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ایران در ایران
گازرساني به  ۳۵۰كوره آجرپزي «وايقان» شبستر
شبستر – خبرنگار ايران
طرح گازرس��اني ب��ه  ۳۵۰كوره
آجرپ��زي منطق��ه وايق��ان در
شهرستان شبس��تر با هزينه ۶۰
ميليارد ريال به اتمام رسيد.
«كاظم طلوعي» ،رئيس اداره
گاز شبس��تر با اش��اره به اين كه
اين طرح گازرساني از ارديبهشت
سال  ۹۱شروع شده بود ،يادآورشد :براي انجام اين طرح در منطقه وايقان ۲۷
كيلومتر ش��بكهگذاري گاز از جنس فوالدي اجرا ش��ده است .وي با تأكيد بر
تأمين سوخت اوليه اين كورهها با گاز طبيعي اظهارداشت :اجراي اين طرح در
كاهش آلودگي هوا سهم عمدهاي دارد ،بهطوري كه با جايگزيني اين سوخت
به جاي مازوت و ديگر سوختها ساالنه ميليونها ليتر در مصرف فرآوردههاي
نفتي صرفهجويي ميش��ود .با توجه به ميزان مازوتي كه س��االنه در س��وخت
اين كورههاي آجرپزي اس��تفاده ميش��د ،با گازرساني به اين منطقه عالوه بر
كاهش آلودگي هوا در مورد قيمت نيز ش��اهد كاهش يا حداقل تثبيت قيمت
آجر خواهيم بود .رئيس اداره گاز شبس��تر تأكيد كرد:عالوه بر مش��كل زيست
محيطي اين كورههاي آجرپزي ،با هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت سوخت
ضرورت گازرساني به اين واحدها احساس ميشد پيش از اين مسئوالن استاني
و شهرستاني نيز بر اين مسأله تأكيد كرده بودند.

سرمايهگذاري بخش خصوصي در«شبانكاره»

حمايت از واحدهاي توليدي هرمزگان
بندرعباس – خبرنگار ايران به منظور ايجاد اشتغال جديد و حفظ
س��طح اشتغال موجود ،واحدهاي توليدي مشكل دار و نيمهفعال در هرمزگان
حمايت ميشوند.
بهروز اكرمي ،مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي هرمزگان اظهار داشت :از
برنامههاي مهم اين اداره كل ،آشنايي نزديك با فعاليت شركتها و صنايع به
منظور آشنايي بيشتر با محيط كار است.

عالقه جمهوری آذربايجان به سرمايهگذاري در «سرعين»
س�رعین – خبرن�گار
اي�ران آذربايجانيها در زمينه
گردش��گري و توريسم درماني با
استان اردبيل همكاري ميكنند.
«جوانشير آخوندوف» ،سفير
جمهوري آذربايجان در جمهوري
اس�لامي اي��ران در نشس��ت با
فرماندار و اعضاي شوراي اسالمي
ش��هر س��رعين با اش��اره به اين كه آذريها به اين ش��هر عالقه خاصي دارند،
افزود :در مقايسه با سفر گذشته به شهر زيباي سرعين ،جاذبههاي گردشگري
اين منطقه پيشرفت قابل توجهي داشته و ما عالقهمند به همكاري در زمينه
گردش��گري و توريسم درماني با استان اردبيل هستيم .وي بيان كرد :با توجه
ب��ه اتفاقهاي مهمي كه در س��فر اخي��ر رئيس جمهوري آذربايج��ان رخ داد
و ديدارهای��ی كه با رهب��ر معظم انقالب و رئيس جمه��وري صورت گرفت و
تفاهمنامههايي كه در اين سفر به امضا رسيد ،اميدواريم اين ديدارها در افزايش
هر چه بيشتر تعامالت و مناسبتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،درماني و گردشگري
مؤثر باش��د .آخوندوف اظهار اميدواري كرد ،بتواند با معرفي سرعين در كشور
خود ،اين شهر را به عنوان محل مناسبي براي سرمايه گذاريها بويژه در بخش
درمان معرفي كند.

