت بگیرد.قاسمی در
این مراسم اظهار کرد :پروندههای سنگینی در زمینه زمین وجود دارد که باید حل شود
به طوری که  ۴۶هزار پرونده در دادگاههای کشور مرتبط با اختاف ملکی است ،لذا
خواستاریم که سازمان ثبت اسناد و اماک کشور در خصوص نهضت ملی مسکن
به وزارت راه و شهرسازی کمک ویژهای کند.

مجلس و ایههای مختلف مدیریتی دولت،
اظهار داشــت :این اتفاقات از فرصتهای
کمسابقهای اســت که فرصت کارگردانی
جوانان در حکمرانی جدید را فراهم آورده
است .رئیس کل دیوان محاسبات کشور به
تشریح رویکرد اجتماعیسازی نظارت در
این نهاد پرداخــت و از حاضرین دعوت
کرد قوانین مغفولماندهای که فعالسازی
آنها منجر به آزادشدن ظرفیتهای نظارتی

در برخورد با ترک فعل مدیران میشود ،را
جمعآوری و اعام نمایند.
تشکیل کمیتهی مشــورتی جوانان
حول تدوین برنامه هفتم توســعه ،از دیگر
موضوعاتی بود که توسط مهرداد بذرپاش
مطرح شد.
وی گفت :در گذشته بسیاری از این
فضاهــا مهیا نبود و امروز به برکت انقاب
و رهنمودهای امامین انقاب و همت خود
جوانان ،شرایط مساعدی برای حکمرانی
نو به وجود آمده است که مطالبهی دقیق و
هدفمند و مشخص میتواند نقطهی آغاز
این حرکت تلقی شود.
بذرپاش در پایان خاطرنشــان کرد:
تشکلها و انجمنهای فعال در عرصههای
مختلــف بایــد مجموعههــای ترکیبی و
فراموضوعی تشکیل دهند و انتقال تجربه
و موضوع داشته باشند تا با همافزایی و توان
مضاعفی که شکل میگیرد ،قدرت جمعی
در پیشــبرد امور شــکل بگیرد تا عاوه بر
تجمیع نظام مســائل ،راهکارها براساس
نگاههای حرفهای مختلــف مورد اجماع
قرار گیرد.

سرویس خبر -معاون صنایع حمل
و نقــل وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دربــاره ســاز و کار وزارت صمت برای
واردات خودروهــای اقتصادی ،گفت:
مقرر اســت با واردات خــودرو از یک
ســو بازار تنظیم و از ســوی دیگر بستر
رقابتی شــدن قیمت خودروهای داخلی
با محصول خارجی فراهم شود.
«منوچهر منطقــی» درباره آئیننامه
واردات خــودرو افزود :پیش از این فقط
خودروهایی وارد کشور می شد که افراد
متمول می توانستند از آنها استفاده کنند،

اما وزارت صمت با برنامه ریزی و بررسی
بازار ،خاهای موجــود در این حوزه را
احصا کرده است.
وی ادامــهداد :مقــرر اســت بــا
واردات خودرو از یک ســو بازار تنظیم
و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت
خودروهای داخلی با محصول خارجی
فراهم شود.
منطقی تصریحکــرد :برای تحقق
این اهداف ،در مرحله نخســت واردات
خودروهایی در دســتورکار قرار خواهد
گرفــت که نیازهای مذکور را تامین کند،

البته خودروهای گران قیمت تر نیز وارد
می شــوند اما برای شروع ،کار را از جایی
آغاز می کنیم که به بخشــی که بیشترین
مساله را دارد رسیدگی کنیم.
وی در خصــوص اینکــه آیــا
ســازوکاری برای موضوع کاهش تعرفه
واردات خودروهــای اقتصــادی پیش
بینی شده اســت ،توضیح داد :زمانی که
قرار اســت خودرو با قیمت مشخص و
برای طیف خاصی وارد شــود ،مهندسی
معکوس انجام میشــود؛ به این معنی که
هزینه حمل و نقل ،تعرفه گمرکی ،اسقاط
(برای واردات هر خودرو  ۲خودرو باید
اسقاط شود) و غیره محاسبه خواهد شد.
معاون وزیر صمت ادامهداد :سپس
مشــوقهایی برای کاهــش مولفههای
مذکور پیشبینی میشود تا قیمت هدف
برای خودروهای اقتصادی به دست آید.
وی گفــت :مشــوق هایــی برای

واردات خودروهــای اقتصادی در نظر
گرفته شــده اســت؛ بهطور مثال تعرفه
واردات تــا  ۲0درصد کاهش می یابد یا
از اسقاط معاف می شوند.
عرضه خودروهای اقتصادی
داخلی ،نیمه دوم ۱۴۰۲
منطقی اضافهکرد :این موضوع که در
مقوله واردات چه کمکی می توان به تامین
خودروهای مــورد نیاز خانواده های کم
درآمد کرد ،در نظر گرفته شده است .اگر به
دنبال رشد تیراژ تولید هستیم ،تولید باید با
قدرت خریدهای متفاوت متناسب باشد.
وی دربــاره برنامه خودروســازان
درباره تولید خودروهای جایگزین سمند
و تیبا ،گفت :دو خودروساز بزرگ کشور
در حــال کار روی خودروهای اقتصادی
هستند و نیمه دوم سال آینده محصول آنها
به بازار عرضه می شــود ،این نیاز در حال
حاضر مقرر است با واردات تامین شود.

وزیر راه و شهرسازی:

اراضی دستگاههای دولتی که زمین ندهند به نام وزارت راه سند میخورد

سرویس خبر -بر اساس تفاهمنامه
ای که میان ســازمان ثبت اسناد و وزارت
راه و شهرسازی به امضا رسید ،اراضی در
اختیار دســتگاه های دولتی که به نهضت
ملی مســکن داده نشود ،به نام وزارت راه
سند می خورد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
در حاشــیه مراســم امضــای تفاهمنامه

همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی
با ســازمان ثبت اســناد و اماک کشور
موضوع قانــون حدنگار ،عنــوان کرد:
تفاهمنامــه امروز قبلتر در یک کارگروه
کارشناســی مورد بررسی قرار گرفته بود
و امــروز کلیات آن به امضا رســید .این
تفاهمنامه بــه دنبال اجرای چند موضوع
مهم در کشور است؛ یکی از این مباحث،
موضوع حدنگار است که از موضوعات
مهم کشور اســت که میبایست با کمک
ســازمان ثبت اســناد و اماک کشور به
سامان برسد.
وی افــزود :مســأله دوم در ایــن
تفاهمنامه ،موضوع نهضت ملی مســکن
بود که در قانون جهش تولید مســکن به
صراحت تاکید شده است که دستگاههای
مختلــف زمینهای مورد نیاز طرح را در
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
اما برخــی از دســتگاهها به دایل
مختلف و با اســتناد به قوانین دیگری از

اجــرای این تعهد اســتنکاف کردهاند و
بــه هر حال بخش کمــی از این موضوع
اجرایی شــده بود .با دستور اخیر رئیس
جمهوری ،میبایســت زمینهای مورد
نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف
شود و اگر دستگاهها زمینها را در اختیار
نگذاشــتند ،زمینها به نــام وزارت راه و
شهرسازی ،سند بخورد.
قاســمی اضافه کرد :حتی در قانون
تصریح شده که چنانچه مسئوان ذیربط
در وزارت راه و شهرسازی پیگیریهای
ازم را در ایــن خصــوص انجام ندهند،
جرایمی برایشــان پیشبینی شده است؛
بنابراین مــا وظیفه داریم که بر اســاس
قانون پیگیری کنیم که این زمینها تأمین
شود که بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن
را در سراســر کشــور بهخوبــی به اجرا
برسانیم.
وی با بیــان اینکه تاکنون برای 1.۵
میلیون واحد مسکونی ،زمین تأمین شده

و آماده بارگذاری است ،گفت :اجرای این
تعداد واحد شــروع شده است و اجرای
یک میلیون و  ۴00هزار واحد مســکونی
دیگر هــم در نقاط مختلف کشــور ،در
دست بررســی است که انشاءاه بتوانیم
به کمک ســازمان ثبت اســناد و اماک،
ســندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را
جبران کنیم.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به
دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف
زمینهــای موردنیــاز برای ســاخت ۴
میلیون واحد مســکونی در طرح نهضت
ملی مسکن تا پایان شهریور ،درباره تأثیر
انعقاد این تفاهمنامه در تسریع در اجرای
طرح نهضت ملی مســکن گفت :اجرای
ایــن تفاهمنامه خیلی میتواند در اجرای
قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند
و ســندها به نام وزارت راه و شهرسازی
صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار
مردم قرار دهیم.
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سعید محمد:

صنعت پتروشیمي به عنوان یک صنعت پیشران در کشور مطرح است
پرنا یزدان پناه فدائی

ســرویس خبر -مشــاور رییس
جمهــور و دبیر شــورایعالي مناطق آزاد
تجــاري -صنعتي و ویــژه اقتصادي در
مراســم امضای تفاهم نامــه همکاري با
شرکت ملی صنایع پتروشیمي ایران گفت:
در راســتای این تفاهم نامه پیش بیني مي
کنیم که ما بتوانیم ســرعت رشد و توسعه
را در مناطق آزاد بهبود ببخشیم و در جهت
صرفه و صاح کشور گام مهمی برداریم.
ســعید محمد افزود :امروز اهمیت
صنعت پتروشــیمی بر هیچکس پوشیده
نیســت و همه اذعان دارنــد که صنعت
پتروشــیمی به عنوان یک صنعت پیشران
در کشــور مطرح اســت .تاکیدات مقام
معظــم رهبری(مدظلــه) هــم در حوزه
صنعت پتروشــیمی و صنایع پایین دستی
نفــت و گاز در همه ادوار ،بیانگر اهمیت
ویژه این صنعت است.

وي اظهار داشــت :زنجیره صنعت
پتروشــیمی در خیلی از بخش ها ،کامل
نشــده اســت .در برخی حوزه ها بیشتر
سرمایه گذاری شــده و بعضی حوزه ها
کمتر .وظیفه ما بعنوان حکمران این است
که سرمایه گذاران را به حلقه هایی از این

زنجیره هدایت کنیم که هنوز تکمیل نشده
است .مشاور رئیس جمهور افزود :ما نیاز
داریم خوشــه هــای صنعتی را در بخش
پتروشیمی تکمیل کنیم.
به گفته سعید محمد ،مناطق آزاد به
دلیل مشوق ها و معافیت ها همیشه جاذبه

کافی را برای سرمایه گذاران داشته است.
منطقه آزاد چابهار ،قشــم ،اروند ،مهران و
حتی شمال غربی کشــور ظرفیت بسیار
باایی در پتروشــیمی دارند .این آمادگی
وجود دارد که مناطق ویژه ای را در اختیار
شــرکت های پتروشــیمی قرار دهیم و
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را به این
سمت ســوق دهیم تا منطقه ویژه خاص
پتروشیمی ایجاد شود.
وي توضیــح داد :ما هــر کاری از
دستمان برآید چه در تامین زمین و چه در
حوزه صدور مجوز ها و پروانه های ازم،
دریغ نخواهیم کرد .جلســات خوبی هم
با ســرمایه گذاران داشتیم و دغدغه های
آنان را شنیدیم ،بسیاری از آنان عاقه مند
به ســرمایه گذاری در این حوزه هستند.
انشاه با کمک شــما که بسیار بیش از ما
دغدغه این حوزه را دارید بتوانیم حرکت
خــوب و معنا داری در توســعه صنعت
پتروشیمی کشور رقم بزنیم.

به میزباني دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد:

تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و
شرکت ملي صنایع پتروشیمي امضا شد
ســرویس خبــر -تفاهــم نامــه
پتروشــیمیایي و پتروپاایشــگاهي بین
دبیرخانه شــورایعالي مناطق آزاد تجاري-
صنعتــي و ویژه اقتصادي و شــرکت ملي
صنایع پتروشــیمي ایران امضا و الزامات
طرفین در بخش هاي مختلف نیز تفکیک
و اعام شــد .این تفاهم نامه همکاری بین
«سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر
شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و
«مرتضی شاهمیرزایی» معاون وزیر نفت و
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران به امضاء رسید.
این تفاهم نامه همــکاری در  8ماده
تنظیم شــده است ،از جمله اهداف امضای

ایــن تفاهم نامه می توان به تهیه نقشــه راه
همکاریهای متقابل در راســتای جذب
ســرمایه گذار و حمایت از توسعه صنایع
پتروشیمیایی ،پتروپاایشگاهی ،واحدهای
پایین دســتی و خوشــه هــاي صنعتی و
همچنین توسعه متوازن و هدفمند صنایع
مذکــور در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی
به منظور افزایش صــادرات محصوات،
جلوگیری از خام فروشی و کاهش واردات
محصوات استراتژیک پتروشیمی اشاره
کرد .گفتنی است؛ این تفاهم نامه همکاری
در محل دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به امضای
طرفینرسید.

به میزبانی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری؛

نشست «تنظیمگری در مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان» برگزار شد

سرویس خبر-نخستین نشست از
سلسله نشستهای «نقش تنظیمگری در
اقتصاد دانــش بنیان» با محوریت موضوع
مناطق آزاد ،تحــت عنوان «تنظیمگری در
مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان» با حضور
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و
مدیران اجرایی کشور در مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
بــه گــزارش مرکز بررســیهای
اســتراتژیک ریاست جمهوری ،در ابتدای
این جلســه عضو هیات علمی دانشــگاه
مازندران و مدیر نشست ،به تشریح اهمیت
اســتفاده از مناطق آزاد در نظام نوآوری و
سیاستگذاری اقتصاد دانش پرداخت.
جــواد ســلطانزاده ،بــا اشــاره به
کارکردهای نظام نوآوری ،از مناطق آزاد به
عنوان یک بازیگر در نظام نوآوری یاد کرد
و به طرح چند سوال اساسی درباره مسائل
پیشــینی و پســینی جایگاه و کارکردهای
مناطق آزاد در اقتصاد دانشبنیان پرداخت.
در ادامــه ایــن نشســت نیز محمد
خضراییمنش ،مدیر توسعه سرمایهگذاری
و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق
آزاد و ویــژه اقتصادی ،توضیحاتی درباره
تاریخچه مناطــق آزاد در دنیا و ایران ارائه
کرد و با اشــاره به اهمیــت مناطق آزاد و
در توســعه اقتصادی و همچنین نسلهای

مختلــف مناطق آزاد در دنیا ،به تشــریح
اهداف ،برنامههــا و پروژههای دبیرخانه
شورایعالی مناطق آزاد در راستای هدایت
مناطق آزاد به نسلهای جدیدتر و همچنین
ارتقاء نقش مناطــق آزاد در اقتصاد دانش
بنیان پرداخت.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد کشور نیز با اشاره به رشد تعداد
مناطــق آزاد در چهار دهه اخیر ،به اهمیت
مناطــق آزاد و وجود یــک اجماع درباره
اهمیت مناطق آزاد در رشــد و پیشــرفت
اقتصادی در کشورها با نظامها و بینشهای
متفاوت اقتصادی پرداخت.
احمد جمالی ،ضمن تشکر از مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
بابت بررســی تخصصی موضوع اقتصاد
دانش بنیان در مناطق آزاد گفت :انتظار ما از
مرکز این است که در رابطه با کارکردهای
مناطــق آزاد در دســت راهانــدازی نیز به
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد کمک
کند.
در ادامه جلســه نیــز نماینده مرکز
تعامــات بینالملــل معاونــت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری نیــز به ارائه
فعالیتهــا و برنامههای در حال انجام این
مرکز با موضوع مناطق آزاد و اقتصاد دانش
بنیان پرداخت.
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گزیده
رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری :

وزیر اقتصاد باید بر دبیرخانه مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی نظارت کند

سرویس خبر -رئیس فراکسیون مناطق
آزاد تجــاری  -صنعتی گفت :در مناطق آزاد
نبایــد قائل به ثبت ســفارش بود بلکه در این
مناطق واردات کاا صرفا بایســتی در هنگام
ورود به مناطق آزاد در گمرک ثبت آماری شود.
نشست مشترک فراکسیون مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی در جلســه
مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار
شدونمایندگاندراینجلسهخواستارنظارت
کامل وزیــر اقتصاد بر امور و عملکرد مناطق
آزاد شدند.
همچنین نمایندگان عضو این فراکسیون تاکید کردند ،اگر قرار است جایگاه
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد باید به یکی
از معاونتهای وزارت تبدیل و تمامی امور به این ساختار منتقل شود و اگر هم بنا
نیست چنین حکمی عملی شود؛ این حوزه باید به ریاست جمهوری منتقل شود.
یکی دیگر از مطالبات این فراکســیون که معطوف به مباحث تقنینی میشد،
اصاح قانون مربوط به حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بود همچنین اعضای فراکسیون خواستار هم جهت کردن مدیریت برای اداره بهینه
مناطق و تبدیل این مناطق به سکوی صادرات و ارتقای جایگاه آنها در اقتصاد ملی
شدند.همچنینمعصومهپاشائیبهرامرئیسفراکسیونمناطقآزادتجاری-صنعتی
و ویژه اقتصادی اجرای حکم ماده  1۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را مورد تاکید
و توجه ویژه قرار داد و گفت :در مناطق آزاد نباید قائل به ثبت سفارش بود بلکه در
این مناطق واردات کاا صرفا بایستی در هنگام ورود به مناطق آزاد در گمرک ثبت
آماری شود که متاسفانه چند سالی است این ظرفیت قانونی معطل مانده است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شــورای اسامی همچنین اظهار کرد:
پیگیر هستیم کارگروه تدوین آیین نامه اجرایی ماده 10قانون مالیات بر ارزش افزوده
تشکیل و قواعد ازم در این مورد پیش بینی شود تا بتوان از ظرفیت مزیتی این ماده
قانونی به نفع تولید کاا و خدمات در مناطق آزاد بهرهمند شد .وی همچنین تاکید
کرد که وزیر امور اقتصادی و دارایی میبایست طبق قانون بر فعالیت دبیرخانه مناطق
آزاد نظارت و در برابر مجلس پاسخگو باشد.
در این نشســت وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب نمایندگان
مجلــس گفت :جذابیتها و امتیازات مناطــق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده از
بیــن بردیم.وی تصریح کرد :تکلیف به دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از
مناطــق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ،با زایل کردن جذابیتها و امتیازات
این مناطق ،وضعیت را نامناسب و فعاان اقتصادی را ناراضی کرده است.خاندوزی
در این نشست که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد ،با بیان این مطلب تأکید کرد:
ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیتهای این مناطق کاهش پیدا کند ،آن
هم در حالی که همه دنیا دارند به این سمت میروند که مناطق آزاد را جذابتر کنند.
وی با اشاره به مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق
آزادتجاری-صنعتیوویژهاقتصادیمطابققانون،گفت:نظرکارشناسیماایناست
که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده
باشند ،چرا که اساسا مهمترین امتیاز منطقه آزاد ،معافیت مالیاتی این مناطق است.

معاون اول رئیسجمهور :

مناطق آزاد کشور باید کانونی برای توسعه
صادرات باشد

در ادامــه ایــن نشســت مدعوین
به بررســی موضوعاتــی نظیر چگونگی
پیشــروی اقتصاد دانش بنیان در کشــور،
مشــکات و چالشهای مناطــق آزاد و
همچنین بایدها و نبایدهای سیاستگذاری
در نظام نوآوری برای مناطق آزاد پرداختند.
تدوین نظام نوآوری منطقهای برای
مناطــق آزاد و همچنیــن در نظر گرفتن
شــرایط ،وضع موجود و پتانسیلهای هر
منطقــه در مقرراتگذاری از دیگر مطالب
مورد اشاره مدعوین دانشگاهی و اجرایی
بود.
حاضرین در جلسه همچنین با اشاره
پیش نیازهای اقتصاد دانش بنیان به عنوان

یک پارادایم بر اهمیت این پیش نیازها مانند
ثبات اقتصــاد کان و ثبات قانونگذاری و
اهمیت روابط بینالملل و همچنین استفاده
از فرصت صادرات به کشورهای همسایه
و استفاده از ظرفیت اوراسیا اشاره کردند.
آموزش و تقویت تجارت در حوزه
صنعت،سرمایهگذاریبرایظرفیتسازی،
بهبود فضای تعامل بین دانشگاههای ایران
و خارج از کشور و همکاریهای مشترک،
وجود توالی در مقرراتگذاری و همچنین
روشن شــدن ارتباط نهادی مناطق آزاد و
نهادهای حاکمیتی سرزمین اصلی از دیگر
مواردی بود که مدعوین حاضر در جلســه
بر آن تاکید کردند.

سرویس خبر -معاون اول رئیسجمهور بر دقت و سرعت هر چه بیشتر در
انجامحسابرسیصورتهایمالیمناطقآزادتأکیدکرد .دومینجلسهشورایعالی
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم به ریاست محمد
مخبر ،معاون اول رئیسجمهور برگزار شد .وی در این جلسه با تأکید بر اینکه مناطق
آزاد کشور باید کانونی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات باشند ،گفت:
باید تدابیری اتخاذ شود تا جذابیت صادرات نسبت به واردات در مناطق آزاد افزایش
پیداکندو اهمیتاین موضوعدربودجههایساانهو سرمایهگذاریهامشهودباشد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه باید در دوره جدید شاهد دقت و سرعت هرچه
بیشتر در انجام حسابرسی صورتهای مالی سازمان مناطق آزاد کشور باشیم ،اظهار
داشت :حسابرسیها و صورتهای مالی باید بهروز باشد و شاهد تأخیر در انجام
این امور نباشیم .در این جلسه که وزرای کشور ،امور اقتصادی و دارایی ،دادگستری،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،فرهنگ و ارشاد اسامی و معاون اجرایی رئیسجمهور
نیز حضور داشتند ،سعید محمد ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و
ویژه اقتصادی گزارشی از مصوبات نخستین جلسه شورای عالی در دولت سیزدهم
ارائه کرد .در این نشست همچنین برخی موضوعات و پیشنهادات از سوی دبیرخانه
شــورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح شــد و پس از
بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.نصاب معامات مناطق آزاد تجاری – صنعتی
برای سال ،1۴01اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد جدیدالتأسیس ،اصاح اساسنامه
شرکت سرمایهگذاری و توسعه مناطق آزاد ماکو ،تدقیق محدوده و طرح جامع منطقه
ویژه اقتصادی میرجاوه ،طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار ،اصاح محدوده
منطقه ویژه اقتصادی لرستان و تعیین محدوده و موضوع فعالیت و سازمان مسئول
منطقه ویژه اقتصادی بروجرد از جمله مصوبات جلسه امروز بود.
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گزیده
عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه کیش عنوان کرد:

تصویب برنامه عملیاتی توسعه ،نصب
و راه اندازی ارتباطات سیار تله کیش

ســرویس خبر -محمــد عزیزی در
راســتای پیاده سازی بســتر های ازم برای
ایجاد شــهر الکترونیــک ،از تصویب برنامه
عملیاتی توســعه  ۵Gدر کیش و اباغ آن به
اپراتورهــای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در
جزیره خبر داد.
سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور
تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این
که توسعه و استفاده از تکنولوژی های نوین
ارتباطی که یکی از شاخص ها و اهداف اصلی
سازمان در راستای پیاده سازی بستر های ازم برای ایجاد شهر الکترونیک است،
گفت :با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های جام جهانی  ۲0۲۲قطر و نقش
آفرینی کیش در این رویداد مهم ،میان سازمان تنظیم مقررات ،شرکت ارتباطات
زیرساخت و اپراتور های ارائه دهنده خدمات ارتباطی در جزیره کیش همکاری
و تعامل سازنده ای ایجاد شده است.
عزیزی در ادامه افزود :با همکاری و تعامل ایجاد شده ،زیرساخت های ازم
برای افزایش ظرفیت ارتباطی مشترکین تلفن همراه جزیره کیش در حال تامین،
نصب و راه اندازی می باشد و تجهیزات مورد نیاز نیز در حال ورود به جزیره است.
سرپرســت و عضو هیــات امنای اپراتور تلفن همراه کیش خاطر نشــان
کرد:اختصــاص پروانه موقت فرکانس  ۵Gبــر روی باند  3۵00مگاهرتز برای
نخستین بار در کشور در راستای جام جهانی  ۲0۲۲قطر به اپراتور های ارائه دهنده
خدمات ارتباطی در کیش توســط ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
و احداث ســایت های  ۴0گانه  ۵Gاز جمله اقدامات موثری اســت که موجب
افزایش ظرفیت و کیفیت ارتباطی مشــترکین اپراتورهای تلفن همراه در جزیره
کیش خواهد شد.
سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه کیش اضافه کرد ،اتصال
مستقیمکابلفیبرنوری ۴8کورتلهکیشبهتجهیزاتشرکتارتباطاتزیرساخت
واقع در مرکز مخابراتی شهدای گمنام ،ایجاد مرکز پشتیبان زیرساخت کشور در
جزیره جهت حفظ و پایداری ارتباطات با سرزمین اصلی ،تکمیل اتصال سایت
های تجمیعی به شبکه فیبرنوری ،نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباطی و تقویت
کننده جدید در هتل های منتخب و مراکز تجاری ویژه کیش ،راه اندازی شــبکه
ارتباطی  ۵Gدر جزیره به تعداد  ۴0عدد توسط اپراتور های تلفن همراه ،ارائه سیم
کارت گردشگری ،عقد قرارداد رومینگ دیتا برای مشترکین اپراتورهای خارجی
ورودی به کیش و تقویت پوشش درون ساختمانی و برون ساختمانی نقاط منتخب
از جمله مصوبات شورای راهبردی می باشد که اپراتور های ارائه دهنده خدمات
ارتباطی ملزم به عملیاتی کردن این موضوعات هستند.

رویداد کیش اینوکس با چشم اندازی بر
شرکتهای دانش بنیان

کیش

حضور  12کشورخارجی در نمایشگاه
فرهنگ ایران زمین در کیش

ســرویس خبر -مجری نخستین
نمایشــگاه فرهنگ ایران زمین گفت :این
نمایشــگاه  1۴تا  17شهریور سال جاری
در محل نمایشگاههای بینالمللی جزیره
کیش با حضور  1۲کشور برگزار میشود.
محدثــه وحیدی مهر در نشســت
خبری اولیــن نمایشــگاه فرهنگ ایران
زمین در کیش اظهار داشــت :کشورهای
حاضر در این نمایشــگاه شامل  10عضو
اکو ( ایران ،پاکســتان ،ترکیه ،افغانستان،
ترکمنســتان ،قرقیزســتان ،ازبکســتان،
قزاقســتان ،تاجیکســتان و جمهــوری
آذربایجان) روسیه و عمان است.
وی بــا بیان اینکه مهمترین هدف از
برپایی این نمایشگاه حمایت از هنرمندان
و نمایش توانمنــدی های فرهنگی اقوام
ایــران در جامعه جهانی اســت افزود :تا
کنون  ۶0مجموعه فعال استان های کشور
در حوزه صنایع دستی 11 ،انتشاراتی11 ،
آژانس گردشــگری داخلــی و خارجی،
هشــت هتل ۴0 ،شرکت اســتارتاپی۲ ،

دانشــگاه و  ۶موزه خصوصی و یک موزه
دانشگاهی برای حضور در این نمایشگاه
اعام آمادگی کرده اند.
وحیدی مهر یادآور شــد :همچنین
در ایــن نمایشــگاه عاوه بــر دعوت از
کشــورهای ختلف دنیا بــرای بازدید از
آن ،برای کشورهای عضو اکو و روسیه و
عمان نیز غرفه های جداگانه ای به منظور

افزایش تعامــات فرهنگی با جمهوری
اسامی و معرفی هنرمندان نیز تعبیه شده
است.
وی یادآور شد :در این نمایشگاه همه
حــوزه های فرهنگ ایران زمین در بخش
هــای مختلف از جمله پوشــاک ،صنایع
دستی ،هنرهای سنتی ،موسیقی ،هنرهای
تجسمی ،کتاب و انتسارات ،گردشگری

و جاذبه های غذایی نقاط مختلف کشور
به نمایش گذاشته خواهد شد.
معاون فناوری پــارک ملی علوم و
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کشور
نیز در این جلســه گفــت :طی یک دهه
گذشته در راستای سوق دادن حوزه های
فرهنگی و هنری کشــور به سمت درآمد
زایی و اتکای غیر نفتی اقدامات مختلفی
انجام شده است.
ابراهیــم نبییونی با بیان اینکه رقابت
بین استارتاپهای فرهنگی-گردشگری
یکی از اهداف این نمایشگاه است افزود:
این پــارک به عنوان یکــی از تخصصی
ترین پارک های کشــور بــرای تجاری
ســازی محصوات این استارتاپ ها در
این نمایشگاه مشارکت دارد.
نخســتین دوره نمایشگاه فرهنگ
ایــران زمین از  1۴تا  17شــهریور 1۴01
در محــل نمایشــگاه بینالمللی کیش با
همکاری پارک ملــی علوم ،فناوریهای
نرم و صنایع فرهنگی برگزار می شود.

