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برنج را می توان پرحاشــیه ترین محصول کشاورزی 

دانســت؛ طبق سیاســت های وزارت جهاد کشاورزی، 

با شــروع فصل برداشت برنج در شــالیزارهای کشور، 

ممنوعیت واردات اعمال می شــود که تا پایان آبان ادامه 

دارد. اقدامــات الزم بــرای واردات برنج نیز در ماه های 

پایانی سال انجام می شود. اگرچه به گفته مسئوالن واردات 

برنج تا آبان ممنوع اســت اما بر اساس اظهارات عده اي 

از نمایندگان مجلس واردات در فصل برداشت صورت 

می گیرد، آن هم واردات بی کیفیت ترین برنج های موجود 
در بازار جهانی. 

محمــود حجتــی،  وزیــر 

پرتالطم و 
ناموفق

جهادکشــاورزی در آخرین 

روزهای پاییز ســال 96 در 

برنامــه گفت وگــوی ویژه 

خبری شــبکه دو سیما گفته 

بود: »میزان تولید داخلی برنج 

حدود 2/2 میلیون تن در سال و نیاز 

ما به واردات برنج هم ساالنه 800 هزار تا یک میلیون تن 

اســت که در مجموع مصرف برنج کشور به حدود 3/2 

میلیون تن می رسد. البته بخشی از واردات برنج از طریق 

بازارچه های مــرزی انجام می شــود کــه معموال در 

محاســبات نمی آید. مــا در پی این هســتیم تا قیمت 

محصوالت وارداتی باال نباشد که اقشار ضعیف جامعه هم 

بتوانند برنــج را با قیمت پایین دریافــت و در عین حال 

محصول تولید داخل روی دســت تولیدکننده نماند. در 

چهار ماه اول امسال برنج بیش از اندازه وارد شد، هر چند از 

نظر کمی نمی توانیم خط کشی کنیم که چه کسی واردات 

انجام دهد و چه کسی واردات نداشته باشد. برای این که 

رانتی ایجاد نشــود، هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت 

کند می تواند نسبت به واردات اقدام کند.

واردات برنج در چهار ماه نخست امسال به گونه ای بود 

که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند و در مورد 

قیمت هم عوامل متعددی دخیل هستند از جمله نرخ ارز و 

این ها باعث شد که چند روزی ثبت سفارش برنج متوقف 

شود، وقتی بازار به تعادل رسید و منطق خود را پیدا کرد هم 

واردات و هم تولید داخلی مدیریت می شود.« او هم چنین 

تاکید کرد: »در ارتبــاط با کاهش فاصله تولید تا مصرف 

اقدامات زیادی شــده ولی آن گونه که باید در این زمینه 
موفق نبوده ایم.« 

هنگامی که درباره برنج سخن 

گفتــه می شــود، ذهن هــا تغییر جبهه

ناخودآگاه به ســمت مناطق 

شــمالی کشــور معطوف 

می شوند و گرچه تقریبا همه 

پهنه هــای کشــاورزی ایران 

شاهد کاشــت برنج هستند، ولی 

قطب تولیــد و توزیــع مهم ترین عنصر ســفره ایرانی، 

استان های گیالن و مازندران است و سرنوشت بازار این 

محصول پرمصرف در نوار شــمالی کشور رقم می خورد. 

واردات نیز قواعد خــود را دارد و تحت تاثیر متغیرهایی 

چون میــزان تقاضا، نرخ ارز، سیاســت های تعرفه ای و 

کمرگی دولت و... زیاد و کم می شود.  کارشناسان معتقدند 

تغییر زمین بازی می تواند بازار برنج کشــور را به تعادل 

برســاند. به بیان دیگر حال که واردات برنج به کشــور 

اجتناب ناپذیر اســت، باید بر پرمزیت ترین نقطه کشور 

برای واردات این محصول متمرکز شــد و این نقطه جایی 

نیست جز چابهار. چابهار با یک بندر عملیاتی و یک منطقه 

آزاد، نزدیک ترین منطقه ایران به قطب های جهانی تولید 

برنج یعنی هندوستان و پاکستان است. 

بررســی ها نشــان می دهد که با توجه به اهمیت برنج 

که آن را در زمره کاالهای اساســی درآورده است، ورود 

چابهار به این ساحت از یک سو روند مشارکت این منطقه 

در اقتصاد ملی را تســریع می کند و از ســوی دیگر یکی 

از مهم ترین برنامه های دولــت در زمینه امنیت غذایی 

شــهروندان را دســت یافتنی خواهد کرد. بر اساس این 

الگو، چابهار فقط بارانداز واردات نخواهد بود و با استقرار 

وجود بنادر شــهید بهشــتی و کالنتری و برخورداری از 

منطقــه آزاد یکی از بهترین نقاط بــرای واردات برنج به 

کشور است.« حســن عادلی با اشاره به امتیازات قانونی و 

معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، می گوید: »هر کسی 

در زمینه فرآوری برنج سرمایه گذاری کند، می تواند مواد 

اولیه را از کشور پاکســتان با کمترین تشریفات اداری و 

مدت زمان کوتــاه به منطقه آزاد چابهــار وارد و پس از 

فرآوری به داخل و خارج از کشــور صــادر کند. در واقع 

منطقه آزاد منطقی ترین انتخاب برای ورود برنج قهوه ای 

از پاکســتان و هند و ســپس فرآوری و بسته بندی آن 
است.«

او می افزایــد: »چنیــن اقدامی عالوه بــر آن که  نقش 

مهمی در باال بردن ســطح اشتغال و تولید خواهد داشت، 

نگرانی های گاه و بی گاه در مورد آلودگی برنج های وارداتی 

را به شــدت کاهش می دهد. تمرکز عملیات واردات و 

ترخیص، نظارت، تولید و بسته بندی در یک نقطه هم در 

نهایت به کاهش قیمت تمام شده می انجامد که هم برای 

بازار داخلی بسیار تعیین کننده است و هم مزیت صادرات 

مجدد به این کاال می دهد.«

عادلــی ادامه می دهــد: »در میان مــدت می توان به 

برندســازی در این حوزه اقدام کرد. برای مثال اگر عالوه 

بر کیفیت برنج به بسته بندی آن هم توجه کنیم، چند سال 

بعد برنج فرآوری شده در چابهار خود به یک مزیت بدل 
خواهد شد.«

زنجیره فرآوری و بسته بندی، تبدیل به قطب دوم برنج 

کشــور می شــود. تخصیص زمین برای ایجاد شهرک 

تخصصی برنج در منطقه آزاد چابهار، گام نخست تبدیل 

این منطقه به قطب دوم تولید برنج در کشــور است که 

البته همراهی و همکاری بیشــتر سازمان های مربوطه را 
می طلبد. 

مدیرعامل ســازمان منطقه 

ظرفیت 
500 هزار تنی

می گویــد:  چابهــار  آزاد 

»ظرفیت پیش بینی شــده 

برای شهرک تخصصی برنج 

در منطقــه آزاد چابهار 500 

هزار تن است که بخش مهمی از 

نیــاز وارداتــی کشــور را تامین 

می کند.« کردی تبدیل چابهار به مرکز تولید و فرآوری 

برنج وارداتی را هدف غایی این شــهرک عنوان کرده و 

ادامه می دهد: »توجه به یک نکته مهم، ایجاد شــهرک 

فرآوری برنج در چابهار را به یک مطالبه جدی در سطح 

اقتصاد ملی بدل می کند و آن نکته این است که کسری از 

برنج مصرفی هم وطنان ما از طریق واردات تامین می شود، 

در حالی که افغانســتان و کشورهای آسیای میانه، عمده 

برنج مصرفی خود را از پاکستان و هند تأمین می کنند.«

کردی به وجود بازار چندصــد میلیونی مصرف برنج 

در جنوب غربی آسیا اشــاره می کند و می گوید: »چابهار 

به دلیل نزدیکی به این دو کشــور بهترین مزیت رقابتی 

و اقتصادی را برای تأمین و فرآوری برنج ایران و ســایر 

کشورها دارد و با توجه به این قابلیت، شهرک تخصصی 

فرآوری برنــج می تواند بخش بزرگی از حاشــیه های 

واردات را کم کنــد و به بازار تعــادل بدهد.«به گفته او 

هم اکنون 16 واحد فرآوری برنج در این شهرک مشغول 
به کار هستند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار با بیان این که 

در هریک از این واحدها برای حدود 60 نفر اشتغال زایی 

شده است، می گوید: »با تکمیل این شهرک یعنی متمرکز 

کردن آزمایشــگاه ها و انبارها و کاهش ضایعات، قیمت 

تمام شده برنج به میزان قابل توجهی پایین می آید.« او به 

یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند که لزوم حمایت از 

این شهرک را دوچندان می سازد: »در صورتی که تمامی 

واحدهای شهرک برنج فعال شــوند، این شهرک قادر 

است عالوه بر تأمین نیاز برنج کشور، بخش بزرگی از نیاز 

کشورهای افغانستان و آسیای میانه را تأمین کند. در این 

صورت، برای بیش از 10 هزار نفر شغل ایجاد می شود که 

گام مهمی در محرومیت زدایی از سیســتان و بلوچستان 
خواهد بود.«

یک کارشــناس صنعت غذا 

یک انتخاب 
منطقی

معتقــد اســت: »چابهــار با 

و  راهبــردی  موقعیــت 

همجواری با کشور پاکستان، 

دارا بودن مرز مشــترک در 

محدوده ریمدان دشــتیاری، 

برنج، دومین محصول پرمصرف در سفره ایرانیان پس از نان است که در میزان واردات نیز رتبه دوم را از آن خود کرده. این یعنی در میان 

محصوالت کشاورزی پس از ذرت، برنج بیشترین ارزبری را داشته اســت. در واقع چون تولید داخلی پاسخ گوی حجم مصرف نیست، 

بخشی از نیاز مصرفی با واردات تامین می شــود. این یعنی ســفره های ایرانیان تا حد زیادی به خارج از کشور وابسته است. اما غیر از 

خطرهای کالن این وابستگی واردات، هر ســال با معضل تازه اي مردم را غافلگیر می کند؛ یک روز نوسات نرخ ارز، قیمت برنج وارداتی 

را افزایش می دهد، روز دیگر صدای برنج کاران هم وطن بلند می شــود که واردات بازارشان را کساد کرده، روزی دیگر احتمال آلودگی 

محصوالت وارداتی مردم را نگران می کند و گاه انتفاع دالالن و بازارسازی های صوری گزارش  می شود. 

گزارشی درباره پیامدهای مثبت تغییر بازار از شمال به جنوب کشوررنج برنج کم می شود اگر...

کارشناسان معتقدند 
تغییر زمین بازی 

می تواند بازار برنج 

کشور را به تعادل 

برساند. به بیان دیگر 

حال که واردات برنج 

به کشور اجتناب ناپذیر 
است، باید بر 

پرمزیت ترین نقطه 

کشور برای واردات 

این محصول متمرکز 

شد و این نقطه جایی 
نیست جز چابهار

مدیرعامل سازمان: 

چابهار به دلیل نزدیکی 
به هند و پاکستان 

بهترین مزیت رقابتی 

و اقتصادی را برای 

تأمین و فرآوری برنج 

ایران و سایر کشورها 
دارد و با توجه به 

این قابلیت، شهرک 

تخصصی فرآوری برنج 

می تواند بخش بزرگی 

از حاشیه های واردات را 
 کم کند و به بازار 

تعادل بدهد

کارگاه دوخت کیسه های برنج

بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از کارخانه فرآوری برنج
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نماینده ولی فقیه در اســتان سیستان و بلوچستان 

ادامه داد: »استان ما با 180 هزار کیلومتر مساحت، 

بزرگ ترین اســتان کشــور اســت و بیشــترین 

ظرفیت های گردشگری را دارد اما از این ظرفیت ها 

تا کنون اســتفاده بهینه نشده اســت. برای استانی 

کــه 2 میلیون و 700 هزار نفــر جمعیت دارد، باید 

برنامه ریزی مدونی صورت بگیرد.«

آیت ا... سلیمانی به آغاز ســاخت هتل بین المللی 

سدس اشــاره کرد و گفت: »امروز شاهد آن بودیم 

که یک زمین بالاســتفاده، تبدیل به بســتری برای 

اجرای پــروژه ای عمرانی، تفریحی و گردشــگری 

برای استان و کشور می شود. این الگو را باید در همه 

استان پیاده سازی کنیم تا محرومیت را از بین ببریم. 

مسأله این نیست که سرمایه نداشته باشیم بلکه در 

بسیاری از اوقات ذخیره سازی ســرمایه و استفاده 

بهینه از سرمایه صورت نمی گیرد.«

امــام جمعه زاهدان دلیل حضــور خود در منطقه 

آزاد چابهــار را پروژه ای دانســت کــه می تواند 

شاخص های گردشگری استان را باال ببرد. او ادامه 

داد: »ما مطمئنیم که اگر پروژه هایی مثل هتل سازی 

در این جا شــکل بگیرد، شــاخص های گردشگری 

استان افزایش می یابد و این به معنای رونق بیشتر و 

سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.« 

نماینده ولی فقیــه در امور اهل ســنت با خطاب 

قراردادن مدیرعامــل منطقه آزاد چابهار گفت: »از 

شما تشــکر و قدردانی می کنم. از زمانی که شما در 

سازمان منطقه آزاد مشــغول به کار شده اید، رونق 

تولید و اشتغال بیشتر شــده و...  البته این اقدام ها به 

سرمایه گذاری دارد.« 

او افــزود: »بنده هم بــا بنیاد برکــت مکاتباتی 

داشــته ام و تاکید کرده ام که همه مسئوالن باید به 

فکر این منطقه بوده و ایــن منطقه را مورد حمایت 

خویش قــرار دهند. بــه ویژه آن که مقــام معظم 

رهبری شــخصًا به این منطقه توجــه خاصی دارند 

و حتی از اعتبارات دفترشــان چیــزی بیش از 60 

میلیارد تومان برای رشــد و توسعه سواحل مکران 

اختصاص داده اند و این نگاه بلند ایشــان نسبت به 

آینده منطقه است.« 

امام جمعه زاهدان بیان داشــت: »گاهی از بنده 

سئوال می شــود که چرا در چنین مراسمی شرکت 

می کنم. پاســخ این اســت که وظیفه مــا، در کنار 

مسائل فقهی، عمران و شهرسازی و آبادانی است. 

وظیفه ما فقط رســیدگی به مسائل فقهی، حقوقی یا 

اخالقی نیست و باید برای توســعه منطقه نیز فکر 

کنیــم و در کنار فعاالن این عرصه حضور داشــته 

باشــیم. بنده اعتقاد دارم آبادانی و عمران منطقه 

مقدم تر از هر مســأله دیگری است و بنابراین فقط 

نظر بنده هنوز کفایت نمی کند و پاســخ گوی حجم 

مشکالت و نیازها نیست.«

آیت ا... ســلیمانی افــزود: »جناب آقــای دکتر 

کــردی، برادر عزیز و انقالبــی ام از فرزندان همین 

خاک و استان اســت. او در خارج از استان در حال 

فعالیت مرتبط با ســرمایه گذاری بــود و بنده بارها 

جویای این شدم که چرا در استان خودمان خدمت 

نمی کنید. خوشــبختانه امروز ایشان سکان منطقه 

آزاد را به دســت گرفته و با همان قوت و قدرتی که 

در بخش خصوصی فعالیت می کرد، برای توســعه 

منطقه آزاد چابهار اهتمام دارد.«

و  اقتصــادی  فعــاالن  بــه شــکایت ها  وی 

ســرمایه گذاران اشــاره کرد و ادامه داد: »سیستم 

اداری ما دچار اشــکاالتی است که کارهای مملکتی 

ما را فلج کرده و متاسفانه رویه و کارهای مان مطابق 

با روح انقالب اســالمی و رهنمــودات مقام معظم 

رهبری پیش نمی رود. ما انقالبــی انجام دادیم که 

در دنیا بی نظیر بود، ولی امــروز رنج مردم اقتصاد 

و معیشت، درآمد، اشــتغال و زندگی مادی  است. 

درست است که مردم برای اقتصاد انقالب نکردند 

و انقالب ما اعتقادی، اخالقــی و دینی بود اما نباید 

از معیشــت مردم غفلت کرد و نسبت به رنج آنان 
بی تفاوت بود.« 

 نماینده ولی فقیه در سیســتان و بلوچستان گفت: 

»خداوند ایــن فرصت را در اختیار شــما قرار داده 

که در این سرزمین بکر و دســت نخورده به مردم 

خدمت کنیــد و آرمان های انقــالب را جامه عمل 

بپوشــانید، به خصوص در این استان که قومیت ها و 

مذاهب مختلف در کنار هم زندگی می کنند.«

او ادامه داد: »هر کجای استان کار اقتصادی انجام 

گرفته، نماد وحدت بوده و شــیعه و ســنی برادروار 

با هم ســرمایه گذاری کرده و با هــم کار می کنند. 

بنابراین دســتگاه های اجرایی باید همه شــرایط را 

برای عمران و آبادی منطقه آماده کنند. باید در هر 

شرایطی از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت 
شود.« 

آیت ا... ســلیمانی به آیات و روایات معتبر درباره 

اهمیت عمران اشــاره کــرد و افــزود: »اقدامات 

عمرانی و توسعه ای، همان حیات جاوید است چون 

برکات آن برای همیشــه جاری است و همه نسل ها 

را منتفع می کنــد. بدانید که چه در بخش خصوصی 

و چه در بخــش دولتی، هر قدمی که برای توســعه 

برمی دارید، حکم خیر مکــرر را دارد و نزد خداوند 
مأجورید.«

نماینده ولی فقیه در امور اهل ســنت در ادامه به 

پتانســیل های جنوب بلوچستان اشاره کرد و گفت: 

»برای آینده کشــور و بــرای رونق اقتصــاد، باید 

ســرمایه گذاری های عظیمی در این منطقه صورت 

بگیرد. به همین دلیل اســت که مقام معظم رهبری 

موضوع توسعه ســواحل مکران را مطرح کرده اند. 

معنای تاکیدات ایشان این است که امنیت این جا از 

همه جا باالتر اســت و آمادگی باالیی برای توسعه و 

آیت ا... عباس علی ســلیمانی، نماینده ولی فقیه در اســتان سیستان و بلوچستان و 

امام جمعه زاهدان در ســفری کوتاه چابهار، ضمن بازدیــد از پروژه های عمرانی، در 

آیین کلنگ زنی مجهزترین هتل جنوب شــرق کشــور در منطقه آزاد چابهار حضور 

یافت. ایشــان با اشاره به افزایش سرمایه گذاری ها در اســتان، گفت: »جا دارد از همه 

سرمایه گذاران باالخص ســرمایه گذار این پروژه در منطقه آزاد چابهار قدردانی کنم 

چرا که در یک نقطه مهم و استراتژیک سرمایه گذاری کرده اند. مقام معظم رهبری نیز 

از چابهار، به عنوان دروازه اقتصادی کشور یاد کرده اند و این تعبیر هم اهمیت منطقه را 
نشان می دهد.«

باید از انگیزه خدمت 

در مدیریت منطقه آزاد 

چابهار حمایت کنیم

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: 16
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به همان میزانی که در سال های اخیر نام چابهار به عنوان یک مقصد گردشگری تازه به 

گوش مردم عادی می رسد، ظرفیت های ترانزیتی و دیپلماتیک این منطقه استراتژیک 

نیز توجهات زیادی را به خود جلب کرده اســت. سفر اخیر رئیس جمهور به هند و نقش 

چابهار در گفت وگوهای انجام شده در این ســفر،  تأیید کننده وجود چنین توجهاتی 

اســت. موقعیت سوق الجیشــی چابهار و توجهی که طی چند سال گذشته به توسعه 

زیرساخت های آن شده، دلیل بسیار خوبی برای جلب کردن توجهات بین المللی است. 

بر اساس آخرین آماری که ســازمان ملل منتشر کرده، چابهار از بین ۳ شاهراه شمال- 

جنوب، بهترین مزیت ترانزیتی جهان را در منطقه دارد، در حالی که با توجه به افزایش 

ارتباطات تجاری بین المللی و افزایش وزن کشــتی ها، عمالً کانال سوئز از قابلیت های 

کمتری برخوردار است. 

به گواه تحلیلگران، شرایط اقتصادی جهان برای استفاده از قابلیت چابهار به عنوان یک 

»مگاپورت« تغییر کرده است. بســیاری از ناظران خاورمیانه، در سطح ملی و بین المللی 

معتقدند در آرایش جدید اقتصادی و سیاســی منطقه، چابهار تغییر دهنده قواعد بازی 

خواهد بود. همه این ها دالیل خوبی هستند برای این که بندر چابهار در کانون گفت وگوهای 

دیپلماسی اقتصادی و سیاسی قرار بگیرد. از مدت ها پیش اهمیت بندر چابهار در محافل 

اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت، نخستین سند بین المللی با محوریت این بندر 

به امضای سه رئیس جمهور ایران، افغانستان و هندوستان رسید. این سند بین المللی که به 

»موافقت نامه چابهار« مشهور است، چند ماه پیش و در پی ارسال نخستین محموله گندم 

صادراتی هند به افغانستان از طریق چابهار، وارد فاز اجرایی شد. 

پس از امضای تفاهم نامه بین 

دستاورد 400 
میلیون دالری

ســه کشــور مزبور، ســفر 

هیات هــای دیپلماتیــک، 

تجاری و سیاسی کشورهای 

منتفع از کریــدور چابهار 

افزایش چشمگیری یافت تا 

جایی که بندر و منطقه آزاد چابهار 

به موضوع رایزنی  هیات های تجاری هندوستان، چین، 

پاکستان، افغانســتان، عمان، روســیه، تاجیکستان، 

قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان بدل شد. 

مذاکرات صورت گرفته در سفر اخیر رئیس جمهور 

به هند نیز نشــان داد چابهار یکی از بخش های مهم در 

همکاری های مشترک دو کشور است تا جایی که پیش 

از آغاز سفر رســمی دکتر روحانی، هیات کارشناسی 

ایران با عضویــت مدیرعامل منطقه آزاد چابهار راهی 

دهلی نو شدند تا زمینه های همکاری مشترک را بررسی 

و اســناد تفاهم نامه های همکاری را آماده کنند. در دو 

روز نخست ســفر رئیس جمهور نیز، یکی از طرح های 

اولویت دار، توجه و ســرمایه گذاری در بندر چابهار و 

پس کرانه اش، منطقه آزاد بود. 