آزادشدن صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان
اهواز – خبرنگار ايران صيد ماهي ش��وريده در آبهاي خوزس��تان
كه به علت فصل تخمگذاري اين گونه آبزي ماه گذش��ته ممنوع اعالم ش��ده
بود،آزاد شد.
«س��يد رحيم مغينمي» ،مدير كل ش��يالت خوزس��تان گف��ت :به منظور
جلوگي��ري از وارد آمدن صدمات جبران ناپذير به ذخاير آبزيان خليج فارس و
تداوم اشتغال صيادان از اواسط اسفند،صيد ماهي شوريده به علت تخمريزي به
مدت يك ماه ممنوع شده بود.هماكنون صيد همه گونههاي آبزيان بجز ميگو
آزاد است و صيادان براساس روال عادي عمليات صيد را انجام ميدهند .ناوگان
صيادي خوزستان داراي  596لنج صيادي و  1340قايق صيادي است.

راه و آب روستايي اولويتهاي اول خراسان شمالي
گروه ايران زمين راه و آب روس��تايي اولويتهاي اول خراسان شمالي

است.
س��يد علي اكبر پرويزي ،اس��تاندار خراسان شمالي تصريح كرد :با توجه به
پايين بودن شاخصها ،بيشترين اعتبارات امسال را به بخش راه و آب روستايي
اختص��اص داده ايم .قصد داریم همه اعتبارات ماده  180را به عمران و آباداني
روستايي اختصاص دهيم تا شاخصها ارتقا پيدا كند.
وي خاطرنش��ان كرد :با توجه به مشكلي كه در برخي جادهها براي روكش
آس��فالت داريم اداره كل راه و شهرسازي از ظرفيت ماشين آالت بنياد مسكن
و شهرداريها استفاده خواهد کرد .معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري
نيز با هماهنگي ادار ه كل راه و شهرس��ازي از توان فني مهندسي كه در بنياد
مسكن وجود دارد براي عمران و آباداني روستاها استفاده میکند .به گزارش
ايس��نا،پرويزي اضافه كرد:ازظرفيت كارخانههاي آس��فالت شهرداريهاي اين
استان نیز براي روكش آسفالت راه روستايي استفاده ميشود.

قزوين مركز آزمايشي طرح جمعآوري اطالعات شهرداريها
قزوین – خبرنگار ايران
شهرداري قزوين به عنوان مركز
آزمايش��ي جم��عآوري اطالعات
حوزه مديريت شهري استان در
كشور انتخاب شد.
اي��رج زاهدپ��ور ،مدي��ركل
دفتر امور ش��هري و ش��وراهاي
اس��تانداري قزوي��ن با اش��اره به
وجود ظرفيتهاي باالي ش��هرداري قزوين در زمينه فناوري ارتباطات اظهار
داشت:جمعآوري اطالعات مديريت شهري در زمينههاي شهرسازي ،نوسازي و
امالك شهرداري استان مهمترين هدف براي انتخاب شهرداري قزوين به عنوان
مركز آزمايش��ي بوده اس��ت .مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري
قزوين توضيح داد :رياس��ت اين مركز آزمايش��ي به عهده اداره كل دفتر امور
شهري و ش��وراهاي استانداري قزوين بوده و بزودي كارگروه ويژهاي با حضور
نمايندهاي از سازمان ش��هرداريها و دهياريهاي كشور تشكيل ميشود.اين
كارگروه تا چند روز آينده جلسات خود را با هدف تصویب برنامههاي يك ماهه
تشكيل و برنام ه اجرايي خود را تدوين ميكند.

گردشگري قابل دس��ترس براي همگان درشهرستان صنعتي عسلويه است كه
روزانه مورد بازديد عموم مردم و گردشگران قرار ميگيرد .وی اظهار داشت :براي
نجات خور بساتين و تبادل آب دريا هنگام جزر و مد در سفر مقام معظم رهبري به
عسلويه مصوب شد،براي كاهش اثرات زيست محيطي جاده ساخته شده عسلويه
– بساتين ،روي دهانه اين خور پل ساخته شود.