رییس هیات مدیره مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش:

توسعه مهمترین ضرورت امروز کیش است

ســرویس خبر -رییــس هیات
مدیریــت مجمع توســعه و نــوآوری
ســازندگان کیش ،نوآوری در مشاغل و
ارائــه خدمات را از جملــه نیازهای این
جزیره برای جذب گردشگران دانست و
گفت :توسعه همه جانبه مهمترین تفکر و
عاقه دولت و مسووان در جزیره کیش
است.
نادر کشــتکار در جمع خبرنگاران
اظهار داشــت :تیم مدیریتی دستگاه های
اجرایی کنونی ایــن جزیره عاقه مند به
توسعه کیش بوده و در کنار آن این مجمع
نیز متشکل از سرمایه گذاران حوزه های
مختلف در حال ارتباط گیری با مسووان
ارشد کشور برای رفع چالش های منطقه
هســتند.وی با بیان اینکــه رایزنی برای
جلوگیری از حذف معافیت های مالیاتی
در مناطــق آزاد تجــاری و صنعتی یکی
از مهمترین اولویــت های کاری مجمع
توسعه و نوآوری سازندگان کیش است،

یادآور شــد :نوآوری در مشــاغل و ارائه
خدمات از جملــه نیازهای امروز جزیره
برای تقویت اقتصاد خود از جمله جذب
گردشــگران است.کشــتکار با اشاره به
نقش مراکز تجاری در جذب گردشگران
جزیره یادآور شــد :این مراکز همواره به
عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی کیش

عمل کرده اند و امــروز انتظار می رود با
نوآوری بتوانند نقش بیشتری در این مسیر
ایفا کنند.مدیرعامل میکامال کیش افزود:
در بازار تفریحی و تجاری میکامال اکنون
حدود  700غرفه در حال احداث است و
احتماا هفته دولت ســال جاری به دست
رییس جمهور به بهره برداری برسد.

میکامــال با  ۲09هزار متر مربع و در
 3۵هزار متر مربع زیربنا یکی از پروژه های
تفریحی و تجاری جزیره کیش است.
مجمع توسعه و نوآوری سازندگان
کیــش ســال  1399توســط  1۴نفر از
ســرمایهگذاران جزیره کیــش با هدف
اعتای صنعت ساختمان ،رونق کارآفرینی
و ایجــاد تحریــک در صنایــع مرتبط با
صنعت ســاختمان و ایجاد فرصتهای
شغلی مناســب برای افراد جویای کار و
نیز صیانــت از نهادهای صنفی و تقویت
مدیریت علمی و تشویق سرمایهگذاران
تاسیس شد.
جزیره کیش از گذشــته تاکنون به
دلیــل موقعیت راهبــردی ،زیبایی های
بی نظیر و توســعه همهجانبه اقتصادی و
گردشــگری مقصد گردشگران و فعاان
حوزه تجارت و اقتصــاد بوده و همواره
یکــی از مطرح ترین مناطق آزاد کشــور
محسوب میشود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم تجلیل از خبرنگاران کیش:

از طرح های نو و خاقانه فرهنگی و هنری در کیش حمایت می شود

ســرویس خبر -کیش اینوکس  ۲0۲۲با چشم اندازی بر شرکتهای دانش
بنیان و فین تکها از تاریخ  ۲۵لغایت  ۲8مهرماه در جزیره کیش برگزار میشود
نهمیــن رویداد کیش اینوکس به میزبانی شــرکت بهاران تدبیرکیش ،اواخر
مهرماه جاری با حضور ســازمان بورس و اوراق بهادار ،ارکان و شرکتهای بازار
سرمایه و بیش از  ۲00بنگاه اقتصادی ،با برگزاری بیش از  ۲0همایش و نشست در
حوزههای مالی و اقتصادی ،در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
در این رویداد ،سازمانها و دستگاههایی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار
و ســایر ارکان بازار سرمایه ،بانک ها ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
صندوق توسعه ملی ،بیمه مرکزی ،شورای مناطق آزاد تجاری ،اتاقهای بازرگانی
ایران و تهران ،سازمان خصوصی سازی ،سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی
مشارکت و همکاری دارند.
این رویداد اقتصادی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری با محوریت تقویت
سرمایهگذاری در اقتصاد مولد ،تسهیل توسعه و تجارت ،ساماندهی سیاستهای
پولی و مالی کشور ،توسعه مناطق آزاد و ویژه و نقش این مناطق در توسعه اقتصادی
کشور ،مواجهه با ابر چالشهای زیست محیطی ،تقویت شفافیت اقتصادی کشور،
تکمیل زنجیرههای تولید ملی ،امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع ،راهکارهای بهبود
فضای کســب وکار ،بورس بینالملل و بانکداری آف شور ،بررسی وضعیت رمز
ارزها و تعیین جایگاه آن در اقتصاد کشور ،بازسازی و تقویت مناسبات بینالمللی به
ویژه با کشورهای منطقه ،توجه بیش از پیش به اقتصاد دانشبنیان و سایر موضوعات
روز اقتصادی کشور برگزار خواهد شد.

ســرویس خبر -معاون فرهنگی
اجتماعــی منطقه آزاد کیش گفت از طرح
های نوآورانــه و خاق حمایت می کنیم
و اعتقــاد داریم با توجــه ویژه مدیرعامل
ســازمان منطقه آزاد کیش در حوزه های
فرهنگــی هنری روزهــای مطلوبی را در
پیش رو خواهیم داشت.
یاســر شــاه پیری معاون فرهنگی
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در آئین
تجلیل از خبرنگاران کیش با بیان این که از
طــرح های نو آورانه و خاق حمایت می
کنیم ،گفت :در حوزه اطاع رسانی ادبیات
و محدودیت های جزیره شرایط را به گونه
ای فراهم کرده که اطاع رســانی گسترده
جهت آگاهی بخشــی به عموم جامعه در
تمام حــوزه ها باید به نحو مطلوب انجام
شــود .وی در خصــوص ایجاد فضای
همدلی و شــور و نشــاط بیشــتر میان
مســووان و اصحاب رسانه از برگزاری
برنامه های فرهنگی و ورزشــی خبر داد
و گفــت :برگــزاری برنامه های فرهنگي

و ورزشــي مي تواند به کاهش استرس و
امید آفرینی خبرنگارن در راستای آگاهی
بخشی به عموم جامعه تاثیر گذار باشد.
شــاه پیری افزود :معاونت فرهنگی
و اجتماعی ســازمان در نظر دارد با اجرای
آموزش شــهروندي ،آموزش و فرهنگ
رانندگی و ارتقاء فرهنگ کتابخوانی براي
ارتقــاء فرهنگ جزیره کیــش گام های

موثری بردارد.
شــاه پیری بر لزوم اهمیت آموزش
تاکید کرد و گفت :ضمن برگزاری کارگاه
های آموزشی ،خبرنگاران براي پیشرفت
در حوزه اطاع رســاني باید به ابزارهاي
جدید اطاع رسانی نیز مجهز شوند.
هم چنین محمد نیکجو مدیر روابط
عمومی منطقه آزاد کیش در این نشست با

اشاره به همت ،همدلی و اتحاد همه مردم
به ویژه نقش مهم رسانه ها که می تواند به
عنوان الگویی در ســطح کشور برای حل
مشکات موجود مطرح شود تاکید کرد.
نیکجو تاکید کرد :برای ایجاد اتحاد،
انگیزه ،شــور و نشــاط و امید آفرینی به
هم کمک کنیم و ســازمان در حوزه های
اجرایی ،تصمیم گیری درست ،خدمت و
مشورت بیشتر به کمک رسانه ها نیاز دارد.
وی اظهار داشت :در برخی از مسائل
ملی برای حفظ و تامین منافع جزیره کیش
بــا تــاش مضاعف و اتحاد مــی توانیم
مشکات را حل کنیم.
در آئین تجلیل از اصحاب رســانه
کیــش به مناســبت گرامی داشــت روز
خبرنگار که در سالن رازی مرکز همایش
های بیــن المللــی کیش برگزار شــد،
خبرنــگاران کیــش با بیــان دغدغه ها و
مشــکات خود خواستار انسجام بخشی
و کمک براي رفع مشــکات این قشر در
حوزه هاي مختلف شدند.

کیش
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

در جهت حل مشکات هنرمندان کیش حرکت می کنیم

ســرویس خبر -فعاان حوزه هنر
جزیره کیش باید در رویکردهای راهبردی
حــوزه فرهنگی و هنری ،طراحی و برنامه
ریزی حضوری فعال و نقش آفرین داشته
باشند.
مهدی کشــاورز رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در
نشســتی با فعاان حــوزه فرهنگ و هنر
جزیره با تاکید بر این که رویکرد فرهنگی،
رویکرد اقتصادی نیست ،گفت :نمی توان
بــر آثار هنری قیمت گذاری کرد ولی هنر
برای خود یک اقتصادی هم دارد و باید به
این موضوع نیز توجه کرد.
کشــاورز با اشاره بر اهمیت حضور
فعاانه هنرمنــدان در کارهای فرهنگی و
هنری جزیره کیش ،گفت :سازمان منطقه
آزاد کیش پشتیبانی طرح های فرهنگی و
هنری را بر عهده دارد و اجرای آن نیز باید
توسط هنرمندان انجام شود.
وی در ســخنان خود تصریح کرد:
نظــارت بر فعالیت های فرهنگی و هنری
بــه معنای پایش و رعایــت حد و حدود
در چارچوب نظام اســت که با همدلی و
همراهی سازمان و بخش خصوصی بر این
مدل پایبند هستیم.
مهدی کشــاورز بــا بیــان این که
مشکات و چالش های این قشر در مدت
زمــان کوتاهی به وجود نیامده و برای حل
آنها نیازمند زمان هســتیم ،اظهار داشت:
چالــش ها و دغدغه های موجود با تعامل
ایجاد شــده میان سازمان و هنرمندان قابل
حل است و برای رفع آنها تمام تاش خود
را به کار خواهیم گرفت.
رئیس هیئت مدیره ســازمان منطقه
آزاد کیش ،خاطر نشــان کــرد :هنرمندان

الگوی جامعه هســتند و باید با هنر خود
صدایی که در جامعه طنین انداز می شــود
امید آفرینی باشد.
کشــاورز در رابطه با حل مشکات
مطرح شده از ســوی هنرمندان و فعاان
فرهنگی کیش ،گفت :برای حل مشکات
موجود که ریشه در سال های گذشته دارد
باید برنامه ریزی کرد و بیش از  80در صد
موضوعات مطرح شده در این جلسه قابل
حل اســت .وی با بیان ایــن که هنر تراز
ایران اسامی و غذای روح مردم در دستان
شما هنرمندان اســت ،افزود :ایجاد خانه
هنرمندان در حال پیگیری است و اقداماتی
همچــون به روز رســانی بانک اطاعات
هنرمندان نیز در دستور کار قرار می گیرد.
مهدی کشاورز گفت :برخی از موضوعات
در مدت زمان کوتاه قابل حل شدن نیست
ولی برای تک تک موضوعات برنامه ریزی
می شود.
کشــاورز دریا و ســاحل را یکی از
ویژگی های مهم کیش عنوان کرد ،و افزود:

طرح ساماندهی سواحل را در دستور کار
قرار دادیم و شــرایطی را مهیا خواهیم کرد
که به جــز تفریحات دریایی افراد در کنار
آرامش دریا بــا دید بصری آب به مطالعه
کتاب و با نواختن تار و سه تار و یا خطاطی
از سواحل کیش لذت ببرند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش،
تاکیــد کرد :فرهنگ شــجاعت را باید در
جامعه تقویت کنیم و با آســیب شناســی
درســت گام های موثــری در این زمینه
برداریم .همچنین این نشســت ها تا حل
مشکات موجود ادامه خواهد داشت.
در این نشســت یاســر شــاه پیری
سرپرســت معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به گایه
برخی از هنرمندان مبنی بر حذف جشنواره
ها یاد آور شــد :هیچ جشنواره ای حذف
نشــده بلکه به دنبــال ارتقاء کیفی و تغییر
روش در اجرای آنها هستیم.
یاســر شــاه پیری افزود :همچنین
در برگــزاری رویدادها ،اســتفاده از توان

هنرمنــدان بومی مهمتریــن اولویت این
سازمان است.
اســتفاده از توان هنرمندان جزیره،
جلوگیــری از بوروکراســی اداری برای
حمایت از هنرمنــدان ،پیگیری برگزاری
جشنواره ها ،اســتفاده از ایده های اهالی
هنر در رویدادها و پیگیری ارتقاء جشنواره
های جزیره در ســطح ملی و بین المللی،
تشکیل کارگروه فرهنگی برای برگزاری
رویدادهای مختلف ،ایجاد سالن نمایش
تئاتر ،ایجاد خانــه هنرمندان ،ارتباط موثر
سازمان با هنرمندان کیش ،حل مشکات
برون ســپاری کارهای فرهنگی و هنری،
تعیین بودجه جهت برگزاری برنامه های
کنسرت توســط هنرمندان کیش ،احیای
بنــگاه اقتصادی فرهنگــی ،حفظ میراث
فرهنگی کیش ،احیای بازار فرانسه ،ایجاد
مکانــی در بندرگاه صیــادی برای جذب
گردشــگری ،نگاه تخصصی در راستای
ارتقــا کیفیت خدمات هنــری ،برقراری
عدالت در تقسیم کارهای فرهنگی ،ایجاد
فضایی برای تئاتر عروسکی ،مستقل شدن
فعالیت هــای فرهنگی و هنــری ،ایجاد
فضایی برای عرضه محصوات تولیدی،
حمایت ســازمان جهت برگزاری کارگاه
های آموزشــی توســط هنرمندان کیش،
تشکیل انجمن موســیقی ،نویسندگان و
شعرا ،تشــکیل شورای نخبگان فرهنگی،
توانمنــد ســازی حوزه فرهنــگ و هنر
کیش ،استفاده از ظرفیت هنرمندان کیش،
حل مشــکات تاخیــر در پرداخت حق
الزحمــه کارهای فرهنگی ،تعریف تقویم
هنری ،برگزاری کارگاه های منســجم در
حوزه صنایع دستی از جمله خواسته های
هنرمندان حاضر در این جلسه بود.

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش :

پروازهای دبی وعمان از مبدا کیش برقرار می شود
سرویس خبر -سرپرست شرکت
توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های
کیش گفت :در راســتای رفــع نیازهای
بازرگانــان و تجــار جزیــره بــه زودی
پروازهایی از کیش به مقصد مســقط ،دبی
و بالعکس راه انداری می شود.
عــزت اه محمدی با بیــان این که
پیگیری های ازم تا حصول نتایج برقراری
پروازها از کیش به مقصد مســقط ،دبی و
بالعکس انجام خواهد شد ،اظهار داشت:
ایــن جزیره از قطب های گردشــگری و
تجاری در ایران محســوب می شــود و
انتخاب شــمار زیادی از مســافران برای
ســفر به ان نیازمند برقراری مسیر هوایی

متعدد بــوده و از این رو تدابیر ازم برای

افزایش پروازها از نقاط مختلف جغرافیایی

به مقصد جزیره در دستور کار قرار گرفته
اســت .وی با بیان ایــن که ظرفیت فعلی
پذیرش مســافر در فــرودگاه بین المللی
کیش ســاانه بیش از  ۲میلیون نفر مسافر
اســت ،اظهار داشت :با استفاده از ظرفیت
های موجود و پیگیری های ازم با ایراین
ها بار دیگر شــاهد رونق گردشــگری و
فعالیت های تجــاری در جزیره خواهیم
بود .هم اکنون برخــی از بازرگانان برای
سفر به کشــورهای حاشیه خلیج فارس
مجبور به طی مسیر کیش به تهران و تهران
به مقصد خارجی خود هســتند که با راه
اندازی پروازهای خارجی در زمان و هزینه
این افراد صرفه جویی می شود.

فرمانده انتظامی جزیره کیش:

دوربین های کنترل سرعت درخیابانهای کیش افزایش می یابند

ســرویس خبر-فرمانــده انتظامی
جزیــره کیش گفــت :به منظــور ارتقای
فرهنگ ترافیکی و جلوگیری از ناهنجاری
هــای حمل و نقــل  ۶۲دوربین های ثبت
تخلفــات رانندگی در ایــن جزیره نصب
می شود.
ســرهنگ علی اصغر جمالی اظهار
داشــت :این تعداد دوربیــن با همکاری
ســازمان منطقه ازاد کیش در ســه مرحله
نصب می شود که مرحله اول آن  1۲دستگاه
بوده که با توجه به برنامه ریزی جزیره برای
میزبانی از هواداران جام جهانی فوتبال قبل
از آغاز ایم مسابقات انجام شود.

وی اضافه کرد :در مرحله دوم و سوم
نیز به ترتیب  ۲۲و  ۲8دستگاه دوربین کنترل
سرعت و تخلفات رانندگی دیگر نیز نصب
می شــود که در نظر داریم به منظور تحقق
اهداف توسعه فرهنگ ترافیکی در جزیره
تا یک سال آینده این برنامه محقق شود.
وی افــزود :هم اکنون در این جزیره
 11دســتگاه دوربین ثبــت تخلف وجود
دارد کــه  ۶مورد از آنها فعال اســت و بقیه
نیز به علت مســتهلک بودن خارج از مدار
سرویس قرار دارد.
ســرهنگ جمالی گفت :امسال 98
مورد تصادف شــامل یک مورد تصادف

فوتی 38 ،تصادف مورد جرحی و  ۵9مورد
خســارتی در جزیره رخ داده که نسبت به
 1۵8مورد مدت مشــابه سال گدشته مورد
 38درصد کاهش دارد.
وی افزود :پلیــس راهور جزیره در
ســال جاری حدود  83هزار مورد اعمال
قانون برای راننــدگان متخلف ب هثبت
رســانده که از  ۲8درصد رشد برخوردار
شــده است که با توجه به فرهنگ ترافیکی
کیش ،وجود این تعــداد تخلف رانندگی
شایسته نیســت و ازم است کیشوندان و
مســافران بیش از گذشته قوانین راهنمایی
و رانندگی را رعایت کنند.

حرکت خودروها برابر با ســرعت
اعامی تابلوهای نصب شده ،اجبار استفاده
از کمربند ایمنی برای تمام سرنشــینها،
اســتفاده از چراغ راهنما قبل از رسیدن به
میدان ،اســت کامل خودرو در زمان عبور
عابر پیاده ،رانندگی بین خطوط ،اســتفاده
از راهنما بــرای تغییر حرکت از یک خط
بــه خط دیگر از جملــه قوانین راهنمایی
و رانندگــی در کیش اســت .رعایت تمام
قوانین راهنمایی و رانندگی در جزیره کیش
اجباری بــوده و در صورت بروز تخلف،
جرایــم به صورت مکانیزه با اســتفاده از
دوربین های سطح معابر ثبت میشود.
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گزیده
سرپرست معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش :

در جستجوی یافتن راه حل مناسبی برای رفع
مشکل نیروی انسانی و مسکن فرهنگیان جزیره
کیش هستیم

ســرویس خبر -سرپرست معاونت
فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش
از جذب معلم و افزایش فضاهای آموزشی
در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
یاسر شــاه پیری ،آموزش و پرورش
را از اولویتهای ســازمان منطقه آزاد کیش
برشــمرد و گفت :بیــش از  10هزار دانش
آمــوز در مقاطع مختلف تحصیلی در کیش
تحصیــل میکنند و ایــن موضوع موجب
ارتباط نزدیک  30هزار نفر از ساکنان جزیره
کیش با مجموعه آموزش و پرورش شده است .وی با اشاره به اینکه آموزش و
پرورش کیش در حوزه فضاهای آموزشی و نیروی انسانی در چند سال گذشته
با کمبودهای زیادی مواجه بوده اســت ،افزود :افزایش فضاهای آموزشــی در
بلند مدت با ساخت  8مدرسه جدید در دستور کار قرار گرفته است .سرپرست
معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کمبود  ۵0کاس
درس در سال تحصیلی جدید ،افزود :در تاش هستیم با اضافه کردن فضاهای
آموزشی مازاد سازمان منطقه آزاد کیش به مجموعه آموزش و پرورش و ساخت
تعدادی کاس در برخی مدارس تا حدودی مشکل فضای آموزشی را در کوتاه
مدت برطرف کنیم .یاســر شاه پیری با اشــاره به اینکه برخی معلمان کیش در
سالهای اخیر به دلیل افزایش اجاره بهای مسکن ،جزیره کیش را ترک کرده اند،
گفت :با جذب تعدادی معلم جدید و رایزنی مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش
با وزیر آموزش و پرورش امیدواریم راه حل مناســبی برای رفع مشکل نیروی
انسانی و مسکن فرهنگیان در جزیره کیش پیدا کنیم.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی جزیره کیش :

رسانه ها می توانند یاور پلیس در افزایش
امنیت اجتماعی باشند

سرویس خبر -فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی جزیره کیش گفت:
پلیس این جزیره در سال جاری  ۴۲۴طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بخش های
مختلف اجرا کرد .سرهنگ علی اصغر جمالی در جلسه هم اندیشی با خبرنگاران
جزیره با بیان اینکه رسانه ها در سه مرحله می توانند یاور پلیس در اجرای طرح ها
باشد اظهار داشت :این مراحل شامل آگاه سازی جامعه قبل از انجام ماموریت ،به
تصویر کشاندن مرحله اجرا برای امنیت خاطر مردم و اطاع رسانی نتایج آن است.
وی افزود :امسال در حوزه های مختلف تخصصی انتظامی و دریابانی این
جزیره  ۴۲۴طرح توســط پلیس های این جزیره شــامل اگاهی ،فتا ،مواد مخدر،
اقتصادی ،اماکن و امنیت اخاقی اســت .ســرهنگ جمالی اضافه کرد :امسال در
بحث سرقت به فراخور وضعیت شاهد افزایش  ۶درصدی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته بودیم اما با اقدامات پیشگیرانه هم اکنون نسبت به ابتدای سال جاری
این گونه جرایم روند کاهشی به خود گرفته است.
وی گفت :با تاش و کوشــش ماموران انتظامی جزیره و کارآگاهان امسال
در مدت مشــابه ســال گذشته کشف سرقت ها  9درصد و دستگیری سارقان ۴۵
درصد رشد داشته است .فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با بیان اینکه
در حوزه مبارزه با مواد مخدر هم  ۵0طرح با اولویت جلوگیری از فعالیت خرده
فروشان و توزیع کنندگان اجرا شده است یادآور شد :در نتیجه این تاش ها 9۴
کیلوگرم انواع مواد مخدر در این جزیره عمدتا حین ورود کشــف شده است.در
سال جاری در بحث ورود مواد مخدر به جزیره کیش روند کاهشی وجود دارد که
در نتیجه انهدام سه باند ،دستگیری هفت نفر عامل اصلی قاچاق و  ۲0نفر قاچاقچی
به دســت آمده است .سرهنگ جمالی گفت :امسال  98مورد تصادف شامل یک
مورد تصادف فوتی 38 ،تصادف مورد جرحی و  ۵9مورد خســارتی در جزیره
رخ داده که نسبت به  1۵8مورد مدت مشابه سال گدشته مورد  38درصد کاهش
دارد .وی افزود :پلیس راهور جزیره در ســال جاری حدود  83هزار مورد اعمال
قانون برای رانندگان متخلف ب ثبت رســانده که از  ۲8درصد رشــد برخوردار
شده که معتقدم یکی از عوامل کاهش تصادفات در جزیره است.سرهنگ جمالی
اضافــه کرد :با توجه به فرهنگ ترافیکی کیش ،وجود این تعداد تخلف رانندگی
شایسته نیست و ازم است کیشوندان و مسافران بیش از گذشته قوانین راهنمایی
و رانندگی را رعایت کنند .همچنین امســال در این جزیره  18۶پرونده در حوزه
جرایــم مالی و اقتصادی عمدتا با عناوین خیانت در امانت ،کاهبرداری ،اخال
نظام بانکی و اختاس تشــکیل شــده با تاش ماموران انتظامی  7۴درصد از این
پرونده ها کشــف شده است.فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش اضافه
کرد :امسال در حوزه جرایم فضای سایبری نیز  3۶مورد پرونده تشکیل شده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۴9درصد کاهش وقوع وجود دارد .وی با بیان
اینکه  8۶درصد از این پرونده ها کشف شده است یادآور شد :این کاهش نشان می
دهد به بلوغ سایبری در جامعه رسیده ایم و به راحتی در دام افراد شیاد گرفتار نمی
شویم که یکی از اثرات آگاه سازی است .فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی
کیش گفت :در حوزه پایگاه دریابانی امســال از  331قاچاقچی و صیاد متخلف
 18۶هزار لیتر سوخت قاچاق 1۴ ،تن ماهی ۲00 ،میلیارد ریال کاای قاچاق و 3۵
هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز کشف و  ۴۴فرورند شناور توقیف شده است.
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گزیده
در جلسه شورای آموزشوپرورش قشم عنوان شد؛

لزوم توسعه سخت افزاری آموزش و
پرورش قشم

سرویس خبر -رییس شــورای آمــوزش و پرورش شهرستان قشم گفت:
پرورش نیروی انسانی متعهد وظیفه نظام آموزشی است.
جلسه شورای آموزشوپرورش شهرستان قشم ،با حضور افشار فتح الهی،
رییس شورای آموزشوپرورش شهرستان قشم ،عادل پیغامی ،عضو هیات مدیره
این ســازمان ،حجتااسام امید درویشــی ،امامجمعه موقت شهرستان قشم،
شــیخ عبدالرحیم خطیبی ،امامجمعه اهل سنت قشــم ،محمد قویدل ،مدیرکل
آموزشوپرورش اســتان ،حبیب بازماندگان ،رییس شورای شهر قشم و جمعی
از مسووان شهرستان ،معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.
رییس شورای آموزشوپرورش شهرستان قشم در این جلسه وجود خیران
اثرگذار مدرسهساز را یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسامی دانست
و اظهار داشت :آموزشوپرورش قشم در حوزه سختافزاری نیاز به توسعه دارد
که بخش خصوصی و فعاان اقتصادی جزیره در راســتای عمل به مســوولیت
های اجتماعی و بهعنوان یک تکلیف نســبت به جامعه ،باید در این بخش یاور
سیســتم آموزشی باشند .وی از آمادگی منطقه آزاد قشم برای تنظیم تفاهمنامهای
با سازمان نوسازی مدارس استان باهدف ساخت و نوسازی مدارس جزیره خبر
داد و افزود :اولویت نخســت در این راســتا ،تکمیل مدارس نیمهساز برای ورود
به چرخه آموزش پیش از ســال تحصیلی جاری اســت .به گفته فتح الهی ،حوزه
آموزشوپرورش نیاز به ارتقا کیفیت بهویژه در مبحث پرورش نیروی انسانی بر
پایه آموزههای دین مبین اسام دارد تا آینده جامعه کشور با سرمایههای شایستهای
تأمین شــود .رییس شورای آموزشوپرورش شهرستان قشم همچنین خواستار
همکاری معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اداره
آموزشوپرورش شهرستان جهت برگزاری دورههای آموزشی و پرورشی برای
معلمان باهدف ارتقا کیفیتهای عملکردی تا پیش از آغاز سال تحصیلی شد.
فتح الهی در ادامه برای ارائه خدمات رفاهی و تســهیاتی به معلمان اعام
آمادگی کرد و گفت :ســازمان منطقه آزاد قشــم آماده مشارکت دادن معلمان در
طرح مسکن جوانان بهشرط تداوم خدمات به سیستم آموزشی شهرستان است.
در ادامه مدیرکل آموزشوپرورش اســتان هرمزگان از ارتقا این حوزه در
شــاخصهای مختلف آموزشی و پرورشی خبر داد و افزود :شهرستان قشم در
حوزه عمرانی و پژوهشی نیازمند توسعه است و بهویژه باید در بخش تجهیزات
علمی-پژوهشــی تقویت شــود .قویدل خواستار توجه خاص به هنرستانها و
آموزشهای فنی و حرفهای شد و گفت :توسعه مهارتآموزی در راستای اجرای
فرمایشــات مقام معظم رهبری برای حل مشکات اشتغال و مهارتهای فردی
دانش آموزان بهعنوان نهادهای اثرگذار جامعه نیازمند برنامهریزی است .در ادامه
این جلسه حاضران به ایراد سخنانی در خصوص نیازهای زیرساختی ،آموزشی،
پرورشی و پژوهشی پرداختند و گزارشی از عملکرد ساانه اداره آموزشوپرورش
شهرستان قشم نیز ارائه شد.