حاصــل ایــن مذاکــرات، در قالب تفاهــم برای 

ســرمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری هندی ها در بندر 

چابهــار برای نصب تجهیــزات بندری، اســتفاده از 

فاینانس ۱۵۰ میلیون دالری دولت هند برای توســعه 

این بندر و فاینانس ۱۵۰ میلیون دالری دهلی نو برای 

خرید ریل، متبلور شد. آن گونه که مقام های هندی هم 

اعالم کردند می خواهند در توســعه بندر چابهار نقش 

پررنگی  را ایفا کنند.

دیدارهای رسمی با نخست وزیر، وزیر امور خارجه، 

معاون رییس جمهــور و رییس مجلس ســنای هند، 

چندین دیدار با اعضای جوامع مختلف ایرانی و هندی، 

امضای ۱۵ موافقت نامه همکاری میان تهران و دهلی نو، 

بازدید از برخی اماکن تاریخی هندوستان، ادای احترام 

به گاندی، شرکت در نماز جمعه اهل سنت حیدرآباد 

و تحکیم روابط دو کشــور قدیمی جنوب آسیا، حاصل 

سفر سه  روزه رییس جمهور  ایران به عنوان مسافر ویژه 

هند به حساب می آید.

حســن روحانی که به دعوت رسمی »ناراندا مودی« 

نخســت وزیر هندوســتان عازم این کشور شد، پیش 

از تــرک تهران در جمع خبرنــگاران گفت: »موضوع 

ترانزیت و بندر چابهــار و اتصال هند از طریق این بندر 

به افغانستان و آســیای مرکزی یکی از مسائل بسیار 

مهم در روابط میان دو کشور است. پیش از این یک سند 

همکاری میان مقام های ایران، هندوستان و افغانستان 

در این زمینه به امضاء رســیده است. اخیرا نیز یک فاز 

بندر شهید بهشتی چابهار با حضور مقام ها و نمایندگان 

۱۷ کشور به افتتاح رسیده است که ظرفیت ترانزیتی 

چابهــار را به ۸/۵ میلیون تن افزایش داده اســت. این 

ظرفیت پس از اجــرای فازهای بعدی افزایش خواهد 
یافت.«

در این ســفر ایران و هندوستان ۱۵ سند و تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند. این اسناد در دهلی نو و در حضور 

روحانی و مودی، به امضای مقامات عالی رتبه دو کشور 
رسید.

اســناد و تفاهم نامه های مبادله شــده در این ســفر 
عبارتند از:

۱-موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

2-یادداشت تفاهم لغو روادید سیاسی

3-یادداشــت تفاهم چارچوب همکاری ها در زمینه 
کشاورزی

4-یادداشت تفاهم همکاری در حوزه آنتی دامپینگ

۵-یادداشت تفاهم مدیریت موقت فاز اول بندر اول 
بندر چابهار

6-یادداشــت تفاهم همکاری بین شــرکت پست 

جمهوری اسالمی ایران و اداره پست هند

۷-یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور زنان 

ریاست جمهوری ایران و وزارت امور زنان هند

طرفین رضایت بخش باشــد چرا که کاالهای ایرانی 

متعددی را می توان فهرســت کرد که در هندوستان 

بازار بزرگی دارند و در مقابل، شــرکت های هندی در 

حوزه فناوری اطالعات، نرم افزار، حمل ونقل، ابزارهای 

مالی نوین و...  بازار مناسبی در ایران خواهند داشت. 

از سوی دیگر نگاه هند به بندر چابهار نگاهی راهبردی 

اســت. به عبارت دیگر از زمانی که هندوستان تصمیم 

گرفت اقتصاد خود را به خارج از مرزهایش گســترش 

دهد، متوجه بازار بزرگ و تقریبا دست نخورده قفقاز و 

افغانستان شد اما برای ورود به این بازار، تنها دو مسیر 

ایران و پاکستان وجود داشــت. ناامنی در پاکستان از 

ســویی و اختالفات شدید سیاســی دو کشور از سوی 

دیگر، همــکاری ترانزیتی دو کشــور در این حوزه را 

تقریبــا منتفی کــرد. بنابراین  هندی هــا امن ترین و 

اقتصادی ترین مسیر، یعنی بندر چابهار را برای ورود به 

بازار آسیای میانه برگزیدند. این کشور از سال 2۰۰۹ به 

شکل جدی متوجه قابلیت های چابهار شد و تالش هایی 

برای اســتفاده از این بندر را آغاز کرد. با این حال موج 

تحریم های ظالمانــه علیه ایران، مانع اقدام عملی آنان 

شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و حل وفصل بحران 

هسته ای پس از تقریبا یک دهه کشمکش، باب مذاکره 

بر ســر چابهار نیز مجددا گشوده شد و هندی ها تمایل 

شدید خود به استفاده از این ظرفیت را نشان دادند. 

نکتــه اصلی در ایــن میان، رقابت هــای منطقه ای 

و فرامنطقــه ای دو قدرت اقتصــادی نوظهور، یعنی 

هندوســتان و جمهوری خلق چین است. چینی ها در 

فضای جنگ ســرد که هندوســتان به اتحاد جماهیر 

شوروی نزدیک شد، جانب پاکستان را گرفتند و حتی 

گمانه زنی هایی وجود دارد که تجهیز پاکستان به سالح 

اتمی، برای ایجــاد موازنه با هند صورت گرفت. به هر 

حال این رقابت های سیاســی و تســلیحاتی در فضای 

پس از جنگ سرد نیز با رویکرد اقتصادی تداوم یافت. 

بنابراین وقتی چینی ها ســرمایه گذاری در بندر گوادر 

پاکستان را در دستور کار قرار دادند، هندی ها فرصت 

سرمایه گذاری در چابهار را مغتنم یافتند. اما فقط هند 

نیست که به دنبال توسعه روابط تجاری خود با ایران و 

کشورهای دیگر از طریق چابهار است، افغانستان هم 

از جمله کشورهایی است که به دنبال نقش آفرینی در 

چابهار است. حضور روزافزون شــرکت ها و تاجران 

افغان در منطقــه آزاد چابهار گواه این عالقه اســت. 

طبق اعالم مســئوالن منطقه آزاد چابهار، اکنون ۱4۹ 

شــرکت بازرگانی، 4 شــرکت صنعتی، ۱۰ مجموعه 

خدماتی و 3 شــرکت ترانزیتی افغــان در این منطقه 

۸-موافقت نامه استرداد مجرمین )امور کنسولی(

۹-موافقت نامه معاضدت قضایــی در امور مدنی و 
تجاری

۱۰-یادداشت تفاهم همکاری های بهداشت، درمان 
و دارو 

۱۱-یادداشت تفاهم همکاری در حوزه طب سنتی 

۱2-یادداشت تفاهم صدور روادید الکترونیک

۱3-یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با 

)ficci( اتاق بازرگانی فیکی

۱4-یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با 

 )asshocham( اتاق بازرگانی آسوچم

۱۵-یادداشــت تفاهم اتاق بازرگانی ایــران با اتاق 

 )phd.chamber(  بازرگانی پی.اچ.دی چمبر

هم چنین در یکی از بندهای 

سرمایه گذاری 
هندی ها در منطقه 

آزاد چابهار
بیانیه مشــترک دو دولت، 

آمده اســت: »طرف ایرانی 

نســبت به تقویت و تحکیم 

فضای مناسب برای جذب 

بخــش  ســرمایه گذاری 

خصوصی/دولتــی هند در منطقه 

آزاد تجاری چابهار اعالم آمادگی نمود. در این راستا، 

جمهوری اســالمی ایران برگــزاری برنامه ای جهت 

معرفی و تشــویق فرصت های تجاری در چابهار را با 

مشارکت کشورهای منطقه و فرامنطقه در دستور کار 
خواهد داشت.«

در پایان این سفر ســه روز، محمدجواد ظریف وزیر 

امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت: »سفر 

رســمی رییس جمهور روحانی به هند منجر به حصول 

قراردادهای زیادی در زمینه تجاری و همکاری شــده 

است. از آن مهم تر به تحکیم دوستی میان این دو کشور 
منجر شده است.«

روابط سیاســی و اقتصادی 
ارتباط 

استراتژیک ایران 
و هندوستان

ایران و هندوســتان قدمتی 

بسیار طوالنی دارد و رابطه 

دو کشــور تقریبــا در همه 

مقاطــع، حســنه و رو بــه 

گســترش بــوده اســت. 

پیوندهــای فرهنگــی دو حوزه 

تمدنی در جنوب آســیا نیز بر همگرایی های تجاری و 

اقتصادی تاثیر داشــته است. آزادی خواهی و مبارزه با 

استعمار نیز از شناسه های هویتی دو ملت تلقی می شود 

که نزدیکی بیشتر آنان در مواضع سیاسی را نیز در پی 

داشته اســت. با این همه، ســطح روابط اقتصادی دو 

کشــور مطلوب نیست. آمار ۹ ماهه ســال ۹6 نشان 

می دهد که ایران بالغ بر ۱/۷ میلیارد دالر محصول به 

شبه قاره صادر کرده است که از این میزان، ۷۰ درصد 

ســهم حوزه انرژی اســت و 3۰ درصد باقی مانده به 

خشکبار، قیر، خرما و... اختصاص دارد. با توجه به حجم 

صادرات کشورمان، تراز تجاری دو کشور 2۰۰ میلیون 

دالر به نفع ایران مثبت است اما این آمار نمی تواند برای 

گزارشی از سفر حسن روحانی به هند و پیامدهای اقتصادی آنچابهار نقطه کانونی دیپلماسی اقتصادی

 وقتی چینی ها 

سرمایه گذاری در 

بندر گوادر پاکستان 

را در دستور کار قرار 

دادند، هندی ها فرصت 

سرمایه گذاری در 

چابهار را مغتنم یافتند. 

اما فقط هند نیست که 

به دنبال توسعه روابط 

تجاری خود با ایران 

و کشورهای دیگر از 

طریق چابهار است، 

افغانستان هم از جمله 

کشورهایی است که به 

دنبال نقش آفرینی در 

چابهار است. حضور 

روزافزون شرکت ها و 

تاجران افغان در منطقه 

آزاد چابهار گواه این 
عالقه است
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مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ِویژه اقتصــادی از امضای 

قراردادهای جدید سرمایه گذاری به ارزش ۴.۵ میلیارد دالر دراین مناطق خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان »مرتضی بانک« در حاشیه نشست شورای معاونین، 

مشاورین، مدیران عامل سازمان مناطق آزاد در محل فرودگاه امام خمینی )ره( در جمع 

خبرنگاران اعالم کرد: »پس از برجام، از ترکیه، چین، ایتالیا، کره جنوبی و فرانســه در 

مناطق آزاد در حوزه بنگاه های کوچک و متوســط سرمایه گذاری شده است. در چهار 

سال اخیر ۴.۵ میلیارد دالر در مناطق آزاد سرمایه گذاری مصوب شده که ۹۰۰ میلیون 

دالر آن به مرحله اجرا و عملیاتی رسیده است.

مشاور رئیس جمهوری با بیان این که فعالیت های 

اقتصادی در کشور در بعد بین المللی در چارچوب 

رقابت ســالم و آزاد انجام می شــود، تصریح کرد: 

»ریشــه فعالیت مناطق آزاد، فعالیت اقتصادی بر 

اساس همکاری و مشــارکت با کشورهای همسایه 

است. امروز در مناطق آزاد، همکاری های مختلفی 

با کشــورهای همجوار آغاز شــده و ظرفیت های 

توسعه همکاری میان این مناطق با بازار کشورهای 

هدف وجــود دارد. رقیــب اصلی مناطــق آزاد، 

کشورهایی هستند که بتوانند جدی تر و گسترده تر 

بــه توســعه همکاری هــای بین المللــی اهتمام 
ورزند.«  

مشــاور رییس جمهــوری یــادآور شــد که با 

همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان 

ســرمایه گذاری های خارجی توافق های خوبی برای 

جذب ســرمایه های جدید در مناطق آزاد انجام شده 

اســت. بانک ابراز امیدواری کرد کــه مناطق آزاد 

بتوانند از سهم ۳۰ میلیارد دالر فاینانس جدید تعیین 

شده برای ایران بهره برداری مناسب را داشته باشند.

او هم چنین تاکید کرد:»امتیازاتــی را که قانون در 

مناطق آزاد برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته 

برای ســرمایه گذاران دراین مناطق اعمال خواهیم 

کرد که شــامل معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی به 

مدت ۲۰ ســال، تردد بالمانع اتباع خارجی در حوزه 

مناطق آزاد و اختصاص زمین ۱۰۰ درصد رایگان به 

سرمایه گذاران است.«

مرتضــی بانک در ادامه از اتمــام تدوین آیین نامه 

تأســیس بانک های خارجی در مناطق آزاد و ارسال 

آن به شورای اقتصاد خبر داد.این مقام مسئول ادامه 

داد:»با تصویب ایــن آیین نامه امــکان ایجاد بانک 

خارجی در مناطق آزاد فراهم خواهد شد.

دبیر شــورای عالی مناطق 

نگران آینده 
مناطق آزاد نیستم

آزاد و ویژه اقتصادی کشور 

در روزهای پایانی بهمن ماه 

به استان آذربایجان شرقی 

رفت و در مراســم تودیع و 

معارفه مدیرعامل ســازمان 

منطقه آزاد ارس شــرکت کرد. 

مرتضی بانک در این جلسه تاکید کرد: »نگران  آینده  

فعالیت مناطق آزاد نیستم، معتقدم با تکیه بر مقررات 

می توانیم حرکات سازنده   شروع شده را، ادامه دهیم.« 

به گزارش ایســنا  او فعاالن اقتصــادی را مهم ترین 

سرمایه  مناطق آزاد دانست و گفت: »مناطق آزاد باید 

امنیت فعالیت سرمایه گذاران را فراهم کنند تا آنان با 

خیال راحت در چارچوب قانون، کارهای اقتصادی شان 

را انجام دهند.«  او با بیان این که ایران کشــور مستقلی 

اســت، تصریح کرد:» در عین حال به توسعه  روابط و 

تکنولــوژی و فناوری روز هم نیــاز داریم که البته این 

موضوع استقالل کشورمان را خدشه دار نمی کند.«

بانک در بخــش دیگری از 

مناطق آزاد باید 
برند شوند

سخنان خود با بیان این که به 

دنبال اجــرای کامل و بهتر 

قانون مناطق آزاد هستیم، 

اعالم کرد: »دولت و مجلس 

به دنبال شفافیت بیشتر برای 

ایجاد ســهولت در فعالیت های 

اقتصادی در مناطق آزاد هســتند.« دبیر شورای عالی 

مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با اشــاره به روابط خوب 

ایران با کشورهای همسایه، نیز گفت: »مناطق آزاد باید 

ورود به بازار ۲۵۰ میلیونی کشور روسیه و هم چنین بازار 

کشــور ترکیه را هدف گــذاری کننــد.« او خطاب به 

مدیرعامل جدید منطقــه آزاد ارس، گفت: »می توانید 

کارهای خوب گذشــته را ادامه داده و زیرساخت های 

منطقــه در بخش های مختلف از جملــه حمل ونقل را 
توسعه دهید.«

بانک خواســتار راه اندازی پنجره واحد خدماتی در 

منطقه آزاد ارس شد و افزود: »منطقه آزاد ارس برای 

کاهش بروکراســی و ســهولت در دریافت خدمات 

در بخش هــای مختلف،این طرح را بــه عنوان نمونه 

کشوری اجراء کرده و ســپس در صورت موفقیت به 

حاصل جمع مثبت را رقم بزند.«

مشــاور رئیس جمهوری با بیان این که امروز متوسط 

سرمایه گذاری عمرانی در مناطق آزاد بیش از سرزمین 

اصلی است، افزود: »با بهره مندی از ابزارهای نوین مالی، 

قادر خواهیم بود به صورت اهرمی و تصاعدی در جذب 

و ســرمایه گذاری منابع موفق باشیم. یک اقتصاد وقتی 

می تواند از تندبادهای تحمیلی و تحریمی هراسی نداشته 

باشــد که با اقتصادهای دنیا گره بخورد، همان طور که 

دیپلماسی انرژی و دیپلماســی تنگه هرمز در جای خود 

می تواند عامل موازنه یا بازدارندگی باشــند؛ دیپلماسی 

مالی در سطحی جامع تر و افقی وسیع تر، می تواند اثرگذار 
باشد. 

 از دیگــر برنامه هــای دبیر 
تعداد 

مناطق آزاد به 
15 منطقه خواهد 

رسید

شــورای عالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصــادی  حضور در 

نشست شــورای هماهنگی 

بــط  ا و ر ن  ا یــر مد

عمومی دبیرخانــه شــورا و 

سازمان های مناطق آزاد کشور که 

در تهران برگزار شــد، بود. مرتضی بانک در  سخنرانی 

خود  در این نشســت با اعالم این که در صورت تصویب 

مجلس، تعداد مناطق آزاد به ۱۵ منطقه خواهد رســید، 

افزود: »چنانچه بتوانیم برداشت هماهنگ از مناطق آزاد 

میان مردم و مســئوالن ایجاد کنیم، به موفقیت مطلوبی 

رسیده ایم.« او با اشاره به باال بودن انتظارات از مناطق آزاد 

کشور، گفت: »برای پاسخگویی به انتظارات و توقعات از 

مناطق آزاد، باید بــا برنامه و طرح های همگرا وارد عمل 

شویم.« مشــاور رئیس جمهوری با بیان این که امروزه 

فعالیت استارت آپ ها و اقتصاد متکی به آن در دنیا مورد 

توجه قرار گرفته است، افزود: »استارت آپ هایی موفقند 

که بتوانند با برقراری ارتباط با مخاطب، خدمات خود را به 

آنان معرفی کنند.« بانک، روابط عمومی ها را مهم ترین 

نقطه ارتباطی سازمان منطقه آزاد و مخاطبان دانست و 

افــزود: »اولین گام موفقیت روابــط عمومی ها ارتباط با 

مخاطب و شــناخت نیازهای آنان است تا پی ببرند که 

مخاطبــان مناطــق آزاد از ســازمان های مناطق چه 
می خواهند. «

سراسر کشور تسری دهد.« او با تاکید براین که مناطق 

آزاد باید برند شــوند، تصریح کرد: »تنها با اسم برند 

نمی شود و دبیرخانه باید هماهنگی هایی انجام دهد تا 

هر کدام از مناطــق آزاد در بخش هایی به عنوان برند 

در سطح کشور و دنیا معروف شوند.« این مقام مسئول 

اعالم این که حدود ۸۰ درصد کارکنان سازمان منطقه 

آزاد ارس بومی هســتند، تاکید کرد: »ضرورت دارد 

از توانمندی نفرات بومی در بخش  مدیریتی اســتفاده 

شود، البته پیشرفت با تضارب افکار حاصل می شود« 

در این نشست ضمن تقدیر از محسن خادم عرب باغی، 

محســن نریمان به عنوان رئیس جدیــد منطقه آزاد 

ارس، رسما فعالیت خود را آغاز کرد. 

مرتضی بانک  در بهمن ماه در 
مناطق آزاد 

پیشانی ارتباط با 
اقتصاد  بین الملل

هشتمین کنفرانس جایزه ملی 

مدیریــت مالــی ایــران 

ســخنرانی کــرد. دبیــر 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی، در این ســخنرانی 

مناطق آزاد را پیشــانی ارتباط با 

اقتصاد بین الملل دانست و افزود:» مناطق آزاد کشور در 

استراتژی های خود، اصل توسعه نهادها و ابزارهای مالی 

را با جدیت دنبال می کننــد. طراحی نهادها و بازارهای 

برون مرزی برای اســتفاده از جریان های سرمایه های 

بین المللی، یکی از دغدغه ها و دســتور کار جدی مناطق 

آزاد کشور اســت.« او با بیان این که جذب منابع مالی 

خارجی در قالب حقوق مترقی عالوه بر پایه گذاری رشد 

کشور، مشارکت بین المللی را نیز تضمین می کند، افزود: 

»همان طور که در دکتریــن بازدارندگی، دفاع در برابر 

دشمنان را از کیلومترها خارج از مرز آغاز می کنیم، دفاع 

در برابر خصومت های تحریمی را نیز باید با همین روش 
دنبال کنیم.«

مشاور رئیس جمهور ادامه داد:»ایجاد منافع مشترک، 

اقدام از فرســنگ ها دورتر از مرز جغرافیایی و تدابیری 

ازاین دســت، سبب می شــود که ما جنگ مالی ناشی از 

تحریم ها را در داخل جغرافیای خود و بر ســر سفره های 

هموطنان خود ندیده واین معضل را در بیرون از مرزهای 

خود حل و فصل کنیــم.« او اقتصــاد را علم تخصیص 

بهینه منابع و مدیریت را علم تخصیص بهینه تصمیم ها 

دانســت و افزود: »دنیای هزاره سوم، دنیای هوشمندی 

در تصمیم هاســت، در جهانــی زندگــی می کنیم که 

خردورزی ها و دوراندیشــی ها برگ برنده کشورها را 

تشکیل می دهد. امروزه توانمندی نرم افزاری در فن اداره 

منابع، بازیگران و ذ  ینفعــان؛ مولفه تاثیرگذار در برتری 

جویی های ملی و فردی اســت که این فن، همان قدرت 

مدیریت است. ازاین رو، جریان های مالی و خط روندهای 

سرمایه، بازیگر جدی امروز تمام عرصه ها هستند که از 

محیط های کوچکی مانند بنگاه های اقتصادی تا زمین های 

بازی بــزرگ بین المللی را در بــر می گیرند و بی تردید 

همراهی و همگامی خبرگان صنعت مالی، می تواند کمک 

شایانی به مجریان امر کرده و مقدمات شروع یک بازی با 

انعقاد 4/5 میلیارد دالر

سرمایه گذاری جدید در مناطق آزاد
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ِویژه اقتصادی خبر داد

مرتضی بانک از اتمام 
تدوین آیین نامه 

تأسیس بانک های 

خارجی در مناطق آزاد 

و ارسال آن به شورای 
 اقتصاد خبر داد. 