گزارشی از جاذبهها و مزیتهای سرمایهگذاری در هفت نقطه کشور

مناطق آزاد ،فرصتهای طالیی برای رونق اقتصادی
س�يد مس�لم يگانه با وجود اين
كه تش��كيل مناطق آزاد در ایران با یک
منطق پیش��رفته و درس��ت در ساختار
اقتصادی کشور بوده ،اما در برخی مقاطع
برنامهریزی مناس��بی برای بهرهگیری از
این سیاستگذاری انجام نشده است.البته
فشارهای بیرونی و بین المللی به اقتصاد
ای��ران و محدودی��ت های اعمال ش��ده
بخصوص در س��ال های اخیر هم مزید
برعلت شده وس��طح بهرهوری را در اين
مناطق پایی��ن آورده؛ چرا که بزرگترین
مزیت مناطق آزادک��م بودن محدودیت
برای ارتباطات اقتصادی با فضای بیرونی
است و وقتی این فضا به صورت عمومی
روی کش��ور بسته می شود ،مناطق آزاد
هم دچار مشکل میشوند.
مناطق آزاد تج��اری -صنعتی ایران
با مصوبه  ۲۱ش��هریور سال  ۷۲مجلس
ش��ورای اس�لامی و با اهداف تسریع در
انج��ام امور زیربنایی ،عم��ران و آبادانی،
رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و
افزایش درآمد عمومی ،ایجاد اشتغال سالم
و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال ،حضور فعال
در بازارهای جهانی و منطقهای ،تولید و
صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه
خدمات عمومی تشکیل شدهاند.
در حال حاضر  7منطقه آزاد تجاري-
صنعت��ي كيش ،قش��م ،چابه��ار ،ارس،
انزلي،اروند و ماكو در كشور وجود دارند،
اما به دليل مش��كالتي ك��ه اين مناطق
تاكنون با آن ه��ا مواجه بودهاند ،نقش و
موفقيت چنداني در رونق و ش��كوفايي
اقتصاد كشور نداشتهاند .به منظور بررسي
مس��ائل و مش��كالت اين مناطق و علل
توس��عه نيافتن مطلوب آن ها به س��راغ
مديران مناطق آزاد رفتيم.
س�رمایه گ�ذار منتظ�ر تکمی�ل
زیرساخت ها نخواهد ماند
محسن خادم عرب باغی ،مدیرعامل
س��ازمان منطق��ه آزاد ارس در خصوص
مسائل و مش��کالت فراروی اين منطقه
به«اي��ران» گفت :در منطق��ه آزاد ارس
س��عی کرده ایم برنامهری��زی خود را در
چن��د حوزه كه ش��امل ح��وزه هاي زیر
ساختی ،ارتقاي ساخت صنعتی و سطح
فرهنگی و نگاه قانونگذاري است ،متمرکز
کنیم.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اين ك��ه منطقه
آزاد ارس ویتری��ن کامل��ی از فرص��ت
ه��ای اقتص��ادی روز جه��ان ش��امل
صنعت،تجارت،ترانزی��ت ،كش��اورزي و
گردش��گری اس��ت ،تأكيد كرد :الزمه
بهرهب��رداری از این همه ظرفيت فراهم
بودن امکانات زیرساختی متناسب است.
یقیناً بدون وجود فرودگاه،راه آهن سریع
الس��یرو متصل به خطوط بین المللی،
جاده های استاندارد،ارتباطات گسترده
جهان��ی و صحبت کردن از پیش��رفت
تج��ارت و ترانزیت و صنعت همان قدر
بی معنی است که بدون وجود امکانات
پذیرایی وهتلینگ ما شعار ارتقای سطح
گردشگری منطقه بدهیم.
توجیه مسئوالن کشور نسبت به
کارکردهای مناطق آزاد
وي به معضالت مناطق آزاد اش��اره
ك��رد و افزود:البته در حوزه قانونگذاري
تالش ش��ده ای��ن واقعیت ک��ه قوانین
مناطق آزاد دارای نواقصی است پیگیری
شود و در کنار آن ،دستگاه های اجرایی
هم ب��ه قوانین و ضوابط اجرایی موجود
مناط��ق آزاد تمکی��ن کنن��د .برخ��ی
مکاتبات مغایر با قوانین حاکم بر مناطق
آزاد اس��ت ،لذا باید مفهوم منطقه آزاد
نهادینه شود و قوانین دست و پا گیر و
آزاردهنده برای سرمایه گذار بخصوص
س��رمایه گذار خارجی از میان برداشته
ش��ود .ازطرفي ،ضروریس��ت مسئوالن
کشور به کارکردهای مناطق آزاد توجیه
شوند.
ارمغان دولت جدید بازشدن فضای
اقتصادی است
خ��ادم ع��رب باغی در م��ورد فضای