اعضای هیئت رئیسه شورای اسامی قشم
انتخاب شدند

سرویس خبر -اعضای هیئت رئیسه شورای اسامی قشم در یک رایگیری
و با حضور مســئوان انتخاب شــدند .در آغاز دومین سال فعالیت ششمین دوره
شورایاسامیشهرقشموبارأیگیریمخفیاعضا،باحضورمحمدمحمدحسینی
فرماندار این شهرستان به عنوان ناظر ،هیئت رئیسه جدید برای فعالیت در سال دوم
شورا انتخاب شد.محمدحسینی در حاشیه این انتخابات با اشاره به اهمیت و جایگاه
شوراها و نقش آنها در تحقق دموکراسی و سپردن امور مردم به دست خود آنها،
گفت :امروز نهاد شورا در جای جای ایران به یک عنصر مهم و تعیین کننده در اداره
امور جاری و کلی مردم تبدیل شده است.
وی از شوراهای شهری و روستایی قشم به عنوان فعالترین شوراها یاد کرد و
افزود :امروز بخش قابل توجهی از پیگیری امور و مطالبهگری توسط شوراها محقق
میشود و این از اهمیت باایی در سیستم اداری شهرستان برخوردار است و به منزله
کمک به دولت در رفع مشکات است.فرماندار قشم اظهار امیدواری کرد؛ منتخبان
هئیترئیسهشورایشهرقشمبتواننددرایندورنیزضمنبرجستهسازیاولویتها،
هماهنگی ازم در بین ســایر بخش مرتبط و سایر اعضا را با هدف سرعتبخشی
بیشتر به امور و فرآیندها رقم بزنند .شورای اسامی شهر قشم پنج عضو دارد که با
رأیگیری انجام شــده ،حبیب بازماندگان به عنوان رئیس و محمدرضا اسامی به
عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.
در این نشســت و با رأی اعضا ،احمد شب تاریانی به عنوان خزانهدار ،مریم
خادمی به عنوان منشــی اول و بیبی مریم پیرزنده نیز به عنوان منشی دوم انتخاب
شدند.

قشم

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار مدیرکل حفاظت محیط استان هرمزگان مطرح کرد؛

حفاظت از محیط زیست قشم توسط جامعه محلی ،فرصتی
برای توسعه پایدار جزیره
حمید رضا یزدان پناه فدائی

ســرویس خبر  -مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم گفت :وجود دغدغه حفظ
محیط زیست نزد جامعه محلی فرصت بی
نظیری برای اجرای برنامه های توســعه ای
حوزه های مخلتف در جزیره قشم است.
افشــار فتح الهی در دیدار با مدیرکل
حفاظت محیط زیست اســتان هرمزگان،
اظهار داشــت :با توجه به شــرایط ویژه در
جزیره قشــم ،نیازمند برنامه ریزی و اجرای
ماحظات زیست محیطی فراتر از سرزمین
اصلیهستیم.
وی ادامه داد :طرح جامع جزیره قشم
در آینده نزدیک به تصویب خواهد رســید
و امیدواریــم با برنامه ریزی خوب صورت
گرفته در این طرح ،در آینده نزدیک شــاید
تبدیل قشم به جزیره ای پاک و بدون آلودگی
زیستمحیطیباشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با
بیــان اینکه حفظ پهنه های طبیعی و محیط
زیســت یکی از اولویت های این ســازمان
است ،افزود :خوشبختانه جامعه محلی قشم
به خوبی با اهمیت محیط زیست آشنا هستند
و دغدغه حفظ محیط زیست را دارند.
به گفته فتــح الهی؛ وجــود دغدغه
حفظ محیط زیســت در میان جامعه محلی
جزیره قشم فرصت بی نظیری برای اجرای

برنامه توســعه ای در حوزه های اقتصادی،
گردشگری و ...را فراهم می کند.
وی تاکید کرد :اســتفاده از شیوه های
مدرن با کمترین آســیب به محیط زیست،
رعایت اســتانداردها و ارائه پیوســت های
محیط زیستی یکی از شروط اصلی اجرای
طــرح های اقتصادی بویــژه در حوزه های
صنعت ،نفت و انرژی و شیات است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم
با اشــاره به تصویب شورایعالی مناطق آزاد
کشــور برای تبدیل تمامی جزیره قشــم به
منطقــه آزاد ،افزود :این اتفــاق می تواند با
جلوگیریازآشفتگیتصمیمگیری،موجب
نظم دهی و اجرای یک رویه واحد در حوزه

های مختلف بویژه محیط زیست شود.
فتح الهی با اشــاره بــه برنامه ریزی
صورت گرفته در راستای مدیریت پسماند
در جزیره قشــم ،خاطرنشان کرد :با اجرای
طرح جامــع جزیره قشــم و برنامه ریزی
صورت گرفته ،در آینده نزدیک تمامی نقاط
آلوده قشم در حوزه پسماند برچیده خواهد
شــد .وی در پایان گفت :امیدواریم با تهیه
یک برنامــه جامع و هدفمند ضمن رعایت
اســتانداردها و ماحظات محیط زیستی به
سمت توسعه و بهبود کیفیت زندگی جزیره
نشــینان حرکت کنیم .مدیــرکل حفاظت
محیط زیست اســتان هرمزگان نیز در این
جلسه گفت :نگاه توسعه ای در دوره جدید

مدیریت منطقه آزاد قشــم به مقوله محیط
زیســت موجب شده تا شــرایط مناسبی را
در این منطقه از نظر رعایت اســتانداردهای
محیط زیستی شاهد باشیم.
حبیب مســیحی تازیانــی ادامه داد:
در حوزه محیط زیســت نیازمند هماهنگی
و همــکاری میان بخش هــای مختلف و
جلوگیــری از آشــفتگی در ارائه خدمات
هستیم.ویتصریحکرد:حوزههایمدیریت
پسماند و ساماندهی صنوف مزاحم بخش
هایی هستند که نیازمند نگاهی جامع و برنامه
ریزی دقیق بوده تا از آسیب های احتمالی به
محیط زیست جلوگیری شود.
مسیحی تازیانی در پایان خاطرنشان
کــرد :برای حفظ محیط زیســت عاوه بر
هماهنگی میان بخش های مختلف دولتی،
نیازمند مشــارکت فعــال جامعه محلی نیز
هســتیم که برای این موضوع برنامه ریزی
های خوبی صورت گرفته اســت .براساس
این گزارش در جلسه افشار فتح الهی ،رییس
هیــات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه
آزاد قشم ،حبیب مسیحی تازیانی ،مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ،میثم
قاسمی ،معاون محیط زیست طبیعی و تنوع
زیستی ،صادق رستمی ،رئیس اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان قشم و سید محمد
هاشــم داخته ،مدیر محیط زیست سازمان
منطقه آزاد قشم حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر قشم مطرح کرد؛

افزایش کیفیت خدمات رسانی ،اولویت توسعه همکاری با
شهرداری های جزیره است

سرویس خبر -رییس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت:
وجود منطقــه آزاد در جزیره قشــم یک
فرصت و ظرفیت بسیار عالی برای خدمات
رســانی زیرســاختی ،عمرانی و شهری
مناسبت به ساکنان این منطقه است.
افشار فتح الهی در دیدار با شهردار و
اعضای شورای شهر قشم ،اظهار کرد :هم
افزایی و توسعه همکاری با شهرداری های
جزیره با هدف سرعت بخشیدن به اجرای
فرایندها و ارائه خدمات رسانی شایسته به
شهروندان در دســتور کار قرار گرفته و با
جدیت پیگیری می شود.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه میان
سازمان منطقه آزاد قشم و شهرداری ،ادامه
داد :سرعت بخشیدن به فرآیندها و افزایش
کیفیت خدمات دهی بــه مردم مهمترین
اولویت در توســعه همکاری میان سازمان
و دستگاه های مختلف است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم
افزود :همکاری و تفاهم نامه میان سازمان
و شهرداری قشم ،الگوی همکاری با سایر
شهرداری های جزیره است و اجرای کامل

آن می تواند موجب بهبود وضعیت شود.
به گفته فتح الهــی؛ اتخاذ یک رویه
واحد بــرای صدور پروانــه های صنفی
به نحوی که شــرایط بهــره مندی فعاان
اقتصادی از معافیت هــای مالیاتی فراهم
شــود و هم به بهبود درآمدهای شهرداری
ها کمک کند ،از برنامه سازمان منطقه آزاد
قشم است .وی در ادامه بر لزوم کوتاه کردن
فرآیندها جهت سرعت بخشیدن به فعالیت
ها و خدمات رســانی تاکیــد کرد و افزود:

حل مشکل محله چابهار برای جلوگیری
از مشکات احتمالی در صورت بارندگی
و بازگشــایی مسیر ســیاب با مذاکره با
صاحبخانه از اهمیت باایی برخوردار می
باشد و باید به سرعت اجرایی شود.
ساماندهی وضعیت صنوف مزاحم
و تعیین محلی مناسب برای جانمایی آنها
و همچنین پیش بینی محلی جهت احداث
بازارچه میوه و تره بار از دیگر موضوعاتی
بود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

بر اجرای سریع تر آن تاکید نمود.
براساس این گزارش شهردار قشم نیز
در این جلسه گزارشی از روند اجرایی شدن
تفاهم نامه میان شهرداری و سازمان منطقه
آزاد قشم برای خدمات رسانی به شهروندان
ارائه کرد.
میرداد میردادی همچنین اظهار کرد:
شهرداری قشــم آمادگی دارد تا در حوزه
ایجاد فضای ســبز و احــداث پارک های
جدید با مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم
همکارینماید.
وی ادامــه داد :ارزش خانه های در
مسیر ســیاب محله چابهار قشم ،توسط
کارشناسان دادگستری تخمین زده شده تا
شــهروندان دچار زیان نشوند و امیدواریم
همه صاحبان خانه در بازگشایی این مسیر
همکاری ازم را داشته باشند.
همچنین حبیب بازماندگان ،رییس
شورای اسامی شهر قشم نیز در این جلسه
گفت :تمام دســتگاهها باید با همپوشانی
اقداماتی در راستای کمک به معضات شهر
انجام دهند؛ نه اینکه از زیر بار مســئولیت
خود شانه خالی کنند.

فرماندار قشم:

اعتبارات قشم امسال  ۲۰درصد افزایش یافت

ســرویس خبر-فرماندار شهرستان
قشم گفت :در مقایسه با سال پیش اعتبارات
شهرستان ۲0 ،درصد افزایش داشته است.
محمد محمدحسینی فرماندار قشم در
جلسه بررسی وضعیت پروژه های عمرانی
شهرستان ،اعتبار استانی و متوازن اختصاص
یافتــه به فصل های آب ،آموزش و پرورش
عمومی و عمران شــهری و روســتایی را

 ۴0درصد از مجمــوع اعتبارات ذکر کرد و
گفت :به آب و فاضاب ،آموزش و پرورش
عمومی و خدمات شــهری و روستایی در
اعتبارات ســالجاری بیش از دیگر حوزه ها
توجه شده اســت.وی اذعان داشت :عاوه
براین ها بهداشــت و درمــان ،انرژی ،منابع
آب و گردشگری و تفریحات از جمله فصل
های دارای اعتبار مصوب اســتانی و متوازن

در سال  1۴01هســتند.فرماندار شهرستان
قشم مجموع اعتبارات استانی و متوازن سال
جاری را هشتصد و  ۲7میلیارد ریال ذکر کرد.
وی همچنین با یادآوری تاکید و اهتمام
دولــت به تکمیل پروژه ها در موعد مقرر از
اتمــام  90درصد پروژه های ســال پیش و
پیشرفت  80درصدی پروژه های باقیمانده،
اظهار رضایت کرد.

فرماندار شهرستان قشم با یادآوری این
نکتهکهاینتنهابخشیازاعتباراتپروژههای
شهرستاندرسالجاریاستازدستگاههای
متولی درخواست کرد و گفت :با هماهنگی
فرمانــداری ،ارتباط ،رایزنی و پیگیری های
ازم را بــا ادارات کل و وزارتخانــه ها برای
جذب ســایر منابــع و ظرفیت های ممکن
دنبالکنند.

چابهار
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معاون ساخت و توسعه راهآهن خبر داد:

تکمیل راهآهن چابهار -زاهدان تا سال آینده

پرنا یـزدان پناه فـدائی

سرویس خبر-ساخت هزار کیلومتر
راهآهن ،در برنامه توسعه کوتاه مدت دولت
قرار گرفته است .این برنامه در راستای رشد
ترانزیت و افزایش مبادات منطقهای ،یکی
از اولویتهای مهم دولت است.
در برنامه توســعه ریلــی ،تکمیل و
اجرای مســیرهای بینالمللــی که نقش
مهمی در رشد ترانزیت دارد در دستور کار
قرار گرفته است .راهآهن چابهار-زاهدان
و رشت-آستارا ،دو مسیر ریلی مهم است
که در انتظار اتصال به شبکه راهآهن ایران
و شبکه بینالمللی کریدورهای کشور قرار
دارد .در این خصــوص ،عباس خطیبی،
معاون ســاخت و توسعه راهآهن شرکت
ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل و
نقلی به «ایــران» گفت :متولی اجرای این
دو پروژه شــرکت ساخت است و شرکت
راهآهن مســئولیت اجرای برخی دیگر از
پروژهها مانند راهآهن شــلمچه-بصره را
برعهده دارد.
وی بــا اشــاره به ســاخت راهآهن
چابهار-زاهدان افــزود :راهآهن چابهار-
زاهدان یکی از پروژههای مهم ریلی کشور
است .این پروژه عم ً
ا در راستای کریدور
شــمال-جنوب در شرق کشور قرار دارد
که با طول ۶۲8کیلومتر در دســت ساخت
اســت 300،میلیون یورو مجوز برداشت
برای پیشبرد پروژه ،از صندوق توسعه ملی
داده شــده است و تاکنون از این مبلغ ۲۵0
یورو را دریافت کردهایم ۵0 .میلیون یورو
نیز باید تأمین شود .پیشرفت کل پروژه در
حال حاضر ۶۲درصد و پیشرفت زیرسازی
73درصد اســت .راهآهــن در محدوده
زاهدان تا خاش با طول 1۵0کیلومتر تقریب ًا

آماده اســت و برنامه افتتــاح آن در هفته
دولت اســت .برای قسمت باقیمانده نیز
تأمین مالی ۲۵0میلیون یورویی نیاز است.
با تأمین این مبلغ تا پایان 1۴0۲کل پروژه به
بهرهبرداری خواهد رسید .اخیرا ً منابع اولیه
طــرح (300میلیون یورو)به پروژه تزریق
شده و کار با روند قابل قبولی پیش میرود.
 ۴روش تأمیــن مالی رشــت-
آستارا
مســیر ریلی مهم دیگر که در دست
ســاخت است ،راهآهن رشــت تا آستارا
است .معاون شرکت ساخت در خصوص
اقدامــات انجام گرفته بــرای این پروژه
نیز گفت :پروژه راهآهن قزوین-رشــت
با طول 18۵کیلومتر ،اســفند ســال  97به
بهرهبرداری رســید .همان روز تفاهمنامه
ای با قــرارگاه خاتماانبیا منعقد شــد تا
ادامه مســیر در محدوده رشــت -آستارا
نیز ساخته شود .این مسیر در حال حاضر
بهصورت محدود در حال اجرا اســت .در
ایــن فاصله  10کیلومتر ابتدایی طرح که با
راهآهن رشت-کاســپین مشترک است،
ســاخته شده است؛ از ســمت آستارا نیز
 1۴کیلومتر خط در دســت احداث است.
با توجه به دســتور مقامات در خصوص
تکمیل راهآهن رشت-آســتارا ،تاش ما
این است که محدوده باقیمانده مسیر 1۶۲
کیلومتری هر چه سریعتر با تأمین بودجه
بــه اجرا درآید .تأمین منابع را هم از طریق
سیســتم بانکی و هم با ظرفیت تهاتر نفت
و فاینانس خارجی در دســتور کار داریم.
ممکن اســت منابعی از محل وام کشــور
روســیه نیز برای این طرح تخصیص داده
شــود .در مجموع ۴کانال تأمین مالی برای
محدوده  1۴0کیلومتری باقیمانده راهآهن
رشت-آستارا در حال بررسی است.

خطیبی با اشاره به سرمایه مورد نیاز
تکمیل این طرح مهم زیربنایی خاطرنشان
کرد :ســرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرح
حدود ۲0هزار میلیارد تومان اســت .این
یکی از پروژههای مهم کشور است و حلقه
مفقوده کریدور شمال-جنوب است که در
امر ترانزیت نقش مهمی دارد .در سفرهای
مختلف مســئوان به روسیه و دیدارهای
دوجانبه در مورد وام روســیه برای تکمیل
راهآهن رشت-آستارا صحبت شده است.
البته تأمین منابــع این طرح از چند راه در
حال بررسی است و هر کدام از روشهای
تأمین مالی که زودتر به نتیجه برســد ما آن
را پیگیری میکنیم .این یکی از پروژههای
اولویتدار در بخش ریلی اســت .از 1۶۲
کیلومتر مســیر۲۴ ،کیلومتر در دست اجرا
اســت ولی برای اینکه کل پروژه به اجرا
گذاشته شود باید منابع پایدار تأمین شود.
در تاش هســتیم ایــن مباحث را هر چه
سریعتر به نتیجه برسانیم ،مقدمات تأمین
مالی فراهم شده است ،مذاکرات خوبی با
سیستم بانکی شده و از ظرفیتهای قانون
بودجه مانند تهاتر نفت نیز استفاده میکنیم.
خودکفایی در ساخت راهآهن
معاون ســاخت شرکت ساخت در
ادامه تأکید کرد :کشــور ما از نظر صنعت
راهآهنســازی به خودکفایی قابل قبولی
رسیده است .در زمینههای مختلف مانند
تولید تجهیزات تــا ریلگذاری خودکفا
هستیم و توانایی و ظرفیت ساخت ساانه
هزار کیلومتر راهآهن را داریم .عمده مشکل
ما در اجرای برنامههای ریلی ،محدودیت
در تأمین منابع اســت .تجربه کار اجرایی
بــا توجه بــه موجودی  1۴هــزار و ۵00
کیلومتــر راهآهن در کشــور ،تجربه غنی
اســت که میتواند در هر بعدی پوشــش
دهنده باشــد .هیچ نگرانی بابت صنعت
احداث راهآهن نداریم .هر چقدر بیشــتر
منابــع را برای پروژههای مهم و تأثیرگذار
ریلی ،با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک و
تبدیل آن به موقعیت ژئواکونومیک استفاده
کنیــم ظرفیت ترانزیت افزایش مییابد اما
محدودیت منابع اجازه نمیدهد بیشتر از
متوسط سالی  ۲00کیلومتر راهآهن بسازیم
و به نتایج ایده آل برسیم.
رشد ترانزیت با تکمیل دو خط
خطیبی افزود :ظرفیت خط چابهار-
زاهدان 7,7میلیون تن در ســال اســت.
ظرفیــت بنــدر چابهار در حــال حاضر
8میلیون تن مبادله کاا اســت با این خط

آهن همه این ظرفیت قابل اســتفاده است
البته توسعه بخشهای نگهداری ،انتقال و
سیستمهای پشتیبانی باید همسو با ساخت
راهآهن باشــد .یک خــط ریلی به تنهایی
تضمینکننده این ظرفیت نیست.
وی گفت :ظرفیت راهآهن رشــت-
آســتارا نیز  7میلیون تن در جابهجایی بار
است .با توجه به پیچیدگی راهآهن رشت-
آستارا در ماحظات زیستمحیطی ،فنی،
اجرایی تاش ما این است بخش زیادی از
مســیر پلسازی شود پیشبینی ما احداث
۴3کیلومتر پل است.اگر منابع قطعی تأمین
شود اجرای راهآهن رشت-آستارا ۴سال
زمان میبرد.
وی با اشــاره به اهمیت حملونقل
ریلی در اقتصاد کشــور گفت ۲۵ :درصد
تولیــد ناخالــص داخلی هر کشــور از
حملونقل تأمین میشود .حمل ونقل ریلی
با محیط زیست ســازگار است ،مصرف
ســوخت را کاهش میدهد ،بار را عمده
جابهجا میکند و بسترساز توسعه صنایع
و رشــد اقتصادی مناطق و استانها است.
به همین دلیل حملونقل ریلی در اولویت
توسعه قرار دارد .ما نیز در ساخت راهآهن
در این راستا قدم برداشتیم .غیر از جنبههای
مسافری پروژههای ریلی ،در ارتباط با بار
نیز پروژهها فضای مناسبی برای توسعه هر
منطقه است .اگر نتوانیم به دایل متعدد از
یک زیرساخت استفاده کنیم ،دلیلی بر این
نیست که پروژه زیربنایی مفهومی ندارد.
وی در خصوص اتصال استانها به
شبکه ریلی سراسری گفت :اتصال مراکز
استانها به راهآهن بهعنوان یکی از دستور
کارهای توســعه ریلی کشور است .از 31
مرکز استان ۲۲ ،مرکز استان به شبکه ریلی
متصل اســت و اتصال مابقی استانها نیز
در دســتور کار است .کردستان ،اردبیل و
چهارمحال و بختیاری ســه مرکز استانی
اســت که امسال و سال آتی به شبکه ریلی
متصل میشــوند و سایر اســتانها نیز در
دستور کار اتصال ریلی قرار دارند .یکی از
اهداف توسعه ریلی ،اتصال مراکز استانی
اســت اما تکمیل کریدورهای ترانزیتی،
اتصال مبادی ورودی و خروجی کشور به
شبکه ریلی ،اتصال به کشورهای همسایه
اولویتهای مهم دیگر ســاخت راهآهن
اســت و رویکرد در ســاخت ریل صرف ًا
اتصال مراکز استانی نیست .اتصال مراکز
استانها یکی از هدفگذاریها برای اتصال
مسیرهای ریلی است.

برداشت میگو از سطح  ۸7۱هکتار در گواتر آغاز شد
ســرویس خبر -مدیرکل شیات
سیستان و بلوچســتان گفت :برداشت
میگوی پرورشــی از ســطح زیر کشت
بیــشاز  871هکتار مجتمــع پرورش
میگوی شــهید صنعتی گواتر دشتیاری
واقــع در نقطــه صفر مــرزی ایران و
پاکستان آغاز شد .محمد شهلیبر اظهار
داشــت :امسال برداشــت میگو بیش از
 3۵درصد نســبت به سال گذشته رشد
داشــته که نشــان دهنده بهبود کمیت و
کیفیــت تولید در مــزارع و مراکز تکثیر
استان است.
وی با اشــاره به اینکه برداشــت
میگو تا نیمه شهریور ماه سالجاری ادامه
خواهد داشــت ،گفت :در سال زراعی
جاری  ۵8مزرعه فعال در مجتمع ذخیره
سازی پســت ارو میگو در استخرهای
پرورشی اقدام کردهاند.

مدیــرکل شــیات سیســتان و
بلوچســتان بیان کرد :در ســال زراعی
جاری حدود  138میلیون قطعه پســت
ارو میگــو در مــزارع مجتمع پرورش

میگوی شــهید صنعتی گواتــر ذخیره
ســازی شــده که این تعداد از  ۲مراکز
تکثیر میگوی اســتان و همچنین ســایر
اســتانهای میگو پرور کشــور تامین

میشود.
وی خاطرنشــان کرد :هماینک در
مجتمع در حال ساخت کشت و صنعت
مکران کنارک واقــع در گوردیم نیز در
بخشــی از ظرفیت آماده شده که طی ۲
مرحله ذخیره ســازی پست ارو میگو
انجام میشود که در مرحله اول با ذخیره
سازی بیش از  ۲میلیون قطعه حدود ۲۵
تن میگو برداشــت شد و در نیمه تیرماه
ســالجاری نیز با ذخیره ســازی بیش از
هفت میلیون قطعه پســت ارو میگو تا
پایان مهرماه برداشت از استخرهای این
مجتمع نیز صورت میگیرد.
شــهلی بر اظهارداشــت :میگوی
پرورشی در مزارع سیستان و بلوچستان
عاوه بر مصرف در بازار داخلی عمدت ًا
به کشورهای همســایه روسیه و حوزه
خلیج فارس و چین نیز صادر میشود.
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گزیده
نماینده چابهار خواستار شد؛

حمایتهای لجستیکی از مدیریت بحران
سیستان و بلوچستان

سرویس خبر -نماینده مردم چابهار
در مجلس شــورای اسامی گفت :اگرچه
سازمان هواشناسی سیابهای اخیر را به
موقع پیشبینی کرد امــا عواملی همچون
دســتکاری در طبیعت بــدون ماحظات
زیســت محیطی ،عدم ایروبی رودخانهها
به ویژه رودخانههای فصلی و عدم احداث
دایکهای حفاظتی در مناطق پرخطر سبب
بروز سیاب ویرانگر شد.
معینالدیــن ســعیدی در بازدید از
مناطق ســیل زده جنوب اســتان با اشــاره به دایل وقوع سیلهای ویرانگر،
افزود :تکرار ســیاب در این فصل از ســال در سیستان و بلوچستان به دلیل
پدیده مونســون نشان میدهد؛ این موضوع دیگر غیرمترقبه نبود لذا غافلگیر
شــدن دائمی مسئوان در مقابل پدیدهای که مدام تکرار میشود قابل پذیرش
نیست و باید آمادگی ازم را داشته باشند ،هرچند سازمان هواشناسی به موقع
پیشبینی کــرد اما عواملی همچون دســتکاری در طبیعت بدون ماحظات
زیست محیطی ،عدم ایروبی رودخانهها به ویژه رودخانههای فصلی و عدم
احداث دایکهای حفاظتی در مناطق پرخطر سبب بروز سیاب ویرانگر شد.
وی ادامه داد :سیســتان و بلوچستان در منطقهای واقع شده که منابع آبی
پایدار بسیار محدود است اما در چنین شرایطی سال  98یک میلیارد مترمکعب
آب از مســیر رودخانه باهو به دریای عمان سرازیر شد درحالی که میتوان با
ایجاد بندهای بتنی کوچک و حتی استیکی آب را ذخیره کرد و سبب تقویت
معیشت صدها نفر شد.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس
شورای اسامی افزود :به دلیل تکرار این حوادث ،باید زیرساختهای مدیریت
بحران در جنوب اســتان شــکل بگیرد و اقداماتی مانند ایروبی رودخانهها و
احداث بند بتنی هرچه ســریعتر انجام شود ،همچنین حمایتهای لجستیکی
از مجموعه مدیریت بحران ضروری است چراکه اکنون بطور مثال فرمانداری
منطقه امکانات ندارد که در شرایط سیاب به مردم کمک کند لذا تا زمانی که
از نظر امکانات لجســتیکی در این سطح قرار داشته باشیم بارانها به سیاب
تبدیل شده و خسارات مالی و جانی به دنبال خواهند داشت.