او گفت:»با تصویب 

این آیین نامه امکان 

ایجاد بانک خارجی 

در مناطق آزاد فراهم 
خواهد شد.«

 یک اقتصاد 
وقتی می تواند از 

تندبادهای تحمیلی و 

تحریمی هراسی نداشته 

باشد که با اقتصادهای 
دنیا گره بخورد، 

همان طور که دیپلماسی 

انرژی و دیپلماسی 

تنگه هرمز در جای 

خود می تواند عامل 

موازنه یا بازدارندگی 

باشند؛ دیپلماسی مالی 

در سطحی جامع تر و 

افقی وسیع تر، می تواند 
اثرگذار باشد

22
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تاکید مدیرعامل سازمان بر حمایت 
همه جانبه از ورزش کریکت 

عملیاتی شدن پروژه انتقال گاز از 
ایرانشهر به چابهار

 برگزاری پیاده روی خانوادگی 
به مناسبت روز هوای پاک

آغاز دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 

 سفر وزیر راه وشهرسازی به هندوستان 
با حضور عبدالرحیم کردی 

 پخش برنامه تلویزیونی همسفر
 )ویژه برنامه چابهار(

رونمایی از  انیمیشن لنج های چابهار

برنامه ریزی و آغاز آماده سازی 9 شهرک تخصصی 

برگزاری کارگاه مدیریت بهره وری سبز 

آغاز پروژه احداث هتل سدس با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان

حضورکارکنان سازمان در مراسم گرامیداشت 9 دی 

نشست دکتر مرتضی بانک با  اصحاب رسانه 

اعالم تصویب صورت های مالی منطقه آزاد چابهار 
در مجمع عمومی سازمان

اعالم اجرای طرح های کارآفرینی در مناطق 
حاشیه چابهار

آغاز مسابقات والیبال و فوتسال اعضای هیأت علمی 
دانشگاه های آزاد در منطقه

برگزاری جشن شب یلدا در سازمان

تصویب طرح دهکده المپیک 
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  برگزاری دوره آموزش حرفه ای
 امداد و نجات حریق 

 بهره برداری از
 10 پروژه عمرانی و تولیدی در منطقه

 بهره برداری از
 10 پروژه عمرانی و تولیدی در منطقه

 برگزاری دوره های 
آموزش حرفه ای و تخصصی برای پرسنل 

 بازدید هیأت اقتصادی ژاپن از منطقه 
برای بررسی زمینه های همکاری

برگزاری آیین کاشت 32 نهال به یاد جانباختگان 
کشتی سانچی 

  حضور مدیرعامل سازمان در هیات بلندپایه ایران
 به ریاست دکتر روحانی در سفر به هندوستان

 آغاز احداث 37 مدرسه بنیاد برکت با حضور وزیر
آموزش و پرورش و مدیرعامل سازمان

 بازدید اعضای کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال
و ارز از فرآیندهای ورود و خروج کاال در منطقه

آغاز طرح اتاق کارآفرینی مدارس تیس 

برگزاری چهارمین نشست بررسی مطالعات 
سامان دهی اراضی ساحلی با هدف رونق گردشگری

معاون فنی و زیربنایی سازمان: طراحی پارک بلوچ به 
مراحل پایانی رسیده است

 غبارروبی از مزار شهدای گمنام 
در نخستین روز از دهه فجر 

آغازعملیات احداث پایانه های پتروشیمی مجتمع 
نگین مکران 

مدیرعامل سازمان: فاز اول مجتمع فوالد مکران 
سال آینده به بهره برداری می رسد

حضور نمایندگان سازمان در بیستمین جشنواره 
فرهنگی »مهرجان مسقط 2018« 

برگزاری همایش یک روزه »کسب و کار در مدارس 
ابتدایی« به همت مرکز رشد دانشگاه بین المللي چابهار

برگزاری دهمین همایش سالیانه چشم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

نشست شورای هماهنگی توسعه گردشگری منطقه آزاد 
چابهار با فرماندار و جمعی از فعالین حوزه گردشگری 

1 هم اندیشی مدیرعامل سازمان با جمعی از جوانان، 
نخبگان و دانشجویان شهرستان چابهار

12  برگزاری نشست صنوف جامعه بازاریان منطقه آزاد 
با مدیرعامل با هدف بهبود امور بازرگانی و گمرکی 
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 معاون گردشگری و فرهنگی: برگزاری حداقل 
سه رویداد بین  المللی ورزشی در سال 97

افتتاح نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و هنرهای 
سنتی منطقه آزاد چابهار

 برگزاری نشست مشترک معاون اقتصادی سازمان 
و سرکنسول پاکستان در زاهدان 

اهدای خون توسط مدیران و کارکنان سازمان 

 ایستگاه های اطالع رسانی 
در سطح منطقه آماده بهره برداری شد

 انعقاد 114 قرارداد سرمایه گذاری 
در منطقه طی سال 96

امحای 109 تن کاالی مصرفی تاریخ گذشته

برگزاری پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین 
کسب و کار دانش آموزی در منطقه آزاد چابهار

نشست خبری مدیرعامل با حضور اصحاب رسانه در 
سالن همایش های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

آغاز به کار نمایشگاه مبلمان، لوستر و تابلو فرش 
در محل نمایشگاه های دائمی 

 آغاز اکران دو روزه فیلم تحسین شده 
»صفر تا سکو« با حضور عوامل فیلم 

حضور مدیران هولدینگ ایتوچوی ژاپن جهت 
سرمایه گذاری در حوزه شیالت 

 توزیع رایگان نهال 
با هدف ترویج فرهنگ درختکاری

آغاز »کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی 
اجتماعی« به میزبانی سازمان

تفاهم نامه همکاری منطقه آزاد چابهار و منطقه 
آزاد بیشکک قرقیزستان در تهران امضا شد

دو مسیر پروازی جدید بندرعباس-چابهار- بندرعباس 
و چابهار- زاهدان- چابهار در »هما« عملیاتی شد

برگزاری کارگاه آموزشی راهنمایان دفاتر اطالع رسانی، 
تورگردان های محلی و رانندگان وسایل نقلیه گردشگری 

بازدید مهتاب کرامتی، سفیر حسن نیت یونیسف  از 
کارگاه های سوزن دوزی روستای تیس

بازدید میهمانان همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
و توسعه پ ایدار در سواحل مکران از زیرساخت های منطقه
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5 دوره جدید - شماره دوم

پناه�با�بیان�این�که�چابهــار�بهترین�و�اقتصادی�ترین�راه�
برای�تبادالت�تجاری��8کشور�آسیای�میانه�با�دنیا�است،�
اضافه�کرد:�»کشورهای�آسیای�میانه،�عمدتاً�واردکننده�
کاالها�و�خدمات�هستند��این�کشــورها�برای�مبادالت�
تجاری�خود�مســیر�دریای�مدیترانه�را�انتخاب�کرده�اند�
درصورتی�که�اگر�چابهار�به�شبکه�ریلی�متصل�شود،�زمان�
ترانزیت�کاال�به�این�کشورها��20تا��25روز�کاهش�می�یابد�

که�در�نتیجه�هزینه�ها�هم�به�شدت�کاهش�می�یابد�«

در�نشســت�هم�اندیشــی�

ایجاد خانه 
جوان در منطقه 

آزاد چابهار

مدیرعامل�ســازمان�منطقه�
آزاد�چابهــار�بــا�جمعی�از�
و� نخبــگان� � نــان، جوا
دانشــجویان�شهرســتان�
چابهار�برنامه�ریزی�و�پیشنهاد�
ایجاد�خانه�جوان�در�چابهار�از�سوی�
جوانان�مطرح�شــد��به�گزارش�روابــط�عمومی�و�امور�
بین�الملل�ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�این�نشســت�
باهدف�مشــارکت�جوانان�فعال�اجتماعی�در�پیشبرد�

اهداف�و�برنامه�های�جامعه�هدف�برگزار�شد�
مدیرعامل�سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�در�این�نشست�
با�اشــاره�به�این�که�تمرکز�ســازمان�روی�بخش�های�
مختلف�با�محوریت�چهار�موضوع،�اشــتغال،�بهداشت�
و�سالمت،�آســیب�های�اجتماعی،�آموزش�وپرورش�
اســت،�گفت:�»بودجــه�اختصاص�یافته�بــه�ارتقای�
کیفیت�آموزش�وپــرورش�دو�برابر�رقمی�اســت�که�
آموزش�وپرورش�اســتان�می�دهد،�ســال�گذشــته�
�1میلیــارد�و�دویســت�میلیــون�تومان�بــه�این�امر�
اختصاص�یافته�است�«�عبدالرحیم�کردی�اضافه�کرد:�
»دوره�های�آموزشــی��150معلم�مقطع�دبســتان�در�

د� رویــدا پنجمیـــن� �
برگزاری 

پنجمین رویداد 
کارآفرینی 

دانش آموزی 

تمریــن� و� کارآفرینــی�
ر� کــــــا کســــب�و
بــا�هدف� دانش�آموزی�
ایده�پردازی،�مدل�سازی�و�
تمریــن�کســب�و�کار�در�
روستای�تیس�برگزار�شد��این�
رویداد،�یکی�از�فعالیت�هــای�طرح�اتاق�کارآفرینی�
مدارس�است�که�توسط�بنیاد�توســعه�کارآفرینی�
زنان�و�جوانان�و�بــا�حمایت�ســازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�اجرا�می�شود��در�این�رویداد�دانش�آموزان�با�
ایده�پردازی،�مدل�ســازی�ایده�های�کســب�وکار�و�
برنامه�ریزی�برای�اجرای�ایده�خود�آشــنا�شدند�و�
فرایند�مدل�سازی�کســب�وکار�را�به�صورت�تیمی�

تمرین�کردند�
ایــن�رویــداد�یــک�روزه�بــا�حضــور�بیــش�از�
100دانش�آموز�در�پایه�های�دوره�اول�و�دوم�متوسطه�
برگزار�شــد��به�گفتــه�مدیر�طرح�اتــاق�کارآفرینی�
مدارس،�این�طرح�در�چهار�شــاخه�کارگاه،�خالقیت�و�
ایده�یابی،�مهارت�های�ارتباطی�و�کار�تیمی�و�بازرایابی�
تعریف�شــده�اســت�که�تا�پایان�ســال�تحصیلی�در�

مدارس�اجرا�می�شود�

معاونــت� سرپرســت� �
انعقاد 

114 قرارداد 
سرمایه گذاری 

در سال 96

آزاد� منطقــه� اقتصــادی�
گفــت:� ر� بهـــــــا چا
ی� ری�ها یه�گذا ما »ســر
صورت�گرفته�در�5بخش�
کارگاهی،�صنعتی،�خدماتی،�
گردشگری�و�ترانزیتی،�مجموعًا�
به��114قرارداد�رسیده�که�ارزش�آن�بالغ�بر��4هزار�و�

�200میلیارد�تومان�است�«
غالمرضا�پنــاه�افــزود:�»عالوه�بــر�قراردادهای�
منعقدشــده�داخلی�بیش�از��4میلیون�دالر�قرارداد�با�
سرمایه�گذاران�خارجی�به�امضا�رساندیم�که�عملیات�
اجرایی�تمامی�این�قراردادها�از�اوایل�ســال��97آغاز�

خواهد�شد�«
وی�با�اشــاره�بــه�رویکــرد�»تولیدمحوری«�در�
منطقــه�آزاد�چابهــار،�ادامــه�داد:�»قراردادها�و�
ســرمایه�گذاری�هایی�در�اولویتند�کــه�با�مطالعات�
دقیق�و�ســرمایه�مناســب�آماده�اجرا�باشــند�چرا�
که�قصد�داریم�طی�چند�ســال�آینــده،�منطقه�آزاد�
چابهــار�را�به�مرکــز�توزیع،�فــرآوری�و�ترانزیت�

تبدیل�کنیم�«

گزیده اخبار
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آموزش�دروس�علوم�پایه�مانند�ریاضی�با�مســاعدت�
سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�برگزارشده�است�«

وی�بابیان�این�که�ایجاد�و�حمایت�از�شــورای�مبارزه�با�
مواد�مخدر�در�دستور�کار�است،�اظهار�داشت:�»با�مرکز�
مطالعات�اجتماعی�دانشگاه�تهران�در�ارتباط�بامطالعه�
بر�روی�مســئولیت�اجتماعی�شرکت�ها�در�منطقه�آزاد�
چابهار�در�همه�بخش�های�تولیدی�و�خدماتی�بخصوص�
در�جوامع�محلی�برای�ایجاد�فرصت�های�اشتغال�بومی�

قراردادی�منعقد�کرده�ایم�«

پس�از�ایــن�ســخنان،�جوانان�فعــال�در�حوزه�های�
گوناگون�فرهنگی�و�اجتماعی�به�بیان�نقطه�نظرات�خود�
پرداختند��پس�از�ایــن�بحث�ها�و�تبادل�نظر،�تصمیماتی�
اتخاذ�شــد�که�مهم�ترین�آن�ها�تشــکیل�کارگروه�هایی�
مشتمل�از�جوانان�فعال�و�اعضای�مؤسسات�مردم�نهاد�
جهت�اعالم�برنامه�ها،�ظرفیت�ها�و�توانمندی�های�خود�
و�تصویب�برنامه�مدون�و�مشــخص�و�تقســیم�کار�بین�
کارگروه�ها�اقدامات�مبتنی�بر�برنامه�های�تدوین�شــده�

اجرایی�بود�
هم�چنین�مقرر�شد�هر�دستگاه�و�یا�سازمان�مردم�نهادی�
که�قصد�انجام�برنامه�ای�با�مشارکت�سازمان�منطقه�آزاد�
را�دارد،�ابتدا�پروپوزال�خود�را�در�این�کارگروه�ارائه�نماید�

و�پس�از�تأیید،�به�مرحله�اجرا�درآورد�
ارســالن�اهلل�دادزهی�از�جوانان�نخبــه�و�مطالبه�گر�
پیشــنهاد�ایجاد�بانک�اطالعات�و�ســامانه�جامع�ثبت�
رزومه�مشــخصات�فردی�جهت�دسترسی�مسئولین�
صنایع�فعــال�در�منطقه�بابت�اشــتغال�را�مطرح�کرد��
هم�چنین،�مسلم�بشکار�فعال�اجتماعی�و�مدرس�دانشگاه�
گفت:�»حضور�جوانــان�در�جامعه�جهت�انجام�کارهای�
بزرگ،�این�را�می�طلبد�استعداد�آن�ها�شکوفا�شود�و�این�
نیازمند�اعتماد�مســئوالن�و�مدیران�ازجمله�ســازمان�
منطقه�آزاد�است�تا�بســترهای�الزم�را�جهت�پرورش�
نیروهای�جوان�و�اشــتغال�آن�ها�را�فراهم�کنند��درواقع�
می�توان�گفت�برگزاری�دوره�های�آموزشی�در�حوزه�های�
مختلف�تنها�کافی�نیست،�بلکه�باید�فضایی�فراهم�شود�تا�

مسئله�اشتغال�آن�ها�حل�شود�«
خانم�الهه�سرحدی�مقدم�فعال�اجتماعی�گفت:�»زمان�
آن�رسیده�اســت�که�خانه�جوان�در�منطقه�آزاد�تشکیل�

شود��درواقع�برای�حضور�موفق�جوانان�و�دانشجویان�در�
جامعه�می�توان�توانمندسازی�را�در�دستور�کار�قرارداد�
و�خانه�جوان�را�می�توان�به�عنــوان�پل�ارتباطی�جوانان�با�

سازمان�منطقه�آزاد�محسوب�کرد�«
ســیما�رئیســی،�دانشــجوی�روشــندل�دکتری�
جامعه�شناسی�سیاسی�نیز�گفت:�»یکی�از�اصول�اساسی�
توسعه�پایدار،�حضور�و�مشارکت�زنان�در�جامعه�است؛�
به�طوری�که�مشارکت�فعاالنه�اجتماعی�و�سیاسی�زنان�
نشان�دهنده�نوع�فرهنگ�و�توسعه�سیاسی�مردم�جوامع�
مختلف�اســت؛�جا�دارد�حقوقی�که�برای�جامعه�زنان�و�
معلولین�نوشته�شــده�در�همه�جای�کشور،�استان�و�شهر�
چابهار�اجرا�شــود�زیرا�باوجوداین�که�چابهار�در�مسیر�
توســعه�قرار�دارد�اما�هنوز�بافت�شــهری�برای�جامعه�
معلولین�متناسب�ســازی�نشــده�و�آن�ها�برای�انجام�
ســاده�ترین�امور�شــخصی�خود�با�مشکالت�متعددی�
مواجه�هستند�«�در�ادامه،�مقرر�شــد�در�حوزه�درمان،�
ســازمان�منطقه�آزاد�کلیه�هزینه�هــای�ایاب�وذهاب،�
اسکان�و�پذیرایی�پزشکانی�را�که�متقاضی�خدمات�رایگان�
به�صورت�چند�روز�در�ماه�و�یا�در�طول�هفته�می�باشند�را�
تقبل�نماید��هم�چنین�مقرر�شــد�جوانان�فعال�و�اعضای�
مؤسسات�مردم�نهاد�نشســتی�با�مجری�طرح�تدوین�
نقشه�راه�و�برنامه�عملیاتی�استقرار�مسئولیت�اجتماعی�

شرکت�ها�داشته�باشند�

�»ســازمان�منطقه�آزاد�در�
میزبانی 

از ۳ رویداد 
بین المللی ورزشی 

در سال 97

حــال�برنامه�ریــزی�برای�
میزبانی�از�حداقل�سه�رویداد�
بین��المللی�ورزشــی�در�سال�
آینده�است�«�دادکریم�بلوچ،�
سرپرست�معاونت�اجتماعی�و�
فرهنگی�ســازمان�بــا�اعالم�این�
مطلب،�به�خبرگزاری�تســنیم�گفت:�»این�رویدادها�به�
رونق�توریسم�ورزشی�در�منطقه�منجر�خواهد�شد�«�بلوچ�
ادامه�داد:�»�در�حوزه�گردشگری،�هدف�و�تمرکز�اول�ما�
شناســاندن�این�منطقه�و�ظرفیت�بکر�طبیعی�و�جامعه�
محلی�آن�است�اما�در�چابهارگردی�صرفاً�به�دنبال�حضور�
فیزیکی�گردشگران�در�بندر�و�منطقه�نیستم�و�گردشگری�
مجازی�و�سرمایه�گذاری�روی�اپ�ها�و�فضای�مجازی�را�
نیز�در�دستور�داریم؛�این�ها�به�ما�کمک�می�کند�که�چابهار�
را�به�درســتی�و�کاماًل�واقعی�به�گردشــگران�داخلی�و�
خارجی�نشان�دهیم�و�با�ایجاد�یک�ذهنیت�مثبت،�ذهن�ها�
را�نسبت�به�سفر�به�چابهار�و�دیدن�ظرفیت�های�بکر�آن�

حساس�کنیم�«�
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ویژه�دختران�با��180نفر�ورزشکار�از��25استان�کشور�
و��20تیم�والیبال�از��20اســتان�و��16تیم�تیرانداز�از��16
اســتان�به�همراه�کادر�فنی،�داور،�مربیان�و�سرپرستان�
مربوطه�حضور�داشتند�«�ساالرزهی�با�ابراز�خرسندی�
از�همت�دانشگاه�علمی�کاربردی�و�سازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�گفت:�»این�اولین�رویداد�ملی�در�حوزه�والیبال�
ساحلی�و�تیراندازی�است�که�در�این�مقیاس�گسترده�
به�انجام�رســید�اما�با�همکاری�و�مساعدت�هیأت�های�
تیراندازی�و�والیبال�اســتان�خوشبختانه�مسابقات�در�

سطح�باال�و�به�خوبی�برگزار�شد�«

�رئیس�ســازمان�صنعت،�
چابهار 

پیش گام 
ترانزیت کاال به 

قفقاز می شود

معدن�و�تجارت�سیســتان�و�
بلوچســتان�گفــت:�»در�
آینده�ای�نزدیک�و�با�اتصال�
بنــدر�چابهار�در�ســواحل�
مکران�به�شبکه�ریلی�کشور،�
این�بندر�در�موضــوع�ترانزیت�
�cisکاال�به�کشــورهای�افغانســتان�و�کشــورهای�

پیش�گام�خواهد�شد�«
به�فرینا،�نادر�میرشکار�در�حاشیه�برگزاری�دومین�
همایش�بین�المللی�توسعه�سواحل�مکران�که�در�برج�
میالد�تهران�برگزار�شــد،�با�بیان�ایــن�مطلب�افزود:�
»یکی�از�مهم�ترین�قابلیت�های�منطقه�مکران�مجاورت�
با�آب�های�آزاد�بین�المللی�اســت�و�تجارت،�بازرگانی�
و�ســرمایه�گذاری�در�بخش�هــای�مختلف�صنعتی�و�

معدنی�اولویت�مهم�این�منطقه�به�شمار�می�رود�«
او��با�اشــاره�به�این�که�سیستان�و�بلوچستان�در�مسیر�
دو�کریدور�از�ســه�کریدور�ترانزیتی�بزرگ�دنیا�قرار�
دارد،�گفت:�»این�امر�منطقه�مکران�را�به�عنوان�محور�

ترانزیتی�و�توسعه�جنوب�شرق�مطرح�می�کند�«
رییس�ســازمان�صنعت،�معدن�و�تجارت�اســتان�
افزود:�»وجود�آب�های�عمیق�در�خلیج�چابهار،�شرایط�
پهلوگیری�کشــتی�های�باالی��100هزار�تن�و�افزایش�
میزان�تخلیه�و�بارگیــری�کاال�در�بندر�چابهار�از�جمله�
مزیت�های�منطقه�چابهار�است�که�آن�را�نسبت�به�سایر�
نقاط�ساحلی�ایران�متمایز�کرده�است�«�او�وجود�معادن�

او�گفــت:�»برای�رســیدن�بــه�این�اهــداف،�تعریف�
رویدادهای�بزرگ�و�جذب�گردشگران�داخلی�و�خارجی�
در�قالب�این�رویدادها�را�در�دستور�کار�داریم��زمانی�که�
ما�رویداد�را�تعریف�می�کنیم�و�گردشگران�را�به�صورت�
گروهی�بــه�چابهار�می�آوریم�بهتــر�می�توانیم�به�آن�ها�
خدمــات�ارائه�دهیم�و�وقتی�کیفیــت�خدمات�را�باالتر�
ببریم،�چابهار�به�عنوان�نقطه�ای�خوب�در�ذهن�ها�ماندگار�
می�شود�«�سرپرست�معاونت�گردشگری�منطقه�آزاد�
چابهار�در�بخش�دیگری�از�ســخنانش�گفت:�»هدف�ما�
که�به�عنوان�همیار�متولیان�گردشــگری�کشور�فعالیت�
می�کنیم،�ارائه�اطالعات�درست�و�کامل�از�ظرفیت�های�
چابهار�و�جامعه�محلی�به�مردم�در�قالب�فضای�مجازی،�

کتاب،�نقشه�و�بروشورهای�تبلیغی�و�ترویجی�است�
وی�با�اشــاره�به�درخواســت�های�متعــدد�برای�
ارزان�سازی�ســفر�به�این�خطه،�ادامه�داد:�»برخالف�
تصور�عده�ای،�فرمول�ارزان�ســازی�ســفر�این�نیست�
که�ما�به�صورت�دســتوری�یا�مشــخصًا�بــا�حمایت�
مالی�منطقه�آزاد�از�آژانس�ها�و�شــرکت�ها،�قیمت�را�
کاهش�دهیم�چراکه�این�امر�پایدار�نخواهد�بود��برای�
ارزان�شــدن�ســفر�به�چابهار�فرمولی�تعریف�کردیم�
تحت�عنوان�موسســه�توسعه�گردشــگری�که�کاماًل�
خصوصی�اســت�و�ســازمان�منطقه�آزاد�فقط�در�آن�

سیاست�گذاری�و�هدف�گذاری�می�کند�«
بلوچ�خاطر�نشــان�کرد:�»در�این�موسسه،�بازاریان،�
آژانس�ها،�هتل�ها�و�همه�کســانی�که�از�گردشــگری�
چابهــار�منفعت�می�برنــد�حضور�دارند�تــا�با�منابع�
خودشان،�ســفر�به�چابهار�را�با�ارائه�تخفیف�های�کلی�
به�تورهای�چابهارگردی�و�جذب�گردشگران�در�همه�

ایام�سال�ارزان�کنند�«

�رئیس�دانشگاه�جامع�علمی�
تجلیل رئیس 
دانشگاه جامع 

علمی کاربردی از 
سازمان

و� سیســتان� کاربــردی�
بلوچســتان�گفت:�»منطقه�
آزاد�چابهار�با�نگاه�حمایتی�
خود�در�برگزاری�مسابقات�
دانشــجویان�کشــور،�ثابت�
کرد�ظرفیت�خوبی�در�توســعه�و�
پیشرفت�تمام�امور�چه�در�سطوح�ملی�و�چه�بین�المللی�

دارد�«
حبیب�اهلل�ســاالرزه�در�حاشــیه�پنجمیــن�دوره�
مسابقات�دانشجویان�دانشگاه�جامع�علمی�کاربردی�
کشــور�در�رشــته�های�تیراندازی�ویــژه�دختران�و�
والیبال�ساحلی�ویژه�پسران،�افزود:�در�سال��97زمینه�
برگزاری�مســابقات�جهانی�را�در�ایــن�منطقه�فراهم�
خواهیم�کرد�تا�ضمن�معرفی�چابهار�به�جهانیان�بتوانیم�
در�بخش�توریست�ورزشی�برای�جذب�گردشگر�در�

سطح�فراتری�اقدام�نماییم�«
او�در�خصــوص�روند�برگزاری�این�مســابقات�در�
منطقــه�آزاد�چابهار�اظهــار�کــرد:�»پنجمین�دوره�
مسابقات�دانشجویان�دانشگاه�علمی�کاربردی�کشور�
در�رشته�های�والیبال�ساحلی�ویژه�پسران�و�تیراندازی�
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نسبتا�غنی،�متنوع�و�امکان�توسعه�فعالیت�های�معدنی�را�
از�جمله�امتیازات�منطقه�دانست�و�گفت:�»این�موضوع�
می�تواند�ســرمایه�گذاران�را�جــذب�و�بهره�برداری،�
فــرآوری�و�صادرات�محصوالت�معدنــی�را�افزایش�
دهد�«�میرشــکار�گفت:�»پروژه�های�مهمی�در�منطقه�
سواحل�مکران�در�استان�سیستان�وبلوچستان�تعریف�
شده�که�از�جمله�آن�ها�سیمان،�فوالد،�ساخت�شناورهای�
آلومینیومــی�و�فوالدی،�قوطی�کنســرو،�ســازه�های�
پیچ�ومهره�ای،�کنســرو�ماهی،�اسید�ســولفوریک،�تور�
ماهیگیری،�شیرین�ســازی�آب،�فرآوری�پیله�ابریشم�
و����است�که�سرمایه�گذاری�اولیه�آن�ها�بیش�از��8هزار�و�

�800میلیارد�ریال�برآورد�شده�است�«

شــرکت� مدیرعامــل�

هزینه سفر به 
چابهار کاهش 

می یابد

ســرمایه�گذاری،�توســعه�
تجــارت�و�صیــد�صنعتی�
سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
با�اشــاره�به�این�که�چابهار،�
به�عنوان�تنها�بندر�اقیانوسی�
ایران�مزایای�بیشتری�نسبت�به�
سایر�بنادر�دارد،�گفت:�»بزرگ�ترین�مزیت�این�منطقه�
بحث�ترانزیت�اســت�«�فرزین�حقــدل�اضافه�کرد:�
»کشورهایی�مثل�تاجیکستان،�ازبکستان،�قرقیزستان،�
ترکمنســتان�و�هم�چنین�همســایگان�شــرقی�یعنی�
افغانستان�و�هند�و�حتی�خراســانات،�کرمان�و�یزد�به�
اســتفاده�از�دریا�نیاز�دارند�و�این�بــه�معنای�اهمیت�

ترانزیت�بین�المللی�چابهار�است�«
حقدل�گفت:��«اگر�زیرســاخت�های�منطقه�چابهار�

کامل�شــود،�بهترین�و�ارزان�ترین�مسیر�برای�ارسال�
کاالهایی�خواهد�بود�که�از�سمت�اروپا�به�شبه�قاره�هند�
و�منطقه�خاورمیانه�ارسال�می�شــود�و�این�امر�مزیت�

چابهار�را�دوچندان�می�کند�«
او�با�اشــاره�به�مباحث�حمل�ونقل�ترکیبی�که�در�سازمان�
منطقــه�آزاد�دنبال�می�شــود،�گفت:�»بحــث�فرودگاه�
اختصاصی،�تأســیس�ایرالین�و�خریــد�هواپیما�در�حال�
پی�گیری�است�و�به�زودی�شاهد�تحول�در�حوزه�حمل�ونقل�
هوایی�خواهیم�بود�«�مدیرعامل�شــرکت�سرمایه�گذاری�

صید�صنعتی�ادامه�داد:�»با�نهایی�شدن�خرید�هواپیما�برای�
آساجت،�سفر�به�چابهار�و�ســفر�از�چابهار�ارزان�تر�می�شود�
و�کســب�وکارهای�مرتبط�با�حمل�ونقــل�هوایی�نیز�رونق�
می�یابد�«�حقدل�در�پایان�گفت:�»سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
در�حال�پیگیری�سلســله�اقداماتی�برای�مشخص�کردن�
مرزهــای�دریای،�هوایی�و�زمینی�خود،�در�اختیار�داشــتن�
یک�بندر�و�طرح�توســعه�خود�است�که�به�زودی�نتایج�این�

اقدامات�و�پیگیری�ها�به�اطالع�عموم�می�رسد�«�

دفاتــر� راهنمایـــــان�

راهنمایان و 
تورگردان های 
محلی آموزش 

دیدند

�، نی ســــــــا ع�ر طال ا
تورگردان�هــای�محلــی�و�
راننــدگان�وســایل�نقلیه�
گردشگری�چابهار�با�شرکت�
در�یــک�دوره�آموزشــی،�
گواهی�نامه�ایــن�دوره�را�دریافت�
کردند���دوره�آموزشــی�عملی،�فنی�و�حرفه�ای�مذکور�به�
مدت��300ســاعت�به�صورت�تئوری�و�عملی�با�حمایت�
سازمان�برگزار�شد��متولی�برگزاری�این�کارگاه،�مدیریت�
محیط�زیســت�ســازمان�بــا�همــکاری�ســمن�های�
زیست�محیطی�»موج�و�مرجان«�و�»قصر�شیشه�ای«�بود��
مدرســینی�از�ســازمان�میراث�فرهنگی�و�دانشگاه�نیز�

آموزش�شرکت�کنندگان�را�برعهده�داشتند�

در�هشــتمین�روز�از�ایــام�
کلنگ زنی و 

بهره برداری از 10 
پروژه عمرانی و 

تولیدی 

خجسته�ســی�و�نهمین�فجر�
انقالب�اســالمی،��6پروژه�
عمرانی�و�تولیدی�مورد�بهره�
بــرداری�قــرار�گرفت�و��4
پروژه�نیز�کلنگ�زنی�شد��برای�
تکمیل�این��10پــروژه،�اعتباری�
بالغ�بر��444میلیارد�ریال�هزینه�شــده�و�برای��154نفر�
شغل�مســتقیم�ایجاد�شده�اســت���کلنگ�زنی��4پروژه�
عمرانی،�رفاهی�و�ورزشــی�و�بهره�بــرداری�از��6واحد�
تولیدی�طی�مراســمی�با�حضور�مدیرعامل،�معاونین�و�
مدیران�ســازمان،�فرماندار�و�جمعی�از�مسئوالن�محلی�
شهرستان�چابهار�در�پیکره�هفتم�صنعتی�و�فازهای�یکم�و�

دوم�کارگاهی�منطقه�برگزار�شد�
در�این�مراســم�احــداث�واحد�آزمایشــگاه�ژنتیک�
مولکولی�و�محصوالت�تراریخته�بــا�اعتبار��12میلیارد�
ریال،�احداث�مجتمع�اقامتی�و�ورزشی�نگین�خاورمیانه�با�
اعتبار��124میلیارد�ریال،�احداث�واحد�تولید�کنستانتره�
کرومیت�در�شــرکت�پارس�آلیاژ�مکران�با�اعتبار��230
میلیارد�ریال�و�آماده�سازی��200هکتار�از�اراضی�صنعتی�
منطقه�با�هدف�اســتقرار�صنایع�کوچک�و�اشتغال�زا�آغاز�
شد��هم�چنین�واحدهای�تولید�صندل�زنانه،�تولید�درب�
و�پنجره�UPVC،�کارگاه�بســته�بندی�مواد�غذایی،�شکر�
و�شــکالت،�کارگاه�تولید�محصوالت�پالستیکی،�کارگاه�
تولید�آب�نبات�و�شــکالت�و�تولید�محصوالت�آرایشی�
و�بهداشتی��6پروژه�تولیدی�بودند�که�مورد�بهره�برداری�

قرار�گرفتند�
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مدیر�گردشگری�سازمان�
الگوی 

اشتغال زایی در 
کارگاه عروسک دوزی 

گسترش می یابد

گفت:�»تجهیــز�و�راه�اندازی�
کارگاه�دوخت�عروسک�از�
گونه�های�جانوری�چابهار،�
بــرای��54نفــر�از�بانــوان�
روســتای�تیس�و�چند�نقطه�از�
شهر�چابهار�اشــتغال�ایجاد�کرده�
است�«�طاهره�شــهرکی�ادامه�داد:�»این�کارگاه�با�هدف�
توانمندســازی�بانوان،�ایجاد�اشــتغال�و�کسب�درآمد�
راه�اندازی�شــده�و�می�تواند�به�الگویی�برای�تعاونی�های�

تولید�صنایع�دستی�در�کل�منطقه�تبدیل�شود�«�او�افزود:�
»معرفی�ظرفیت�هــای�اکوتوریســتی�منطقه،�ترویج�
فرهنگ�حفاظت�از�محیط�زیست،�جذب�گردشگر،�کمک�
به�تولید�و�جلب�مشارکت�جامعه�محلی�از�دیگر�اهداف�
راه�اندازی�کارگاه�های�صنایع�دســتی�است�«�شهرکی�با�
اشاره�به�تولید�نزدیک�به�2هزار�عروسک�گاندو،�دلفین�و�
الک�پشــت�گفت:�»در�حال�تدوین�برنامه�جامعی�برای�

توسعه�این�کارگاه�ها�در�سراسر�شهرستان�هستیم�«�

�عملیات�لوله�گذاری�با�هدف�
آغاز عملیات 
انتقال گاز به 

چابهار

گازرسانی�به�جنوب�سیستان�
و�بلوچســتان�آغاز�شــد��
فرماندار�ایرانشهر�با�اعالم�
ایــن�خبر�گفــت:�»مرحله�
نخســت�این�خط�بــه�طول�
32کیلومتــر�در�مــدت��6ماه�به�
اتمام�می�رسد�«�نبی�بخش�داوودی�با�اشاره�به�تخصیص�
�340میلیارد�ریالی�برای�فاز�نخســت�این�پروژه،�افزود:�
»برای�رساندن�گاز�به�چابهار�باید�خط�لوله��56اینچی�به�
طــول��280کیلومتر�و�خــط�لوله��42اینچــی�به�طول�
60کیلومتر�ساخته�شــود�که�عملیات�مرحله�نخست�
آغاز�شده�و�اکنون�بیش�از��150نفر�در�این�پروژه�مشغول�
به�کار�هســتند�«�داوودی�ادامه�داد:�»نگاه�رهبر�معظم�
انقالب�و�دولت�تدبیر�و�امید�به�سیســتان�و�بلوچستان�
موجب�شــده�تا�این�استان�به�یک�کارگاه�عمرانی�تبدیل�
شود�و�هر�روز�شــاهد�شــکوفایی�و�آبادانی�منطقه�در�

بخش�های�مختلف�باشیم�«

�در�مراســمی�بــا�حضــور�
آغاز ساخت 

پویانمایی  »لنج های 
چابهار«  با حمایت 

سازمان

مدیرعامل�ســازمان�منطقه�
آزاد�چابهــار�و�مدیــرکل�
صداوسیمای�استان�سیستان�
و�بلوچســتان،�ساخت�سری�
دوم�انیمیشــن�»لنج�هــای�
چابهار«�آغاز�شد��در�این�مراسم�
که�با�حضور�عوامل�و�دست�اندرکاران�سری�اول�برگزار�
شد،�محمود�کردستانی�گفت:�»قسمت�نخست�انیمیشن�
لنج�های�چابهار�که�در�آن�فرهنگ�و�پیشینه�تمدنی�استان�
به�نمایش�گذاشته�شــده،�به�خوبی�توانست�مخاطبان�
زیادی�را�جذب�کند�و�بنابراین�هدف�گذاری�شــد�که�
قســمت�دوم�این�مجموعه�کارتونی،�با�استانداردهای�

بین�المللی�ساخته�شود�«�
او�افزود:�»اکنون�بیش�از��15نفــر�در�حوزه�طراحی�و�
ساخت�مجموعه�های�کارتونی�در�سیستان�و�بلوچستان�
مشغول�به�فعالیت�هستند�و�استان�تنها�یک�قدم�با�ساخت�

انیمیشن�های�بین�المللی�فاصله�دارد�«
کردســتانی�با�اشــاره�به�افزایش�سفارشــات�تولید�
پویانمایی�توسط�ادارات�و�سازمان�های�مستقر�در�استان�
گفت:�»رســیدن�به�این�هدف،�همت�و�حمایت�جدی�
مســئوالن�فرهنگی�را�می�طلبــد�«�عبدالرحیم�کردی�
نیز�در�حاشیه�این�مراســم،�به�مسئولیت�های�اجتماعی�
سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�اشاره�کرد�و�گفت:�»بسیاری�
از�اهداف�توسعه�ای�کشــور�در�چابهار�دنبال�می�شود�و�
بنابراین�می�توان�گفت�منطقه�آزاد�چابهار�به�عنوان�یک�
ظرفیت�ملی�در�اختیار�سیستان�و�بلوچستان�است�«�او�
افزود:�»مــا�خود�را�موظف�می�دانیم�در�هر�عرصه�ای�که�
زمینه�فعالیت�ســالم�و�مولد�جوانان�استان�فراهم�است،�

ورود�کنیم�و�فضا�را�برای�آن�ها�مساعد�کنیم�«
او�افزود:�»انیمیشــن�ظرفیت�فراوانــی�برای�معرفی�
سنت�و�ریشه�های�فرهنگی�مردم�استان�دارد�و�از�طرف�
دیگر�می�تواند�آینده�صنعتی�چابهار�را�پیش�چشم�ها�به�
تصویر�بکشد�و�از�این�طریق،�سرمایه�های�انسانی�و�مالی�

بیشتری�را�جذب�کند�«�

کردی�با�تاکید�بر�حمایت�سازمان�منطقه�آزاد�از�تولیدات�
فرهنگی،�از�دست�اندرکاران�انیمیشن�لنج�های�چابهار�
خواســت�به�ظرفیت�های�اقتصادی�مغفول�در�چابهار�
توجه�بیشتری�کنند��گفتنی�اســت�لنج�های�چابهار�در�
�13قسمت��11دقیقه�ای�و�طی��30ماه،�در�شبکه�هامون�

ساخته�خواهد�شد��
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برنج�را�می�توان�پرحاشــیه�ترین�محصول�کشاورزی�
دانســت؛�طبق�سیاســت�های�وزارت�جهاد�کشاورزی،�
با�شــروع�فصل�برداشت�برنج�در�شــالیزارهای�کشور،�
ممنوعیت�واردات�اعمال�می�شــود�که�تا�پایان�آبان�ادامه�
دارد��اقدامــات�الزم�بــرای�واردات�برنج�نیز�در�ماه�های�
پایانی�سال�انجام�می�شود��اگرچه�به�گفته�مسئوالن�واردات�
برنج�تا�آبان�ممنوع�اســت�اما�بر�اساس�اظهارات�عده�اي�
از�نمایندگان�مجلس�واردات�در�فصل�برداشت�صورت�
می�گیرد،�آن�هم�واردات�بی�کیفیت�ترین�برنج�های�موجود�

در�بازار�جهانی��

محمــود�حجتــی،��وزیــر�

پرتالطم و 
ناموفق

جهادکشــاورزی�در�آخرین�
روزهای�پاییز�ســال��96در�
برنامــه�گفت�وگــوی�ویژه�
خبری�شــبکه�دو�سیما�گفته�
بود:�»میزان�تولید�داخلی�برنج�
حدود��2/2میلیون�تن�در�سال�و�نیاز�
ما�به�واردات�برنج�هم�ساالنه��800هزار�تا�یک�میلیون�تن�
اســت�که�در�مجموع�مصرف�برنج�کشور�به�حدود��3/2
میلیون�تن�می�رسد��البته�بخشی�از�واردات�برنج�از�طریق�
بازارچه�های�مــرزی�انجام�می�شــود�کــه�معموال�در�
محاســبات�نمی�آید��مــا�در�پی�این�هســتیم�تا�قیمت�
محصوالت�وارداتی�باال�نباشد�که�اقشار�ضعیف�جامعه�هم�
بتوانند�برنــج�را�با�قیمت�پایین�دریافــت�و�در�عین�حال�
محصول�تولید�داخل�روی�دســت�تولیدکننده�نماند��در�
چهار�ماه�اول�امسال�برنج�بیش�از�اندازه�وارد�شد،�هر�چند�از�
نظر�کمی�نمی�توانیم�خط�کشی�کنیم�که�چه�کسی�واردات�
انجام�دهد�و�چه�کسی�واردات�نداشته�باشد��برای�این�که�
رانتی�ایجاد�نشــود،�هر�کسی�که�ضوابط�قانونی�را�رعایت�

کند�می�تواند�نسبت�به�واردات�اقدام�کند�
واردات�برنج�در�چهار�ماه�نخست�امسال�به�گونه�ای�بود�
که�برنج�تولید�داخلی�روی�دست�کشاورز�ماند�و�در�مورد�
قیمت�هم�عوامل�متعددی�دخیل�هستند�از�جمله�نرخ�ارز�و�

این�ها�باعث�شد�که�چند�روزی�ثبت�سفارش�برنج�متوقف�
شود،�وقتی�بازار�به�تعادل�رسید�و�منطق�خود�را�پیدا�کرد�هم�
واردات�و�هم�تولید�داخلی�مدیریت�می�شود�«�او�هم�چنین�
تاکید�کرد:�»در�ارتبــاط�با�کاهش�فاصله�تولید�تا�مصرف�
اقدامات�زیادی�شــده�ولی�آن�گونه�که�باید�در�این�زمینه�

موفق�نبوده�ایم�«�

هنگامی�که�درباره�برنج�سخن�

تغییر جبهه

گفتــه�می�شــود،�ذهن�هــا�
ناخودآگاه�به�ســمت�مناطق�
شــمالی�کشــور�معطوف�
می�شوند�و�گرچه�تقریبا�همه�
پهنه�هــای�کشــاورزی�ایران�
شاهد�کاشــت�برنج�هستند،�ولی�
قطب�تولیــد�و�توزیــع�مهم�ترین�عنصر�ســفره�ایرانی،�
استان�های�گیالن�و�مازندران�است�و�سرنوشت�بازار�این�
محصول�پرمصرف�در�نوار�شــمالی�کشور�رقم�می�خورد��
واردات�نیز�قواعد�خــود�را�دارد�و�تحت�تاثیر�متغیرهایی�
چون�میــزان�تقاضا،�نرخ�ارز،�سیاســت�های�تعرفه�ای�و�
کمرگی�دولت�و����زیاد�و�کم�می�شود���کارشناسان�معتقدند�
تغییر�زمین�بازی�می�تواند�بازار�برنج�کشــور�را�به�تعادل�
برســاند��به�بیان�دیگر�حال�که�واردات�برنج�به�کشــور�
اجتناب�ناپذیر�اســت،�باید�بر�پرمزیت�ترین�نقطه�کشور�
برای�واردات�این�محصول�متمرکز�شــد�و�این�نقطه�جایی�
نیست�جز�چابهار��چابهار�با�یک�بندر�عملیاتی�و�یک�منطقه�
آزاد،�نزدیک�ترین�منطقه�ایران�به�قطب�های�جهانی�تولید�

برنج�یعنی�هندوستان�و�پاکستان�است��
بررســی�ها�نشــان�می�دهد�که�با�توجه�به�اهمیت�برنج�
که�آن�را�در�زمره�کاالهای�اساســی�درآورده�است،�ورود�
چابهار�به�این�ساحت�از�یک�سو�روند�مشارکت�این�منطقه�
در�اقتصاد�ملی�را�تســریع�می�کند�و�از�ســوی�دیگر�یکی�
از�مهم�ترین�برنامه�های�دولــت�در�زمینه�امنیت�غذایی�
شــهروندان�را�دســت�یافتنی�خواهد�کرد��بر�اساس�این�
الگو،�چابهار�فقط�بارانداز�واردات�نخواهد�بود�و�با�استقرار�

برنج، دومین محصول پرمصرف در سفره ایرانیان پس از نان است که در میزان واردات نیز رتبه دوم را از آن خود کرده. این یعنی در میان 
محصوالت کشاورزی پس از ذرت، برنج بیشترین ارزبری را داشته اســت. در واقع چون تولید داخلی پاسخ گوی حجم مصرف نیست، 
بخشی از نیاز مصرفی با واردات تامین می شــود. این یعنی ســفره های ایرانیان تا حد زیادی به خارج از کشور وابسته است. اما غیر از 
خطرهای کالن این وابستگی واردات، هر ســال با معضل تازه اي مردم را غافلگیر می کند؛ یک روز نوسات نرخ ارز، قیمت برنج وارداتی 
را افزایش می دهد، روز دیگر صدای برنج کاران هم وطن بلند می شــود که واردات بازارشان را کساد کرده، روزی دیگر احتمال آلودگی 

محصوالت وارداتی مردم را نگران می کند و گاه انتفاع دالالن و بازارسازی های صوری گزارش  می شود. 