منطقه آزاد چابهار

گروه ايران زمين بخش خصوصي يك هزارو  560ميليارد ريال در زمينه
پرورش ماهي در قفس و توس��عه طرحهاي گلخانهاي درس��د رئيسعلي دلواري و
اراضي زير پوشش آن در بخش شبانكاره استان بوشهر سرمايهگذاري ميكند.
مصطفي ساالري،اس��تاندار بوشهر بيان كرد :اين استان ظرفيتهاي مهمي
در بخش آبزي پروري ،كش��اورزي و توس��عه طرحهاي گلخانهاي دارد كه اين
توانمنديها بايد به س��رمايهگذاران معرفي و شناس��انده شود .وي با بيان اين
كه سد رئيسعلي دلواري به عنوان سرمايه مهم براي توسعه طرحهاي توليدي
است،گفت :اكنون  2طرح پرورش ماهي درقفس با سرمايهگذاري  60ميليارد
ريال و توسعه طرحهاي كشت گلخانهاي با يك هزارو 500ميليارد ريال در سد
رئيسعلي دلواري و اراضي زير دست آن مصوب شده كه سرمايهگذار كار خود
را در اين بخش بزودي آغاز ميكند .سد رئيسعلي دلواري روي رودخانه شاپور
در بخش شبانكاره از توابع شهرستان دشتستان واقع شده است.

جنگلهاي «حرا»
دوباره نفس كشيدند

بوشهر – خبرنگار ايران با شروع عمليات برداشتن جاده كنارگذر پل
واليت در خور (آبراه دريايي) بس��اتين در شهرستان عسلويه ،جنگلهاي حراي
پارك ملي دريايي نايبند دوباره نفس كشيدند« .حسين دلشب» ،مديركل حفاظت
محيط زيست استان بوشهر با بيان اين كه جنگل حراي نايبند آخرين محدوده
پراكنش طبيعي و وسيع حرا در كشور است،اضافه كرد :اين جنگلها تنها منطقه

چکیده مطلب

در حال حاضر  7منطقه آزاد تجاري -صنعتي كيش ،قشم ،چابهار ،ارس ،انزلي ،اروند و ماكو در كشور وجود
دارند  ،اما به دليل مشكالتي كه اين مناطق تاكنون با آن ها مواجه بوده اند،نقش و موفقيت چنداني در رونق
و شكوفايي اقتصاد كشور نداشته اند .
بزرگترین مزیت مناطق آزاد کم بودن محدودیت برای ارتباطات اقتصادی با فضای بیرونی است و وقتی
این فضا به صورت عمومی روی کشور بسته می شود ،مناطق آزاد هم دچار مشکل میشوند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس :باز شدن فضای اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی اساسی ترین
ارمغان دولت جدید برای مدیران اقتصادی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  :توسعه زیرساختها دغدغه اصلی مسئوالن اين سازمان است.
قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند  :اين منطقه يك تجربه جديد در مناطق آزاد كشور است ،زيرا جزيره
كيش و جزيره قش�م داراي  30هزار نفر جمعيت هس�تند ،در حالي كه جمعيت منطقه آزاد اروند  500هزار
نفر را شامل ميشود.

جدیدي كه براي رویارویی با مشکالت به
وجود آمده ،اشاره كرد و ادامه داد:باز شدن
فضای اقتصادی در سطح داخلی و بین
المللی اساسی ترین ارمغان دولت جدید
برای مدیران اقتصادی است .امیدواری به
آینده ،سرمایه بزرگی است و این حاصل
دیپلماسی مدبرانه دولت جدید است .وي
تصريح كرد :با باز شدن مسیر های جدید
برای عملیات بانکی و با نگاه و توجه ويژه
مدیریت اقتصادی دولت به مناطق آزاد،
انتظار میرود شاهد رشد سرمایهگذاری
در مناطق آزاد کشور باشیم .منطقه آزاد
ارس ه��م به عنوان یک��ی از اصلی ترین
مناطق کشور می تواند به خوبی در این
مس��یر قرار گرفته و مدیریت ش��ود.این
منطقه بهترین وضعیت ممکن را از نظر
جذب سرمایه گذاری دارد و ارتباط ارس
با كشورهاي آذربایجان ،ترکیه و نخجوان
یعنی سهیم ش��دن در جذب میلیاردها
دالر سرمایه کشورهای هدف.
توسعه گردشگری بدون تجهیزات
ممكن نخواهد بود
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد ارس
اظهار داش��ت :توس��عه گردشگری ارس
و دع��وت گردش��گران داخلی و خارجی
ب��رای دیدن زیبایی های منحصر به فرد
اين منطقه و یادگارهای تاریخی ادیان و
اقوام مختلف بدون تجهیز امکانات رفاهی
و اقامتی ممكن نخواهد بود .وي با اشاره
به اين كه توسعه صنعتی نيز برنامه ریزی
خ��اص خود را می خواهد ،خاطرنش��ان
كرد :در منطقه آزاد ارس تقس��یم زمین
صورت گرفته و صنایعی تاکنون مستقر
ش��دهاند ،ام��ا مدیریت صنای��ع صورت
نگرفت��ه و نظ��ارت جدی ب��ر کارآمدی،
تناس��ب ،س��طح تکنولوژی و استعداد
بازارگیری محصوالت در سرمایه گذاری
ها نبوده اس��ت .خادم عرب باغی تأكيد
كرد :به دنبال سرمایه گذار واقعی هستیم
تا به جای سوله ،کارخانه تحویل ما شود
تا بتوانيم با بهره گیری از مزایای منطقه
آزاد ارس رش��د واقعی صنعت��ی را رقم
بزنیم .منطقه آزاد ارس در ش��مال غرب
ايران در نقطه صفر م��رزي در مجاورت
با کش��ورهای ارمنس��تان ،آذربايجان و
جمهوري خودمختار نخجوان اس��تقرار