مدیر فرودگاه بینالمللی آبادان خبر داد؛

برقراری پرواز شرکت هواپیمایی چابهار
در فرودگاه بینالمللی آبادان

سرویس خبر -شــمالی نژاد ،مدیر
فرودگاه بینالمللی آبادان از برقراری پرواز
شرکت هواپیمایی چابهار در مسیر تهران-
آبادان-مشهد خبر داد.
جواد شــمالی نژاد اظهــار کرد :در
راستای افزایش پروازهای داخلی شرکت
هواپیمایــی چابهــار اقدام بــه برقراری
پروازهای برنامهای در مسیر تهران-آبادان-
مشهد و بلعکس کرده است.
وی بــا بیــان اینکه پــرواز چابهار با
هواپیمای بوئینگ  MDانجام میشود ،افزود :پروازهای این شرکت از تاریخ
 ۲۲مرداد ماه سال  1۴01به صورت همه روزه انجام میشود.
مدیر فرودگاه بینالمللی آیت اه جمی (ره) آبادان توضیح داد :در حال
حاضر شرکتهای هواپیمایی آسمان ،ایران ایر ،سپهران ،زاگرس ،آتا ،وارش،
کاســپین ،کیش ایر و معراج از فرودگاه بینالمللی آبادان ،جنوب غرب کشور
را به شهرهای تهران ،اصفهان ،شیراز و مشهد و همچنین کشور کویت وصل
کرده است.

 44هزار تن گندم از طریق چابهار به ذخایر
محصوات اساسی کشور افزوده شد

سرویس خبر ۴۴ -هزار تُن محموله یک کشتیِ بزرگ حامل گندم که در
بندر شــهید بهشتی چابهار پهلو گرفته بود ،تخلیه و این مقدار گندم به ذخایر
میلیونی این محصول اساســی کشور افزوده شد.به گزارش شرکت بازرگانی
دولتی ایران؛ محموله های یک فروند کشــتی اقیانوسپیما حامل  ۴۴هزار و
 700تن گندم که دوازدهم مرداد ماه وارد آبهای ســرزمینی ایران شده و در
بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفته بود ،تخلیه و به بارگیری آن اقدام شد.بر
اساس این گزارش ،عملیات تخلیه محمولههای این کشتی ،پس از پهلوگیری
بافاصلــه آغاز و محمولههای تخلیه شــده به مقصد مجتمع انبارهای مکران
ارســال شدهاند تا پس از تکمیل اسناد و ترخیص قطعی ،بر اساس برنامههای
حمل شــرکت بازرگانی دولتی ایران به اقصی نقاط کشــور ارســال شوند.از
ابتدای امسال تاکنون 3۶۵ ،هزار تن انواع کااهای اساسی شامل گندم و برنج
از طریق این بندر اقیانوســی در قالب  ۵کشــتی گندم و یک کشتی برنج وارد
کشور شده است.
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انزلی
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در نشست بررسی طرح جامع و پایش واحدهای تولیدی-صنعتی شهرکهای جدید تأکید شد:

گزیده

راهبرد منطقه آزاد انزلی در شهرکهای صنعتی
الحاق شده ،توسعه با اولویت های تک است

دادستان انزلی :

ترک فعل مدیران در حوزه تااب انزلی را
با جدیت پیگیری می شود

سرویس خبر -اکبر سبحانی دادستانی انزلی اظهار داشت :تااب انزلی برند
گردشگری این استان و نگین خاورمیانه است و مردمی که از این تااب روزی کسب
می کنند از دستگاههای اجرایی انتظار اقدام عملی موثر و کاساز دارند .وی تصریح
کرد :وظایف و تکالیف دســتگاههای اجرایی به موجب قوانین مرتبط مانند قانون
توزیع عادانه آب ،قانون مدیریت احیاء تااب های کشــور ،قانون حفاظت ،بهره
بداری منابع طبیعی ،قانون حفاظت محیط زیست و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل
ها مشخص و توجیه شده است(حسب مورد ادارات متولی؛ آب منطقه ای ،محیط
زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری هستند) اگر در حوزه آب ریز هر کدام از ادارات
متولی و شــرکت آب و فاضاب به شــرط تامین اعتبارات ازم با وصف پیگیری
مجدانه و مســتمر مدیران حوزه کاریشــان ورود و حساسیت داشته باشند تااب
به وضعیت اصلی خود برگشته و جان تازه ای خواهد یافت  .دادستان انزلی تاکید
کرد :این درحالیست که طی یکسال اخیر دراداره کل محیط زیست استان گیان سه
مدیرکل تغییر کرده و خروجی کاری موثری از مصوبات چند سال اخیر نداریم .براثر
این عوامل و مسائلی چون پسماند ،شیرابه ،فاضاب ،رسوب ناشی از عدم مدیریت
موثر آبخیزداری مراتع و جنگلها در اراضی باادست ،عدم برقراری حقابه تااب و
تهاجم گیاهان سنبل آبی به این مشکات دامن زده تااب روز بروز به ورطه نابودی
می رود .سبحانی خاطر نشان کرد :تااب انزلی از اهمیت و حساسیت وضعیت فعلی
تااب برای اداره کل دادگستری استان دارد لذا با دستور رییس کل دادگستری استان
گیان کار پژوهشی مفید و موثری به واسطه کارشناسان ذیربط صورت گرفته است
و در این راستا نظارت مستمر و بازدید میدانی نیز از تااب انجام شده و دستگاه قضا
همواره پیگیر و نظاره گرامور تااب بوده و نسبت به رفع تصرفات متعددی در حریم
و بستر تااب اقدامات موثری انجام شده است.

محمود یزدان پناه فدائی

سرویس خبر  -با حضور معاونین
سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت مشاور،
نشســت بررســی طرح جامــع و پایش
واحدهای تولیدی ـ صنعتی شهرک صنعتی
جدید منطقه ،برگزار شد.
در این نشست که به ریاست عیسی
فرهــادی مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
انزلی برگزار شــد ،پیرامون برنامه توسعه
فضاهــای صنعتی با محوریت شــهرک
صنعتی شــماره ســه با توجه به تصویب
طرح توسعه منطقه بحث و تبادل نظر شد.
در این نشســت برنامه ریزی جهت
بهرهبرداری حداکثری از توســعه فضای
صنعتی ایجاد شده در منطقه آزاد انزلی پس
از تصویــب نهایی ایحه افزایش محدوده
منطقه ،به عنوان اولویت سازمان منطقه آزاد
انزلی عنوان شــده و تصریح گردید :بدون
شک با الحاق شهرکهای صنعتی جدید به
منطقه ،واحدهای راکد و نیمه فعال موجود
در این شــهرکها میتوانند از ظرفیت و

مزیت های بسیار مناسب منطقه آزاد انزلی
در حوزه های مختلف قانونی ،تأمین مواد
اولیه تولید و صادرات بهره برداری نموده و
زمینه رونق مجدد کسب و کارهای تولیدی
و یا افزایش آن را فرآهم آورند.
در ادامه مهمترین مزیت منطقه آزاد
انزلــی برای واحدهــای تولیدی صنعتی
الحاق شــده جدید ،امکان جذب سرمایه
گذار داخلی و خارجی اعام و اشاره شد:
فرآیند تحقق این مهم باید تســهیل گردد
تا در نهایت شــاهد اشتغالزایی بیشتر برای
نیروی کار بومی استان باشیم.
در نشســت مزبور تأکید شد که در
سومین شــهرک صنعتی منطقه ،ارزیابی
ســرمایه گــذاران صنعتــی بــا توجه به
شــاخصهایی نظیر صادرات ،اشــتغال،
فنــاوری ،محیــط زیســت و… جهت
اتخاذ تصمیمگیــری ازم ضرورت دارد
چراکه رعایت شاخصهای اولیه به ویژه
در مباحث زیســت محیطی و دوســتدار
محیط زیست برای منطقه آزاد انزلی بسیار
حائز اهمیت اســت .بنابراین گزارش ،در

اســتراتژی برنامه توسعه صنعتی سازمان
منطقــه آزاد انزلی ،اولویت با ایجاد صنایع
های تک و سازگار با محیط زیست و پاک
اســت که عاوه بر اشغال فضای کمتری
در ســطح ،سازه های واحد تولیدی مبتنی
بر ارتفاع و بر اساس راهبردهای صادرات
محور نیز پایهریزی شده باشد.
گفتنی اســت؛ با مصوبــه مجلس
شورای اسامی محدوده منطقه آزاد انزلی

بــه  8۶09هکتار افزایش یافت ،که در این
میان با الحاق شــهرک های صنعتی شماره
ســه ،خمیران انزلی ،ســپید رود رشت و
ضیابر صومعهســرا پهنه های صنعتی این
منطقه به بالغ بر  900هکتار گســترش پیدا
کرد و زمینه توسعه توانمندیهای صنعتی
و صادراتی منطقه ،به بازارهای کشورهای
حاشــیه دریای خزر و اوراسیا ایجاد شده
است.

شایدها و بایدهای احیای تااب بیرمق انزلی

سرویس خبر  -این روزها چشمان
بیرمق و رو به خاموشی تااب زیبای انزلی
به تصمیمات و اقدام مسئولینی دوخته شده
و سوســو میزند که گویی هنوز اندر خم
بایدها و شایدها و بروکراسی اداری برای
احیــای این بیرمــق حیاتبخش چانه
میزنند .تااب بینالمللی انزلی به عنوان
نگینی زیبا نه فقط در استان گیان بلکه در
سطح کشور میدرخشد و این مادر زیبای
طبیعت عاوه بر اینکه مامن انواع ماهیها و
پرندگان بومی و مهاجر است در دامان خود
گیاهان مختلــف و زیبایی را نیز دارد .این
تااب از دیرباز به عنوان محلی برای کسب
درآمد و ارتزاق جوامع محلی محســوب
میشدوامروزهنیزگذرانزندگیبخشیاز
شهروندانانزلیدرگروحیاتتااباست
ولی مدتهاست زخمههای زیادهخواهی
و بیتوجهی انســان بر پیکره تااب انزلی
بیشــتر شــده و این زیبای مهربان زیر بار
رسوب ،فاضاب ،کمتر شدن ارتباطش با
دریا ،کم آب شــدن و حتی خشک شدن
رودخانههایش کم کم در خود فرو میرود.
هجوم یکباره سنبل آبی ،این زیبای بیرحم
زخمی بر زخمهای عاج نشده پیشین بود
و علیرغــم حــال و روز ناخوش تااب
همچنان زیادهخواهیهــا و بهرهبرداری
بیرویه از آب تااب از ســوی شهروندان
برای مصارف کشــاورزی ادامه دارد و این
سو نیز برخی مســئولین هچنان درگیر و
بند شــایدها و بایدها برای احیای تااب
بینالمللیانزلیهستند.
بیعملــی؛ بای جــان تااب
انزلی

محمد پورخوش سعادت ،فرماندار
شهرستان بندر انزلی در جلسه هماهنگی
احیای تااب انزلی که در سالن اجتماعات
فرمانداری این شهرستان برگزار شد ،اظهار
کــرد :آن چیزی که به عنوان کارشــناس
حوزه سیاســی و اداری میبینم این است
که مشکات تااب انزلی دغدغه رسانهای
و افکار عمومی اســت و در حوزه اداری
و اجرایی کمتر دغدغه وجود دارد که این
مســاله نگران کننده است .وی با اشاره به
اینکه همه میگویند با خشــک شــدن و
وضعیــت کنونی تااب مشــکل دارند و
نگران آن هســتند ولی اقدام عملی در این
خصوص صــورت نمیگیرد ،افزود :باید
یک برآیند مشــخص از وضعیت تااب
انزلیدرشهرستانداشتهباشیمکهقابلارائه
باشد .پورخوش سعادت با انتقاد از اینکه
بسیاری از کارشناسان یک سری نظریات
فانتزی در خصــوص خودپاایی تااب
طرح میکنند ،گفت :امیدوارم دیگر بحث
خودپااییمطرحنشود.اگرتاابایروبی
و رسوبزدایی نشود تبدیل به زمین فوتبال
میشــود که در حال حاضر این اتفاق در
برخــی از مناطق تااب رخ داده و اگر دیر
بجنبیم انزلی تبدیل به یک شــهر سوخته
خواهد شد .پورخوش سعادت با اشاره به
اینکه تااب نیاز به بودجه ندارد و حتی می
توان خرج استان گیان را از طریق آن تامین
کرد ،گفت :این اتفاق از زمینههای مختلف
از جمله از طریق مدیریت رسوب در حوزه
مثالمصالحساختمانیهمچنیناستحصال
مواد معدنی و سایر موارد امکانپذیر است
ولی ما دچار بیعملی و ترس شــدهایم و

مدیران دست روی دست گذاشتهاند .وی
با تاکید بر اینکه در مورد موج شکن انزلی
باید به نتیجه برســیم ،تصریح کرد :در این
مورد محیط زیست ،منابع طبیعی و سازمان
بنادر دارای مســئولیت مستقیم هستند و
هیچ کس نمیتواند مسئولیت خودش را
بر گردن دیگری بیندازد و باید این خواسته
استاندار به زودی اجرایی و عملیاتی شود.
افزایش نرخ رسوبگذاری در
تااب انزلی
مسلم امانی ،مدیرکل زمین شناسی
و اکتشــافات معدنــی اســتان گیان نیز
اظهار کرد :بخش مدیریت زمین شناســی
دریایی سازمان زمین شناسی کشور تحت
مجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با هدف مطالعات پهنههای آبی و سواحل
تشکیل شده که هم اکنون یکی از از دفاتر
این مجموعه در شهرستان بندرانزلی واقع
در استان گیان است .وی با اشاره به اینکه
نرخ رســوب گذاری در تــااب انزلی از
ســال  9۲تاکنون باا رفته ،افزود :بر اساس
وظیفه مصوب شده در کمیته احیای تااب
انجام یک گزارش ژئوشــیمی رســوبی
همچنین یک گزارش رســوب شناســی
در تــااب انجام شــده و در همین رابطه
مطالعات مختلفی انجام شده است .امانی
با بیان اینکه مطالعه نوســانات سطح آب
در ورودی های تااب ،اندازه گیری منظم
دبی لحظهای ،تعیین غلظت مواد رسوبی
و دانهبندی ،بررســی دوره خشکسالی و
ترســالی ،تعیین سهم بار آورده هر کدام از
ورودی های تااب با نقشه و راهکارهای
ازم برای کنترل میزان آورده با رســوب
تااب از جمله اینمطالعات است ،گفت:
میزان آورده با رسوب تااب انزلی در برنامه
ســازمان زمین شناسی است که میتواند
بخشــی از نیازهای مطالعات پژوهشــی
هفت ساله برنامه محیط زیست در کمیته
احیای تااب انزلــی را برطرف کند.وی
با اشــاره به اینکه وظیفه ما این اســت که
مطالعات انجام شــده در بخش مرتبط با
تاابها را در اختیار دستگاههای اجرایی
قرار دهیم ،تصریح کرد :یکی از مشکات
در بخش احیای تااب انزلی با وجود اینکه

کارهای پژوهشــی و ارائه راهکار شده در
بخش قانونی هیچ دستگاه اجرایی را ملزم
به اســتفاده از دادههای تولید شده نکرده
است .مدیرکل زمین شناسی استان گیان
تاکید کرد :وقتی داده تولید میشود کسی از
راهکارهاونتیجهگیریآناستفادهنمیکند
تحقیقات انجام شده کتابخانهای می شود
و یا در سیســتم باقی میماند .وی با اشاره
بــه اینکه در رابطه با احیای تااب باید دو
گروه به صورت مشــخص فعالیتهای
پژوهشــی مطالعاتی و اجرایی را بر عهده
بگیرنــد ،تاکیــد کرد :وظایف ســازمان
مطالعات ژئوشــیمی رســوبی هست که
توزیع پراکندگی عناصر موجود در تااب
را شناسایی میکند که با تهیه اطلس ،توزیع
پراکندگی عنصرها ،عنصرهایی که ارزش
اقتصادی دارند یا آلوده کننده محیط تاابی
و رودخانه ها هستند و فعالیت اجرایی نیز
توســط مدیران حاکمیتی تصمیمگیری و
برنامهریزی شــود .مدیرکل زمین شناسی
استان گیان گفت :پس از مطالعات انجام
شده مشخص شد عمدتا جنس رسوبات،
ژئوشیمی رســوبی و نهشتههای سطحی
چیست و بیشــتر آورده از باادست کدام
رودخانه است میتوان پیشنهاد داد که این
رســوبات ،در ابتدا با هماهنگی ســازمان
متولی و مجوزهای صادر شــده در بحث
تامین مصالح ســاختمانی در اســتان از
رســوبات ورودی رودخانههای منتهی به
تااب برداشت شود .با توجه به آوردههای
رسوبی که بیشــتر از رودخانههای غرب
گیان هســتند و وارد تااب میشوند با
توجــه به وضعیت زمین شناســی منطقه
غرب اســتان از عنصرهای فلزی به عنوان
اندیس معدنی به عنوان رسوبات پاسری
یا همان کانی ســنگین معرفی میشود که
میتوان بــا آنالیز کردن از رســوبات ،به
عنصرهای با ارزش همچون تیتان دست
یافت که میتواند ارزش اقتصادی خوبی
داشته باشــد به شرط اینکه مثل سایر دنیا
در اســتخراج و فرآوری آن از دانش روز و
متخصصین ملی و بینالمللی استفاده شود
تا آســیبی در حفظ محیط زیست و سایر
موضوعات مشکلی پیش نیاید .با توجه به

اینکه حدود  1۲سال از احیای تااب انزلی
میگذرد و همچنان مشکات مختلفی در
امر وجــود دارد میتوان با قدری فرصت
بیشتر ولی با دانش کامل اعم از تشکیل دو
گروهپژوهشیوگروهاجراییکهازنتیجهو
راهکارهای کمیته پژوهشی به طور مصوبه
به گروه اجرایی و دســتگاههای نظارتی
ارسال شــود تا متولیان امر اجرا براساس
مصوبه پژوهشــی اقدام بــه عمل کنند و
اگر براساس نظر پژوهشی انجام نگردید
توســط دســتگاه های نظارتی از متولیان
امــر در جهــت اجرا نکــردن پی گیری
شود.تورج صادقی ،معاون محیط زیست
طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت
محیط زیست گیان نیز در ادامه ،با اشاره به
اینکه تااب انزلی مجموعهای از مشکات
داخلی و خارجی دارد ،اظهار کرد :بر همین
اســاس سازمان حفاظت محیط زیست با
همکاری ســایر دستگاههای متولی و ذیل
کمیته احیای تااب انزلی یک برنامه هفت
ســاله تدوین کــرده و در آن راههایی که
میتوان به تااب کمک کرد آورده شــده
همچنین وظایفی برای تمام دســتگاهها
تعیین کرده اســت .وی بــا تاکید بر اینکه
سازمان محیط زیست در راستای اجرای
وظایف این کمیته طی دو سال اخیر نزدیک
به  30میلیارد تومان در تااب هزینه کرده،
گفت :وقتی ایــن برنامهها تعیین و اباغ
شد حتی پیشبینی اعتبارات هم صورت
گرفــت .اان تااب به ســمت یوتروف
میرود که یکــی از دایل اصلی آن ورود
فاضاباستودرتمامشهرستانهاییکه
فاضاب آنها وارد تااب میشود از برنامه
عقب هستیم .صادقی با بیان اینکه رسوب
یکی از دغدغههای تااب است ،تصریح
کرد :عمده مشکل ما در تااب انزلی مسائل
خارج از تااب است و تا آن مشکات حل
نشــود هر کاری داخل تااب انجام دهیم
به نتیجه نخواهد رسید .وی تاکید کرد :به
تتهایی دو رودخانــه از رودخانههایی که
وارد تااب انزلی میشود ساانه  ۶70هزار
تن رسوب وارد تااب میکند.
رشد شــدید گیاهان ،افزایش
رسوب و فاضاب

همچنین در این جلسه محمد صیاد
بورانی ،رئیس پژوهشــکده آبزی پروری
کشور با بیان اینکه تااب انزلی مامن اصلی
ماهیانی همچون ســفید ،سیف ،سوف و
ســایر گروههای ماهیان است ،اظهار کرد:
در حــال حاضر مشــکات مختلفی در
تااب داریم .وی با تاکید بر اینکه افزایش
رسوبات ،افزایش فاضاب همچنین رشد
شدیدگیاهانسهمشکلاصلیتاابانزلی
اســت ،افزود :در وهله اول برای رسوبات
باید چارهای اساسی اندیشیده شود .نه تنها
از ظرفیت اســتان بلکه باید از ظرفیت کل
کشــور برای رسوب برداری استفاده شود
زیــرا اگر به همین منوال پیش برود بخش
غربی و مرکزی تــااب در آینده نزدیک
خشــک خواهد شــد و این مناطق را از
دســت خواهیم داد .وی بــا بیان اینکه در
حال حاضــر عمق تااب در منطقه غرب
به  80ســانتی متر نیز رسیده ،تصریح کرد:
با توجه به این شــرایط هنوز هم در فصل
تابستانشاهدبرداشتآببرایکشاورزی
هســتیم .رئیس پژوهشکده آبزی پروری
کشــور با تاکید بر اینکه باید ورودیهای
آب بــه تااب را تقویــت کنیم همچنین
رسوببرداری را باید با جدیت دنبال کنیم،
گفت :بعد از رسوببرداری و افزایش عمق
تااب باید به ســمت جمعآوری گیاهان
مخصوصا ســنبل آبی برویم .وی با بیان
اینکه سنبل آبی ابتدا به صورت تزیینی به
تااب عینک وارد شد و در آنجا گسترش
و انتشار پیدا کرد ،افزود :این گیاه در عرض
شش تا  18روز توانایی دو برابر شدن را در
محیــط آبی دارد ضمن اینکه روزی تا دو
دهم ســانتی متر حجم آب را کم میکند.
این مقام مسئول با بیان اینکه عاوه بر سنبل
آبی ،نیلوفر آبی هم در برخی مناطق تااب
انزلی رشد کرده ،گفت :زیرا حجم آب کم
شده و ورودی فاضاب را داریم گیاه مواد
بیوژن را گرفته و رشد میکند .قبا شوری
آب را تا اواسط آبکنار داشتیم حتی تا چهار
 pptهم میرسید ولی طی سالهای اخیر
اصا نفوذ آب دریا را در تااب نداریم که
یکی از دایل اصلی آن کاهش ســطح آب
دریای خزر است.

ارس
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کیانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

احیای کریدور شمال-جنوب به نفع کشورهای منطقه است
مـریــم عایـی

ســرویس خبر -مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد ارس در نشست با رئیس شورای
بیندولتی مدیریت حمل و نقل کشورهای
 CISگفت :احیای کریدور شمال-جنوب
به نفع کشورهای منطقه است.
مجید کیانی در راستای احیاء کریدور
شمال-جنوب با رئیس شورای بین دولتی
مدیریت حملونقل کشــورهای  CISو
رئیــس اداره همکاری هــای چند جانبه
تجاری ،مالی ،انرژی و حملونقل وزارت
امور خارجه دیدار کرد.
کیانــي در این دیدار با تاکید بر اینکه
بایــد از ظرفیتهای موجود نهایت بهره را
برد ،اظهار داشــت :ما مخالف ایجاد سایر
ظرفیتها نیســتیم اما وقتی اتصال ایران به
ارمنســتان ،گرجســتان و روسیه از طریق
مســیر ریلی جلفــا فراهم اســت ،چرا از

کریدور شمال _ جنوب استفاده حداکثری
نمیشود.
وی افــزود :فعالســازی و تکمیــل
کریــدور شــمال-جنوب نــه مســتلزم
هزینههای زیاد اســت و نه بهرهوری از آن

مدت زمان زیادی طول میکشــد .وزارت
امور خارجه بــا ایفای نقش موثر میتواند
در احیاء این کریدور پیشــگام باشد و قطعا
طرفین مقابل نیز اســتقبال خواهند کرد و
نخجوان نیز از این موضوع منتفع میشود.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس با بیان
اینکه بــه تقویت دیپلماســی اقتصادی و
ایفای نقش منطقه آزاد ارس بهعنوان هاب
لجستیکی نگاه عملیاتی دارد ،تصریح کرد:
بادستوراخیرریاستمحترمجمهوریمبنی
بر هماهنگی سایر نهادهای منطقه آزاد ارس
با این سازمان ،بسیاری از ناهماهنگیها رفع
و ترانزیت و صادرات مدیریت خواهد شد.
گفتنی است؛ رئیس شورای بیندولتی
مدیریت حمل و نقل کشــورهای  CISو
رئیــس اداره همکاریهــای چند جانبه
تجاری ،مالی ،انرژی و حملونقل وزارت
امور خارجه با همراهی سرپرست معاونت
اقتصــادی و ســرمایهگذاری منطقه آزاد
ارس از پایانههــای مرزی جلفا و نوردوز و
انبارهــای عمومی این منطقه بازدید کردند
و مزیتهای احیای کریدور شمال-جنوب
و تاثیر آن در توســعهی تبادات تجاری و
کاهش هزینهها برای آنان تشریح شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خواستار شد؛

استفاده از ظرفیتهای قانونی مجلس
برای پیشرفت منطقه آزاد ارس

سرویس خبر -مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد ارس در دیدار با نماینده مردم
مرند و جلفا در مجلس شورای اسامی،

بر استفاده از ظرفیتهای قانونی مجلس
برای پیشرفت ارس تاکید کرد.
مجید کیانــی در دیدار با معصومه

پاشــایی بهرام به تشریح اهم فعالیتها
و اقدامــات راهبردی صورت گرفته در
طول دو ماه اخیر پرداخت.
در ایــن دیــدار کــه بــا حضور
معاونین و مدیران ســازمان منطقه آزاد
ارس برگزار شــد ،درخصوص مباحث
پیرامــون گمرک ،رونق گردشــگری،
ایجــاد درآمدهــای پایــدار ،آخرین
وضعیــت پروژههای عمرانــی و رفع

مشکات تبادل نظر شد.
مجید کیانی ،مدیرعامل منطقه آزاد
ارس و معصومه پاشــایی نماینده مردم
مرند و جلفا در مجلس شورای اسامی
با اتفاق نظر بر اســتفاده از ظرفیتهای
قانونــی مجلس در پیشــرفت منطقه و
رفــع موانع تاکید کردند و برنامهریزی و
تعریف چشمانداز در دستیابی به اهداف
را مهم برشمردند.