يافته است.
حمایت ویژه از س�رمایه گذاری
در قشم
شهریار مشیری  ،مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قش��م ه��م در گفت و گو با
«اي��ران» با تأكي��د بر اين كه توس��عه
زیرساخت ها دغدغه اصلی مسئوالن اين
سازمان است ،بيان كرد:مهمترین برنامه
اين سازمان در سال  93جذب حداکثری
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
99درصد ساخت بیمارستان بزرگ قشم
انجام ش��ده و پیمانکار متعهد ش��ده تا
پایان خرداد امس��ال آن را تجهیز كند
که ای��ن طرح می توان��د تحولی بزرگ
را در حوزه س�لامت و گردشگری برای
جزی��ره قش��م به دنبال داش��ته باش��د
.همچنين س��اخت جاده ساحلی که در
نهایت دور تا دور جزیره قشم را پوشش
خواه��د داد از برنام��ه هایی بوده که در
دست انجام است و همزمان با آن بستر
س��رمایهگذاریهای جدید در کنار این
جاده س��احلی نیز فراهم میشود که از
هم اکنون طرحهای مطالعاتی در حال
انج��ام و ظرفیت های س��رمایه گذاری
پی��ش بینی ش��ده و در آین��ده نزدیك
تحولی چش��مگیر  ،در حوزه س��واحل
جنوبی بوج��ود خواهد آمد  .مدیرعامل
س��ازمان منطقه آزاد قش��م يادآور شد:
هم اکنون نیز شرکت فوالد سازی دانیلی
ایتالیا در جلس��اتی آمادگی خود را برای
سرمایه گذاری در خصوص راهاندازی خط
تولید کارخانجات فوالد س��ازی در قشم
اعالم کرده که این س��رمایه گذاری می
تواند باعث اشتغالزایی و تحولی بزرگ در
حوزه صنعت فوالد در هرمزگان و کشور
ش��ود  .وي توجه به مشکالت روستاها را
از دیگر برنامه های امس��ال اين سازمان
دانس��ت كه مردم جزیره قش��م توسعه
یافتگ��ی را به مرور در کل آن احس��اس
خواهند كرد.
مشیری با اشاره به مسائل و مشکالت
فراروی منطقه آزاد قشم خاطرنشان كرد:از
مواردی که همزمان با انتصاب بنده در اين
منطقه بخشنامه ش��د ممانعت از فروش
زمین بود که باعث ش��د درآمدهای این
منطقه تا  70درصد کاهش یابد .همچنین