هشدار درباره دالی زمینهای به نام سرمایهگذاری در منطقه آزاد ارس
ســرویس خبــر -رئیــس کل
دادگستری آذربایجانشرقی گفت :گاها
عدهای زمین را با نام ســرمایهگذاری به
قیمت ارزان میخرند و ســالها اقدامی
برای بهرهبــرداری از آن نمیکنند .ازم
اســت کارگروهــی در ایــن خصوص
تشــکیل و دست کسانی که با نیت سوء و
فروش آن به قیمت باا و اقدامات خاف
اهــداف اولیه زمیــن گرفتهاند از اراضی
قطع شود.
موســی خلیل الهی در جلسه ستاد
پیگیری اجــرای سیاســتهای اقتصاد
مقاومتــی با حضور روســا و مدیران کل
دســتگاههای مختلف استان با بیان اینکه
نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد
و برای فعاان این منطقه زحمت و هزینه
مضاعف به بار آورد ،اظهار داشت :منطقه
آزاد ارس در حوزههــای متنوع ظرفیت
دارد و نهتنها بهعنوان صنعتیترین منطقه
آزاد کشــور مطرح اســت بلکه در حوزه
کشاورزی نیز بینظیر است و در کنار آن
ظرفیت گردشگری هم دارد.

وی افزود :گاها عدهای زمین را با نام
ســرمایهگذاری به قیمت ارزان میخرند
و ســالها اقدامی بــرای بهرهبرداری از
آن نمیکننــد .ازم اســت کارگروهــی
در ایــن خصوص تشــکیل و دســت
کســانی که با نیت ســوء و فروش آن به
قیمت بــاا و اقدامات خــاف اهداف
اولیــه زمیــن گرفتهانــد از اراضی قطع
شود.

رئیس کل دادگســتری آذربایجان
شــرقی خواهــان افزایش مــدت زمان
پروانهی بهرهبرداری در منطقه آزاد ارس
به  ۵ســال شد و بر اجرای ماده  ۶۵قانون
مناطق آزاد و تفویض تاکید کرد.
علــی نویــد سرپرســت معاونت
اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه
آزاد ارس نیز در این جلســه عنوان کرد:
بر این عقیدهایم برای طی مسیر پیشرفت

باید بــر روی ظرفیتهای قانونی مناطق
آزاد کار شــود .دوگانگی و موازیکاری
گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس ،مشکات
زیادی را برای سازمان و فعاان صنفی و
صنعتی این منطقــه ایجاد میکند و ازم
اســت قانون مناطــق آزاد در این باب به
اجرا درآید.
وی بــا بیان اینکــه مراحل افزایش
مدت زمان پروانــه بهرهبرداری و اعتبار
کارت بازرگانــی در حال انجام اســت،
خاطرنشــان کرد :بسیاری از مشکات و
بروکراسیها نتیجهی عدم تفویض کامل
اختیــارات به ســازمان منطقه آزاد ارس
است.
در این جلســه نمایندگان بازاریان
و فعــاان صنعتی و ســرمایهگذاران به
طرح مشکاتشان پرداختند و از طرف
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی بر
اجرای ماده  ۶۵قانــون مناطق آزاد برای
رفع ناهماهنگیها و کاهش بروکراسی و
افزایــش مدت پروانه بهرهبرداریها به ۵
سال تاکید شد.

ســرویس خبر -دوره آموزشــی
رایگان خوشنویســی با خــودکار (خط
نسخ) در منطقه آزاد ارس برگزار می شود.
به همت معاونت فرهنگی اجتماعی
و گردشگری این ســازمان و در راستای
سلســله برنامه های غنی ســازی اوقات
فراغت دانش آموزان ،نوجوانان و جوانان
(طرح صبــا ، )3دوره آموزشــی رایگان

خوشنوســی با خــودکار در ارس برگزار
می شود.
تاریخ شــروع کاس ها از ششــم
مردادماه می باشــد که هر هفته دو جلسه
و جمعا به مدت  1۶جلســه آموزش خط
نسخ با خودکار توسط استاد اکبر فتحی از
ســاعت  10الی  13در محل پردیس بین
المللی دانشــگاه تبریز آمــوزش داده می

شود.
ازم به توضیح است  ۴۵نفر در این
دوره آموزشی ثبت نام نموده اند.
معاونــت فرهنگــی اجتماعــی و
گردشگری ســازمان منطقه آزاد ارس در
راســتای غنی سازی اوقات فراغت دانش
آموزان و نوجوانان در ایام تابســتان برنامه
های مختلفی در حوزه اجتماعی از جمله

کارگاه های آموزشی بازی سازی ،رباتیک،
مهندسی خاقیت ،عکاسی نیمه حرفه ای،
آشنایی با کســب و کار زدوبازده و نیز در
حــوزه ورزش و تفریحات ســالم برای
ارســوندان برنامه ریزی نموده است .این
برنامه ها تا پایان تعطیات تابســتانی در
محــدوده منطقه آزاد ارس برگزار خواهد
شد.

برگزاری دوره آموزشی خوشنویسی با خودکار در ارس
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گزیده
سرپرست معاونت اقتصادی منطقه آزاد ارس مطرح کرد:

بهره وری حداکثری از ظرفیتهای قانونی
مناطق آزاد برای حل مشکات

ســرویس خبر -سرپرست معاونت
اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان منطقه
آزاد ارس بهره وری حداکثری از ظرفیتهای
قانونــی مناطــق آزاد کشــور را کلید حل
مشکات این مناطق عنوان کرد.
علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی
و سرمایهگذاری این سازمان در جلسه ستاد
پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
اظهار داشــت :بر ایــن عقیدهایم برای طی
مســیر پیشــرفت باید بر روی ظرفیتهای
قانونی مناطق آزاد کار شود و با همافزایی جهشی در راستای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی رخ دهد.
وی با اشــاره به دوگانگی و موازیکاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس،
تصریح کرد :این موضوع مشــکات زیادی را برای ســازمان و فعاان صنفی و
صنعتی این منطقه ایجاد میکند و ازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا
درآید .سرپرســت معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس با
انتقاد از عدم تعریف درســت از صادرات مجدد ،افزود :بهدلیل اخذ مالیات برای
صادرات مجدد ،اکنون خشکبار ما در نخجوان بستهبندی و صادر میشود.
وی بــا بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانهی بهرهبرداری و اعتبار
کارت بازرگانی در حال انجام است ،خاطرنشان کرد :با دستور مدیرعامل سازمان
منطقــه آزاد ارس حــذف و یا تعدیل مبلغ مابهالتفاوت نرخ ارز در دســتور کار
هیئت مدیره ســازمان قرار گرفته اســت .نوید با بیان اینکه بسیاری از مشکات
و بروکراســیها نتیجــهی عدم تفویض کامل اختیارات به ســازمان منطقه آزاد
ارس اســت ،متذکر شــد :برای نمونه در بحث اســتاندارد ،طبق قانون باید یکی
از افراد معرفی شــده توســط مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس به مقام عالی
ادارهکل اســتاندارد ،حکم گیرد و تفویض اختیارات رخ دهد .وی عدم توسعهی
زیرســاختها در سالیان گذشــته را یکی از مشکات جاری دانست و خواهان
همکاری سایر نهادها در تسهیل تکمیل زیرساختهای آب و برق شد.

بایرامف:

نخجوان از طریق ایران به باکو متصل میشود

ســرویس خبر -وزیر امــور خارجه
جمهوری آذربایجان در گفتوگویی از آغاز
ســاخت اولین پل بر روی رودخانه ارس به
عنوان مسیری جایگزین برای متصل ساختن
باکو به ارمنستان از طریق نخجوان خبر داد.
جیحون بایرامــف ،وزیر امور خارجه
جمهوری آذربایجان گفت :آذربایجان مسیر
جایگزینــی برای متصل ســاختن نخجوان
آذربایجــان از طریــق رود ارس دارد کــه
ارمنستان را دور میزند .باکو به این منظور و
طبق توافق با ایران ،ساخت اولین پل روی رود ارس را آغاز کرده است.
بایرامف ســپس از ارمنستان به خاطر «وقت کشی» در انجام دادن وظایفش
در زمینــه «کریدور زنگهزور» انتقاد کــرد .باکو با اجرای طرح کریدور زنگهزور
قصد داشت جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان متصل کند.
ایــروان از مدتهــا قبل با طرح ایجاد این کریدور مخالفت کرده اســت و
آذربایجان و ترکیه این طرح را پیششــرطی برای عادیسازی روابط با ارمنستان
تعیین کردهاند .به گفته بایرامف ،آذربایجان با تاش برای پیشبرد این طرح« ،صرفا
فرصتی برای ارمنستان فراهم میکند که از عوامل همکاری منطقهای جدا نیفتد.
اگر ایروان تصمیم اشتباه را اتخاذ کند ،به خودش آسیب میزند».

نشست کارگروه ویژه ساماندهی منابع انسانی
با هیات مدیره شرکت تعاونی خاص کارکنان
ارس برگزار شد

سرویس خبر -نشســت کارگروه ویژه ساماندهی منابع انسانی با اعضای
هیات مدیره شــرکت تعاونی خاص کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس با موضوع
توسعه فعالیت های این شرکت برگزار شد .نشست کارگروه ویژه ساماندهی منابع
انسانی با حضور مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان و اعضای
هیات مدیره شرکت تعاونی خاص کارکنان ارس برگزار شد .کیانی در این نشست
با تاکید بر اینکه سیاســت تعدیل نیروی انســانی ماک عمل نخواهد بود ،گفت:
ضروری است تمامی فعالین اقتصادی از جمله تعاونی کارکنان ،با تغییر رویکرد
و تعریف ماموریتها و اهداف جدید و با ظرفیتســنجی دقیق از پتانسیلهای
قانونی منطقه نســبت به فعالیت در حوزههای مولد و درآمدزا و به تبع آن حفظ
و نگهداشــت نیروی انسانی اقدام نمایند .وی در پایان تاکید کرد :کارگروه منابع
انسانی با همکاری اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد
ارس نسبت به بررسی موانع و شناسایی راهکارهای توسعه فعالیتهای شرکت،
تا پایان مرداد ماه اقدام نمایند.

اروند
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گزیده
معاون امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند مطرح کرد:

آخرین وضعیت طرح ساماندهی معابر
شهری در منطقه آزاد اروند

ســرویس خبــر -معــاون فنی و
امورزیربنایی ســازمان منطقه آزاد اروند،
درخصــوص آخریــن وضعیــت اجرای
عملیــات ســاماندهی و بهبــود وضعیت
معابر ســطح شهرســتان های آبــادان و
خرمشــهر؛ گفت :اجرای طــرح مذکور با
هدف فراهم کردن امکان شرایط استاندارد
برای شهروندان در مناطق کمتر برخوردار
دوشهرستان در حال اجراست.
فالــح صفایــی؛ بــا تأکید بــر این
مهم که رفع مشــکات عمرانی و زیر ســاختی محات آبادان و خرمشــهر
از اولویتهــای این معاونت اســت ،اعتبــار پروژه معابرشــهری آبادان را
مبلغــی بالغ بر  1۶۲0میلیــارد ریال ،اعام کرد و افــزود :مجری و پیمانکار
این پروژه قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء (ص) اســت .وی بهره مندی از
خدمات شــهری مناســب ،نظیر خیابانهای اســتاندارد با ایمنی مناسب را
پایه ای ترین حقوق شــهروندی برشــمرد و تصریح کرد:در آبادان بهسازی
کوچههــا و خیابان های علوانیــه  ،امیرآباد ۲و  ،۴ذوالفقاری 1و ،۴و همچنین
در خرمشــهر مناطق صد دســتگاه و دربندشرقی گام به گام در حال پیشروی
است.
معاون فنی و امورزیربنایی ســازمان منطقه آزاد اروند ،خاطر نشان کرد:
عملیات بهســازی و ساماندهی معابر منطقه کوی کارمندان در خرمشهرهم با
پیمانکاری شــرکت ملی ســاختمان در حال اجراست که تاکنون  70درصد
فعالیتهای زیرســاختی آن انجام شــده و طبق زمانبنــدی صورت گرفته تا
شهریور ماه امسال آماده بهره برداری خواهد بود.
فالــح صفایی ،افزود :همچنین طی  ۴ماه معابر کوی ویا در خرمشــهر
بهســازی می شــود که عملیات ترمیم نوار حفاری آن ،آغاز شده است .وی
در ادامه؛ اظهار داشــت :ترمیم نوار حفاری ،پیادهرو سازی ،روکش آسفالت،
جدول گذاری و…از جمله اقداماتی اســت که در راســتای عمران و آبادانی
کوی ویا در دســت اقدام اســت .این مقام مسئول؛ تاکید کرد :پیش نیاز معبر
یا منطقه ای که آســفالت در آن انجام می شــود؛ تکمیل کلیه زیرساخت های
شهری است که این مهم از اولویت های معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان
منطقه آزاد اروند ،تاکنون بوده است.
فالح صفایی در پایان خاطر نشــان کرد :در کلیه ی مناطق یاد شــده قبل
از انجام روکش آســفالت اقدامات زیر ساختی نظیر گازکشی،آب ،فاضاب
و … یا توســط ســازمان منطقه آزاد اروند و یا از طریق دســتگاه بهره بردار
انجام شده است.

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:

سازمانمنطقهآزاداروندامنیتشغلی
کارکنان دروازه های منطقه را تضمین می کند

سرویس خبر -معاون سرمایه گذاری
و توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد
ارونــد در گفتگوی تلفنی بــا برنامه خبر
شــبانگاهی ســیمای مرکز آبادان ،گفت:
در خصوص امنیت شــغلی کارکنان گیت
هــای هفتگانه منطقه آزاد اروند ،جای هیچ
گونه نگرانی نیســت و سازمان منطقه آزاد
اروند امنیت شــغلی این افــراد را تضمین
می کند.
علی خانی در پاسخ به این پرسش که
بعضی از کارکنان دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند نســبت به مرخصی
اجباری  130نفر از افراد شــاغل در دروازه هــای هفتگانه منطقه ابراز گایه
نمودن و خواســتار رفع باتکلیفی در این زمینه شدند ،اظهار داشت :موضوع
دروازه ها در اکثر مواقع مورد بحث و مناقشــه بوده است ،اما باید متذکر شوم
این عزیزان همچنان در پروژه مشغول به کار هستند.
خانی ،افزود :اینکه بعضی از ایام اتفاق می افتاد که کارکنان این بخش ها
به مرخصی بروند بنا به تدبیر مدیریت ســازمان منطقه آزاد اروند بوده و یک
تصمیم کاما مدیریتی محسوب می شود.
عضو هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه طی جلسات
حضوری و تلفنــی با کارکنان محترم این مجموعه ها موضوعات مختلفی از
جانب آنها مطرح شــده ،تصریح کرد :این افراد با توجه به سابقه کاری  ۶ساله
همچنان در محل کار خود حضور دارند ،اما اینکه در نحوه مدیریت این نیروها
بعضا تصمیماتی گرفته می شــود به معنای خلل حضور آنها در محل کارشان
نیست بلکه صرفا یک تصمیم مدیریتی است که بنا بر آن یا افراد مذکور به محل
دیگری جابه جا می شوند و یا مأموریتی به آنها محول شود.
وی در پایان ،تأکید کرد :اما در خصوص امنیت شغلی کارکنان گیت های
هفتگانه منطقه آزاد اروند ،جای هیچ گونه نگرانی نیست و سازمان منطقه آزاد
اروند امنیت شغلی این افراد را تضمین می کند.

مدیر توسعه آموزش ،تعالی و بلوغ کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

اجرای طرح مدارس مروج سامت در مدارس منطقه آزاد اروند
مانا یــزدان پنـاه فـدائی

سرویس خبر -مدیر توسعه آموزش،
تعالی و بلوغ کسب و کارهای سازمان منطقه
آزاد ارونــد ،گفت :اجــرای طرح مدارس
مروج سامت پیش از آغاز سال تحصیلی
در منطقه آزاد اروند برنامه ریزی و در ابتدای
سال تحصیلی پیش رو اجرا می شود.
ضیاء جعفری از تشــکیل کارگروه
توسعه پرورشــی ،فرهنگی ،تربیت بدنی
و ســامت آموزش و پرورش منطقه ،خبر
داد و گفت :در اولین نشســت هم اندیشی
این کارگروه که با حضور معاونان پرورشی
ادارات آمــوزش و پرورش ،کارشناســان
مســئول ،کارشناســان و فعاان این حوزه
برگــزار گردید؛ بنا شــد ادارات آموزش و
پرورش شهرســتان های آبادان و خرمشهر
در خصوص غنی ســازی اوقات فراغت
دانش آموزان در تابســتان ســال جاری و
توســعه برنامه های آن؛ نیــاز پایگاه های
اوقــات فراغت فعال و برآورد مالی آن را به
مدیریت آموزش سازمان منطقه آزاد اروند،
ارائه دهند.
جعفــری ادامــه داد :اجــرای طرح
مــدارس مروج ســامت و ایجــاد اتاق
بهداشت در مدارس با موافقت و همکاری

مدیر محیط زیست ،غذا دارو و سامت این
ســازمان یکی دیگر از مباحث مطرح شده
بود که می بایست ادارات آموزش و پرورش
جهت هماهنگی و تنظیم قرارداد سه جانبه
بین ســازمان منطقه آزاد اروند ،دانشــگاه
علوم پزشــکی آبادان و آموزش و پرورش،
نمایندگان خود را معرفی تا نسبت به انجام
اقدامات بعدی این مهم ،پیش از آغاز ســال
تحصیلی اقدام گردد.
وی با تأکید بر نقــش امور تربیتی و
پرورشــی در شکل گیری شخصیت دانش
آموزان ،اذعان داشــت :با توجه به اهمیت
باای ایــن موضوع ؛ معاونان پرورشــی
ادارات آموزش و پرورش با همکاری سایر
اعضای کارگروه ،نســبت به برنامه ریزی و
اقــدام ازم جهت تدوین برنامه های کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت ســایر بخش
های این حوزه اقدامــات ازم را خواهند
نمود.ضیاء جعفری پیشــگیری از آسیب
های اجتماعی نظیر خودکشی در بین دانش
آموزان را بســیار مهم ارزیابی کرد و افزود:
به منظور حمایت از دانش آموزان آســیب
پذیر و کاهش آمار آســیب های اجتماعی
گوناگون در بین دانش آموزان می بایســت
ادارات آموزش و پرورش نســبت به ارائه
برنامه های خود در این زمینه از جمله «طرح

تشــکیل دایره حمایتی مداخله اجتماعی»
اقدام نمایند.
مدیر توســعه آموزش ،تعالی و بلوغ
کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند
تصریح کرد :در راستای برنامه ریزی جهت
اســتفاده و بهره مندی از سایر ظرفیت های
موجــود در منطقه و ایجاد بانک اطاعاتی
حوزه پرورشی منطقه تصمیم بر آن شد که
ادارات آموزش و پرورش فهرســت اماکن
و فضاهای فرهنگی ،ورزشــی و… سایر
ادارات و ارگان ها ،همچنین آمار نیروهای
پرورشــی و محل خدمت آنها و در نهایت
ســایر فضاهای حوزه پرورشــی ادارات

آمــوزش و پرورش بــا درج نوع کاربری،
فعالیــت و امکانات موجود را تهیه و به این
مدیریت عرضه کنند.
بررســی کمبود نیروی انســانی در
حوزه پرورشــی ،ایجاد انگیزه و حمایت از
نــام آوران و مقام آوران ،اجرای طرح محله
های علوی با محوریت مدیریت فرهنگی
و هنری این ســازمان ،پیگیری ایجاد و راه
اندازی دارالقرآن در شهرســتان خرمشهر
و… نیز اهــم دیگر موضوعاتی بود که در
نشست کارگروه پرورشی ،فرهنگی ،تربیت
بدنی و سامت آموزش و پرورش منطقه به
آنها پرداخته شد.

معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند؛

رفع موانع تولید؛ تعلل در اجرای پروژههای سایت صنعتی ،پذیرفتنی نیست
ســرویس خبــر -معــاون
سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای
سازمان منطقه آزاد اروند ،بهمنظور بررسی
آخرین وضعیت عمرانی ،زیرســاخت و
رفع موانع تولید واحدها ،از شــهرکهای
صنعتی آبادان و خرمشهر بازدید کرد.
معاون ســرمایه گذاری و توســعه
کســب و کارهای این ســازمان به جهت
بررســی آخرین وضعیت سایت صنعتی
آبــادان و خرمشــهر ،بازبینــی وضعیت
زیرســاخت و اجرای پروژهها ،همچنین
پیگیری شرایط واحدهای مستقر و فعال با
هدف رفع موانع تولید ،از شهرک صنعتی
آبادان و خرمشهر بازدید کرد.
در این بازدیــد که با همراهی مدیر
توسعه و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد
اروند ،کارشناســان و صاحبان واحدهای
مشاغل و واحدهای تولیدی مصادف بود،
مهندس علی خانی در نشســت با متولیان
امر ،نســبت به نیاز واحدهای تولیدی به
انشعابات انرژی ،همچون آب ،برق و گاز
تا پایان سال ،خواستار ارائه و برنامهریزی
برای تامین حجم مورد نیاز شد.
اصاح معابر ســایتهای صنعتی
منطقه از دیگر مباحثی بود که در خال این
بازدیــد به صورت تفصیلی و با همفکری

کارشناسان امر ،مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
معاون ســرمایهگذاری و توســعه
کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند،
در این بازدیــد ،با تاکید بر تعیین تکلیف
پروژههــای مغفول مانده شــهرکهای
صنعتــی منطقه تا یک هفته آینده ،تصریح
کرد :برای فعالیت کامل سایت صنعتی باید
یک طرح جامع همراه با برنامه زمان بندی
تهیه شود.
خانی ادامه داد :به کســانی که مجوز
اعطا شــده ،تعهد داده شده که زیرساخت
نیــز برای واحدهای تولیــدی آنها فراهم

شود ،بنابراین تا گزارشی از اقدامات تهیه
نشــود ،بدین معناست که کاری نیز انجام
نشده است.
بر اســاس این گــزارش ،در ادامه
این بررســی میدانی ،از برخی واحدهای
تولیــدی ســایتهای صنعتی آبــادان و
خرمشهر بازدید صورت گرفت.
همچنیــن در سلســله گفتوگو با
متولیان امر در خال بازدید تاکید شــد که
اقدامــات ازم جهت کاهش آلودگیهای
زیســت محیطی از واحدهای صنعتی در
دستور کار قرار گیرد.
همچنین برخی از چالشها و موانع

موجود در مســیر تولید و صادرات برخی
واحدهــای صنعتی مورد بررســی قرار
گرفت و رایزنیهای ازم با متولیان امر در
منطقه و فرای ســرزمین اروند برای اخذ
مجوزهای ازم انجام گرفت.
در ادامه ،از روند پروژه احداث واحد
تولیدی تاش صنعت دیرین دقیق ،روند
فعالیت شــرکت تولیدی کامیاب پاست
اروند و طرح توسعه شرکت شمس جاوید
اروند بازدید بهعمل آمد.
در خــال این بررســی میدانی ،از
کلیدخانه برق سایت صنعتی خرمشهر نیز
بازدید شد و دستور تسریع در روند کار و
تسهیل در روند ســاخت آن نیز از سوی
معاون ســرمایهگذاری و توسعه کسب و
کارهای ســازمان منطقه آزاد اروند ،اباغ
شد.
در پایــان این بازدید چند ســاعته،
مدیران نواحــی صنعتی در حضور عضو
هیات مدیره ســازمان منطقه آزاد اروند،
نشستی در راستای جمعبندی تصمیمات
اخــذ شــده برگــزار و ضمــن تعریف
پروژههــای زیرســاختی و عمرانی برای
ســایتهای آبادان و خرمشهر ،مصوباتی
در راستای بهبود شرایط ساختاری سایت
صنعتی منطقه آزاد اروند تصویب شد.

جاده پشتیبان مواکب شلمچه ،مهیای بهرهبرداری شد
ســرویس خبر -رئیــس قرارگاه
زیرساخت،پشتیبانی و فناوری اطاعات
ســتاد اربعین منطقه آزاد اروند ،از ایجاد
جاده پشــتیبانی بــرای مواکب خدمت
رسان در مرز شلمچه خبر داد.
در بازدیدی که ســتاد اربعین منطقه
آزاد اروند به همراه اعضای ستاد استانی از
تأسیسات و زیرساختهای پایانه مرزی
شلمچه ،صورت دادند ،آخرین اقدامات
در راســتای پذیرایی از زائــران اربعین
حسینی ،مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از موضوعات اهمی که در این

رابطه مورد توجه اعضای ســتاد اربعین
منطقه آزاد اروند و استان خوزستان قرار
گرفت ،ایجاد مســیری برای پشــتیبانی
مواکــب خدمترســان بود کــه در این
رابطه ،رییس قرارگاه زیرساخت اربعین
حســینی ســازمان منطقــه آزاد اروند،
توضیحاتی ارائه کرد.
قــدرتاه طمیمیــان در این باره
بیــان کرد :جادهای در جهت دسترســی
و پشــتیبانی و تردد خودروهای مواکب،
در نظر گرفته شــده که از چند ماه گذشته
وظیفــه ایجــاد و احــداث آن به یکی از

دستگاهها محول شــده بود ،اما متاسفانه
پس از اینکه ارگان مورد اشاره در احداث
ایــن جاده نــاکام ماند ،این مســئولیت
بــه ســازمان منطقــه آزاد اروند محول
شد.
وی افزود :با آگاهی از فرصت زمانی
موجود تا آغاز فرآیند اربعین حسینی ،به
این جمعبندی رســیدیم کــه جاده را به
شــرایطی نزدیک کنیم که تردد را تسهیل
بخشیده و از چالشهای مواکب بکاهد.
رئیس قرارگاه زیرســاخت اربعین
حسینی سازمان منطقه آزاد اروند ،تصریح

کرد :بر این اســاس ،در حال حاضر جاده
پشــتیبان مواکب به شرایط بهره برداری
رســیده و مهیای تردد ،خدمترسانی و
پشتیبانی از مواکب است.
طمیمیــان یادآور شــد :تنها نیازی
که در این میان احســاس میشود ،انجام
اقداماتــی از ســوی اداره آبفای اســتان
خوزستان است تا بر اساس آن ،لولههای
عرضی پساب فاضاب مواکب از عرض
این مســیر عبور داده تا پسماند فاضاب
مواکــب موجب انســداد طریق و ایجاد
خلل در کار پشتیبانی نشود.
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رویداد نوآوری و فناوری هوانوردی کشور
در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود
حمید رضا یزدان پناه فدائی

سرویس خبر -مدیرعامل
ســازمان منطقــه آزاد انزلی ،با
حضــور در مجموعه ســازمان
صنایــع هوایی کشــور بــا امیر
ســرتیپ افشــین خواجه فرد
معاون وزیر دفاع و مدیرعامل آن
سازمان دیدار کرد.
عیسی فرهادی با تصریح
براینکــه تاش هــای علمی و
تکنولوژیک مدیران و نیروهای
متخصص سازمان صنایع هوایی
کشور باعث افتخار است ،اظهار
داشت :منطقه آزاد انزلی با توجه
به موقعیت جغرافیایی متمایزی
که مشتمل بر نزدیکی به پایتخت
و قرار گرفتن در مراکز جمعیتی
و قطب هــای تولیدی ـ صنعتی
کشــور مــی باشــد و جایگاه
اســتراتژیک خــود در ارتباط
با کشــورهای حاشــیه دریای
خزر ،فرصت کــم نظیری برای
گسترش مناســبات و همکاری
های اقتصــادی و تکنولوژیک
با کشــورهای حوزه اوراســیا و

دریای خزر قلمداد می شود.
فرهادی با اشاره به توافقنامه
منعقده دو ســازمان ،از گسترش
بیــش از پیش همکاری های دو
طرف استقبال نمود و تأکید کرد
کــه برگزاری رویــداد نوآوری
و فناوری هوانوردی کشــور به
میزبانی منطقــه آزاد انزلی؛ آغاز
فصل نوینــی از همکاری های
دو جانبه در مســیر تولید برخی

محصــوات صنایــع هوایی به
منظور صادرات به کشــورهای
منطقه ،خواهد بود.
مدیرعامل سازمان صنایع
هوایــی وزارت دفاع بــا اظهار
خوشحالی از حضور مدیرعامل
ســازمان منطقــه آزاد انزلی در
مجموعــه تحت مدیریت خود،
راهبرد ســازمان صنایع هوایی
را تجاری ســازی محصوات

تولیــدی این مجموعــه عنوان
نمود و گفــت :برگزاری رویداد
نمایشــگاه نــوآوری و فناوری
هوانوردی در منطقه آزاد انزلی را
باید در همین راســتا تحلیل کرد
که یکی از برنامه های سازمان در
مسیر اجرای منویات مقام معظم
رهبری در قالب شعار سال ،یعنی
حمایــت تولیدات دانش بنیان و
اشــتغال آفرین نیز محسوب می

شود.امیر سرتیپ افشین خواجه
فرد بــا ارائه تحلیلــی از ارزش
افــزوده تولیدات حــوزه های
مختلــف صنایع هوایی در زمینه
تولید علم و درآمدهای ارزی در
اقتصاد بیــن المللی ،اضافه کرد:
باعنایت به موقعیت جغرافیایی
منطقــه آزاد انزلی ،فرصت های
پیش روی گسترش تعامات با
کشورهای حوزه اوراسیا و دریای
خــزر و توانمندی های علمی و
نیروهای متخصص در اســتان
گیان و استان های همجوار ،بعد
از ده دوره برگــزاری در کیش،
این نمایشگاه با رویکرد حمایت
از شــرکت های دانــش بنیان به
میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار
می شــود .ازم به ذکر است؛ در
این نشســت دو طرف با تصریح
بر لــزوم بهره گیری همه جوامع
هدف رویداد نمایشگاهی مزبور،
بر تعویق زمان برگزاری رویداد
از هشتم تا یازدهم شهریورماه به
زمانی دیگر توافق کرده و تعیین
زمان دقیق به بررسی کارشناسی
موکول نمودند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان مطرح کرد؛

ضرورت اطاع رسانی هواشناسی برای کاهش آسیب پذیری در برابر
حوادث احتمالی

سرویس خبر -مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم گفت:
اطاع رسانی صحیح و هشدار
بــه موقع یکی از نکات مهم در
عملکرد ســازمان هواشناسی
اســت که می توانــد موجب

کاهــش آســیب پذیــری و
جلوگیری از حوادث احتمالی
می شود.
افشار فتح الهی در دیدار
با مدیرکل سازمان هواشناسی
اســتان هرمــزگان اظهار کرد:

اطاعــات و پیــش بینی های
ســازمان هواشناسی در بخش
هــای مختلف حمــل و نقل
هوایــی و دریایی مــی تواند
تســهیل کننده حرکت اقتصاد
قشم باشد.