اشکاالت اصولی در برخی از قراردادها که
در دوره های قبل انجام ش��ده بود انرژی
و وق��ت زیادی را از ما برای بازپس گیری
سرمایه های بیت المال گرفت .به طوري
كه این موضوع باعث شد برنامهریزیهای
انجام ش��ده بموقع پیش نرود .اکنون نیز
بيشتر این پرونده ها به قوه قضاییه ارسال
شده و بار سنگین این مسئولیت از دوش
ما برداشته شده است و در سال جدید با
تالش مضاعف به دنبال تسریع در ایجاد
زیرساخت ها و جذب حداکثری سرمایه
گذاران داخلی و خارجی هس��تیم .یکی
دیگر از موضوعاتی که مردم اين منطقه
توق��ع دارند حل ش��ود رف��ع ممنوعیت
خروج خودروهاي پالک قش��م از قش��م
اس��ت که در گذشته با مجوزهای قانونی
و س��الیانه حداقل یکبار امکانپذیر بود و
این محدودیت باعث ش��ده مردم جزیره
به س��مت خرید خودروهاي داخلي روی
بیاورند .از دیگر مشکالت این سازمان به
کارگیری نیروی انسانی بیش از ظرفیت
است سازمانی که باید با  300تا  400نفر
اداره میشد اکنون يك هزار و  200نیرو
دارد و تعدیل نیروها نیز فشارهای زیادی
را به مدی��ران بخش ها وارد می کند که
البته به دنبال این هس��تیم که با افتتاح
بیمارستان بزرگ قشم بخشی از نیروها را
در اين بیمارستان به کار بگیریم و به مرور
با ایجاد بسترهای جدید نیروهای مازاد را
به حوزه های جدید منتقل کنیم.
منطق��ه آزاد قش��م در مدخل خليج
فارس و درياي عمان قرار دارد .مساحت
اين جزي��ره ،يك ه��زار و  430كيلومتر
مرب��ع و در فاصله  37كيلومتري جنوب
بندرعب��اس و در دهانه تنگ��ه هرمز قرار
گرفته اس��ت .مأموريت هاي خاص اين
منطقه عبارتند از تمركز سوخت رساني
به ش��ناورها و كشتي هاي در حال عبور
از خلي��ج فارس ،ايج��اد صنايع توليدي
صادراتي ،ارائه خدمات فني-مهندس��ي،
انتقال دانش فني به منطقه و كشور ،ايجاد
پارك ملي.
منطقه آزاد اروند تجربهای جديد
عبداهللكعبي،قائممقامسازمانمنطقه
آزاد اروند نيز در گفتوگو با «ايران» ،اظهار
داشت :مصوبه اين سازمان از لحظهاي كه

تصويب و ابالغ شد با مخالفتهاي جدي
روبه رو بود .متأسفانه اين منطقه آزاد در
گذشته ثبات مديريتي نداشته كه  8مدير
را در  8سال عزل و نصب كردهاند .مديران
اسبق اين منطقه به طور تقريبي هر كدام
 9ماه به منظور اجراي برنامههايشان در
اين منطقه حضور داشتند كه هيچ كدام
از آنان نتوانس��تند برنامههاي خود را به
ص��ورت مطلوب اجرا ك��رده و مثمر ثمر
باشند.
عض��و موظف هیأت مدیره س��ازمان
منطقه آزاد ارون��د افزود :با وجود اين كه
سالهاس��ت ك��ه از دوران دفاع مقدس
ميگ��ذرد ،اما مرزهاي آب��ي اين منطقه
در اختيار نيروهاي مس��لح اس��ت و اين
امكانات خدادادي بايد در اختيارمردم قرار
گيرد .در كش��وري مانند عراق كه داراي
مشكالت مديريتي بسياري است ،مرزهاي
آبي به روي مردم باز است.
قائم مقام س��ازمان منطقه آزاد اروند
ادام��ه داد :حوزههاي صنعت��ي در آبادان
از جمله پااليش��گاه و پتروشيمي داراي
ظرفيت هاي بااليي اس��ت .يكي ديگر از
حوزههاي مهم ،ش��هرك صنعتي آبادان
است كه از شهركهاي صنعتي فعال در
منطقه محسوب ميشود.
كعبي تأكيد كرد :با پيگيريهاي علي
شمخاني ،دبير شوراي عالي امنيت ملي
ايران و تشکیل جلس��ه با دكتر روحاني
رئيس جمهوري ،اروند رود اليروبي خواهد
شد كه با اليروبي آن گام ديگري به منظور
رشد و توسعه منطقه آزاد اروند برداشته
خواه��د ش��د .وي با اش��اره به جمعيت
مناطق آزاد كش��ور تصريح كرد :منطقه
آزاد اروند يك تجربه جديد در مناطق آزاد
كشور اس��ت زيرا جزيره كيش و جزيره
قشم داراي  30هزار نفر جمعيت هستند
در حالي كه جمعيت منطق��ه آزاد اروند
 500هزار نفر را شامل ميشود .منطقه
آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به
وسعت  172کیلومتر مربع درمحل تالقی
 2رودخانه ارون��د رود و کارون واقع بوده
و دارای مرز مش��ترک میان کش��ورهای
عراق و کویت است.این منطقه با داشتن
ظرفیتی از قبی��ل حمل و نقل جاده ای،
ریلی ،دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای
برخوردار است.اين منطقه در سال  84راه
اندازي شده است.
جذب سرمایه گذاران به چابهار
حام��د عل��ی مبارک��ی ،مدیرعامل
س��ازمان منطقه آزاد چابهارهم در گفت
و گو با «ايران» دستیابی به اهداف نظام
و منویات مقام معظم رهبری اش��تغال،
توسعه اقتصادی و رونق گردشگری را از
جمله سیاست های این سازمان در سال
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی اعالم كرد و گفت :ارتقاي جایگاه
اقتصادی دراین منطقه مس��تلزم تالش
مضاع��ف و س��ازنده اس��ت .مدیرعامل
س��ازمان منطقه آزاد چابهار سفر دکتر
روحانی ،رئيس جمهوري به سیس��تان
و بلوچستان را س��فری پر خیر و برکت
برای مردم اين اس��تان و توس��عه هرچه
بیشتر آن دانست وافزود:امسال براساس
رهنمودهای مقام معظ��م رهبری و نیز
سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی ،
وظیفه مناطق آزاد به عنوان پیش��تازان
توس��عه اقتصادی دوچندان شده است.
شهر بندري چابهار در منتهي اليه جنوب
شرقي كش��ور و در كنار درياي عمان در
گوش��ه ش��رقي خليج چابهار واقع شده
اس��ت .منطقه آزاد چابهار در زميني به
مس��احت  14هكتار در اين ش��هر واقع
ش��ده كه  10هكت��ار آن به فعاليتهاي
صنعتي و  4هكتار به بخشهاي بازرگاني،
گردشگري و خدمات اقتصادي اختصاص
يافته اس��ت .مأموريته��اي خاص اين
منطقه ترانزيت كاال ،تجارت منطقه اي،
بارانداز تجاري كاالها و مواد اوليه ،ايجاد
صنايع تبديل��ي و توليدي با جهتگيري
صادراتي ،عرضه سوخت و ايجاد صنايع
وابسته به نفت و گردشگري است.