فتــح الهی ادامــه داد :با
مطالعــه دقیق شــرایط اقلیمی
و هواشناســی جزیره قشم می
توان اقداماتی را جهت استفاده
بهینــه از منابع آبــی در زمان
بارندگــی های فصول مختلف
برنامه ریزی کرد.
وی افــزود :با اســتفاده
از توانمنــدی ســازمان های
تخصصــی ماننــد ســازمان
هواشناســی می توانیم شاهد
بهبود کیفیت خدمت رســانی
به حوزه های مختلف باشــیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
قشم در پایان بر آمادگی سازمان
برای گســترش همــکاری ها
و امضــای تفاهــم نامه جهت
توســعه خدمــات و مطالعات
هواشناســی و اقلیم شناسی در
جزیره قشم تاکید کرد.
براســاس این گزارش،
مدیرکل ســازمان هواشناسی

اســتان هرمزگان نیــز در این
جلسه گفت :خوشبختانه قشم
در حوزه امکانــات موجود و
ارائه خدمات هواشناســی در
شرایط خوبی قرار داریم.
ســعید رنجبر ادامه داد:
وضعیــت ارائــه خدمات در
ایســتگاه هــای هواشناســی
فرودگاه ،بندر بهمن و ایستگاه
هــای ســنجش بارندگی در
جزیره قشــم امــکان رصد و
بررســی لحظه ای پدیده های
جوی را ایجاد کرده است.
رنجبــر در پایــان گفت:
ســازمان هواشناســی استان
هرمزگان با وجــود نیروهای
انســانی متخصص ،تجهیزات
و امکانات اســتاندارد توانایی
افزایش ســطح همکاری ها و
انجام طرح هــای مطالعاتی و
پژوهشی در حوزه هواشناسی
و اقلیم شناسی را داراست.

ارس میزبان ستاد پیگیری اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی

سرویس خبر -جلسه ستاد پیگیری
اجرای سیاســت های اقتصادی مقاومتی
اســتان آذربایجان شــرقی بــه میزبانی
سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.
جلســه ســتاد پیگیــری اجــرای
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی با حضور
روسا و مدیران کل دستگاههای مختلف
اســتان به میزبانی این ســازمان در ارس
برگزار شد.

در این جلســه نمایندگان بازاریان
و فعــاان صنعتی و ســرمایهگذاران به
طرح مشکاتشان پرداختند و از طرف
رئیس کل دادگســتری آذربایجانشرقی
بــر اجرای ماده  ۶۵احــکام دائمی برنامه
توسعه کشــور جهت رفع ناهماهنگیها
و کاهــش بروکراســی و افزایش مدت
پروانــه بهرهبرداریهــا بــه  ۵ســال
تاکید شد.
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گزیده
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی عنوان کرد:

ضرورت اجرای ماده  65احکام دائمی برنامه
توسعه کشور در مناطق آزاد

سرویس خبر -رئیس کل دادگستری
آذربایجان شــرقی گفت :مــاده  ۶۵قانون
احــکام دائمی برنامههای توســعه باید در
مناطق آزاد اجرایی شود.
موســی خلیلالهی در جلســه ستاد
پیگیریاجرایسیاستهایاقتصادمقاومتی
که به میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار
شد ،اظهار داشت :نباید در منطقه آزاد ارس
دو گمرک باشــد و برای فعاان این منطقه
زحمت و هزینهی مضاعف به بار آورد.
خلیل الهی با تمجید از روحیهی تعامل و همفکری مدیرعامل ســازمان
منطقه آزاد ارس با ســایر نهادها جهت رفع مشکات ،عنوان کرد :منطقهی آزاد
ارس در حوزههای متنوع ظرفیت دارد و نهتنها بهعنوان صنعتیترین منطقه آزاد
کشــور مطرح اســت بلکه در حوزه کشــاورزی نیز بینظیر است و در کنار آن
ظرفیت گردشگری هم دارد.
وی با صدور ماموریت به هیئت همراه جهت تعیین تکلیف اراضی ،متذکر
شد :گاها عدهای زمین را با نام سرمایهگذاری به قیمت ارزان میخرند و سالها
اقدامی برای بهرهبرداری از آن نمیکنند .ازم است کارگروهی در این خصوص
تشــکیل و دست کسانی که با نیت ســوء و فروش آن به قیمت باا و اقدامات
خاف اهداف اولیه زمین گرفتهاند از اراضی قطع شود.
رئیس کل دادگســتری آذربایجانشــرقی ،خواهان افزایش مدت زمان
پروانهی بهرهبرداری در منطقه آزاد ارس به  ۵ســال شــد و افزود :تفاوت نرخ
ارز شــامل کاای مســافری نیســت و باید مطالبه بازاریان دربارهی عدم اخذ
مابهالتفاوت ماههای قبل پیگیری شود .خلیلالهی بر اجرای ماده  ۶۵قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه در مناطق آزاد تاکید کرد و خطاب به مدیرکل استاندارد
آذربایجانشرقی گفت :قانون تکلیف کرده تا با تفویض اختیارات به فرد معرفی
شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ،بروکراسی و ناهماهنگیها رفع
شود .وی ادامه داد :همچنین برای واردات یک محصول بهداشتی و غذایی قرار
نیســت ادارهکل استاندارد و شبکه بهداشت آزمایشات یکسانی اخذ کنند .این
دو نهاد باید با هماهنگی یکدیگر آزمونهایشان را متقابا قبول نمایند تا در این
پروسه مازاد فعاان صنفی اذیت نشوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ورود کااهای حجیم برای مصرف
در منطقه را بااشــکال دانســت و تاکید کرد :دستگاه نظارتی دنبال بگیر و ببند
نیست و حامی مدیران پاکدست و خدمتگزار به اهالی صنعت و تولید است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

پویشهای کتابخوانی در قشم راهاندازی شود
ســرویس خبر -مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ضرورت
ترویج فرهنگ کتابخوانی از سنین پایین گفت :با وجود گسترش فضای مجازی
در عصر دیجیتال هنوز هم هیچ عامل فرهنگی جایگزینی فرهنگ کتابخوانی نشده
و در صورت فراهم شــدن بستر مناسب ،کتابخوانی مورد استقبال افراد زیادی از
جامعه قرار خواهد گرفت.
افشار فتحالهی در بازدید از کتابخانه اندیشه شهر قشم بیان داشت :قشم از
پیشــینه تمدنی ،تاریخی و فرهنگی چند هزارساله برخوردار است و میتواند به
عنوان یک الگوی موفق فرهنگ و هنری ایرانی ـ اسامی معرفی شود.
فتح الهی ،توســعه فضای کتابخانهای قشــم را یکی از عوامل موثر توسعه
فرهنگی برشمرد و اضافه کرد :شهر از نظر زیرساخت و فضای فیزیکی در حوزه
کتابخانه در وضعیت مناســبی به سر میبرد اما تعداد نسخ کتابهای موجود در
کتابخانهها باید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد :هماکنون  3شــهر طبل ،درگهــان و افت از فضای کتابخانه
بهرهمند هستند و با همکاری شهرداریهای سوزا و رمکان باید در این شهرها نیز
کتابخانه راهاندازی شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ضرورت راهاندازی کتابخانه
در جزیره هنگام ،افزود :ســختی دسترســی هنگامنشینان به کتابخانههای قشم،
ضرورت راهاندازی کتابخانه در این جزیره را دوچندان کرده است.
فتح الهی در بخشــی دیگر از ســخنان خود تصریح کرد :ترویج کتابخوانی
از ســنین پایین به ویژه مدارس ضروری اســت و نهادهای فرهنگی شهرستان با
محوریت اداره کل کتابخانهها باید پویشهای کتابخوانی را در مدارس راهاندازی
کنند.
مدیرکل کتابخانههای هرمزگان نیز در این نشســت ضمن ارائه گزارشی از
وضعیت کتابخانههای شهرستان ،گفت :هم اکنون  ۵کتابخانه شهری و  8کتابخانه
روستایی در شهرستان فعال است.
امینــه دریانورد ادامه داد :بیش از  11۶هزار نســخه کتاب درکتابخانههای
شهرستان موجود است که امیدواریم با همافزایی بین نهادهای فرهنگی هم تعداد
کتابخانهها و هم تعداد نسخ موجود را افزایش دهیم.
دریانورد تاکید کرد :راهاندازی کتابخانه در روستاهای جزیره موجب دمیدن
روح تازه و آگاهی بین روستانشــینان میشــود واثرات مثبت آن کاما مشهود و
ملموس است.
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EU gamble in Vienna could jeopardize talks
While Iran has just
started
reviewing
the
proposals put forth by the EU
in the Vienna talks, Western
diplomatic circles doubled
down on their propaganda
and even set deadlines for
Iran to provide a response to
the proposals.
The talks in Vienna over
reviving the 2015 nuclear
deal, formally called the
Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA), have
taken a new turn on Monday
when the EU coordinator
for the talks, in a maverick
move, announced the end
of negotiations.
While
negotiators were in the
process
of
returning
to capitals for further
consultations on the EU
proposals,
EU
foreign
policy chief Josep Borrell
said the negotiations have
come to an end and that his
proposals are a “inal text”
on which Iran should give
a clear-cut answer. “What
can be negotiated has been
negotiated, and it’s now
in a inal text. However,
behind every technical issue
and every paragraph lies a
political decision that needs
to be taken in the capitals,”
Borrell said on Twitter on
Monday. He added, “If these
answers are positive, then we
can sign this deal.”
Borrell’s tweet was met

with suspicion in Tehran and
beyond as the EU text should
not have been portrayed as
a inal text. Pundits believe
that the EU has gone further
than his role as coordinator.
Iran made it clear that
the text presented by Borrell
was “proposals”, not a inal
text. However, Iran started
reviewing the EU proposals.
Nour News, a website close
to Iran’s Supreme National
Security Council, says Iran
has begun studying the EU
text at the expert level.
While Iran was busy
studying the text, Western
media went so far as to set
a deadline for Iran. The Wall
Street Journal has said that
the West expects Iran to give
an answer by August 15,
a move that could further
complicate the situation.
On Friday, an Iranian
diplomat told Iran’s state
news agency IRNA that Iran
is weighing the European

Union’s proposals on the
three thorny issues currently
under discussion in Vienna:
Safeguards, sanctions, and
assurances.
The diplomat said Iran
would accept the European
proposals only if they
provided assurances to
Iran in the forgoing issues,
including
the
political
allegations linked to the
safeguards, sanctions, and
guarantees. “The Islamic
Republic of Iran is reviewing
the received proposals to
make sure that its demands
are met,” the diplomat said.
The remarks came after
the Wall Street Journal
reported that the European
Union
has
presented
proposals in relation to
the safeguards. But the
Iranian diplomat said the EU
proposals should provide
assurances to Iran and
encompass all the issues
under discussion in Vienna.

Whether Iran would
agree with the proposals
remains to be seen. But
the kerfufle over the EU
proposals could put the
talks in danger. Because
Iran seems to have some
reservations over the EU
ideas and, therefore, they
could need to be discussed
in Vienna.
This may be why some
Vienna
partners
were
cautious in dealing with
the EU gamble. Russia, for
instance, said that the EU was
not in a position to determine
whether Iran should accept
or reject the current text in
the talks.
“The Russian #MFA:
according to the #EU
spokesman the participants
in the #ViennaTalks face a
choice- either to accept the
current text or to recognize
that the talks failed. The
Joint Commission of the
#JCPOA didn’t authorize
the EU Coordinator to make
statements like that," Mikhail
Ulyanov, Russia’s Permanent
Representative
to
the
Vienna-based International
Organizations, said on
Twitter on Thursday.
Some
believe
that
the EU should stick to its
coordinative role and refrain
from setting deadlines
that would complicate the
situation.

Iran MP:

Crude oil offshore reining to help defuse sanctions
An Iranian lawmaker
believes that reining crude
oil in offshore reineries can
help the Islamic Republic
neutralize sanctions and
generate a signiicant
amount of value-added
income.
Sadif Badri told IRNA
on Wednesday that Iran
can expand its international
relations via investing
in stakes of offshore
reineries, noting that the
more the Islamic Republic
invests in economic, trade
and political interactions
with safe and amicable
countries, the more it
can develop level of
international cooperation
and generate value added
income.
The investment in
reineries of other countries
can provide Iran with
the opportunity to have

access to the beneits and
situation of the facilities;
so, the Iranian crude oil can
be reined in the offshore
reineries, where Iran has a
stake, he noted.
This kind of investment
can pave the way for
nullifying
anti-Iran
sanctions
instead
of
dodging
them,
Badri
opined.
Referring to the fact that
getting around sanctions is

the root cause of corruption,
the legislator said that
since the circumvention
of embargo seems not to
be a successful strategy
in the long term, one of
the main important ways
to neutralize the negative
impacts
of
sanctions
on Iran’s economy is
development of reinery
andpetrochemicalindustry.
Iranian oil exporters
invested in other countries’

reining and petrochemical
industries in previous years
in order to minimize the
repercussions of sanctions,
he said.
One of the essential
ways in nullifying oil-related
sanctions is the change
of attitude via getting rid
of selling raw materials to
trading processed products
in order to generate valueadded income with the aim
of reducing dependence on
crude oil revenues, the MP
argued.Settingupreineries
and processing crude into
various oil products are
among the methods, which
can help Iran neutralize
sanctions; thus, resorting
to offshore reineries can
play key role in this respect,
because construction of
new reineries inside Iran
can be time-consuming
and costly, he concluded.

Iran strongly criticizes int’l
community’s silence on Zionist
regime's crimes
Iran's deputy judiciary
chief
for
international
affairs and head of Human
Rights Headquarters Kazem
Gharibabadi
strongly
criticized the international
community’s silence in the
face of Zionist regime's war
crimes.
“Days have passed since
the fanatic Israeli regime waged an incessant deadly
blitz on innocent Palestinians. The question is, how
many children have to die so that the international
community, UNSC and HRC hold the bloodthirsty
regime accountable for its’ unspeakable crimes?”
Gharibabadi wrote on his oficial Twitter account.
Zionist regime began attacks on Gaza on Friday,
hitting different parts of the besieged territory with
airstrikes and killing at least 32 people, including
women and children. Scores more have been
wounded.

Iran registers irst import in
cryptocurrency
Head of Trade Promotion
Organization (TPO) wrote
on his Twitter account that
the country’s irst import
in
cryptocurrency
was
registered this week.
Ali Reza Peymanpak
wrote on his Twitter page
that the irst oficial import
registration
based
on
cryptocurrency payment, worth 10 million dollars,
was completed successfully this week.
He said that by the end of the next Iranian
moth of Shahrivar (Sept 22), using cryptocurrency
in cyberspace deals will be broadly used in Iran’s
foreign trade with its target export and import
countries.
Iran’s central bank approved laws in
2019 imposing an outright ban on trading of
cryptocurrencies inside the country. However, the
government allowed the use of cryptocurrencies
like bitcoin to pay for imports amid restrictions
imposed by the United States on Iran’s access to
the international banking system.

Iran’s Gas Export Income in 4 Months Equals
That of Entire Previous Year
A spokesman for Iraq’s Ministry of Electricity said
that the country was negotiating for more electricity
to be imported from Iran.
Ahmed al-Ebadi said in an interview with the
Iraqi news outlet Middle East News on Saturday that
Baghdad was negotiating with Iran to import more
electricity.
Al-Ebadi said that the country’s import of
electricity from Iran increased to 45 million cubic
meters after Iraq paid its due debts to Tehran.
However, he added, Iraq’s current need was 50 to
55 million cubic meters and the ongoing negotiations
with Iraq to meet the outstanding demand was
aimed at improving Iraq’s electricity supply.
Iraq recently settled 1.6 billion dollars of due
debts to Iran for the gas imports
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رقابت نابرابر چابهار و جبل علی در اقتصاد منطقه
حمید رضا یزدان پناه فدائی

به جنوب راه ابریشــم توصیف شده است،
بهعنوان یکی از محرومترین اســتانهای
ایران شــناخته میشــود .به گزارش مهر،
دی سال گذشــته حسین مدرسخیابانی،
اســتاندار سیستانوبلوچستان ،در نشست
بررسی وضعیت تســهیات اشتغالزایی
کمیته امداد و بهزیســتی اســتان گفت که
سیستانوبلوچستان بااترین نرخ بیکاری
در ایران را دارد .آخرین گزارش مرکز آمار
ایرانازسرانهدرآمدشهروندانایرانیحاکی
از آن است که مردم سیستانوبلوچستان از
تمام استانهای ایران درآمد کمتری دارند و
میانگین سرانه درآمد مردم تهران حدود ۲.3
برابرمیانگیندرآمدسیستانوبلوچستانیها
است .سال گذشته همشهریآناین هم به
نقل از پایگاه اطاعاتی رفاه ایرانیان نوشت
که از جمعیــت  8۵میلیوننفری ایران۲۶ ،
میلیــونو  700هزار نفــر در محرومیت به
سرمیبرند و استان سیستانوبلوچستان با
محرومیت ۶۲درصدی جمعیت رکورددار
بدترین وضعیت فقر در ایران هستند.
بنــا بر ایــن گــزارش میانگین نرخ
محرومیت در کشور 31.۴درصد اعام شده
است .مسئله فقر در سیستانوبلوچستان به
همینجا ختم نمیشود و بیشترین جمعیت
حاشیهنشــین ایران درســت در نقطهای
واقع شــده اســت کــه روی کاغذ رقیب
بندر جبلعلی امارات توصیف میشــود.
جایی که میتوانســت جبلعلی امارات را
با موقعیت ممتازتر جغرافیایی به حاشــیه
برانــد و ثروت خیرهکنندهای نهتنها برای
سیستانوبلوچستان بلکه برای تمام ایران
ایجاد کند .ثروتی که حاا با درآمد ســاانه

 8۵میلیارد دار و حــدود  3.۵برابر درآمد
نفتی ایران با منطقه آزاد جبلعلی به جیب
امارات مــیرود .بندر چابهار بهعنوان تنها
بندر اقیانوســی ایران حاا بیشترین درصد
جمعیت حاشیهنشــین در ایــران را دارد.
مطابقاعاماستانداریسیستانوبلوچستان
از جمعیــت حدود  1۲0هزارنفری چابهار
بیشتر از  ۶0درصد حاشیهنشین هستند.
منطقه آزاد بدون متولی
چیزی حدود  3۲ســال پیش منطقه
آزاد چابهــار کلنــگ خــورد .روی کاغذ
چابهار نگین توســعه بــود و نقطه طایی
ایران و منطقه برای ترانزیت کاا به شــمار
میآمد .جایی که میتوانســت تمام بنادر
منطقه را به حاشــیه براند و ســوژه مداوم
اخبــار تجارت منطقه و جهان باشــد؛ اما
حاا عنوان حاشیهنشینترین منطقه ایران
را یــدک میکشــد .راههای جــادهای آن
عقبمانده اســت و بیشــترین تصادف و
کشــته را به جا میگذارد .براســاس اعام
اداره راه و شهرسازی سیستانوبلوچستان،
این اســتان  11درصد وســعت ایران را به
خود اختصاص داده؛ اما سهم آن از راههای
جادهای کشور کمتر از دو درصد است.
معینالدین ســعیدی ،نماینده مردم
چابهــار در مجلس یازدهــم میگوید که
راهآهن مهمی که میتوانســت حلقههای
مفقود ترانزیت در این منطقه را به هم وصل
کند ،به دلیل نبود اعتبار متوقف شده است.
پروژه راهآهن ســرخس بــه چابهار حاا
متوقف اســت و کریدور جادهای چابهار
به مرز میلک به دلیل نبود راه مناســب برای
کامیونهای بــاری حاا هر روز شــاهد

تصادفات مرگبار است.
شهر فرودگاهی چابهار هم بنا به گفته
ســعیدی ،نماینده مجلس معطل مانده و
راه دسترسی به چابهار ،فرودگاهی نظامی
اســت که حدود  ۴0کیلومتر با بندر چابهار
فاصلــه دارد؛ آن هم با تعــداد محدودی
پرواز که شامل پروازهای شبانه نمیشود.
اما حاا منطقــه آزاد چابهار برای کارهای
اداری ســرمایهگذاران هم دچار مشــکل
شده اســت .حدود شــش ماه پیش و در
بهمن سال  1۴00رسانههای ایران نوشتند
که عبدالرحیم کردی ،مدیرعامل منطقه آزاد
چابهار ،بازداشت شده است .اما از آن زمان
تاکنون تکلیف مدیرعامل جدید منطقه آزاد
چابهار مشخص نشــده است .بسیاری از
فعاان اقتصادی این منطقه خبر میدهند که
ســرمایهگذاران معطل ،این روزها در حال
خروجازاینمنطقههستندوبسیاریازآنها
راهی عمان و امارات شــدهاند .معینالدین
ســعیدی ،نماینده مردم چابهار در مجلس
یازدهم ،بــا تأیید این موضوع میگوید که
مشخص نیست چرا مدیرعامل منطقه آزاد
چابهار تعیین نمیشــود و گویا دولت این
منطقه را رها کرده است .او توضیح میدهد
کهبارهابارئیسجمهوری،معاوناقتصادی
رئیسجمهوری ،دبیر شورای عالی مناطق
آزاد کشــور و وزیر اقتصاد جلساتی در این
زمینه برگزار شده؛ اما تکلیف دبیر شورای
عالی منطقه آزاد چابهار روشن نشده است.
او تأکیــد میکنــد کــه نهفقــط
ســرمایهگذاران بلکه حتی برای پرداخت
حقوق کارکنان سازمان منطقه آزاد مشکل
ایجاد شده و سرمایهگذاران زیادی در حال

سرویس خبر -رییس هیأت مدیره
و مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد انزلی
با صــدور پیامی روز ملــی دریای خزر
(کاسپین) را تبریک گفت.

عیسی فرهادی ،رییس هیأت مدیره
و مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد انزلی
با صــدور پیامی روز ملــی دریای خزر
(کاسپین)راتبریکگفتهواظهارامیدواری

نمود که همکاری های زیست محیطی به
توسعههمکاریهایاقتصادیمیانمنطقه
ای مابین ساکنین دریای خزر منجر شود.
متن پیام عیسی فرهادی از قرار ذیل است:
دریای خزر(دریای کاسپین) یکی
از قطعات هارتلند کره زمین اســت و با
عنایتبهعدموجودرژیمونظامهمکاری
چندجانبهاقتصادیمیانساحلنشیناناین
پهنــه آبی ،می توان همکاری فی مابین را
از کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط
زیســت دریای خزر که زمینه ساز تعیین
روز ملی دریای خزر شده ،را به حوزه های
ترانزیتی ،اقتصادی و سرمایهگذاری های
مشترک گسترش داد.