بازيافت تنها روش مديريت زباله نيست
گروه ايران زمين بايد فرهنگسازي اساسي در جامعه به منظور
افزايش آگاهي مردم از بسته بندي و تفكيك زبالهها صورت گيرد.
سپهر سرمست،مش��اور و طراح بسته بندي در همايش نقش بسته
بندي در حفاظت از محيط زيست در اصفهان ،اظهار داشت :اگرچه بسته
بندي به عنوان يك فرصت در تجارت محسوب ميشود ،اما نبايد ناديده
گرفت كه عالوه ب ر اين مزيت،بسته بندي ميتواند به عنوان تهديدي بر
محيط زيست مبدل شود.
وي با بيان اين كه وظيفه اصلي ابزار بس��ته بندي حفظ محصول از
مزرعه و يا مكان توليد به س��مت مصرفكننده است ،اضافه كرد :بسته
بندي به عنوان يك مزيت تلقي ميش��ود كه منجر به شكلگيري قشر
وارد كنندگان ،توليد كنندگان ،خرده فروش��ان و توزيعكنندگان شده
اس��ت .سرمست با اش��اره به تغيير در زنجيره طبيعت پس از مصرف
فرآوردهها ،خاطرنش��ان كرد :با رها ك��ردن ضايعات در طبيعت چرخه

تلفن گروه ایرانزمین88761197 :
www.iran-newspaper.com

طبيعت آسيب ميبيند و الزم است يك نهاد به منظور حفظ اين زنجيره
مس��ؤليت ارتقاي آگاهي جامعه در خصوص حفظ طبيعت را بر عهده
گي��رد ،زيرا زنجيره طبيعت در صورت��ي به خوبي به فعاليت خود ادامه

ميدهد كه عالوه بر نهادهاي دولتي ،مردم نيز در اين خصوص احساس
مسئوليت كنند .وي با اشاره به اين كه به منظور افزايش آگاهي مردم از
بسته بندي و تفكيك زبالهها بايد فرهنگسازي اساسي در جامعه صورت
گيرد ،افزود :براي نمونه كاغذ از پارامترهايي اس��ت كه ميزان توس��عه
يافتگي هر كشوري را نشان ميدهد ،اما آيا در جامعه براي تفكيك كاغذ
از ساير زبالهها فرهنگسازي مؤثري صورت گرفته است؟ بنابراين با توجه
به اهميت جداسازي و تفكيك زبالههاي تر ،خشك و قابل بازيافت الزم
است به فرهنگسازي در اين زمينه توجه بيشتري شود .به گزارش ايسنا،
وي با اش��اره به اين كه حمل و محافظت از يك محصول ،كاهش فساد
كاال و افزايش آس��ايش مصرفكننده از ديگر وظايف بسته بندي است،
ادامه داد :آگاهي مصرفكننده است كه در او اين دغدغه را ايجاد ميكند
كه تبديل مجدد زبالههاي قابل بازيافت بيارزش نيست ،بلكه گامي براي
حفظ محيط زيست به شمار ميآيد.