حفاظت از محیط زیست و جذب
طرح های ســرمایه گذاری دوستدار آن
براساس شــاخص های زیست محیطی
یکی از ابتدایــی ترین راهبردهای کاری
و برنامههای توســعه ای سازمان منطقه
آزاد انزلــی را شــامل می شــود ،براین
اساس آمادگی خود را جهت اجرای مفاد
کنوانســیون مزبور به مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی و بنادر کشورهای منطقه اعام
می دارد و این مهم را در مســیر همکاری
های کنونی خود با مناطق ویژه اقتصادی
لوتوس آستراخان و اکتائو ،در دستورکار
قرار خواهد داد.
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی

سرویس خبر-منطقه آزاد جبلعلی
امارات و منطقه آزاد چابهار ایران؛ دو منطقه
تجــاری که فقط روی کاغذ با عنوان رقیب
شناخته میشــوند؛ اما در واقعیت زمین تا
آسمان شرایطشان متفاوت است.
منطقه آزاد جبلعلی امارات و منطقه
آزاد چابهار ایران؛ دو منطقه تجاری که فقط
روی کاغذ با عنوان رقیب شناخته میشوند؛
اما در واقعیت زمین تا آســمان شرایطشان
متفاوت است .منطقه آزاد جبلعلی امارات
حاا بهتنهایــی حدود  3.۵برابر نفت ایران
درآمد دارد و اقتصاد امارات را از نفت بینیاز
کرده اســت؛ اما در ایران منطقه آزاد چابهار
عنوانحاشیهنشینترینمنطقهایرانرایدک
میکشد و نهتنها فرودگاه و راهآهن مناسبی
ندارد بلکه حتی از راه آسفالته مناسبی برای
عبــور کامیونهای ترانزیتــی برخوردار
نیســت .این روزها ســازمان منطقه آزاد
چابهار بیشتر از شش ماه است که مدیرعامل
ندارد و نهتنها سرمایهگذاران گرفتار یک
امضای ساده اداری شدهاند بلکه بنا به گفته
معینالدین سعیدی ،نماینده مردم چابهار
در مجلــس یازدهم ،حتی پرداخت حقوق
کارکنان این سازمان با مشکل مواجه شده
است.
سیستانوبلوچستان رکوددار
نرخ بیکاری
سیستانوبلوچســتان کــه تنها بندر
اقیانوســی ایران را در اختیــار دارد و بارها
بهعنوان نقطه طایی تزانزیت ایران و کانون
کریدور شــرق به غرب و کریدور شمال

روز ملی دریای خزر فرصتی برای گسترش همکاری های منطقه ای

پایگاه انتخاب رشته کنکور در قشم راهاندازی شد

ســرویس خبر -معاون پرورشــی
اداره آموزش و پرورش شهرســتان قشــم
گفت :پایگاه انتخاب رشته داوطلبان کنکور
سراســری با حضور مشــاوران تحصیلی
و دبیــران مجرب و مــورد تایید آموزش و
پرورش در این شهرستان راهاندازی شد.
عنایت پور ســااری روز سه شنبه در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این پایگاه
در مرکز مشاوره آموزش و پرورش واقع در
قشم  -بلوار ولیعصر  -کنار بانک مهر ایران
با حضور ســه مشاور مجرب ،متخصص و
با تجربه راه اندازی شــده کــه این گروه از
مشــاوران تحصیلی فعالیت خود را با اعام
نتایج کنکور سراسری  1۴01آغاز کرده اند.
وی ادامه داد :فعالیت این پایگاه هر روز
در  ۲نوبت صبح و عصر است که نوبت صبح
از ساعت  9تا  1۲و نوبت عصر از ساعت 17
تا  19خواهد بود.
معاون پرورشــی و تربیت بدنی اداره

آموزش و پرورش شهرســتان قشم اضافه
کرد :ارایه مشــاوره فردی و گروهی بهتر و
مطلوب برای داوطلبان تا زمان بر طرف شدن
مشکل داوطلب در انتخاب رشته ،جلوگیری
از ســردرگمی و اطمینان از سامت آنان با
رعایت دســتور العمل های بهداشــتی از
اهداف ایجاد این پایگاه است.
پور ســااری توضیح داد :نوبتدهی
بــرای مشــاوره در این مرکــز به صورت
حضــوری و تلفنی اســت و قشــموندان
میتوانندباشمارهتلفنهای09177310۴۴۵
و  07۶3۵۲۲81۶۶در ارتباط و مشــاوره و
راهنمایی های ازم را دریافت کنند.
وی با اشــاره به اینکه هزینه مشــاور
بر اســاس قیمت مصوب شــده آموزش و
پرورش اســت ،گفت :هدف از ایجاد این
پایگاه مشاوره را جلوگیری از فریب کاری
برخی افراد و مراکز غیر علمی عنوان کرد.
دفترچــه انتخاب رشــته روز جمعه

خروج از منطقه هستند .فداحسین مالکی،
دیگرنمایندهسیستانوبلوچستاندرمجلس
یازدهــم ،هم در گفتگو با «شــرق» تأکید
میکند که افراد زیادی بهعنوان مدیرعامل
جدید منطقه آزاد چابهار معرفی شــدهاند؛
اما همگــی با دایل مختلف رد شــدهاند
و مشــخص نیست چه زمانی تکلیف این
موضوع روشن میشــود .او میگوید که
بحثهایی برای ادغام مدیریتی ســواحل
مکران و منطقه آزاد چابهار هم وجود دارد
که هنوز به تصمیمگیری نرسیده است.
جبلعلی امارات ،غول منطقه
منطقــه آزاد جبلعلی امــارات ،با
مرکز شهر دوبی حدود  30کیلومتر فاصله
دارد و براســاس گزارش اتــاق بازرگانی
مشــترک ایران و امارات ساانه حدود 8۵
میلیارد دار درآمــد دارد .برای فهم درآمد
خیرهکننده جبلعلی کافی است که بدانید
براســاس گــزارش اوپک ایران در ســال
 ۲0۲1فقط حــدود  ۲۵میلیارد دار درآمد
نفتی داشته است و بهاینترتیب باید گفت
که جبلعلــی امــارات بهتنهایی حدود
 3.۵برابــر درآمد نفتی ایران برای اماراتیها

درآمدزایی میکنــد .منطقه آزاد جبلعلی
بهتنهایــی حدود  10.7درصــد از تولید
ناخالص داخلی امارات را تشکیل میدهد
و بــه عبارتی باید گفت که امارات با درآمد
منطقــه آزاد جبلعلی از درآمد نفت بینیاز
شده است.
درحالحاضر بنــدر جبلعلی جزء
یکــی از پنج بنــدر بــزرگ ترانزیتی در
جهان اســت و بزرگترین بندر دریایی در
خاورمیانه به شمار میآید که بهعنوان نقطه
کانونی شــبکه تجارت جهانی بازارهای
شرقی و غربی را به هم پیوند میدهد.
ایــن بندر بیشــتر از  ۶۵بندر و پایانه
دریایی در شــش قاره جهان را زیر پوشش
خــود دارد و به  3۴0بندر در سراســر دنیا
متصــل و دارای  ۲3اســکله و  78جرثقیل
برای تأمین نیازهای بزرگترین کشتیهای
کانتینری در جهان و بهترین بندر دریایی در
خاورمیانه رتبهبندی شــده است .این بندر
و منطقه آزاد تجاری آن شــامل حدود ۲10
کارخانه و شــرکت متعلق به بیش از 130
کشور جهان است و حدود پنج هزار شرکت
بینالمللی را در خود جای داده است.

چهاردهم مرداد منتشــر شــده و داوطلبان
مجاز میتوانند از روز دوشنبه هفدهم تا روز
شنبه بیست و دوم مرداد با مراجعه به سایت
ســازمان سنجش به نشانی sanjesh.org
فرم انتخاب رشــته کنکور سراسری خود را
تکمیلکنند.
آزمون سراسری سال  1۴01طی چهار
روز و از روز چهارشنبه (هشتم تیر) در گروه
آزمایشی هنر با شــرکت  1۶1هزار و 3۴3
داوطلب آغاز شــد .داوطلبــان گروه های
آزمایشــی علوم انسانی و ریاضی و فنی نیز
صبح پنجشنبه ( 9تیر) به رقابت با یکدیگر
پرداختند.
در آزمون سراســری امسال در گروه
آزمایشــی علوم انســانی  ۴1۲هزار و ۵77
داوطلب و در گروه آزمایشی ریاضی و فنی با
تعداد  1۴۵هزار و  ۶۵7نفر و گروه آزمایشی
هنر  1۴۵هزار و  ۶۵7نفر شرکت کردند.
 ۵7۴هــزار و  ۴7۲نفر هــم در گروه

آموزشی علوم تجربی صبح جمعه ( 10تیر)
در آزمون سراسری  1۴01با یکدیگر رقابت
کردند .در این گروه 3۴7 ،هزار و  71۲نفر زن
و  ۲۲۶هزار و  7۶0نفر مرد هستند .همچنین
 190هزار و  910داوطلب در گروه آزمایشی
زبانهای خارجی صبح شــنبه ( 11تیر) در
آزمون سراسری امسال شرکت کردند.
بر اســاس آخریــن آمارهــا آزمون
سراسری امسال با یک میلیون و  ۴89هزار و
 ۲۲0نفر داوطلب نسبت به سال قبل حدود
 ۶3هزار نفر داوطلب بیشــتر داشــت ،اما با
توجه به اینکه داوطلبان عاوه بر گروه اصلی
می توانســتند در گروه های هنر و زبانهای
خارجی هم شرکت کنند ،در کل تعداد 1۲0
هزار شرکتکننده آزمون سال  1۴01بیشتر
از سال قبل و میزان قابل توجه این افزایش در
گروه علوم انسانی ( ۴۲هزار و  18نفر) بود.
نتایج نهایی آزمون سراســری اواخر
شهریورماه اعام خواهد شد.

انزلی در راستای اجرای سیاست خارجی
جمهوری اســامی ایران که بر همکاری
های منطقه ای بنا نهاده شــده ،و براساس
فرصت های همکاری مشترک؛ پیشنهاد
توســعه همکاری هــا در زمینه ترانزیت
بــا محوریت کریدور شــمال-جنوب،
همکاری های بندری ،ســرمایهگذاری
مشترک در صنایع الکترونیک ،مشتقات
نفتــی ،های تــک ،پــرورش و فرآوری
محصوات شیاتی و کشاورزی را تقدیم
حضور می دارد.
بنده براین باورم با توجه با موقعیت
استرانژیک این دریا که مابین خاورمیانه،
جنوب آســیا ،آســیای میانــه و چین با

کشــورهای اروپایی قرار گرفته؛ بهمراه
وجود فرصت های همکاری چند جانبه
میان کشــورهای ســاحلی دریای خزر
حول محــور رژیم های همکاری منطقه
ای همچون :اتحادیه اقتصادی اوراســیا،
سازمان همکاری اقتصادی اکو ،سازمان
همــکاری شــانگهای و حتی ســازمان
همکاری اســامی ،ســازوکارهای ازم
جهت ترســیم راهبرد باز تعریف منافع
مشترک براســاس جغرافیای مشترک را
در اختیار کشورهای منطقه قرار می دهد،
و ســازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی خود
را جهــت ایفای نقش محــوری در این
خصوص اعام می دارد.

بررسی تطبیقی مصوبه مجلس درباره ایحه
توسعهمنطقهآزادتجاری-صنعتیگیان
سرویس خبر-مصوبه مجلس شورای اسامی در خصوص ایحه توسعه منطقه
آزاد تجاری  -صنعتی گیان (انزلی) اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه هیات عالی
نظارتمجمعتشخیصمصلحتنظامبررسیشد.هیاتعالینظارتمجمعبهریاست
محمدباقر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و ایحه توسعه منطقه
آزاد تجاری -صنعتی گیان (انزلی) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی کرد.
ین مصوبه مجلس پیشتر توســط هیئت عالی نظارت مجمع ،مغایر بندهای  11و 17
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود که با اصاحاتی در عنوان و متن برای
تامین نظر شورای نگهبان بار دیگر در مجلس تصویب شد که هیات عالی نظارت مجمع
تغییرات و تبصرههای مصوبه جدید را مورد بررسی قرار داد .در پایان این جلسه ،اعضای
هیات عالی نظارت با استماع نظر کارشناسان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان
وی و بحث و بررسی همه ابعاد و جوانب مساله چنین جمع بندی کردند که :با وجود
اصاحیه اخیر مجلس ،ایرادات هیات عالی نظارت به قوت خود باقی است و مصوبه
جدید با موارد دیگری از سیاستهای کلی از جمله (بند 10و)۲۵سیاستهای کلی نظام
اداری و (بند )9سیاستهای کلی قانونگذاری و (بند )19سیاستهای اقتصاد مقاومتی
مغایر اســت.در این جلسه سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه جمعی
از معاونان خود ،گزارشی از وضعیت مناطق آزاد و عملکرد و موانع و فرصتهای این
مناطق ارائه کرد و اعضای مجمع بر رعایت سیاستهای کلی و قانونگذاری شفاف بر
پایه اهداف اصلی تاسیس و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کردند.
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گزیده
نماینده مجلس شورای اسامی خبر داد:

انتقاد از بیبرنامگی مدیریت پساب و
باتکلیفی منطقه ویژه اقتصادی

ســرویس خبر -نماینده مردم یزد و
اشــکذر در مجلس گفت :بــرای مدیریت
فضای ســبز از آب شرب استفاده میشود در
حالی که پســاب فاضاب شهر به حال خود
رها شده و هیچ مدیریتی برای آن انجام نشده
است.
محمدصالح جوکار ،در جلسه شورای
برنامه ریزی و توســعه استان یزد با اشاره به
اینکــه توزیع ک ّمی آب را به صورت متعادل
نداریم و مجتمعهای مسکونی و تکی در حال
استفاده از پمپ آب هستند که مشکات دیگری مثل افزایش مصرف آب و ایجاد
مشکل برای همسایگان دارد ،اظهار داشت :اگر همین فشار متعادل آب در محات
مختلف شهر رعایت شود ،بهتر میتوان آن مدیریت کرد.
وی در مورد استفاده از سایهبان کولر بیان کرد :مردم حاضر به خرید سایهبان
کولر هستند اما در این راستا شرکتهای تولید کننده خواستار تسهیاتی هستند
تا بتوانند آن را به صورت قسطی در اختیار مردم قرار دهند.
نماینده مردم یزد و اشــکذر در مجلس با بیان اینکه متاسفانه برای مدیریت
فضای ســبز از آب شرب استفاده میشــود و هیچ راهکاری برای آن دیده نشده
اســت ،عنوان کرد :این اتفاق در حالی میافتد که پســاب رها شده در صورتیکه
باید برای فضای ســبز استفاده شود و حتی شهرداریهای شهرستانها خواستار
آب پساب هستند.
جوکار با اشــاره به اینکه باید فکــری به حال مدیریت آب در مجتمعهای
بزرگ مســکونی شــود ،اظهار داشت :مجتمعهای بزرگ در استان و شهر یزد در
حال ســاخت است که اگر برای این ساختمانها منبعهای آب طراحی شود ،در
طول ســال میتوانند آبهای باران را در خود ذخیره و برای فضای ســبز مورد
استفاده قرار دهند.
وی با اشاره به باتکلیف ماندن منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اشکذر پس
از  18سال افزود :متاسفانه شورای عالی مناطق آزاد جلساتی تشکیل نمیدهد که
این کار به نتیجه رسد و باید مطالبه شود تا به نتیجه برسد.
جوکار ادامه داد :در شــهرک صنعتی زارچ و ندوشن  ۶سال است که کاری
انجام نشــده ،هر چند ایجاد شــده ولی کســی رغبت نمیکند که در این مناطق
سرمایهگذاری کند .اگر ناحیه صنعتی برای جایی تعریف میکنیم برای توسعه و
پیشرفت است و اگر امروزه کسی رغبت به سرمایهگذاری نمیکند به این خاطر
اســت که در یزد یا شهرستانهای دیگر به آنها زمین داده میشود و همین مسئله
سبب دور شدن آنها از نواحی دوردست برای سرمایهگذاری شده است ،پس باید
امتیازاتی به این افراد داده شود تا تمایل به سرمایهگذاری داشته باشند.

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان بعد از 15
سال تشکیل می شود

سرویس خبر -رییس جمهور با اشاره به اینکه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی
جازموریان  1۵سال به ناحق و ناروا عقب افتاده است،گفت :راه اندازی این منطقه
جز مصوبات اصلی ســفر است که با وجود معادن بزرگی که در منطقه وجود دارد
این امر رقم خواهد خورد.
سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور و کابینه دولت سیزدهم در آخرین دور از
سفرهای خود به استان کرمان سفر کرد.
رییس جمهور پیش از سفر به استان کرمان توجه به جنوب کرمان از اولویت
های این ســفر خود برشــمرد و افزود :به شهرهای جنوبی استان کرمان باید توجه
ویژه شود .آیت اه رییسی بیان کرد :سردار سلیمانی همواره خواستار اهتمام ویژه به
محرومیتزدایی از جنوب استان کرمان بود.
رییسجمهورصبحامروزبایکفروندبالگردازمناطقسیلزدهرودبارجنوب
بازدید کرد و در جمع مردم سیل زده کروچان حضوریافت که مژده شهرستان شدن
«جازموریان» از مهمترین خبرها بود .در ادامه به جیرفت بازگشت و در جمع چند
هزار نفری مردم شهرستانهای جنوبی استان کرمان در مصلی جیرفت حاضر و به
ایراد سخنرانی پرداخت.وی با بیان اینکه مساله بیکاری خیلی از خانواده های این
منطقه دا رنج می دهد خاطر نشان کرد :ما نباید شاهد بیکاری فارغ التحصیان منطقه
باشــیم چرا که ظرفیت راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد و حتما این امر
تولید واشتغال جنوب کرمان را رونق خواهد داد.رییس جمهور با اشاره به اینکه راه
اندازی این منطقه به ناحق و ناروا عقب افتاده است عنوان کرد :شرکت های معدنی
بزرگی در منطقه وجود دارد با فعال کردن شرکت ها این امر رقم خواهد خورد.
ســید ابراهیم رییســی با بیان اینکه مصوبه ای است که  1۵سال عقب افتاده
است،گفت :راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان جز مصوبات اصلی سفر
است .محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در بازدید از کتابخانه
عمومی رودبار جنوب از عزم جدی این وزارتخانه برای گســترش کتابخانههای
عمومی در کشور به ویژه در شهرهای بدون کتابخانه خبر داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با بیان اینکه ساخت کتابخانه در شهرهایی که
از این امکانات بیبهره هســتند در دســتور کار قرار دارد ،افزود :در بازدید امروز از
شهرستان رودبارجنوب هم قرار شد ،کتابخانه عمومی مجهز تری در رودبار جنوب
و جازموریان ساخته شود.

مناطق ویژه اقتصادی

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری استان البرز
و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

مانا یزدان پناه فدائی

سرویس خبر -پارک علم و فناوری
استان البرز جهاددانشگاهی و منطقه ویژه
اقتصــادی و فرودگاه بیــن المللی پیام به
منظور همافزایی و همکاریهای مشترک
تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
این تفاهم نامه با موضوع همکاری
مشــترک بین دو طرف به منظور هدایت،
پیــش برد ،گســترش و توســعه اقتصاد
دانشبنیــان در اســتان و اســتفاده از
ظرفیتهای طرفیــن تفاهمنامه به امضا
رسید.
براســاس این گزارش ،این تفاهم
نامه همــکاری را دکتر اکبر قنبرپور مدیر
عامل شرکت خدمات هوایی پیام البرز و
مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم و

فناوری البرز امضاء کردند.
در ابتدای این نشست مهندس مهدی
عباسی با ارایه گزارشی از توانمندی های
پــارک علم و فنــاوری البرز گفت :پارک
علم و فناوری البرز در حال حاضر حدود
یکصد شرکت دانش بنیان و فناور دارد و
هدف ما ارایه خدمات از طریق شــرکت
هــای دانش بنیان و فنــاور به منطقه ویژه
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام است.
وی بر توسعه همکاری های علمی و
فناوری تاکید کرد و گفت :همکاری و هم
افزایی خوبی در این زمینه برای همکاری
بــا منطقه ویژه اقتصــادی و فرودگاه بین
المللی پیام فراهم است .دکتر اکبر قنبرپور
مدیــر عامل منطقه اقتصادی و مدیر عامل
شرکت خدمات هوایی پیام در این مراسم
با اشــاره به اینکه ســالها مسئولیت فن

بازار ملی کشــور را بر عهده داشته گفت:
بر اساس این مســئولیت اکثر پارک های
علــم و فناوری را بازدید کرده ام و تاش
کرده ام فن بازارهــا را با همکاری پارک
های علم و فناوری اســتان ها راه اندازی
کنیــم .وی با اســتقبال از توانمندی ها و
دســتاوردهای پارک علم و فناوری البرز
خاطرنشــان کرد :با جهاددانشــگاهی و
دستاوردهای آن آشنایی دارم و تاش می
کنیــم در زمینه های مختلف با پارک علم
و فناوری البرز برای توسعه اقتصاد دانش
بنیان و تجاری سازی دستاوردهای حوزه
دانش بنیان همکاری موثری داشته باشیم.
مهنــدس عباســی بــر ارتباطات
غیررسمی شرکت های مختلف در پارک
علم و فناوری البرز اشاره کرد و گفت :این
ارتباطات می تواند به توسعه همکاری ها
و تجاری ســازی ایده هــا در زمینه های
مختلف منجر شود ،در زمینه های مختلف
می توانیم مدلهای همــکاری را تعریف
کنیم؛ یکی از این حوزه ها برگزاری دوره
های مختلف مشاوره ای و آموزشی است.
وی بر توسعه پردیس فناوری مرتبط
با پارک علم و فناوری البرز اشاره و تاکید
کرد :باید تاش کنیــم با همکاری پارک
علم و فناوری این پردیس ها را توســعه
دهیم ،در این زمینه منطقه فرودگاهی پیام
و منطقــه اقتصادی مرتبــط ظرفیت ها و
شرکت های خوبی دارد.
عضویت پارک علم و فناوری البرز

در ســاختارهای فنــاوری زیرمجموعه
منطقــه ویــژه ،برگــزاری رویدادهای
کارآفرینی ،برگزاری دوره های آموزشی
مرتبــط با پارک همــکاری ،امکان اجازه
اســتفاده شــرکت های پارک از امکانات
آزمایشــگاهی و خطــوط تولیــد خالی
شــرکت های زیر مجموعه خود را با نرخ
مصوب شــرکت و تخفیــف ویژه برای
پارک و شــرکت های عضــو آن ،امکان
هــم افزایی مابین شــرکت های همکار
خود و شــرکت های مــورد تایید پارک،
اختصاص فضا های فیزیکی منطقه ویژه
به پارک برای بهره مندی شرکتهای فناور
و دانــش بنیان پارک از آن و  ...از تعهدات
منطقه ویــژه اقتصادی و فــرودگاه بین
المللی پیام در ایــن تفاهم نامه همکاری
اســت .از سوی دیگر ،آموزش و مشاوره
مدیران و کارشناســان منطقه ویژه ،فراهم
کردن فضــا در نمایشــگاه دائمی پارک
برای محصوات شــرکت های مستقر در
مرکز منطقه ویژه ،امکان اســتفاده شرکت
های مســتقر در منطقه ویژه از امکانات و
تسهیات صندوق های مورد تایید پارک
و  ...از تعهدات پارک علم و فناوری البرز
در این تفاهم نامه اســت .گفتنی اســت،
پارک علم و فناوری البرز برای توســعه
زیســت بوم نوآوری و فناوری با هدف
توســعه تجاری ســازی و کارآفرینی با
دســتگاه های مختلف علمــی و اجرایی
و نیز بخش خصوصی اراده جدی دارد.

کلنگزنی بزرگترین طرح نیروگاه خورشیدی کشور
در منطقه ویژه رفسنجان

ســرویس خبر-طرح نیروگاه 300
مگاواتی برق خورشیدی و تجدید پذیر با
اعتبار بیش از 1۲0میلیون یورویی در منطقه
ویژه اقتصادی رفسنجان کلنگزنی شد که
ظرف  18تا  ۲۴ماه به شبکه سراسری متصل
خواهد شد.
با حضور مدیرعامل شــرکت ملی
صنایــع مس ایــران و نماینده مــردم در
مجلــس ،طــرح نیــروگاه  300مگاواتی
برق خورشــیدی در منطقه ویژه اقتصادی
رفسنجانکلنگزنیشد.
علــی فهیمــی مجــری احــداث
نیروگاههای مس سرچشــمه رفســنجان
اظهار کرد :در راستای پایبندی شرکت ملی
صنایع مس ایران و مجتمع مس سرچشمه

رفسنجانبهبحثمسؤولیتهایاجتماعی
و حفاظت از محیطزیســت این نیروگاه
خورشیدی احداث خواهد شد.
وی ادامــه داد :این نیــروگاه پس از
کلنگزنی در دو فاز که فاز اول  ۲۵مگاوات
و فاز تکمیلی تا 300مگاوات خواهد رسید،
احداث میشود.
مجری احــداث نیروگاههای مس
سرچشــمه رفسنجان خاطرنشــان کرد:
پیشبینی میشود ظرف 18تا ۲۴ماه از زمان
انتخاب پیمانکار نیروگاه قابلیت راهاندازی
و اتصال به شبکه سراسری را داشته باشد.
فهیمی با بیان اینکه اعتبار طرح بیش
از  1۲0میلیون یورو اســت ،گفت :فضای
پیشبینی شــده به ازای هر مگاوات یک تا

یک ونیم هکتــار زمین در نظر گرفتیم که
در مجموع در حدود  ۴۵0هکتار برای این
طرح در نظر گرفته شده است.
وی ابــراز کرد :بخش عمــدهای از
مصــارف مجتمع مس سرچشــمه طبق
تفاهمنامه وزارت نیــرو با وزارت صمت
پشتیبانی خواهد شــد و کمک شایانی به
پایداری شبکه کشور میکند.
فهیمی همچنین متذکر شد :در کشور
تا کنون در این مقیاس نیروگاه تجدیدپذیر
و خورشیدی نداشتیم که در آینده بزرگترین
نیروگاه خورشیدی کشور و منطقه خواهد
بود.
حجتااســام جالــی نماینده
رفســنجان و انار در مجلس در این مراسم

اظهار کرد :امسال دولت مدیریت کرد و برق
مصارف خانگی قطع نشد و در خصوص
صنایع ،کارخانجات و ادارات برنامهریزی
شد.
وی تصریح کرد :اگر بتوانیم خودمان
را به برنامه نزدیکتر کنیم که صنعت آسیب
نبیند اهمیت دارد .بنابراین از مجتمع مس
رفســنجان ،شرکت ملی صنایع مس ایران
که تصمیم دارند کمکی برای دولت باشند
و نقــش خود را در تولید بــرق ایفا کنند،
قدردانیمیکنم.
جالی عنوان کرد :با پیگیری که انجام
شــد تقریبا نزدیک به  800مگاوات برق از
سوی شرکت مس تقبل کردند که در منطقه
ویژه اقتصادی رفسنجان تولید کنند.

رویکرد منطقه ویژه اقتصادی شاهینشهر ،باید صادراتمحور باشد

سرویس خبر -اســتاندار اصفهان
گفــت :رویکرد مــا برای منطقــه ویژه
اقتصــادی شاهینشــهر دانشبنیــان و
صادراتمحور اســت و با تأســیس این
منطقه ویژه اقتصادی به دنبال شــکلدهی

پایگاه واردات نیستیم.
ســیدرضا مرتضــوی اســتاندار
اصفهان در جلســه منطقه ویژه اقتصادی
شاهینشــهر با اشاره به این که رویکرد ما
برای این منطقه ویژه اقتصادی دانشبنیان و

صادراتگراست ،اظهار کرد :با تأسیس این
منطقه ویژه اقتصادی به دنبال شــکلدهی
پایگاه واردات نیستیم؛ به همین دلیل باید
این موضوع در انتخاب سرمایهگذاران در
نظر گرفته شود.
ویادامهداد:نگاهوارادهاستانوکشور
این اســت که این منطقه ویژه اقتصادی در
اســتان اصفهان تأسیس و راهاندازی شود؛
بنابراین بایســتی به نحوی سازمان متولی
تعریف شود تا سریعا جذب سرمایه انجام
و وارد فاز اجرایی شویم .مرتضوی با بیان
این که منطقه ویژه اقتصادی از نداشتههای
استان ماســت ،اظهار کرد :معتقدیم علت
کمبود ظرفیتهای صادراتی ما در استان،
نبود این چنیــن ظرفیتها و مناطق ویژه
اقتصادی است؛ از این رو اکثر حوزههای
اقتصادی اســتان با یک نگاه صادراتگرا
شکل نگرفتهاند.

اســتاندار اصفهان افزود :اگر بتوانیم
یــک موقعیت ویژه اقتصادی در اســتان
تعریف کنیم ،بدون شــک این منطقه تأثیر
خود را در رشــد اقتصادی کشور خواهد
گذاشت؛ ما باید از ظرفیتها و مشارکت
مجموعههایی مانند شرکت هواپیماسازی
ایران (هسا) ،شــهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان و شــرکتهای دانشبنیان برای
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شاهینشــهر
اســتفاده کنیم تا سرریز فناوری را در این
منطقه شکل دهیم.
وی خاطرنشــان کــرد :اگر بســتر
مناســب را ایجــاد نکنیــم ،صنایع پاک
نمیتوانند جوانان با استعداد و نخبه را در
خود جای دهند؛ از این رو وظیفه ماســت
که بســتر ازم را فراهم کنیم و تا رشــد و
شــکلگیری نهایی با تمام توان پشتیبانی
های ازم را انجام دهیم.