گوناگون

 300دانشآموز خوزستاني
محيط يار شدند

ایذه – خبرنگار ايران طرح
آموزشي محيط يار كه از اواخر بهمن
ماه سال  92در  13مدرسه ابتدايي
حوزه منطقه حفاظت ش��ده شالو و
منگشت در شهرس��تان ايذه شروع
شده بود ،با انتخاب  300محيط يار
به پايان رسيد.
«محس��ن خيراللهي» ،مس��ئول
طرح آموزش محيط يار خوزس��تان
هدف از اجراي اين طرح آموزش��ي
را ارتقاي سطح آگاهي شهروندان و
جوامع محلي و بهرهبرداري مناطق
تحت مديري��ت س��ازمان حفاظت
محيط زيست اين استان عنوان كرد.
در قالب اي��ن ط��رح ،دانشآموزان
م��دارس انتخاب��ي از روس��تاهاي
ش��يوند،غريبيها و سادات موسوي
در ايذه با همكاري آموزش و پرورش
اين شهرس��تان  43هزار و  200نفر
س��اعت ،ب��ا آموزشه��اي تحقيقي
محي��ط زيس��ت ش��امل اه��داف و
وظايف سازمان محيطزيست ،آدرس
مناطق حفاظت شده ،نحوه مشاركت
مردم��ي در حفاظت از گونههاي در
خطر انقراض آشنا شدند.

رتبه بندي نانوايان
البرز براي افزايش
كيفيت نان
ک�رج – خبرن�گار اي�ران
با نظ��ارت ناظران كيف��ي ،نانوايان
استان البرز براي افزايش كيفيت نان
مصرفي مردم رتبه بندي ميشوند.
مه��رداد مظف��ري ،مع��اون
برنامهريزي و اشتغال استانداري البرز
در اي��ن باره تأكيد ك��رد :نانواييها با
توجه به معيارهاي بهداش��تي مانند
بهس��ازي محي��ط ،بهداش��ت فردي،
بهس��ازي انبار نگهداري صحيح آرد،
اس��تفاده از مواد اوليه س��الم ،داشتن
كارت بهداش��ت و گذراندن دورههاي
آموزش بهداشت اصناف امتياز بندي
ميش��وند و رتبه درياف��ت ميكنند.
با اجراي اين ط��رح ،نانواييهايي كه
نكات بهداش��تي را رعاي��ت نكنند به
صورت موق��ت تعطيل ميش��وند تا
اقدام به رعايت بهداشت در پخت نان
كنند،چرا كه نان به صورت مس��تقيم
با سالمت شهروندان در ارتباط است.
اين مس��ئول يادآورشد:ناظران كيفي
آموزشهاي تخصصي الزم را در محل
تولي��د نان به نانواي��ان ارائه ميكنند.
نانواييه��ا باي��د نان با كيفي��ت را در
اختيار مردم بگذارن��د و با متخلفاني
كه نكات بهداشتي را رعايت نميكنند
يا مرتكب گرانفروش��ي يا كم فروشي
ميشوند برابر قانون برخورد ميشود.

ریزگرد ايالم را
در بر گرفت

گروه ايران زمين گرد و غبار
ناشي از كشور عراق استان ايالم را در
بر گرفت.
يوس��ف ش��يخالملوكي،مديركل
هواشناسي اس��تان ايالم در گفتوگو
با فارس اظهار داشت :بررسي تصاوير
ماهوارهاي نش��ان ميدهد كه به علت
افزايش س��رعت وزش باد در كش��ور
عراق و غرب كشور توفان گرد و خاك
در عراق شكل گرفته است.اين گرد و
غبار از امروز وارد مناطق غربي كشور
از جمله اس��تان ايالم ش��ده و بيشتر
مناط��ق اين اس��تان را درگير كرده و
اكنون فضاي ايالم غبارآلود است.
وي ادام��ه داد :به موجب جريانات
ناپايدار تراز مياني تا روز چهارش��نبه
در برخ��ي از مناط��ق اس��تان اي�لام
وزش باد ش��ديد ،رگبار و رعد و برق
رخ خواه��د داد.براس��اس پيشبيني
كارشناس��ان هواشناسي اين وضعيت
يعني وزش گرد و غبار و رعد و برق تا
روز چهارشنبه در استان ايالم استمرار
دارد.