مناطق ویژه اقتصادی
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان هرمزگان از رکود خارج شد
حمید رضا یزدان پناه فدائی

ســرویس خبر -مدیر عامل منطقه
ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان با اشاره
به خروج این منطقه از رکود چندینســاله،
گفت ۲۵0 :نیروی بومی این شهرســتان از
شــهریورماه سال گذشــته تاکنون در این
منطقه ویژه به کارگیری شدهاند و به زودی
نیروهای بیشــتری از بومیان منطقه جذب
خواهند شد.
ســید علی اصغر عامــه افزود :این
نیروهــای بومی از هفته دولــت  1۴00تا
 1۴01جذب منطقه ویژه اقتصادی انرژی
بر پارسیان شده اند؛ یکی از بندها و شروط
عقد قرارداد با ســرمایه گذار و پیمانکاران
نیز اختصاص ســهمیه جذب به نیروهای
بومی است.
وی به خــروج منطقه ویژه اقتصادی
انرژی بر پارســیان از رکود اشاره و عنوان
کــرد :امروز منطقه ویــژه اقتصادی انرژی
بر پارســیان از رکود خارج شــده و برای
ایجاد پروژهها از ســوی دولت با مخالفت
مواجه نمی شــویم .وی ادامه داد :طی ۲0
ماه گذشته افزون بر  18پروژه در این منطقه
شــروع شده که  13پروژه مربوط به دولت
سیزدهم بوده است .مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی انرژی بر پارســیان اظهار داشت:
همــه  13پروژه عمرانی و زیرســاختی در
منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان از
پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار بوده و
درحال فعالیت هستند .عامه ادامه داد :سال
گذشته پروژه انبارهای سالکو در این منطقه
ویژه مورد بهره بــرداری قرار گرفت و در
حال حاضر نیز  ۲پســت اسکله آماده بهره
برداری در هفته دولت است .وی یادآورشد:
همچنین مجوز نیــروگاه یکهزار مگاواتی
منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان نیز
گرفته شــده که در حال آماده کردن اســناد
مناقصه آن هستیم.
عامــه ابزارداشــت :در هفته دولت
پیش رو ،یک واحد پتروشیمی و پنج پروژه
زیرســاختی جدید هم با حضور مقام های

کشوری و استانی کلنگ زنی می شود.
مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی
انرژی بر پارســیان به مساله محیط زیست
نیز اشــاره کرد و گفت :موضوعات محیط
زیست منطقه را به طور کامل رصد کرده و
صنایعی که مستقر می شوند نیز مجوزهای
ازم زیســت محیطی را دریافت می کنند،
همچنین برای مشکات زیست محیطی در
حوزه دریا نیز به طور کامل طبقدستورالعمل
ها و استانداردها پیش می رویم تا به مشکلی
بــر نخوریم .عامه ،با اشــاره به واردات و
صادرات محصوات منطقه ویژه اقتصادی
پارسیان تصریح کرد :حدود  700هزار تن
محصول به کشــورهای آفریقا ،کشورهای
حــوزه خلیج فارس و هند صادر شــده و
همچنیــن  130هزار تــن محصول نیز که
شامل آلومینا هســتند ،از کشور چین وارد
شده است.
تحریم هــا تاثیــر چندانی بر
مجموعــه منطقه ویــژه اقتصادی
پارسیان نداشته است
مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی
انرژی بــر پارســیان ادامــه داد :هر چند
تحریم ها ســختی های خاص خود را دارد
اما تحریــم در مجموعه ما چندان اثرگذار
نبوده بلکه آنچه که بر روند توســعه منطقه
مــا تاثیر میگذارد؛ کم کاری اســت ،عده
ای با کار نکردن پشــت تحریم ها خود را

پنهان میکنند .عامه ،با گریزی به موضوع
تحریم هــا و اثرگــذاری آن بر مجموعه
اقتصادی انرژی بر پارســیان ،تصریح کرد:
تحریم ها قاعدتا بر روند پیشرفت فعالیت
ها بی تاثیر نیست ،اما در شرایطی نیستیم که
تحریم ها مانع از پیشرفت کار و فعالیت این
مجموعه شود.
وی یادآورشــد :پروژه پارســیان در
سال  8۶آغاز شــده و آن زمانی که تحریم
چندانی وجود نداشته،فعالیت ها کند بود،
ولی در یک سال گذشته که بیشترین تحریم
ها اعمال شــده ۲ ،برابر گذشــته پیشرفت
داشته ایم.
آب شــیرین کــن منطقه ویژه
اقتصــادی پارســیان ،آب غــرب
هرمزگان را تامین می کند
عامه یادآورشــد :آب شــیرین کن
منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان،
پیشــرفت فیزیکی خوبی دارد کــه با راه
انــدازی آن ،تضمینــی بــرای تامین آب
آشامیدنی غرب هرمزگان و بویژه شهرستان
پارسیان خواهد بود.
وی ،با بیان اینکه در حوزه مسوولیت
های اجتماعی نیز فعالیت های گسترده ای
را شروع کرده ایم ،اظهار داشت :سد بردول
یکی از معضات شــهر پارسیان است که
در مواقــع بارندگی خســارت هایی را به
شــهروندان وارد می کند ،از این رو در حال

ایجاد و ساخت کانال هدایت آب هستیم تا
بتوانیم این دغدغه مردم را برطرف کنیم.
مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی
انــرژی بر پارســیان ،ادامــه داد :در حوزه
ورزش ،آموزش و پرورش ،بهداشــت در
سطح شهرستان نیز قدمهایی را برداشتهایم
امــا منطقه ویژه ،هنوز به بهره برداریکامل
نرسیده و کاستی هایی را در این زمینه داریم.
عامه ،با انتقاد از عقب افتادگی منطقه
ویژه پارســیان ،تصریح کرد :پروژه ای 1۴
ســاله نباید اینگونه باشد و عقب افتادگی
داشــته باشــد ،به طور قطع در زمینه های
مختلف کم کاری شده اما امروز با سرعتی
کــه برای بهره برداری صنایع پیش بینی می
شود ،امیدواریم فعالیت های گسترده تری
را انجــام دهیم تا بتوانیــم محرومیت را از
غرب هرمزگان برچینیم.
عامه خاطرنشان کرد :روزانه منطقه
ویژه را رصد کرده و باای ســر پروژه ها و
پیمانکاران حضور داریم و اجازه نخواهیم
داد هیچ پروژه ای معطل بماند.
منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان
یکی از قطب های توسعه صنعتی کشور با
وسعت  9هزار و  800هکتار با امتیازاتی از
جمله استقرار در کنار مخازن گازی پارس
جنوبــی به عنوان بزرگترین مخزن گازی
جهان ،نزدیکی به ذخایر گازی ایران و قطر،
نزدیکــی به منطقه ویــژه اقتصادی پارس
(عسلویه) ،مجاورت با خط لوله سراسری
هفتم گاز طبیعی ،دسترسی به آبهای آزاد
و خطوط حمــل و نقل دریایی ،فاصله ۲0
کیلومتــری تا فرودگاه بیــن المللی خلیج
فارس (عسلویه) است.
فرصتهای سرمایهگذاری در منطقه
ویژه اقتصادی پارسیان شامل تولید صنایع
انرژی بر (پتروشــیمی ،فــواد ،آلومینیوم
و آلومینا) ،پروژه های پشــتیبان (شــامل
نیروگاه ،پروژههای بندری ،آب شیرینکن)
و پروژههای پایین دســتی (شامل شهرک
صنعتی صنایع پایین دستی صنایع انرژی بر
و احداث شهرک صنعتی صنایع کوچک)
میشود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس:

اعطای تسهیات از سوی منطقه ویژه به شرکتهای دانش بنیان حوزه گاز
ســرویس خبــر -عضــو هیئت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی فــارس از
ارائه تســهیات منطقه ویــژه اقتصادی به
شرکتهای دانش بنیانی که از مرکز فناوری
شرکت گاز به مرحله رشد و تجاری سازی
در زمینه فعالیت خود رسیدهاند ،خبر داد.
نــادر طیبی در جلســه کمیســیون
انرژی اتاق بازرگانی فارس که به بررســی
طرح همگرایی نــوآوری در صنعت گاز
اختصاص داشــت ،گفت :توجه به طرح
منطقه ویژه گاز فارس ،با همکاری شرکت
ملی گاز ،بخش خصوصــی ،منطقه ویژه
اقتصادی و ورود مجموعههای تخصصی،
اثرگــذار خواهد بــود و توافقها و تفاهم
نامههای پیشین نیز برای کمک به برطرف
شدن نیازهای ویژه در حوزه گاز و مزایایی
نظیر شناخت و اتصال فعالین حوزه گاز در
استان فارس است.
طیبــی با بیان اینکه با توجه به وجود
شــرکتهای دانش بنیان فعــال در حوزه
انــرژی به خصوص در زمینــه گاز ،لزوم
حضور شرکتها در کنار صنایع بزرگ در
استان ضروریســت ،اضافه کرد :بر اساس
نیاز و ضرورت توسعه فعالیت شرکتهای
دانش بنیان و فناور در استان ،تفاهم نامهای

برای پیشبرد منطقه ویژه انرژی گاز باید در
دســتور کار قرار گیرد تا حل مشکل و ارائه
راهکار از سمت شرکتهای دانش بنیان و
فناور به خوبی اتفاق افتد.
این عضو اتاق بازرگانی استان فارس
گفت:برایتوسعهفعالیتهایشرکتهای
دانــش بنیان که مرحله رشــد اولیه را طی
کردهاند ،منطقه ویژه اقتصادی مشوق ها و
تسهیاتی را در نظر دارد و در همین راستا،
منطقه ویژه اقتصادی شیراز ،واگذاری زمین
با تخفیف  ۲0الی  ۲۵درصد را به شــرکت
های دانش بنیانی که از مرکز فناوری شرکت

گاز به مرحله تجاری سازی رسیده باشند را
در دستور کار دارد.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز فارس
نیز در این جلســه ،اهداف تاســیس مرکز
نوآوری و فناوری صنعت گاز شرکت گاز
استان را دستیابی به فناوری های پیشرفته در
حوزه نفت و گاز ،تغییر نگاه به نفت و گاز
و درآمدهای حاصل از فروش آنها ،افزایش
بهــره وری در حوزه های مختلف صنعت
نفت و گاز در راستای رشد تولید ناخالص
ملی عنوان کرد.
علیاکبرمیدانشاهی،افزود:هماکنون

بخــش قابل توجهی از ظرفیت های پارک
های فناوری مورد اســتفاده قرار نگرفته و
تنها با همکاری بیشتر صنایع و شتاب دهنده
های اســتانی است که می توان روند رو به
رشد این شرکت ها را توسعه داد.
میدانشــاهی عنوان کرد :برای ایجاد
مرکز نوآوری و فناوری صنعت گاز شرکت
گاز فارس؛ اهمیت و ضرورت ایجاد ارتباط
بین ارکان مختلف بر پایه شناخت صنعت
گاز در به نتیجه رســیدن فعالیت ها مهم و
ضروری اســت و اجرایی شدن یک برنامه
مدون پایدار هرچند در مقیاس کم اما موثر
و مفیــد در بهینه ســازی مصرف انرژی از
اقدامات این مرکز است.
او اضافه کــرد :برنامه هایی از جمله
مذاکره و رایزنی بــرای تامین زمین مورد
نیاز در شــهرک صنعتی بزرگ شیراز برای
استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور در
زمینه گاز ،تشــکیل جلسات لزم با سازمان
برنامه و بودجه در استان برای بررسی تامین
زیرســاخت های مالی مورد نیاز و تعریف
بودجه ،پیگیــری مفاد تفاهــم نامه های
تاسیس پارک صنعت گاز فارس با حضور
مسئوان کشــوری و استانی و نمایندگان
مجلس برای این مرکز پیش بینی شده است.

گزیده
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی:

رویکردهای نوین در دستور کار منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی قرار دارد

ســرویس خبر -مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت:
همگامباسیاستهایکانسازمانپدافندغیرعامل،اینسازمانرویکردهاینوینی
را در عرصه پدافند غیرعامل دستور کار خود قرار داده است.
پیام برزگر اظهارداشــت :این سازمان متولی تامین زیرساختهای مورد نیاز
برای تداوم و افزایش تولید محصوات پتروشیمی است و به اجرای سیاستهای
حاکمیتی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می پردازد.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تمرکز این سیاستها در زمینه توسعه و
سرمایهگذاری متمرکز شده است ،افزود :به واسطه برخی تهدیدها ،مسائل پدافند
غیرعامل نیز به عنوان یک اولویت و بخش مهمی از سیســتم مدیریت در اولویت
برنامههای کاری سازمان قرار دارد.فرمانده ارشد مدیریت شرایط اضطراری منطقه
ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به اقدامات کاربردی در زمینههای پدافندی طی
ادوار گذشته بیانداشت :برخی از این اقدامات باید مورد ارزیابی ،بازنگری و بروز
رسانی قرارگیرد تا احتمال آسیب به صنعت تا حد زیادی کاهش یابد.برزگر با بیان
اینکه باید به مســائل مختلفی در حوزه پدافندی توجــه کرد ،ادامهداد :یکی از این
مباحث ،توجه به توســعه فضای اشــتغال و کسب و کار در منطقه است لذا کاهش
نرخ بیکاری در شهرســتان بندرماهشهر و سایر بخشها به افزایش رضایتمندی و
بهبودعملکردپدافندیصنعتپتروشیمیدراینمنطقهمنجرخواهدشد.ویافزود:
امروز ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در قالب اقدام پدافندی ،به مسئله
ســرمایهگذاری(با هدف تولید ثروت و اشتغالزایی) نگاه ویژهای دارد و زمینههای
ازم برای ارائه خدمات به سرمایهگذاران را فراهم میکند.
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان اینکه زمین های
موجوددراینمنطقهروبهاتماماست،گفت:بخشیاززمینهایموجودبهطرحهای
سرمایهگذاری تکمیل زنجیره ارزش محصوات پتروشیمی اختصاص یافته است.
برزگر تصریحکرد :بهمنظور توســعه فعالیتهای ســرمایهگذاری ،اجرای
فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی ضروری اســت تا از این طریق ،زمین و
زیرساختهای مورد نیاز آتی سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی فراهم شود.
وی به مقوله پدافند غیرعامل از بعد نرم اشارهکرد و گفت :سامانه اطاع رسانی
و ارتباطات امن بین شرکتهای مستقر در منطقه یکی از ارکان کاربردی در پدافند
نرممحسوبمیشود.مدیرعاملسازمانمنطقهویژهاقتصادیپتروشیمیاضافهکرد:
یکی دیگر از رویکردهای پدافندی این سازمان ،توجه به حوزه ایمنی زیرساختها،
امورترافیکیومسیرهایارتباطیاست.برزگربروزرسانیطرحهایجامعپدافندی
این منطقه را ضروری دانســت و گفت :یکی از اقدامات کاربردی در بخش پدافند
غیرعامل ،موضوع تامین آب شیرین از طریق دریا است که با جدیت در دستور کار
صنعت پتروشــیمی قرار دارد .وی استقال صنعت پتروشیمی و قطع وابستگی به
خارج از کشور را ضروری دانست و تصریحکرد :به واسطه برخی تهدیدها (تحریم
ها) ،مسائل بازرگانی نیز باید یکی از جنبههای پدافندی محسوب شود تا از ضرر و
زیان احتمالی مجتمعهای تولیدی جلوگیری شود .برزگر خاطرنشانکرد :توجه به
تهدیدات دریاپایه ،توجه به خاقیت و راه حلهای نوآورانه ،توجه بیشتر به مباحث
پیشگیرانه آموزش و استفاده موثر از ظرفیت بسیج و جامعه ایثارگری منطقه ویژه از
رویکردهایدیگرسازمانمنطقهویژهاقتصادیپتروشیمیدرحوزهپدافندغیرعامل
هستند 30 .درصد تولیدات پتروشیمی کشور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
ماهشهر انجام میشود که در توسعه اقتصادی کشور نقش تاثیرگذاری دارد.

مجمع روابط عمومی شرکت های پتروشیمی
منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد

سرویس خبر -با حضور روســای روابط عمومی شرکت های پتروشیمی
منطقه ویژه اقتصادی در پتروشیمی بندرامام  ،مجمع روابط عمومی ها در راستای
بررسی مباحث تقویم فرهنگی و رسانه ای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی بندرامام هفتاد و نهمین جلسه مجمع
روابط عمومی های شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی با حضور روسای
روابط عمومی شرکت های پتروشیمی بندرامام  ،اروند ،کارون  ،فجر انرژی خلیج
فارس،مارون،خوزستان،تندگویان،تختجمشید،سازمانمنطقهویژهاقتصادیو
همچنینمدیرانوروسایشرکتعملیاتغیرصنعتیبهمیزبانیپتروشیمیبندرامام
برگزار گردید .در این جلســه امین معاوی دبیر مجمع روسای روابط عمومی های
شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ضمن خیر مقدم به حاضرین درجلسه
اهتمام ویژه به رسانه محلی و شناسنامه دار شدن تمامی فعالین این حوزه در راستای
تســهیل روند حمایتگری از سوی شرکت ها بر اساس معیارها و استانداردها را
خواســتار شــد و از نظامند کردن روند این امور خبر داد.وی همچنین انتشار اخبار
فعالیت های شرکت های پتروشیمی منطقه در حوزه مسئولیت اجتماعی که از طریق
شورای راهبردی انجام میشود  ،امری ضروری دانست و بر آن تاکید کرد.امین معاوی
در پایان اظهار داشت :رفع نیازهای حرفه ای رسانه و تشکیل صندوق حمایتی در
راستای تقویت فعالین حوزه رسانه منطقه ای از محل اعتبارات  ،اصلی ترین اولویت
کاری مجموعه روابط عمومی ها بشمار میرود و ارتباط موثر به منظور تنویر افکار
عمومی بصورت جدی در دستور کار قرار دارد .گفتنی است طی این جلسه تمامی
برنامه های فرهنگی سال گذشته که توسط شرکت عملیات غیرصنعتی اجرایی شد ،
موردبررسیقرارگرفتوهمچنینمقررشددرراستایافزایشسطحرضایتمندی
کارکنان و خانوادهها ،کارگروهی جهت ساماندهی و ارتقاء سطح کیفی برنامه های
اجرایی تشکیل گردد.
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امکانات و تجهیزات
مصای بزرگ کیش
ارتقاء می یابد
سرویس خبر -امام جمعه کیش با تقدیر از
حمایت مسئوان کیش درجهت تقویت فعالیت
هــای مذهبــی و فرهنگی بر ضــرورت ارتقای
امکانات مصای کیش تاکید کرد.
محســن نظرپــور رییس هیــات مدیره و
مدیرعامل شــرکت عمران  ،آب و خدمات کیش
بــا حضور امام جمعه کیــش و معاون عمرانی و
زیربنایی ســازمان منطقــه آزاد کیش و جمعی از
مدیران از مصای بزرگ کیش بازدید کرد.
حجت ااسام حسن زاده امام جمعه کیش
در ایــن بازدید بــا بیان اینکه دغدغه مســئوان
سازمان و شــرکت عمران ،آب و خدمات کیش
در زمینــه تقویت فعالیت های مذهبی و حمایت
از ساخت و تجهیز فضاهای فرهنگی قابل تقدیر
است خواســتار تسریع روند تکمیل تجهیزات و
امکانات مصای کیش شد.

بر اساس این گزارش ارتقای سیستم صوتی،
کامل شدن روند ساخت گنبد  ،عایق بندی دربهای
ورودی شبســتان و راه اندازی انشعاب آب این
مجموعــه از جمله مواردی بود که در این بازدید
عنوان شد.
محســن نظرپور مدیرعامل شرکت عمران،
آب و خدمات کیش نیز ضمن بررســی شــرایط
شبســتان مصلــی  ،اظهار داشــت :بــا توجه به
ضرورت تامین شــرایط مطلــوب برای حضور
ســاکنان و گردشــگران در مراســم و آیین های
مذهبــی  ،ارتقای امکانــات و تجهیزات مصای
بزرگ کیش در دســتور کارقرارگرفته و بسرعت
اجرایی خواهد شد.
نظرپــور افزود :پس از برگــزاری مناقصه
جهــت رفــع نواقــص و تکمیل تجهیــزات و
امکانات مصلی و محوطه ســازی تا دوماه آینده

رونــد تکمیــل و ارتقای امکانــات مصلی آغاز
خواهد شد.
ســعید پــورزادی معاون عمرانــی و امور
زیربنایی ســازمان منطقــه آزاد کیش نیز با تاکید
بر تســریع فعالیــت های عمرانی و اســتفاده از
پیمانــکاران مجــرب در جهت بهبــود کیفیت

مهندس آقازاده معاون خدمات شهری و محیط زیست شرکت عمران ،آب و خدمات کیش:

هدف پاك گذاری موتورهای شارژی ساماندهی در کیش است

سرویس خبر -غفار آقازاده معاون خدمات شهری و محیط
زیســت شرکت عمران ،آب و خدمات کیش با بیان اینکه طرح
پاک گذاری موتورهای شارژی با هدف ساماندهی و ایجاد نظم
و رعایت قوانیــن راهنمایی و رانندگی برای راکبان موتورهای
شــارژی از آذر سال گذشته در واحد پاک گذاری این شرکت
آغاز شــد و تا پایان مرداد ادامه دارد ،اظهار داشت :از ابتدای این
طرح تا کنون  ۵هزار و  ۵00موتور پاک گذاری شده است .
بــه گزارش اقتصــاد کیش  ،وی افزود :پــس از آغاز این
طرح نیز در راستای تکریم ارباب رجوع و پیشگیری از ازدحام
جمعیت و شیوع کرونا سامانه ثبت نام برای دریافت پاک ایجاد
شد و متقاضیان با مراجعه به این سامانه ،نام نویسی کرده و پس
از ارســال مدارک مورد نیاز برای همکاران ما و دریافت پیامک،
در تاریخ مقرر برای دریافت پاک و تایید کارشناس پلیس راهور به مرکز پاک گذاری مراجعه می کنند .هم چنین رییس پلیس
راهور کیش از اجرای مصوبات شــورای ترافیک و اتمام طرح پاک گذاری موتورهای شــارژی تا پایان مرداد خبر داد  .ســرهنگ
مهدی توانگر رییس پلیس راهور کیش با اشــاره به ضرورت حفظ شــاخص های مهم فضای ترافیکی کیش با هدف ایجاد فضایی
امن برای تردد ساکنان و گردشگران گفت :طبق مصوبه شورای ترافیک کیش طرح پاک گذاری موتورهای شارژی تا پایان مرداد
امسال به اتمام می رسد.مهدی توانگرتصریح کرد :مالکان موتورهای شارژی تنها تا پایان مرداد فرصت دارند برای دریافت پاک به
مرکز ویژه پاک گذاری شرکت عمران ،آب و خدمات واقع در فرهنگسرای مرکزی کیش مراجعه کنند .به گفته مهدی توانگر پس
از پایان مهلت مقرر امکان پاک گذاری نبوده و طبق ضوابط از تردد موتورهای فاقد پاک در معابر کیش نیز جلوگیری خواهد شد.

فعالیت های عمرانی اظهار داشــت :ســازمان با
هــدف ایجاد فضای مطلوب فعالیت های مذهبی
 ،تامیــن مالی این طــرح را در اولویت قرارداده
و تــاش می کند ضمن کوتاه ســازی فرایندها ،
بخــش خصوصی مجرب و توانمند برای تکمیل
تجهیــزات و اتمام ســاخت مصلــی بکارگرفته

شود.
معاون عمرانی سازمان تصریح کرد  :با هدف
اجتنــاب از دوباره کاری و مدیریت منابع مالی بر
اســتفاده از مصالح مرغوب و ســازگار با شرایط
اقلیمی کیش و استانداردســازی فعالیت مجریان
این مجموعه نظارت می شود.

پیام تبریك مدیر عامل شرکت عمران  ،آب و خدمات کیش
بمناسبت روز خبرنگار
"ن والقلم و ما یسطرون"
خبرنگاران حامیان حقوق مردم و راویان صدیق رویدادها
هســتند .آنان که مسیر سخت روشــنگری و اطاع رسانی را با
همت و حمیت خویش شــجاعانه طی می کنند و قداست قلم
را پاس می دارند.
هفدهم مرداد ســالروز شهادت مظلومانه "شهید محمود
صارمی" فرصتی گرانبها برای تجلیل از تمامی سنگربانان عرصه
خبر و اصحاب سخت کوش رسانه است .
در این مناســبت ارزشمند  ،همت واای شما خبرنگاران
گرانقدر را در انعکاس رویدادها و شناساندن ظرفیت های جزیره
کیــش درعرصه ملی و بین المللی ارج نهاده و از تاش مجدانه
شــما در انتقال نظرات و مطالبــات هموطنان و همچنین ارتقاء
سطح آگاهی و اطاعات افراد جامعه سپاسگزارم.
همچنین ضایعه اندوهبار درگذشت خبرنگار اخاق مدار و گرانقدر جزیره کیش مرحوم مغفور مسعود زندی را که در آستانه
روزخبرنگار به دیار باقی شــتافت به خانواده آن عزیز ،دوســتان و آشــنایان و به ویژه یکایک اعضای محترم جامعه رسانه ای کیش
تسلیت عرض می نمایم  .امید که روحش در جوار رحمت حق قرین آرامش و مغفرت باشد.
از جهاندار جهان آفرین سامتی ،بهروزی و توفیق روزافزون یکایک شما راخواستارم.
محسن نظر پور
مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات کیش

بهسازی  24مدرسه در جزیره کیش برای سال تحصیلی جدید

سرویس خبر -شرکت عمران  ،آب و خدمات کیش با اعتبار  ۲۵میلیارد ریال،
 ۲۴مدرسه را در مقاطع مختلف تحصیلی بهسازی می کند.
با توجه به تعطیلی مدارس در دوسال گذشته به دلیل شیوع کرونا و بازگشایی
این مدارس در ســال تحصیلی جدید ،پس از ابــاغ معاونت عمرانی و زیر بنایی
ســازمان منطقه آزاد کیش آماده ســازی فضاهای آموزشــی و بهسازی مدارس در
دستور کار این شرکت قرار گرفت.
بر اســاس این گزارش محســن نظر پور مدیر عامل شــرکت عمران  ،آب و
خدمات کیش با اشــاره به تاش معاونت عمرانی شــرکت عمران،آب و خدمات
برای آماده ســازی فضاهای آموزشــی کیش پیش از شــروع سال جدید تحصیلی
اظهار داشــت :مقرر شد در مرحله نخست این طرح  ،موارد ضروری شامل اجرای
رنگ آمیزی محوطه داخلی و نمای بیرونی ،تعمیر و تعویض درب و پنجره کاس

ها به انضمام یراق آات ،اصاح سیســتم الکتریکال و روشنایی ،تعمیرات اساسی
تجهیزات ســرویس های بهداشــتی و سایر عملیات بهســازی متفرقه بخش ابنیه
مدارس اجرایی شود.
وی افــزود :این عملیات با بودجه ای بالغ بر  ۲۵میلیارد ریال از ابتدای مرداد
آغاز شــده و تا به امروز با پیشــرفت خوب و مطابق زمانبندی اعام شده در حال
اجرا است.
مدیرعامل شــرکت عمران ،آب و خدمات کیش افزود :پیش بینی می شــود
تا نیمه دوم شهریور  ،آماده سازی مدارس تکمیل و به بهرهبردار تحویل شوند.
ازم به ذکر اســت جزیره کیش دارای  ۵1مدرســه شامل  ۲3مدرسه دولتی و
 18مدرســه خصوصی است که  9هزار و  7۵۵دانش آموز در این مدارس تحصیل
می کنند.