رنج برنج کم می شود اگر...
گزارشی درباره پیامدهای مثبت تغییر بازار از شمال به جنوب کشور

کارشناسان�معتقدند�
تغییر�زمین�بازی�

می�تواند�بازار�برنج�
کشور�را�به�تعادل�

برساند��به�بیان�دیگر�
حال�که�واردات�برنج�

به�کشور�اجتناب�ناپذیر�
است،�باید�بر�

پرمزیت�ترین�نقطه�
کشور�برای�واردات�
این�محصول�متمرکز�
شد�و�این�نقطه�جایی�

نیست�جز�چابهار
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وجود�بنادر�شــهید�بهشــتی�و�کالنتری�و�برخورداری�از�
منطقــه�آزاد�یکی�از�بهترین�نقاط�بــرای�واردات�برنج�به�
کشور�است�«�حســن�عادلی�با�اشاره�به�امتیازات�قانونی�و�
معافیت�های�مالیاتی�در�مناطق�آزاد،�می�گوید:�»هر�کسی�
در�زمینه�فرآوری�برنج�سرمایه�گذاری�کند،�می�تواند�مواد�
اولیه�را�از�کشور�پاکســتان�با�کمترین�تشریفات�اداری�و�
مدت�زمان�کوتــاه�به�منطقه�آزاد�چابهــار�وارد�و�پس�از�
فرآوری�به�داخل�و�خارج�از�کشــور�صــادر�کند��در�واقع�
منطقه�آزاد�منطقی�ترین�انتخاب�برای�ورود�برنج�قهوه�ای�
از�پاکســتان�و�هند�و�ســپس�فرآوری�و�بسته�بندی�آن�

است�«
او�می�افزایــد:�»چنیــن�اقدامی�عالوه�بــر�آن�که��نقش�
مهمی�در�باال�بردن�ســطح�اشتغال�و�تولید�خواهد�داشت،�
نگرانی�های�گاه�و�بی�گاه�در�مورد�آلودگی�برنج�های�وارداتی�
را�به�شــدت�کاهش�می�دهد��تمرکز�عملیات�واردات�و�
ترخیص،�نظارت،�تولید�و�بسته�بندی�در�یک�نقطه�هم�در�
نهایت�به�کاهش�قیمت�تمام�شده�می�انجامد�که�هم�برای�
بازار�داخلی�بسیار�تعیین�کننده�است�و�هم�مزیت�صادرات�

مجدد�به�این�کاال�می�دهد�«
عادلــی�ادامه�می�دهــد:�»در�میان�مــدت�می�توان�به�
برندســازی�در�این�حوزه�اقدام�کرد��برای�مثال�اگر�عالوه�
بر�کیفیت�برنج�به�بسته�بندی�آن�هم�توجه�کنیم،�چند�سال�
بعد�برنج�فرآوری�شده�در�چابهار�خود�به�یک�مزیت�بدل�

خواهد�شد�«

زنجیره�فرآوری�و�بسته�بندی،�تبدیل�به�قطب�دوم�برنج�
کشــور�می�شــود��تخصیص�زمین�برای�ایجاد�شهرک�
تخصصی�برنج�در�منطقه�آزاد�چابهار،�گام�نخست�تبدیل�
این�منطقه�به�قطب�دوم�تولید�برنج�در�کشــور�است�که�
البته�همراهی�و�همکاری�بیشــتر�سازمان�های�مربوطه�را�

می�طلبد��

مدیرعامل�ســازمان�منطقه�

ظرفیت 
500 هزار تنی

می�گویــد:� چابهــار� آزاد�
»ظرفیت�پیش�بینی�شــده�
برای�شهرک�تخصصی�برنج�
در�منطقــه�آزاد�چابهار��500
هزار�تن�است�که�بخش�مهمی�از�
نیــاز�وارداتــی�کشــور�را�تامین�
می�کند�«�کردی�تبدیل�چابهار�به�مرکز�تولید�و�فرآوری�
برنج�وارداتی�را�هدف�غایی�این�شــهرک�عنوان�کرده�و�
ادامه�می�دهد:�»توجه�به�یک�نکته�مهم،�ایجاد�شــهرک�
فرآوری�برنج�در�چابهار�را�به�یک�مطالبه�جدی�در�سطح�
اقتصاد�ملی�بدل�می�کند�و�آن�نکته�این�است�که�کسری�از�
برنج�مصرفی�هم�وطنان�ما�از�طریق�واردات�تامین�می�شود،�
در�حالی�که�افغانســتان�و�کشورهای�آسیای�میانه،�عمده�

برنج�مصرفی�خود�را�از�پاکستان�و�هند�تأمین�می�کنند�«
کردی�به�وجود�بازار�چندصــد�میلیونی�مصرف�برنج�
در�جنوب�غربی�آسیا�اشــاره�می�کند�و�می�گوید:�»چابهار�
به�دلیل�نزدیکی�به�این�دو�کشــور�بهترین�مزیت�رقابتی�
و�اقتصادی�را�برای�تأمین�و�فرآوری�برنج�ایران�و�ســایر�
کشورها�دارد�و�با�توجه�به�این�قابلیت،�شهرک�تخصصی�
فرآوری�برنــج�می�تواند�بخش�بزرگی�از�حاشــیه�های�
واردات�را�کم�کنــد�و�به�بازار�تعــادل�بدهد�«به�گفته�او�
هم�اکنون��16واحد�فرآوری�برنج�در�این�شهرک�مشغول�

به�کار�هستند�
مدیرعامل�ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�با�بیان�این�که�
در�هریک�از�این�واحدها�برای�حدود��60نفر�اشتغال�زایی�
شده�است،�می�گوید:�»با�تکمیل�این�شهرک�یعنی�متمرکز�
کردن�آزمایشــگاه�ها�و�انبارها�و�کاهش�ضایعات،�قیمت�
تمام�شده�برنج�به�میزان�قابل�توجهی�پایین�می�آید�«�او�به�
یک�نکته�مهم�دیگر�هم�اشاره�می�کند�که�لزوم�حمایت�از�
این�شهرک�را�دوچندان�می�سازد:�»در�صورتی�که�تمامی�
واحدهای�شهرک�برنج�فعال�شــوند،�این�شهرک�قادر�
است�عالوه�بر�تأمین�نیاز�برنج�کشور،�بخش�بزرگی�از�نیاز�
کشورهای�افغانستان�و�آسیای�میانه�را�تأمین�کند��در�این�
صورت،�برای�بیش�از��10هزار�نفر�شغل�ایجاد�می�شود�که�
گام�مهمی�در�محرومیت�زدایی�از�سیســتان�و�بلوچستان�

خواهد�بود�«

یک�کارشــناس�صنعت�غذا�

یک انتخاب 
منطقی

معتقــد�اســت:�»چابهــار�با�
و� راهبــردی� موقعیــت�
همجواری�با�کشور�پاکستان،�
دارا�بودن�مرز�مشــترک�در�
محدوده�ریمدان�دشــتیاری،�

مدیرعامل�سازمان:�
چابهار�به�دلیل�نزدیکی�

به�هند�و�پاکستان�
بهترین�مزیت�رقابتی�
و�اقتصادی�را�برای�

تأمین�و�فرآوری�برنج�
ایران�و�سایر�کشورها�

دارد�و�با�توجه�به�
این�قابلیت،�شهرک�

تخصصی�فرآوری�برنج�
می�تواند�بخش�بزرگی�

از�حاشیه�های�واردات�را�
�کم�کند�و�به�بازار�

تعادل�بدهد

کارگاه دوخت کیسه های برنج

بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از کارخانه فرآوری برنج
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فیلم مستند »صفر تا سکو« در مدت کوتاهی توانست توجه بسیاری از صاحب نظران حوزه سینما، مخاطبان حرفه ای و مخاطبان عادی هنر 
هفتم را به خود جلب کند؛ داستانی از سه خواهر که با سختی و مشقت و البته امید و پشت کار، توانستند خود را به سکوی قهرمانی در جهان 
برسانند. چند سال پیش، وقتی سحر مصیبی، مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی مشغول ساخت مسابقه تلویزیونی »بدل کاران حرفه ای« 
بودند با الهه منصوریان، یکی از خواهران ووشوکار آشنا شدند و از همین جا جرقه ساخت یک مستند بر اساس زندگی عجیب و دراماتیک 
این ســه ورزشکار زده شد. کرامتی، تهیه کنندگی اثر را عهده دار شــد و کارگردانی اش را به سحر مصیبی سپرد.  مستند ساخته شد و در 
جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد. »صفر تا سکو« در این جشنواره جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد و توانست تماشاگران زیادی 
را با خود همراه کند. استقبال مخاطبان و بعد مصاحبه جنجالی خواهران منصوریان با احسان علیخانی در برنامه »ماه عسل« و آشنایی تعداد 
بیشتری با زندگی آن ها، سبب شد امکان اکران گســترده برای فیلم مهیا شود. اتفاقی که به شهرت بیشتر و بیشتر ورزشکاران انجامید و 
سینماها را مجبور به پخش فیلم در سانس های فوق العاده کرد. عوامل فیلم سپس ایرانگردی را آغاز کردند و تقریبا به همه شهرهای دارای 
سالن سینما رفتند و با اهالی اهل سینمای آن شهر به تماشای فیلم نشستند. نهم و دهم اسفند کاروان »صفر تا سکو« به منطقه آزاد چابهار 
رسید و در سالن مرکز همایش های منطقه به نمایش درآمد. اکران فیلم با استقبال سینمادوستان چابهاری مواجه شد تا جایی که تحسین 
عوامل فیلم را در پی داشت.  مهتاب کرامتی که عالوه بر بازیگری و تهیه کنندگی سینما، سفیر حسن نیت یونیسف هم هست و فعالیت های 
انسان دوستانه گسترده ای دارد، در مدت اقامت کوتاهش در چابهار، از روستای تاریخی تیس و کارگاه های تولید صنایع دستی در منطقه 

آزاد چابهار بازدید کرد. او چند دقیقه ای را هم به گفت وگو با خبرنگار نشریه »سالم چابهار« اختصاص داد که آن را از نظر می گذرانید.

با تشــكر از اين که وقت تــان را در اختیار ما قرار 
داديد، لطفا در مورد داليل ساخت مستند »صفر تا 

سكو« و عوامل تولید آن توضیح دهید.
همان�طور�که�می�دانید�صفر�تا�سکو�مستند�بلندی�
اســت�به�کارگردانی�سحر�مصیبی�و�تهیه�کنندگی�
مشترک�بنده�و�طهورا�ابوالقاســمی��این�مستند،�
زندگی�خواهــران�منصوریان،�ووشــوکاران�اهل�
ســمیرم�را�روایت�می�کند��این�سه�خواهر�قهرمان�
ایران�و�جهان�شــدند�و�این�اتفــاق�مهمی�بود�که�
می�خواســتیم�زیــر�ذره�بیــن�قــرار�دهیم�چون�
همان�طــور�که�می�دانید�مســیر�ورزش�قهرمانی�
برای�همه�و�به�خصوص�زنــان�خیلی�پرپیچ�و�خم�
اســت�و�جز�با�اراده�و�انگیزه�قوی،�نمی�شــود�قدم�
در�این�راه�گذاشت��ســحر�مصیبی�در�این�فیلم�به�
بخش�های�مهمی�از�زندگی�ورزشی�و�شخصی�این�
سه�خواهر�پرداخته�است؛�از�تمرین�با�امکانات�کم�
و�مشکالتی�که�در�این�مســیر�داشتند�تا�وضعیت�
روحــی�و�رابطه�هــا�و����باید�اشــاره�کنم�که�
هیچ�کدام�از�صحنه�های�فیلم�بازســازی�
نشده�و�تمام�اتفاقات�به�صورت�واقعی�

فیلم�برداری�شده�است�
از  انگیزه شما 
گی  تهیه کنند

فیلم چه بود؟
وقتی�بــا�خواهران�
آشــنا� منصوریان�

شدم�و�داســتان�زندگی�آنان�را�شنیدم،�احساس�
کردم�زندگی�شان�خیلی�متفاوت�است�و�می�تواند�
برای�همه�مردم�و�به�ویژه�جوانان،�سرمشــق�و�الگو�
باشد��به�نظرم�رسید�زندگی�آنان،�پتانسیل�ساخت�
یک�فیلم�مســتند�را�دارد��ما�برای�ساخت�این�فیلم�
سه�ســال�زمان�گذاشتیم�تا�به�بهترین�شکل�ممکن�
تولید�شــود�و�خوشــبختانه�نتیجه�کار�هم�برای�ما�

رضایت�بخش�بود�
معموال فیلم های مســتند مخاطبان خاصی دارند و 
در سینماها اکران نمی شــود. صفر تا سكو چگونه 

توانست مجوز اکران عمومی دريافت کند؟
فیلم�توانست�در�جشنواره�ســینما�حقیقت،�نشان�
فیروزه�را�به�عنوان�بهترین�فیلم�مســتند�دریافت�
کند�و�ما�به�این�نتیجه�رســیدیم�که�صفر�تا�ســکو�
پتانســیل�اکران�عمومــی�را�دارد�و�برای�این�مهم�
تــالش�زیادی�کردیــم�تا�باالخره�مجــوز�اکران�
عمومی�را�گرفتیم��همان�طور�که�گفتید�صفر�تا�سکو�
اولین�فیلم�مستندی�است�که�اکران�عمومی�شده�و�
چون�با�استقبال�مردم�مواجه�شد،�اکرانش�برای��7

هفته�نیز�ادامه�داشت��
پس�از�این�که�واکنش�مــردم�در�تهران�را�دیدیم،�
تصمیم�گرفتیم�فیلم�را�در�همه�شهرستان�ها�نمایش�
دهیم�با�این�هدف�که�جوانــان�و�مدیران�خارج�از�
تهــران�هم�این�فیلم�را�ببینند�چــون�از�دید�ما�هیچ�
فرقی�بین�جوانان�تهران�و�مخاطبین�شهرســتانی�

نیست�

شگفت زده ام و خوشحال
مهتاب کرامتی از تجربه اکران صفر تا سكو و سفرش به منطقه آزاد چابهار می گويد
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دغدغه�ها�در�ســازمان�منطقه�آزاد�هم�مورد�توجه�
و�حمایت�است،�خیلی�خوشــحال�شدم��اقدامات�
منطقه�در�حمایت�از�زنان�و�توانمندســازی�آنان�
واقعا�جای�تقدیر�دارد��هر�چند�زمان�سفرم�محدود�
بود�ولی�توانســتم�با�هنر�ســوزن�دوزی�یا�طراحی�
عروســک�های�بومی�و�صنایع�دستی�مخصوص�
استان�سیستان�و�بلوچستان�از�نزدیک�آشنا�شوم�و�
شــاهد�افرادی�باشم�که�برای�حفظ�صنایع�دستی�و�
هنر�این�مرزوبوم��تــالش�می�کنند��این�واقعا�برایم�

ارزشمند�است�و�همیشه�در�خاطرم�می�ماند�
ممكن است شما را باز هم در چابهار ببینیم؟

میهمان�نوازی�مسئوالن�منطقه�آزاد�چابهار�و�مردم�
بسیار�عالی�بود�و�در�ذهن�ما�حک�شد��هر�شخصی�
به�این�جا�ســفر�می�کند�اولین�چیــزی�که�از�مردم�
منطقه�می�بیند،�خونگرمی�و�میهمان�نوازی�اســت�
که�ســفر�را�خوش�و�آســان�می�کند��طبیعی�است�
که�با�خود�بگوید�چرا�ســفرم�کوتاه�اســت�و�کاش�
می�توانستم�مدت�بیشتری�این�جا�بمانم��این�حس�
در�من�و�همه�عوامل�فیلم�صفر�تا�ســکو�که�میهمان�
شــما�بودند،�وجود�دارد��بنابراین�قطعا�این�آخرین�
سفرم�به�چابهار�نخواهد�بود�و�خیلی�زود�به�چابهار�

بازمی�گردم�تا�باز�هم�با�اهالی�اش�دیدار�کنم�

چابهار چگونه به فهرســت شهرهايی که فیلم در 
آن اکران می شود راه يافت؟

مــا�درخواســت�خــود�بــرای�اکــران�فیلم�در�
شهرستان�ها�را�به�ارگان�های�مختلف�ارائه�کردیم�
که�خوشــبختانه�در�اکثر�موارد�هم�پاســخ�مثبت�
گرفتیم،�از�جمله�درخواستی�را�به�دبیرخانه�شورای�
عالی�مناطق�آزاد�ارســال�کردیــم�که�آقای�دکتر�
بانک�بــا�آن�موافقت�کردنــد��مدیرعامل�منطقه�
آزاد�چابهار�هم�با�اســتفاده�از�امکانات�این�سازمان�
موافقت�کردند�و�بنابراین�برنامه�ریزی�شد�که�فیلم�
طی�دو�روز�و�در�ســه�سانس�در�سالن�همایش�های�
منطقه�به�نمایش�دربیایــد��درآمد�حاصل�از�بلیط�
فروشی�هم�به�موسســه�خیریه�مردم�نهاد�»مه�بان�

گل�افشان«�منطقه�آزاد�اختصاص�یافت�
استقبال چابهاری ها از فیلم چگونه بود؟

اســتقبال�مــردم�فراتــر�از�چیزی�بــود�که�فکر�
می�کردیم��البته�انتظار�داشتیم�فیلم�ارتباط�خوبی�با�
جوانان�و�اقشار�مختلف�برقرار�کند�اما�چیزی�که�در�
وهله�اول�من�را�شگفت�زده�کرد،�کیفیت�سالن�بود��
برای�ما�خیلی�اهمیت�داشــت�که�کیفیت�نمایش�
از�لحاظ�صدا�و�تصویر�باال�باشــد�که�خوشــبختانه�
این�طور�بود�و�فیلم�با�بهترین�کیفیت�پخش�شــد��
استقبال�از�فیلم�محدود�به�ســاکنان�منطقه�نبود�و�
مردم�شــهر�هم�به�ســالن�آمدند�و�صفر�تا�سکو�را�

دیدند�که�از�این�بابت�بسیار�خوشحالم�
شــما مدت کوتاهی میهمان چابهاری ها بوديد اما 
می خواهم بدانم چه چیز در اين ســفر برای شــما 

جذابیت بیشتری داشت؟
در�چابهار�بیشتر�از�هر�چیز�دیگری،�برایم�خونگرمی�
و�مهربانی�مردم�جذابیت�داشــت��من�با�این�مردم�
لحظه�ای�احســاس�ترس�نکردم��به�نظرم�چابهار�
برای�یک�سفر�دسته�جمعی�زنانه�کامال�امن�است�و�
اگر�نکات�عادی�حفظ�امنیت�در�هر�سفری،�در�سفر�
به�این�شهر�هم�رعایت�شود�نه�تنها�مشکلی�به�وجود�
نمی�آید،�بلکه�می�تواند�بــه�عنوان�یک�مقصد�ویژه�

گردشگری�شناخته�شود�
شــما زمان کوتاهی بــرای تفريــح و بازديد از 
جاذبه های چابهار داشــتید اما سراغ کارگاه های 

تولید صنايع دستی رفتید. چرا؟
دغدغه�شخصی�و�همیشــگی�بنده،�توانمندسازی�
زنان،�حفظ�ســنت�ها�و�تولید�صنایع�دســتی�بومی�
است�و�اتفاق�مهم�ســفرم�به�چابهار�آشنایی�با�این�
مسائل�بود��خیلی�خوشــحالم�که�در�این�چند�روز،�
میهمان�منطقه�آزاد�چابهار�بودم�و�توانستم�امکاناتی�
را�که�در�منطقه�وجــود�دارد،�به�طور�کامل�ببینم�و�
بتوانم�با�آن�چه�که�دغدغه�شخصی�و�همیشگی�من�
است�آشنا�شــوم��برایم�مهم�بود�که�ببینم�زنان�در�
این�جا�چگونه�به�مصاف�مشکالت�می�روند،�چگونه�
هنر�سنتی�خود�را�به�نســل�بعدی�انتقال�می�دهند،�
چه�امکانات�یا�محدودیت�هایــی�دارند�و����دیدن�
این�ها�برایم�جذاب�و�مهم�بود�و�از�این�که�دیدم�این�

بازدید مهتاب کرامتی  از نمایشگاه دائمی صنایع دستی در منطقه آزاد چابهار 
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کســانی�که�بــا�روند�تهیــه�و�تنظیم�اســناد�مالی�در�
شرکت�های�بزرگ�آشــنایی�دارند،�می�دانند�که�یکی�از�
مهم�ترین�مراجع�رسیدگی�به�اسناد�مالی،�مجمع�عمومی�
صاحبان�سهام�اســت��طبق�قانون�تجارت،�شرکت�های�
سهامی�عام�و�خاص�موظفند�هر�ســاله�مجمع�صاحبان�
سهام�را�برگزار�کنند�تا�نحوه�اداره�دارایی�ها،�هزینه�کردها�و�
درآمدها�را�گزارش�کنند��سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�نیز�
به�عنوان�یک�شــرکت�سهامی�که��100درصد�سهامش�
متعلق�به�دولت�است،�وظیفه�دارد�ساالنه�مجمع�عمومی�
خود�را�برگــزار�کند�و�صورت�های�مالــی�را�به�تصویب�

اعضای�مجمع�برساند�
�امــا�علی�رغم�تصریح�قانون،�پیچیدگی�و�گســتردگی�
عملیات�در�سازمان�سبب�شــده�بود�تا�در�گذشته،�روند�
تصویب�صورت�هــای�مالی�با�اختالل�همراه�شــود��این�
بدان�معناســت�که�حساب�های�شــرکت�در�سال�های�
گذشــته�هم�چنان�باز�و�بالتکلیف�بوده�است��این�جاست�
که�اهمیــت�برگزاری�مجمع�عمومی�صاحبان�ســهام�و�
تصویب�صورت�های�مالی�سه�دوره�پیاپی�عیان�می�شود��
به�عبارت�دیگر�با�نظام�مندســازی�امــور�اداری�و�مالی،�
ســازمان�توانســت�صورت�های�مالی�معوق�خود�را�به�
تصویب�مجمع�عمومی�صاحبان�ســهام�خود�برساند�که�
موفقیتی�بزرگ�برای�همکاران�معاونت�توسعه�مدیریت�

تلقی�می�شود�
کم�و�کیف�رســیدن�به�این�نقطه�مطلــوب�را�از�معاون�
توسعه�مدیریت�سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�جویا�شدیم��
دکتر�فرهاد�صدر�در�پاســخ�به�پرسش�»سالم�چابهار«�
از�اقدامات�این�معاونت،�گفــت:�»تالش�کردیم�برنامه�
منســجم�و�هدفمند��18ماهه�ای�را�برای�معاونت�توسعه�
مدیریــت�و�مدیریت�های�تابع�آن�تعریــف�کنیم�و�در�
قالب�نقشــه�راه�از�آن�بهره�ببریم��به�این�منظور��53پروژه�
و�اقدام�عملیاتی�در�پنج�محور�مشــخص،�شــامل�بهبود�
نظام�ها�مدیریتی،�مدیریت�جامع�عملکرد،�توسعه�منابع�
انســانی،�مدیریت�درآمد�و�کنترل�هزینــه�و�در�نهایت�
هوشمندسازی�سازمانی�در�بازه�زمانی�نیمه�دوم�سال��96
و�سال��1397تدوین�شد�که�در�حال�پیگیری�و�اجراست�«

صــدر�افــزود:�»مهم�ترین�

به روز شدن 
اسناد مالی

اولویت�ما�در�ابتدا�مسائل�مالی�
سازمان�بود�که�در�این�بخش�
به�دلیل�شــرایط�موجود�و�
تغییرات�مدیریتی�از�سال��93
تــا��95اقدامات�نهایی�صورت�
نگرفتــه�بــود�و�بــا�وجــود�تهیه�
صورت�های�مالی،�مجمع�ســاالنه�آن�برگزار�نشده�و�این�
مهم�از�سالی�به�سال�دیگر�موکول�شــده�بود�اما�در�دوره�

جدید�و�با�هماهنگی�هایــی�که�با�بخش�های�مربوط�انجام�
دادیم،�توانستیم��صورت�های�مالی�سه�ساله�را�با�تالش�و�
فشار�کاری�مضاعف�و�همکاری�کلیه�واحدهای�سازمانی�
به�سرانجام�برسانیم��خوشــبختانه�این�اقدام�اساسی�در�
پاییز�سال�جاری�به�نتیجه�رســید�و�اکنون�اقدامات�الزم�
برای�بررسی�حساب�های�ســال��96و�تهیه�صورت�های�
مالی�این�سال�در�حال�انجام�اســت�«�او�برگزاری�مجمع�
عمومی�ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�را�گامی�مهم�برای�
شفاف�ســازی�مدیریت�مالی�عنوان�کــرد�و�ادامه�داد:�
»هدف�گذاری�کرده�ایم�که�برای�نخســتین�بار�در�طول�
حیات�سازمان،�در�پایان�بهار��97مجمع�عمومی�صاحبان�
ســهام�برای�رســیدگی�به�صورت�های�مالی�سال��96را�

برگزار�کنیم�«�

معــاون�توســعه�مدیریت�

بودجه ریزی 
شفاف

ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
یکی�دیگر�از�اقدامات�اساسی�
ایــن�معاونــت�را�اصالحیه�
بودجــه�ســال��96و�تنظیم�
بودجه�سال��97سازمان�عنوان�
کرد�و�ادامــه�داد:�»بودجه�باید�در�
قالب�جدول�زمانی�مشــخص�و�بر�اســاس�بخشــنامه�
دبیرخانه�شــورای�عالی�مناطق�آزاد�تنظیم�می�شد�که�با�
وجود�فشردگی�کارها،�این�مهم�نیز�با�همت�همه�همکاران�

سازمان�صورت�پذیرفت�«
صدر�در�خصوص�ویژگی�های�بودجه��96و��97سازمان�
نسبت�به�سال�هاي�قبل�گفت:�»بودجه�سازمان�در�سال��95
معادل��215میلیارد�تومان�بوده�است�که��65درصد�آن�
محقق�شده�بود�و�در�سال��96با�توجه�به�برنامه�ریزی�های�
انجام�شده،�بودجه�سازمان�به�میزان��310میلیارد�تومان�
تصویب�شد�که�با�توجه�به�روند�مناسب�تحقق�برنامه�ها،�
در�اصالحیه�بودجه�پیشنهاد��355میلیارد�تومان�را�ارائه�
کردیم�که�هــم�اکنون�در�مرحله�تصویــب�و�ابالغ�قرار�
دارد�«��او�ادامه�داد:�»معنای�اعداد�ذکر�شــده�این�است�
که�در�سال��1396شــاهد�افزایش��14درصدي�بودجه�
نسبت�به�ســال�قبل�بودیم�و�برای�سال��97نیز�با�توجه�به�
آمادگی�های�موجود�و�اصالح�روندها،�بودجه�سالیانه�را�با�

حدود��60درصد�افزایش�پیشنهاد�داده�ایم�«
�صدر�در�پاسخ�به�پرسش�ما�در�خصوص�اهمیت�رشد�
�60درصدی�بودجــه�گفت:�»نکته�مهم�این�اســت�که�
ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�از�محل�منابع�عملیاتی�خود�
کسب�درآمد�می�کند�بنابراین�افزایش�بودجه�به�معنای�
مثبت�بودن�روند�درآمدزایــی�و�تحقق�منابع�پیش�بینی�

شده�است�«�
به�گفته�صدر،�روند�فزآینده�کسب�درآمدهای�پایدار،�

رشد 60 درصدی بودجه سازمان منطقه آزاد چابهار
معاون توسعه مديريت خبر داد:

�53پروژه�و�اقدام�
عملیاتی�در�پنج�
محور�مشخص،�

شامل�بهبود�نظام�ها�
مدیریتی،�مدیریت�

جامع�عملکرد،�
توسعه�منابع�انسانی،�
مدیریت�درآمد�و�
کنترل�هزینه�و�در�

نهایت�هوشمندسازی�
سازمانی�در�بازه�زمانی�

نیمه�دوم�سال��96و�
سال��1397تدوین�شد�
که�در�حال�پیگیری�و�

اجراست
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فیمابین�سازمان�و�دانشــگاه�بین�المللی�چابهار�و�شرکت�
ســرمایه�گذاری�نیز�صورت�می�گیرد�که�تاثیر�مثبتی�در�

کاهش�زمان�فرآیندهای�درون�سازمانی�دارد�«
دکتر�صدر�با�تاکیــد�بر�ادامه�رونــد�اصالحات�مالی�
و�اداری�گفــت:�»تا�قبل�از�ســال��96بخش�مالی،�بودجه،�
منابع�انســانی،�انبار�و�تدارکات�و����به�شــکل�مستقل�و�
در�قالب�سیســتم�های�تحت�ویندوز�کار�می�کردند�اما�
اکنون�رویکرد�یکپارچه�سازی�سیستم�ها�دنبال�می�شود��
پیش�بینی�می�شود�در�نیمه�اول�سال��97سیستم�مدیریت�
ســازمانی�یکپارچه�که�تحت�وب�عمل�می�کند،�به�شکل�

کامل�استقرار�یابد�«

معاون�توســعه�مدیریت�

جذب حداکثری 
بودجه آموزش

سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�با�
اشــاره�به�اهمیــت�ارتقای�
و�مهارت�هــای� دانــش�
کارکنان�سازمان�گفت:�»در�
بخش�آموزش�منابع�انسانی،�
شاهد�رشد�شــاخص�ها�نسبت�به�
سال�گذشته�هستیم�و�در�ده�ماهه�سال�جاری�بیش�از��85
درصد�بودجه�ای�که�برای�آموزش�منابع�انسانی�در�نظر�
گرفته�شده�بود،�جذب�شده�است�در�حالی�که�این�میزان�
در�کل�ســال�گذشته��65درصد�بوده��هم�چنین�در�سال�
�96از�تعداد�سمینارهای�مدیریتی�کاسته�شد�و�در�مقابل�
کارگاه�ها�و�دوره�های�آموزشــی�بیشتری�برگزار�شد��
اغلب�این�دوره�ها،�تخصصی�بوده�انــد�و�در�حوزه�های�
عملیاتی�تعریف�شده�اند��در�واقع�سعی�کرده�ایم�افزایش�
کیفیت�برنامه�های�آموزشی�را�جایگزین�کمیت�کنیم�«�
او�ادامه�داد:�»بحث�متناسب�ســازی�ســاختار�نیروی�
انســانی�در�مناطق�آزاد�به�شــکل�جدی�در�دبیرخانه�
شورای�عالی�مطرح�است��بر�اساس�این�طرح�از�جذب�
نیروی�مازاد�بر�نیاز�خودداری�می�شــود�و�با�توســعه�
ظرفیت�های�پرســنلی،�از�توانمندی�نیروهای�موجود�

استفاده�بهینه�خواهد�شد�«

کاهش�وابســتگی�به�درآمدهای�حاصل�از�واردات،�سیر�
کاهنده�کمک�هزینه�زیان�سازمان�به�نسبت�سنوات�اخیر�
و�ترکیب�مناسب�تر�اقالم�درآمدی�و�هزینه�های�عملیاتی�
از�دیگر�ویژگی�های�بودجه��97سازمان�است��او�ادامه�داد:�
»عملکرد�مالی�ســازمان�به�صورت�محسوسی�نسبت�به�

بودجه�سال�های�گذشته�بهبود�یافته�است�«

معــاون�توســعه�مدیریت�

تخصیص 
هدفمند منابع 

ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
یکی�از�برنامه�های�اصلی�این�
معاونت�را�تخصیص�هدفمند�
بودجه�عنوان�کــرد�و�افزود:�
»در�ســنوات�گذشته�فرآیند�
تخصیص�بودجه�به�شکل�سه�ماهه�
بود�اما�در�دوره�جدید�برنامه�ای�برای�تخصیص�ماهیانه�
تنظیم�شده�است��در�این�برنامه،�مکانیسم�کارگروه�های�
تخصصی�و�کمیته�تخصیص�به�عنوان�یک�ابزار�مدیریتی�
به�کار�گرفته�می�شود�تا�منابع�را�به�سمت�اولویت�هایی�که�
در�برنامه�ســالیانه�ســازمان�بر�آن�تاکید�شده،�هدایت�

کند�«
صدر�با�بیان�این�کــه�مجموع�ایــن�اقدام�ها،�گام�های�
نخســتین�برای�بودجه�ریزی�عملیاتی�تلقی�می�شــود،�
گفت:�»این�اقدام�ها�در�نیمه�دوم�سال��96با�قوت�بیشتری�
پیگیری�شد�تا�بسترهای�الزم�برای�بودجه�ریزی�عملیاتی�
در�سال��97آماده�شــود�«�صدر�ادامه�داد:�»استقرار�این�
فرآیند�در�سیستم�مدیریت�کالن�منطقه�آزاد�با�حمایت�
و�تاکید�مدیر�عامل�محترم�سازمان،�از�ابتدای�سال��97به�

شکل�جدی�پیگیری�خواهد�شد�«

صدر�درباره�اصالح�فرآیندها�

ادامه روند 
اصالحات اداری

و�شفاف�ســازی�آیین�نامه�ها�و�
مقررات�چنین�توضیح�داد:�
»در�حــوزه�تحــول�اداری�
مهم�تریــن�اولویت،�تنظیم�و�
هدایت�فعالیت�هــای�درون�
�ســازمانی�در�قالب�آیین�نامه�ها�و�
شــیوه�نامه�های�اجرایی�اســت��به�تعبیر�دیگر،�نظام�ها�
مدیریتــی�مدون�مبنای�کار�مــا�در�بخش�های�مختلف�
ســازمان�بوده�که�به�صورت�جدی�در�دســت�پیگیری،�

اصالح،�بازبینی،�استقرار�و�اجرای�کامل�است�«
وی�بهره�گیری�از�فناوری�های�روز�را�یک�الزام�دانست�
و�افزود:�»هوشمندســازی�فرآیندهای�تخصصی�یکی�از�
مطالبات�مدیرعامل�و�شــرکای�تجاری�سازمان�است��
به�این�منظور،�دو�سیســتم�مهم�در�حوزه�شهرســازی�و�
ســرمایه�گذاری�راه�اندازی�شــد��هوشمندسازی�سایر�
حوزه�ها�نیز�در�دستور�کار�است�و�فهرستی�از�نرم�افزارها�
و�ســخت�افزارهای�مورد�نیاز�برای�پاسخ�گویی�بهتر�به�
مراجعان�تهیه�شده�است��هم�چنین�با�هدف�حذف�کاغذ�
از�فرآیندهای�اداری،�پرتال�اتوماسیون�اداری�فعال�شده�
که�در�حال�حاضر�بالغ�بر���500کاربر�دارد�و�خوشبختانه�
در�قالب�همیــن�اتوماســیون،�تعامل�هــا�و�مکاتب�ها�

هدف�گذاری�کرده�ایم�
که�برای�نخستین�بار�در�
طول�حیات�سازمان،�

در�پایان�بهار��97مجمع�
عمومی�صاحبان�سهام�

برای�رسیدگی�به�
صورت�های�مالی�سال�

�96را�برگزار�کنیم
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نماینده�ولی�فقیه�در�اســتان�سیستان�و�بلوچستان�
ادامه�داد:�»استان�ما�با��180هزار�کیلومتر�مساحت،�
بزرگ�ترین�اســتان�کشــور�اســت�و�بیشــترین�
ظرفیت�های�گردشگری�را�دارد�اما�از�این�ظرفیت�ها�
تا�کنون�اســتفاده�بهینه�نشده�اســت��برای�استانی�
کــه��2میلیون�و��700هزار�نفــر�جمعیت�دارد،�باید�

برنامه�ریزی�مدونی�صورت�بگیرد�«
آیت�ا����سلیمانی�به�آغاز�ســاخت�هتل�بین�المللی�
سدس�اشــاره�کرد�و�گفت:�»امروز�شاهد�آن�بودیم�
که�یک�زمین�بالاســتفاده،�تبدیل�به�بســتری�برای�
اجرای�پــروژه�ای�عمرانی،�تفریحی�و�گردشــگری�
برای�استان�و�کشور�می�شود��این�الگو�را�باید�در�همه�
استان�پیاده�سازی�کنیم�تا�محرومیت�را�از�بین�ببریم��
مسأله�این�نیست�که�سرمایه�نداشته�باشیم�بلکه�در�
بسیاری�از�اوقات�ذخیره�سازی�ســرمایه�و�استفاده�

بهینه�از�سرمایه�صورت�نمی�گیرد�«
امــام�جمعه�زاهدان�دلیل�حضــور�خود�در�منطقه�
آزاد�چابهــار�را�پروژه�ای�دانســت�کــه�می�تواند�
شاخص�های�گردشگری�استان�را�باال�ببرد��او�ادامه�
داد:�»ما�مطمئنیم�که�اگر�پروژه�هایی�مثل�هتل�سازی�
در�این�جا�شــکل�بگیرد،�شــاخص�های�گردشگری�
استان�افزایش�می�یابد�و�این�به�معنای�رونق�بیشتر�و�

سرمایه�گذاری�بیشتر�خواهد�بود�«�
نماینده�ولی�فقیــه�در�امور�اهل�ســنت�با�خطاب�
قراردادن�مدیرعامــل�منطقه�آزاد�چابهار�گفت:�»از�
شما�تشــکر�و�قدردانی�می�کنم��از�زمانی�که�شما�در�
سازمان�منطقه�آزاد�مشــغول�به�کار�شده�اید،�رونق�
تولید�و�اشتغال�بیشتر�شــده�و�����البته�این�اقدام�ها�به�

آیت ا... عباس علی ســلیمانی، نماینده ولی فقیه در اســتان سیستان و بلوچستان و 
امام جمعه زاهدان در ســفری کوتاه چابهار، ضمن بازدیــد از پروژه های عمرانی، در 
آیین کلنگ زنی مجهزترین هتل جنوب شــرق کشــور در منطقه آزاد چابهار حضور 
یافت. ایشــان با اشاره به افزایش سرمایه گذاری ها در اســتان، گفت: »جا دارد از همه 
سرمایه گذاران باالخص ســرمایه گذار این پروژه در منطقه آزاد چابهار قدردانی کنم 
چرا که در یک نقطه مهم و استراتژیک سرمایه گذاری کرده اند. مقام معظم رهبری نیز 
از چابهار، به عنوان دروازه اقتصادی کشور یاد کرده اند و این تعبیر هم اهمیت منطقه را 

نشان می دهد.«

باید از انگیزه خدمت 
در مدیریت منطقه آزاد 

چابهار حمایت کنیم

نماينده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان:
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سرمایه�گذاری�دارد�«�
او�افــزود:�»بنده�هم�بــا�بنیاد�برکــت�مکاتباتی�
داشــته�ام�و�تاکید�کرده�ام�که�همه�مسئوالن�باید�به�
فکر�این�منطقه�بوده�و�ایــن�منطقه�را�مورد�حمایت�
خویش�قــرار�دهند��بــه�ویژه�آن�که�مقــام�معظم�
رهبری�شــخصًا�به�این�منطقه�توجــه�خاصی�دارند�
و�حتی�از�اعتبارات�دفترشــان�چیــزی�بیش�از��60
میلیارد�تومان�برای�رشــد�و�توسعه�سواحل�مکران�
اختصاص�داده�اند�و�این�نگاه�بلند�ایشــان�نسبت�به�

آینده�منطقه�است�«�
امام�جمعه�زاهدان�بیان�داشــت:�»گاهی�از�بنده�
سئوال�می�شــود�که�چرا�در�چنین�مراسمی�شرکت�
می�کنم��پاســخ�این�اســت�که�وظیفه�مــا،�در�کنار�
مسائل�فقهی،�عمران�و�شهرسازی�و�آبادانی�است��
وظیفه�ما�فقط�رســیدگی�به�مسائل�فقهی،�حقوقی�یا�
اخالقی�نیست�و�باید�برای�توســعه�منطقه�نیز�فکر�
کنیــم�و�در�کنار�فعاالن�این�عرصه�حضور�داشــته�
باشــیم��بنده�اعتقاد�دارم�آبادانی�و�عمران�منطقه�
مقدم�تر�از�هر�مســأله�دیگری�است�و�بنابراین�فقط�

نظر�بنده�هنوز�کفایت�نمی�کند�و�پاســخ�گوی�حجم�
مشکالت�و�نیازها�نیست�«

آیت�ا����ســلیمانی�افــزود:�»جناب�آقــای�دکتر�
کــردی،�برادر�عزیز�و�انقالبــی�ام�از�فرزندان�همین�
خاک�و�استان�اســت��او�در�خارج�از�استان�در�حال�
فعالیت�مرتبط�با�ســرمایه�گذاری�بــود�و�بنده�بارها�
جویای�این�شدم�که�چرا�در�استان�خودمان�خدمت�
نمی�کنید��خوشــبختانه�امروز�ایشان�سکان�منطقه�
آزاد�را�به�دســت�گرفته�و�با�همان�قوت�و�قدرتی�که�
در�بخش�خصوصی�فعالیت�می�کرد،�برای�توســعه�

منطقه�آزاد�چابهار�اهتمام�دارد�«
و� اقتصــادی� فعــاالن� بــه�شــکایت�ها� وی�
ســرمایه�گذاران�اشــاره�کرد�و�ادامه�داد:�»سیستم�
اداری�ما�دچار�اشــکاالتی�است�که�کارهای�مملکتی�
ما�را�فلج�کرده�و�متاسفانه�رویه�و�کارهای�مان�مطابق�
با�روح�انقالب�اســالمی�و�رهنمــودات�مقام�معظم�
رهبری�پیش�نمی�رود��ما�انقالبــی�انجام�دادیم�که�
در�دنیا�بی�نظیر�بود،�ولی�امــروز�رنج�مردم�اقتصاد�
و�معیشت،�درآمد،�اشــتغال�و�زندگی�مادی��است��
درست�است�که�مردم�برای�اقتصاد�انقالب�نکردند�
و�انقالب�ما�اعتقادی،�اخالقــی�و�دینی�بود�اما�نباید�
از�معیشــت�مردم�غفلت�کرد�و�نسبت�به�رنج�آنان�

بی�تفاوت�بود�«�
�نماینده�ولی�فقیه�در�سیســتان�و�بلوچستان�گفت:�
»خداوند�ایــن�فرصت�را�در�اختیار�شــما�قرار�داده�
که�در�این�سرزمین�بکر�و�دســت�نخورده�به�مردم�
خدمت�کنیــد�و�آرمان�های�انقــالب�را�جامه�عمل�
بپوشــانید،�به�خصوص�در�این�استان�که�قومیت�ها�و�

مذاهب�مختلف�در�کنار�هم�زندگی�می�کنند�«
او�ادامه�داد:�»هر�کجای�استان�کار�اقتصادی�انجام�
گرفته،�نماد�وحدت�بوده�و�شــیعه�و�ســنی�برادروار�
با�هم�ســرمایه�گذاری�کرده�و�با�هــم�کار�می�کنند��
بنابراین�دســتگاه�های�اجرایی�باید�همه�شــرایط�را�
برای�عمران�و�آبادی�منطقه�آماده�کنند��باید�در�هر�
شرایطی�از�سرمایه�گذاران�بخش�خصوصی�حمایت�

شود�«�
آیت�ا����ســلیمانی�به�آیات�و�روایات�معتبر�درباره�
اهمیت�عمران�اشــاره�کــرد�و�افــزود:�»اقدامات�
عمرانی�و�توسعه�ای،�همان�حیات�جاوید�است�چون�
برکات�آن�برای�همیشــه�جاری�است�و�همه�نسل�ها�
را�منتفع�می�کنــد��بدانید�که�چه�در�بخش�خصوصی�
و�چه�در�بخــش�دولتی،�هر�قدمی�که�برای�توســعه�
برمی�دارید،�حکم�خیر�مکــرر�را�دارد�و�نزد�خداوند�

مأجورید�«
نماینده�ولی�فقیه�در�امور�اهل�ســنت�در�ادامه�به�
پتانســیل�های�جنوب�بلوچستان�اشاره�کرد�و�گفت:�
»برای�آینده�کشــور�و�بــرای�رونق�اقتصــاد،�باید�
ســرمایه�گذاری�های�عظیمی�در�این�منطقه�صورت�
بگیرد��به�همین�دلیل�اســت�که�مقام�معظم�رهبری�
موضوع�توسعه�ســواحل�مکران�را�مطرح�کرده�اند��
معنای�تاکیدات�ایشان�این�است�که�امنیت�این�جا�از�
همه�جا�باالتر�اســت�و�آمادگی�باالیی�برای�توسعه�و�
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بــرای�کلیدخوردن�ایــن�پروژه�عظیم�بــه�چابهار�
آمده�ام�«

آیت�ا����ســلیمانی�گفت:�»اولین�وظیفــه�بنده�به�
عنوان�نماینده�مقــام�معظم�رهبری�در�سیســتان�
و�بلوچســتان�این�اســت�که�هر�کجا�ببینم�هر�کسی�
برای�ســرمایه�گذاری�آمادگــی�دارد،�با�هر�امکانی�
که�در�اختیار�دارم،�او�را�حمایــت�کنم��می�بینیم�که�
برادرمان�جناب�آقــای�دکتر�کردی،�انگیزه�خدمت�
دارد�و�بنابراین�از�ایشــان�حمایــت�می�کنم�و�وظیفه�

خود�می�دانم�که�مدافع�چنین�اندیشه�هایی�باشم�«
او�بــه�وضعیت�صنعت�گردشــگری�در�کشــور�
نیز�اشــاره�کرد�و�ادامه�داد:�»در�شــمال�کشــور�
ظرفیت�های�گردشگری�اشــباع�شده�ضمن�آن�که�
گردشــگری�در�آن�منطقه�حداکثر�دو�فصلی�است�
اما�چابهار�در�تمام�ســال،�هوای�بهاری�دارد�و�هیچ�
زمســتانی�ندارید��بنابراین�می�توانید�هتلی�بسازید�
که�در�همه�فصل�ها�گردشــگر�می�پذیرد�و�این�اتفاق�

مبارکی�است�«�
آیت�ا����ســلیمانی�اضافه�کرد:�»بایــد�برای�همه�
تبیین�کرد�که�ســاخت�یک�هتل�اســتاندارد�چقدر�
می�تواند�ارزش�افزوده�ایجاد�کند؟�چقدر�اشــتغال�
درست�می�کند؟�چقدر�در�رونق�اقتصاد�محلی�موثر�
اســت؟�چقدر�فرهنگ�منطقه�را�بهبود�می�دهد�و����
مهم�تر�از�همه�این�اســت�که�اجرای�چنین�پروژه�ای�
نشــانه�وجود�امنیت�در�این�جا�اســت��بنابراین�باید�
دست�کســی�که�پروژه�ای�با�این�عظمت�را�در�دست�

ساخت�دارد،�بوسید�و�حمایتش�کرد�«�
نماینده�رهبری�نظام�در�استان�گفت:�»هنگامی�که�
چنین�پروژه�هایی�ساخته�شــود،�فرهنگ�ها�متحول�
می�شــود،�نگاه�ها�تغییر�پیدا�می�کند،�اشــتغال�زایی�

هم�صــورت�می�پذیــرد�و�حتما�دیگــران�هم�برای�
ســرمایه�گذاری�در�منطقه�ترغیب�خواهند�شد��به�
همین�دالیل،�باید�برای�جذب�ســرمایه�گذار�تالش�
کرد��باید�سرمایه�داران�ایرانی�در�خارج�از�کشور�را�
تشــویق�و�دعوت�به�سرمایه�گذاری�در�داخل�کشور�

کرد�و�سپس�ایشان�را�مورد�حمایت�قرار�داد�«�
او�ادامه�داد:�»آن�هــا�هم�هنگامی�کــه�می�بینند�
مورد�اســتقبال�قرار�گرفته�اند�و�دولت�در�کنارشان�
ایســتاده،�مطمئنًا�به�ســرمایه�گذاری�در�کشــور�
خودشان�عالقه�مند�می�شوند�و�برای�این�مهم�اقدام�

می�کنند�«
آیت�ا����سلیمانی�افزود:�»تنگ�نظری�را�هم�باید�از�
خودمان�دور�کنیم��فرقی�نمی�کند�که�ســرمایه�گذار�
از�چه�مذهبی�باشــد��حضــور�او�در�عرصه�عمران�و�
آبادانــی،�یک�پیــام�دارد�و�آن�دلدادگــی�به�میهن�
و�کشــور�خویش�اســت��هر�کس�در�هر�گوشه�این�
مملکت�ســرمایه�گذاری�کند،�معلوم�اســت�که�به�

کشور�و�ملت�خود�عالقه�مند�است�«�
نماینده�ولی�فقیه�در�سیســتان�و�بلوچســتان�در�
پایــان،�ضمن�تقدیر�از�همه�کســانی�کــه�به�مردم�
شــریف�چابهار�خدمت�می�کنند،�گفت:�»هرگاه�از�
بنده�در�هر�قســمتی�کاری�بر�بیاید�برای�این�پروژه�
و�ســایر�پروژه�ها�و�اقدامات�عمرانی،�تمام�تالشم�را�
خواهم�کرد�تا�به�سرانجام�برسد�و�این�را�برای�خودم�
یک�تکلیف�می�دانم��هر�کجا�مشــکلی�وجود�داشته�
باشــد،�مورد�پیگیری�اینجانب�قرار�خواهد�گرفت�
و�مخلصانه�در�خدمت�هســتم�و�پیگیــری�خواهم�
کرد��امیدوارم�این�فضــای�همدلی�و�همکاری�برای�
خدمت،�چهره�اســتان�را�متحول�کند�و�محرومیت�را�

از�چهره�این�منطقه�محو�کند�«

هتل�پنج�ستاره�سدس�
با�سرمایه�گذاری��400
میلیارد�تومانی�بخش�
خصوصی�با�زیر�بنای�

�102هزار�مترمربع�در�
�2بلوک��Aو�Bدر�مدت�
�60ماه�به�بهره�برداری�
می�رسد��بلوک���Aبا�زیر�
بنای��88هزار�مترمربع�

شامل�رستوران،�
مجموعه�ورزشی،�سینما،�

پارکینگ��شهربازی�
در��23طبقه�است��برج�
هتل�در��14طبقه�ساخته�

می�شود�که�شامل�
�88اتاق،��44سوئیت�
و��8رویال�سوئیت�با�

زیربنای��42هزار�و��400
مترمربع�است
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و�افزود:�»مهم�تریــن�اقدام�ما�برای�کاهش�هزینه�های�
حمل�ونقل،�مشــارکت�در�تاســیس�یــک�ایرالین�
اختصاصی�بوده�اســت�«�او�گفــت:�»از�چند�ماه�پیش�
با�فعــاالن�بخش�خصوصی�وارد�مذاکره�شــدیم�و�در�
نهایت�با�ایرالین�جدیدالتاســیس�آساجت�به�توافق�
رســیدیم��اکنون�این�ایرالین�به�صورت�رسمی�ثبت�
شــده�و�فعالیت�های�اداری�خود�را�آغاز�کرده�است�«�
او�ادامه�داد:�»گام�بعدی،�خرید�ســه�فروند�هواپیمای�
اختصاصی�برای�این�ایرالین�اســت�که�مذاکرات�آن�
آغاز�شده�و�بر�اساس�برنامه�ریزی�های�صورت�گرفته،�

آساجت�در�بهار��97عملیاتی�می�شود�«
مدیرعامل�ســازمان�منطقــه�آزاد�چابهار�اضافه�
کرد:�»گردشــگری�چابهار�را�با�ســاخت�چند�هتل�و�
اقامتگاه�اســتاندار�و�عملیاتی�کردن�ایرالین�آساجت�
متحول�می�کنیــم�«�او�در�ادامه�به�مزایــا،�امتیازات�و�
معافیت�های�در�نظر�گرفته�شده�برای�سرمایه�گذاران�
اشــاره�کرد�و�گفت:�»مطالعات�فنی�و�اقتصادی�برای�
بیش�از��80بســته�ســرمایه�گذاری�در�منطقه�آزاد�
چابهار�در�حال�انجام�اســت�و�امید�داریم�با�معرفی�این�
بسته�ها،�شاهد�رونق�بیشتر�سرمایه�گذاری�در�منطقه�

باشیم�«

اعــالم�خبرهای�امیدبخــش�درباره�چشــم�انداز�
گردشگری�ســواحل�مکران،�مراسم�کلنگ�زنی�هتل�
ُســُدس�در�منطقه�آزاد�چابهار�را�از�برنامه�های�مشابه�

متفاوت�کرد��
در�ابتدای�این�مراسم�که�با�حضور�آیت�ا����عباس�علی�
ســلیمانی،�نماینده�مقــام�معظم�رهبری�در�اســتان�
سیســتان�و�بلوچســتان،�فرماندار�چابهار،�جمعی�از�
مقامات�محلی،�اعضای�هیات�مدیره�ســازمان�منطقه�
آزاد�و�فعاالن�بخش�خصوصی�برگزار�شــد،�نماینده�
سرمایه�گذار�و�گروه�ســازنده�به�ارائه�گزارشی�درباره�
خصوصیات�و�ویژگی�های�این�پروژه،�مطالعات�بازار،�

زمان�بندی�فازهای�اجرایی�و����پرداخت��
در�ادامه،�عبدالرحیم�کــردی،�رئیس�هیات�مدیره�
و�مدیرعامل�ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�در�سخنان�
کوتاهی،�ضمــن�خیرمقدم�بــه�میهمانان�مراســم،�
برنامه�های�در�دســت�اجرا�در�حوزه�گردشــگری�را�
تشریح�کرد��او�گفت:�»چابهار�با�داشتن�جاذبه�های�بکر�
طبیعی�و�تاریخی،�قابلیت�جذب�میلیونی�گردشگران�
داخلی�و�خارجی�را�دارد�و�در�سال�های�اخیر�نیز،�تقریبا�
هر�سال�بر�حجم�بازدیدکنندگان�از�این�منطقه�افزوده�
می�شــود�«کردی�ادامه�داد:�»با�این�همــه�و�با�توجه�
بــه�قابلیت�ها�و�پتانســیل�های�موجــود�برای�جذب�
گردشــگر،�میزان�ســفرهای�تفریحی�به�این�منطقه�

رضایت�بخش�نیست�«
مدیرعامل�سازمان�به�مطالعات�صورت�گرفته�برای�
یافتن�دالیل�این�نقیصه�اشاره�کرد�و�افزود:�»تقریبا�همه�
یافته�ها�و�پیمایش�ها�نشان�می�دهد�یکی�از�اصلی�ترین�
دالیل�عدم�توفیق�چابهار�در�جذب�گردشــگر،�هزینه�

باالی�سفر�به�این�منطقه�است�«
او��افزود:�»هزینه�های�باالی�ســفر�به�چابهار،�موجب�
نارضایتی�شهروندان�و�گردشگران�شده�است�و�نظر�به�
این�که�چابهار�به�عنوان�نگین�شــرق�و�منطقه�آینده�دار�
اقتصاد�کشــور�محســوب�می�شــود،�جلب�رضایت�
سرمایه�گذاران�و�گردشگران�با�ارزان�سازی�سفر�جزو�
اولویت�های�ســازمان�قرار�گرفته�است�و�در�این�راستا�

اقداماتی�را�صورت�داده�ایم�«
کردی�گفــت:�»یکی�از�اصلی�تریــن�اقدامات�برای�
ارزان�سازی�ســفر�به�چابهار،�کاهش�نرخ�حمل�ونقل�و�

اقامت�است�«�
کردی�در�ادامــه�از�صدور�موافقــت�اصولی�برای�
ساخت�چند�باب�هتل�در�منطقه�آزاد�چابهار�خبر�داد�

تحول در گردشگری 
با ساخت هتل و ثبت ایرالین

عبدالرحیم کردی در آيین کلنگ زنی هتل سدس مطرح کرد 

در�بخش�زیرین�هتل،�
مجموعه�ای�با�زیر�بنای�
�43هزار�و��400متر�

مربع�تاسیس�می�شود�
بلوک��Bهتل�سدس�در�
مجموع��14هزار�و��200
مترمربع�زیربنا�دارد�
و�کاربری�های�انبار،�

پارکینگ،�واحد�تجاری�
رستوران�و�فودکورت�
در�آن�پیش�بینی�شده�

است
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اوایل�تابستان�سال�گذشته،�بهره�برداری�از�سالن�ورزشی�
»ورنا«�هم�زمان�با�برگزاری�مســابقات�بین�المللی�کشتی�
آزاد�نوجوانان�جهان،�اثبات�کرد�شهرستان�چابهار�ظرفیت�
بزرگی�در�توسعه�ورزش�قهرمانی�کشور�دارد��آن�نخستین�
تجربه�میزبانی�از�یک�رویداد�بین�المللی�ورزشــی،�در�کنار�
اســتقبال�مردم�و�پوشش�رسانه�ای�شــگفت�انگیزی�که�
چابهار�را�برای�چند�روز�در�صدر�رسانه�های�کشور�نشاند،�
دســت�اندرکاران�ســازمان�منطقه�آزاد�را�بر�آن�داشت�
که�ایجاد�یک�دهکده�ورزشــی�را�از�یک�ایده�دور�و�دراز�به�
پروژه�ای�عینی�و�اجرایی�بدل�کنند��اتفاق�ناگوار�درگذشت�
یکی�از�کریکت�کاران�چابهار�به�دلیل�فقدان�زمین�استاندارد�
برای�این�ورزش�محبوب�هم�بــه�موتور�محرک�دیگری�
بدل�شــد�که�به�مطالبه�نوجوانان�و�جوانان�چابهار،�پاسخی�
درخور�داده�شود��بنابراین�ساخت�یک�استادیوم�کریکت�
به�عنوان�فاز�نخســت�آن�دهکده�ورزشی،�هدف�گذاری�
شد���برای�رسیدن�به�این�هدف،�تجهیز�منابع�گسترده�ای�
صورت�گرفت�و�از�جمله،�یک�مشــاور�صاحب�صالحیت�
برای�مطالعه�و�طراحی�دهکده�المپیک�منطقه�آزاد�انتخاب�
شــد��هم�زمان�رئیس�هیات�مدیره�و�مدیرعامل�سازمان�
نیز�با�اعالم�ساخت�استادیوم�استاندارد�کریکت�در�جمع�
اصحاب�رسانه،�این�پروژه�را�در�مسیری�غیرقابل�بازگشت�
قرار�داد��با�آغاز�زمســتان،�مشــاور�پروژه�در�جلسه�ای�با�
حضور�اعضای�هیات�مدیره�و�کارشناسان�سازمان،�نتایج�
مطالعه�خود�را�به�بحث�گذاشت�و�از�نقشه�دهکده�المپیک�
چابهار�رونمایی�کرد��آن�چه�از�نظر�می�گذرانید،�خالصه�ای�
از�مطالعات�و�یافته�های�مشــاور�اســت����بندر�چابهار�به�

سبب�قرار�گرفتن�در�نزدیکی�منطقه�استوایی،�از�تغییرات�
دمای�اندکی�در�فصول�مختلف�ســال�برخوردار�است�و�
هم�چون�بهشتی�از�ناشناخته�هاســت�که�هر�گردشگری�
را�شــیفته�زیبایی�هایش�می�کند��بندر�زیبای�چابهار�شاید�
در�نخستین�نگاه،�ناحیه�ای�محروم�به�نظر�آید�اما�واقعیت�
آن�است�که�دارای�بهترین�کرانه�اقیانوسی�و�معتدل�ترین�
هوای�جنوب�کشور�است�و�پتانسیل�های�بسیار�باالیی�در�
گونه�های�مختلف�تفریح�و�جذب�توریست�دارد����صنعت�
جهانگردی�که�رویدادی�صنعتی،�گســترده،�جهانشمول�
و�در�حال�رشد�اســت�می�تواند�نمودهای�اقتصادی�مهمی�
برای�ورزش�و�مسابقات�ورزشی�به�ارمغان�بیاورد�که�منافع�
حاصل�از�سفر�و�جهانگردی�نیز�نصیب�کشورهای�میزبان�
می�شود��گردشگري�ورزشي�می�تواند�شرایط�مطلوب�تر�و�
مناسب�تری�را�به�لحاظ�فرهنگي�و�ارزشي،�نسبت�به�دیگر�
انواع�گردشگري،�ایجاد�کند���برگزاري�رویدادهاي�ورزشي�
به�طور�گسترده�ای�در�رشد�و�پیشــرفت�محل�برگزاري�
این�رویدادها�مؤثر�واقع�می�شــود�و�این��یکی�از�مؤثرترین�و�
باارزش�ترین�روش�ها�براي�توسعه�اقتصادي�کشورهاست�
که�با�حضور�بخش�خصوصی�و�ایجاد�زمینه�مشارکت�آنان�
و�هم�چنین�ایجاد�زمینه�مشــارکت�سرمایه�گذار�خارجی،�
رشد�اقتصادی�بسیار�چشــمگیری�در�پی�خواهد�داشت���
گردشگري�ورزشي�پدیده�ای�چندبعدی�است�که�موفقیت�
در�بهره�برداری�از�آن�مستلزم�بهبود�شرایط�عمومي�کشور،�
ثبات�اقتصادي�اجتماعي�و�گسترش�و�تقویت�زمینه�های�
مربوط�به�گردشگري�ورزشي�از�جمله�گسترش�و�توسعه�
تفریحگاه�های�ورزشي،�ایجاد�تسهیالت�ورزشي�مناسب�
و�استاندارد�در�محل�جاذبه�های�طبیعي�کشور،�برگزاري�
جشــنواره�بازی�های�بومي�محلي�در�دامنه�های�طبیعي،�
ارتقاي�ســطح�کیفي�خدمات�در�این�مراکز�و����است��نکته�
مهمي�که�در�زمینة�تقویت�و�توســعه�گردشگري�ورزشي�
باید�مورد�تأکید�قرار�بگیرد،�ایجاد�نگرش�صحیح�نسبت�به�
مقوله�گردشگري�ورزشي�در�جامعه،�وجود�دیدگاه�واحد�در�
رده�های�مختلف�هرم�مسئوالن�و�درک�و�تفاهم�مشترک�
آن�ها�در�زمینة�اهمیت�و�جایگاه�گردشــگري�ورزشي�در�

توسعه�گردشگري�کشور�است��
بر�مبنای�مطالعات�صورت�گرفته؛�تقویت�زیرساخت�های�
گردشگری�و�توســعه�توان�اقتصادی�منطقه�از�مهم�ترین�
عوامل�مؤثر�در�توسعه�گردشگری�منطقه�آزاد�چابهار�است�
و�در�این��بین�بایــد�عوامل�دیگری�چون�تجهیز�جاذبه�های�
گردشــگری،�حمایت�بخش�های�خصوصــی،�آموزش�
نیروی�انســانی�متخصص،�تقویت�تبلیغات�و�از�بین�بردن�
تصویر�ذهنی�نامناسب�گردشگران�نیز�مدنظر�قرار�گیرند��
با�توجه�به�این�عوامل،�گردشــگری�می�تواند�به�عنوان�یکی�
از�راهبردهای�برتر�برای�توســعه�چابهار�مطرح�شود�که�
دســتیابی�به�اهداف�منطقه�آزاد،�رونق�اقتصادی،�توسعه�
پایدار،�ارتباط�فرهنگی،�افزایش�رفاه�اجتماعی�و�شــکوفا�

شدن�استعدادهای�منطقه�ای�را�به�همراه�دارد�
در�راســتای�نیل�به�این�اهداف،�ســازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�زمینی�به�مســاحت��40هکتار�را�برای�رشته�های�
مختلف�ورزشی�در�قالب�یک�دهکده�ورزشی�در�نظر�گرفته�
که�در�فاز�اول،�ســالن�ورزشی�سرپوشــیده�ای�با�ظرفیت�
�2هــزار�نفر�با�زیربنای�پنج�هــزار�و��727مترمربع�در�آن�

 رویایی که دست یافتنی شد

گزارشی از ظرفیت سازی منطقه آزاد 
برای افق المپیک 2022 با يک دهكده ورزشی مدرن
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فضاها و رشته های ورزشی در نظر گرفته شده دهكده 
الم پیک :

با�توجه�به�اهداف�پروژه�و�کارآمدی�آن�نسبت�به�تأمین�نیاز�
استفاده�کننده�از�آن،�نیاز�موبرمی�بر�ایجاد�زمینی�مشتمل�از��
ورزش�های�اصلی�و�بین�المللی�مدنظر�قرارگرفته�و�در�ذیل�

اشاره�مختصری�به�این�عملکردها�شده�است:
gg�،ســالن�چندمنظوره�)فوتســال،�هندبال،�والیبال

بسکتبال�و�بدمینتون(�
ggاســتادیوم�فوتبال�و�پیســت�دوومیدانی�)شامل�

گرادن�ها�و�زمین�چمن�طبیعی(
ggاســتادیوم�کریکت�)شــامل�گرادن�و�زمین�چمن�

طبیعی(
gg)سالن�ورزش�های�تشکی�)رزمی
ggسالن�مجموعه�ورزش�های�آبی
ggزمین�های�تمرین�ورزشی)�فوتبال�و�کریکت�شامل�

پیچ�های�تمرینی
ggزمین�های�روباز�)�بســکتبال،�اســکواش،�هندبال�

فوتبال�گل�هندبالی،�تنیس،�والیبال�(
ggزمین�ماســه�ای�)مخصوص�بازی�های�ســاحلی�

فوتبال،�والیبال�و�����(�
ggزمین�مینی�گلف�یا�پینت�بال
ggپیست�کارتینگ�
ggپیست�اسکیت�و�بی�ام�ایکس
ggبیلیارد�،�بولینگ�
ggسالن�بدنسازی
ggاسکواش�و�تنیس�روی�میز�سالنی
ggمسیر�پیاده�روی�و�دوچرخه�سواری
ggپاراگالیدر�و�موتور�کایــت)در�صورت�امکان�در�

خارج�از�سایت�بر�روی�تپه�های�مجاور
ggساختمان�اداری�سالن�همایش�ها�فضای�آموزشی�

فروشگاه�)صنایع�دستی�و�محصوالت�ورزشی(
gg)���فضای�اقامتی)�هتل�4یا��5ستاره
ggکافی�شاپ�رستوران
ggفضاهای�خدماتی�)نمازخانه،�ســرویس�بهداشتی�

عمومی،�اتاقــک�باغبانی�و�تجهیــزات�مجموعه،�
نگهبانی�مجموعه

ggفضای�خدمات�اضطراری�)اورژانس،�آتش�نشانی�
و����(�

gg)����تأسیسات�زیربنایی�)پست�برق،�منبع�آب�و�
gg)پارکینگ�)سواره�و�اتوبوس

احداث�شــده�اســت���از�آن�جا�که�بیش�از��80درصد�ملی��
پوشان�ورزش�کریکت�ایران�در�همه�رده�های�سنی�ساکن�
شــهرهای�چابهار،�کنارک�و�نیک�شهر�هستند،�راه�اندازی�
یک�اســتادیوم�با�اســتاندارد�روز�جهان�برای�برگزاری�
تورنمنت�های�آســیایی�و�بین�المللــی�می�تواند�عالوه�بر�
ارتقای�توان�ورزشکاران�بومی،�زمینه�برگزاری�رقابت�های�
لیگ�استانی،�کشوری�و�بین�المللی�را�مهیا�کند�و�از�حوادث�
دلخراشــی�چون�حادثه�تابستان��96)که�در�اثر�نبود�زمین�
استاندارد�پیش�آمد(�اجتناب�شــود��بنابراین�در�فاز�دوم،�
ورزشگاه�اختصاصی�کریکت�با�اســتانداردهای�روز�دنیا�
طراحی،�اجرا�و�تجهیز�می�شود�و�در�مراحل�بعدی�بر�اساس�
اولویت�بندی،�مابقی�فضاها�اجرا�می�شــوند��این�مجموعه�
تحت�عنوان�دهکده�توریســتی�ورزشی،�زمینه�ساز�جذب�
تیم�های�ملی�کشورهای�همسایه�برای�برگزاری�اردوهای�
تمرینی�و�تورنمنت�های�ورزشــی�می�شود��ضمنا�در�تنوع�
کاربری�ها،�افق�طرح�یعنی�جام�جهانی��2022در�کشــور�
قطر�مد�نظر�بوده��و�تالش�شده�به�محیطی�همساز�و�مشابه�
با�اقلیم�آن�منطقه�دست�یابیم�تا�زمینه�برای�جذب�تیم�های�
شرکت�کننده�و�برگزاری�اردوهای�تدارکاتی�فراهم�شود�

اهداف، ضرورت ها و الزامات ايجاد طرح:
ggنیاز�به�ایجاد�فضای�مناسب�و�در�شأن�و�اعتبار�منطقه�

جهت�ورزش�های�بومی�و�منطقه�ای
ggفراهم�نمودن�امکانات�مناســب�توریستی،�تفریحی�

و�ورزشــی�در�مقیاس�بین�المللی��و�جذب�توریســم�
ورزشی

ggاســتفاده�به�موقــع�از�ظرفیت�هــای�منطقه�جهت�
رخدادهای�ورزشی�معتبر�جهانی�)�به�ویژه�جام�جهانی�
�2020قطر(�و�هم�چنین�برگزاری�مسابقات�بین�المللی�

ggظرفیت�و�پتانســیل�باالی�مجموعه�در�پاسخگویی�
به�نیازهای�ورزشــی�-�تفریحی�ساکنین�منطقه�آزاد�
چابهــار�)به�ویــژه�در�ورزش�کریکت(�و�توریســم�

ورزشی�
ggاســتفاده�از�عناصر�کارآمد�معمــاری�بومی�و�حفظ�

اصالت�و�هویت�
ggحضور�بخش�خصوصی�و�ایجاد�زمینه�مشارکت�آنان�

به�ویژه�سرمایه�گذار�خارجی
ggعدم�وجود�مجموعه�ورزشــی�در�محدوده�)پاسخ�گو�

نبودن�مناســب�از�نظر�کیفی�و�کمــی�برای�تقاضای�
گردشگران�و�ورزشــکاران�خارجی�و�حتی�داخلی�و�

کمبود�فضایی�ورزشی�مطابق�سرانه�ورزشی(
ggدارا�بودن�قابلیت�ها�و�امکانات�ســرمایه�گذاری�در�

منطقه�آزاد�چابهار�)دستیابی�سریع،�آسان�و�ارزان�به�
بازارهای�منطقه�ای�و�جهانی�از�طریق�جاده�ای،�ریلی،�
دریایی�و�هوایی�و�هم�چنین�زیرساخت�های�صادرات،�

واردات�و�ترانزیت�کاال(
ggکمک�به�انســجام�اماکن�ورزشی�و�جذب�توریسم�از�

طریق�جاذبه�های�گردشــگری�و�تاریخی�با�توجه�به�
پتانسیل�های�منطقه�و�احداث�مجتمع�های�گردشگری�

ورزشی�مناسب�تورنمنت�های�ورزشی
ggکمبود�فضاهای�اقامتی�و�هتل�مناســب�با�شــرایط�

بین�المللی

این�مجموعه�تحت�
عنوان�دهکده�توریستی�

ورزشی،�زمینه�ساز�
جذب�تیم�های�ملی�
کشورهای�همسایه�

برای�برگزاری�اردوهای�
تمرینی�و�تورنمنت�های�
ورزشی�می�شود��ضمنا�
در�تنوع�کاربری�ها،�افق�
طرح�یعنی�جام�جهانی�
�2022در�کشور�قطر�
مد�نظر�بوده��و�تالش�

شده�به�محیطی�همساز�
و�مشابه�با�اقلیم�آن�
منطقه�دست�یابیم�
تا�زمینه�برای�جذب�

تیم�های�شرکت�کننده�
و�برگزاری�اردوهای�
تدارکاتی�فراهم�شود
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مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ِویژه اقتصــادی از امضای 
قراردادهای جدید سرمایه گذاری به ارزش 4.5 میلیارد دالر دراین مناطق خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان »مرتضی بانک« در حاشیه نشست شورای معاونین، 
مشاورین، مدیران عامل سازمان مناطق آزاد در محل فرودگاه امام خمینی )ره( در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد: »پس از برجام، از ترکیه، چین، ایتالیا، کره جنوبی و فرانســه در 
مناطق آزاد در حوزه بنگاه های کوچک و متوســط سرمایه گذاری شده است. در چهار 
سال اخیر 4.5 میلیارد دالر در مناطق آزاد سرمایه گذاری مصوب شده که 900 میلیون 

دالر آن به مرحله اجرا و عملیاتی رسیده است.

مشاور�رئیس�جمهوری�با�بیان�این�که�فعالیت�های�
اقتصادی�در�کشور�در�بعد�بین�المللی�در�چارچوب�
رقابت�ســالم�و�آزاد�انجام�می�شــود،�تصریح�کرد:�
»ریشــه�فعالیت�مناطق�آزاد،�فعالیت�اقتصادی�بر�
اساس�همکاری�و�مشــارکت�با�کشورهای�همسایه�
است��امروز�در�مناطق�آزاد،�همکاری�های�مختلفی�
با�کشــورهای�همجوار�آغاز�شــده�و�ظرفیت�های�
توسعه�همکاری�میان�این�مناطق�با�بازار�کشورهای�
هدف�وجــود�دارد��رقیــب�اصلی�مناطــق�آزاد،�
کشورهایی�هستند�که�بتوانند�جدی�تر�و�گسترده�تر�
�بــه�توســعه�همکاری�هــای�بین�المللــی�اهتمام�

ورزند�«�
مشــاور�رییس�جمهــوری�یــادآور�شــد�که�با�
همکاری�وزارت�امور�اقتصادی�و�دارایی�و�ســازمان�
ســرمایه�گذاری�های�خارجی�توافق�های�خوبی�برای�
جذب�ســرمایه�های�جدید�در�مناطق�آزاد�انجام�شده�
اســت��بانک�ابراز�امیدواری�کرد�کــه�مناطق�آزاد�
بتوانند�از�سهم��30میلیارد�دالر�فاینانس�جدید�تعیین�
شده�برای�ایران�بهره�برداری�مناسب�را�داشته�باشند�
او�هم�چنین�تاکید�کرد:»امتیازاتــی�را�که�قانون�در�
مناطق�آزاد�برای�فعالیت�های�اقتصادی�در�نظر�گرفته�
برای�ســرمایه�گذاران�دراین�مناطق�اعمال�خواهیم�
کرد�که�شــامل�معافیت�مالیاتی�و�عوارض�گمرکی�به�
مدت��20ســال،�تردد�بالمانع�اتباع�خارجی�در�حوزه�
مناطق�آزاد�و�اختصاص�زمین��100درصد�رایگان�به�

سرمایه�گذاران�است�«
مرتضــی�بانک�در�ادامه�از�اتمــام�تدوین�آیین�نامه�
تأســیس�بانک�های�خارجی�در�مناطق�آزاد�و�ارسال�
آن�به�شورای�اقتصاد�خبر�داد�این�مقام�مسئول�ادامه�
داد:»با�تصویب�ایــن�آیین�نامه�امــکان�ایجاد�بانک�

خارجی�در�مناطق�آزاد�فراهم�خواهد�شد�

دبیر�شــورای�عالی�مناطق�

نگران آینده 
مناطق آزاد نیستم

آزاد�و�ویژه�اقتصادی�کشور�
در�روزهای�پایانی�بهمن�ماه�
به�استان�آذربایجان�شرقی�
رفت�و�در�مراســم�تودیع�و�
معارفه�مدیرعامل�ســازمان�
منطقه�آزاد�ارس�شــرکت�کرد��
مرتضی�بانک�در�این�جلسه�تاکید�کرد:�»نگران��آینده��
فعالیت�مناطق�آزاد�نیستم،�معتقدم�با�تکیه�بر�مقررات�
می�توانیم�حرکات�سازنده���شروع�شده�را،�ادامه�دهیم�«�
به�گزارش�ایســنا��او�فعاالن�اقتصــادی�را�مهم�ترین�
سرمایه��مناطق�آزاد�دانست�و�گفت:�»مناطق�آزاد�باید�
امنیت�فعالیت�سرمایه�گذاران�را�فراهم�کنند�تا�آنان�با�
خیال�راحت�در�چارچوب�قانون،�کارهای�اقتصادی�شان�
را�انجام�دهند�«��او�با�بیان�این�که�ایران�کشــور�مستقلی�
اســت،�تصریح�کرد:»�در�عین�حال�به�توسعه��روابط�و�
تکنولــوژی�و�فناوری�روز�هم�نیــاز�داریم�که�البته�این�

موضوع�استقالل�کشورمان�را�خدشه�دار�نمی�کند�«

بانک�در�بخــش�دیگری�از�

مناطق آزاد باید 
برند شوند

سخنان�خود�با�بیان�این�که�به�
دنبال�اجــرای�کامل�و�بهتر�
قانون�مناطق�آزاد�هستیم،�
اعالم�کرد:�»دولت�و�مجلس�
به�دنبال�شفافیت�بیشتر�برای�
ایجاد�ســهولت�در�فعالیت�های�
اقتصادی�در�مناطق�آزاد�هســتند�«�دبیر�شورای�عالی�
مناطــق�آزاد�و�ویژه�اقتصادی�با�اشــاره�به�روابط�خوب�
ایران�با�کشورهای�همسایه،�نیز�گفت:�»مناطق�آزاد�باید�
ورود�به�بازار��250میلیونی�کشور�روسیه�و�هم�چنین�بازار�
کشــور�ترکیه�را�هدف�گــذاری�کننــد�«�او�خطاب�به�
مدیرعامل�جدید�منطقــه�آزاد�ارس،�گفت:�»می�توانید�
کارهای�خوب�گذشــته�را�ادامه�داده�و�زیرساخت�های�
منطقــه�در�بخش�های�مختلف�از�جملــه�حمل�ونقل�را�

توسعه�دهید�«
بانک�خواســتار�راه�اندازی�پنجره�واحد�خدماتی�در�
منطقه�آزاد�ارس�شد�و�افزود:�»منطقه�آزاد�ارس�برای�
کاهش�بروکراســی�و�ســهولت�در�دریافت�خدمات�
در�بخش�هــای�مختلف،این�طرح�را�بــه�عنوان�نمونه�
کشوری�اجراء�کرده�و�ســپس�در�صورت�موفقیت�به�

انعقاد 4/5 میلیارد دالر
سرمایه گذاری جدید در مناطق آزاد

مشاور ريیس جمهور و دبیر شورايعالی مناطق آزاد و ِويژه اقتصادی خبر داد

مرتضی�بانک�از�اتمام�
تدوین�آیین�نامه�

تأسیس�بانک�های�
خارجی�در�مناطق�آزاد�
و�ارسال�آن�به�شورای�

�اقتصاد�خبر�داد��
او�گفت:»با�تصویب�
این�آیین�نامه�امکان�
ایجاد�بانک�خارجی�

در�مناطق�آزاد�فراهم�
خواهد�شد�«
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حاصل�جمع�مثبت�را�رقم�بزند�«
مشــاور�رئیس�جمهوری�با�بیان�این�که�امروز�متوسط�
سرمایه�گذاری�عمرانی�در�مناطق�آزاد�بیش�از�سرزمین�
اصلی�است،�افزود:�»با�بهره�مندی�از�ابزارهای�نوین�مالی،�
قادر�خواهیم�بود�به�صورت�اهرمی�و�تصاعدی�در�جذب�
و�ســرمایه�گذاری�منابع�موفق�باشیم��یک�اقتصاد�وقتی�
می�تواند�از�تندبادهای�تحمیلی�و�تحریمی�هراسی�نداشته�
باشــد�که�با�اقتصادهای�دنیا�گره�بخورد،�همان�طور�که�
دیپلماسی�انرژی�و�دیپلماســی�تنگه�هرمز�در�جای�خود�
می�تواند�عامل�موازنه�یا�بازدارندگی�باشــند؛�دیپلماسی�
مالی�در�سطحی�جامع�تر�و�افقی�وسیع�تر،�می�تواند�اثرگذار�

باشد��

�از�دیگــر�برنامه�هــای�دبیر�
تعداد 

مناطق آزاد به 
15 منطقه خواهد 

رسید

شــورای�عالی�مناطق�آزاد�و�
ویژه�اقتصــادی��حضور�در�
نشست�شــورای�هماهنگی�
بــط� ا و ر � ن ا یــر مد
عمومی�دبیرخانــه�شــورا�و�
سازمان�های�مناطق�آزاد�کشور�که�
در�تهران�برگزار�شــد،�بود��مرتضی�بانک�در��سخنرانی�
خود��در�این�نشســت�با�اعالم�این�که�در�صورت�تصویب�
مجلس،�تعداد�مناطق�آزاد�به��15منطقه�خواهد�رســید،�
افزود:�»چنانچه�بتوانیم�برداشت�هماهنگ�از�مناطق�آزاد�
میان�مردم�و�مســئوالن�ایجاد�کنیم،�به�موفقیت�مطلوبی�
رسیده�ایم�«�او�با�اشاره�به�باال�بودن�انتظارات�از�مناطق�آزاد�
کشور،�گفت:�»برای�پاسخگویی�به�انتظارات�و�توقعات�از�
مناطق�آزاد،�باید�بــا�برنامه�و�طرح�های�همگرا�وارد�عمل�
شویم�«�مشــاور�رئیس�جمهوری�با�بیان�این�که�امروزه�
فعالیت�استارت�آپ�ها�و�اقتصاد�متکی�به�آن�در�دنیا�مورد�
توجه�قرار�گرفته�است،�افزود:�»استارت�آپ�هایی�موفقند�
که�بتوانند�با�برقراری�ارتباط�با�مخاطب،�خدمات�خود�را�به�
آنان�معرفی�کنند�«�بانک،�روابط�عمومی�ها�را�مهم�ترین�
نقطه�ارتباطی�سازمان�منطقه�آزاد�و�مخاطبان�دانست�و�
افــزود:�»اولین�گام�موفقیت�روابــط�عمومی�ها�ارتباط�با�
مخاطب�و�شــناخت�نیازهای�آنان�است�تا�پی�ببرند�که�
مخاطبــان�مناطــق�آزاد�از�ســازمان�های�مناطق�چه�

می�خواهند��«

سراسر�کشور�تسری�دهد�«�او�با�تاکید�براین�که�مناطق�
آزاد�باید�برند�شــوند،�تصریح�کرد:�»تنها�با�اسم�برند�
نمی�شود�و�دبیرخانه�باید�هماهنگی�هایی�انجام�دهد�تا�
هر�کدام�از�مناطــق�آزاد�در�بخش�هایی�به�عنوان�برند�
در�سطح�کشور�و�دنیا�معروف�شوند�«�این�مقام�مسئول�
اعالم�این�که�حدود��80درصد�کارکنان�سازمان�منطقه�
آزاد�ارس�بومی�هســتند،�تاکید�کرد:�»ضرورت�دارد�
از�توانمندی�نفرات�بومی�در�بخش��مدیریتی�اســتفاده�
شود،�البته�پیشرفت�با�تضارب�افکار�حاصل�می�شود«�
در�این�نشست�ضمن�تقدیر�از�محسن�خادم�عرب�باغی،�
محســن�نریمان�به�عنوان�رئیس�جدیــد�منطقه�آزاد�

ارس،�رسما�فعالیت�خود�را�آغاز�کرد��

مرتضی�بانک��در�بهمن�ماه�در�
مناطق آزاد 

پیشانی ارتباط با 
اقتصاد  بین الملل

هشتمین�کنفرانس�جایزه�ملی�
مدیریــت�مالــی�ایــران�
ســخنرانی�کــرد��دبیــر�
شورایعالی�مناطق�آزاد�و�ویژه�
اقتصادی،�در�این�ســخنرانی�
مناطق�آزاد�را�پیشــانی�ارتباط�با�
اقتصاد�بین�الملل�دانست�و�افزود:»�مناطق�آزاد�کشور�در�
استراتژی�های�خود،�اصل�توسعه�نهادها�و�ابزارهای�مالی�
را�با�جدیت�دنبال�می�کننــد��طراحی�نهادها�و�بازارهای�
برون�مرزی�برای�اســتفاده�از�جریان�های�سرمایه�های�
بین�المللی،�یکی�از�دغدغه�ها�و�دســتور�کار�جدی�مناطق�
آزاد�کشور�اســت�«�او�با�بیان�این�که�جذب�منابع�مالی�
خارجی�در�قالب�حقوق�مترقی�عالوه�بر�پایه�گذاری�رشد�
کشور،�مشارکت�بین�المللی�را�نیز�تضمین�می�کند،�افزود:�
»همان�طور�که�در�دکتریــن�بازدارندگی،�دفاع�در�برابر�
دشمنان�را�از�کیلومترها�خارج�از�مرز�آغاز�می�کنیم،�دفاع�
در�برابر�خصومت�های�تحریمی�را�نیز�باید�با�همین�روش�

دنبال�کنیم�«
مشاور�رئیس�جمهور�ادامه�داد:»ایجاد�منافع�مشترک،�
اقدام�از�فرســنگ�ها�دورتر�از�مرز�جغرافیایی�و�تدابیری�
ازاین�دســت،�سبب�می�شــود�که�ما�جنگ�مالی�ناشی�از�
تحریم�ها�را�در�داخل�جغرافیای�خود�و�بر�ســر�سفره�های�
هموطنان�خود�ندیده�واین�معضل�را�در�بیرون�از�مرزهای�
خود�حل�و�فصل�کنیــم�«�او�اقتصــاد�را�علم�تخصیص�
بهینه�منابع�و�مدیریت�را�علم�تخصیص�بهینه�تصمیم�ها�
دانســت�و�افزود:�»دنیای�هزاره�سوم،�دنیای�هوشمندی�
در�تصمیم�هاســت،�در�جهانــی�زندگــی�می�کنیم�که�
خردورزی�ها�و�دوراندیشــی�ها�برگ�برنده�کشورها�را�
تشکیل�می�دهد��امروزه�توانمندی�نرم�افزاری�در�فن�اداره�
منابع،�بازیگران�و�ذ��ینفعــان؛�مولفه�تاثیرگذار�در�برتری�
جویی�های�ملی�و�فردی�اســت�که�این�فن،�همان�قدرت�
مدیریت�است��ازاین�رو،�جریان�های�مالی�و�خط�روندهای�
سرمایه،�بازیگر�جدی�امروز�تمام�عرصه�ها�هستند�که�از�
محیط�های�کوچکی�مانند�بنگاه�های�اقتصادی�تا�زمین�های�
بازی�بــزرگ�بین�المللی�را�در�بــر�می�گیرند�و�بی�تردید�
همراهی�و�همگامی�خبرگان�صنعت�مالی،�می�تواند�کمک�
شایانی�به�مجریان�امر�کرده�و�مقدمات�شروع�یک�بازی�با�

�یک�اقتصاد�
وقتی�می�تواند�از�

تندبادهای�تحمیلی�و�
تحریمی�هراسی�نداشته�
باشد�که�با�اقتصادهای�

دنیا�گره�بخورد،�
همان�طور�که�دیپلماسی�

انرژی�و�دیپلماسی�
تنگه�هرمز�در�جای�
خود�می�تواند�عامل�

موازنه�یا�بازدارندگی�
باشند؛�دیپلماسی�مالی�
در�سطحی�جامع�تر�و�

افقی�وسیع�تر،�می�تواند�
اثرگذار�باشد
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عبدالرحیم�کــردی،�مدیرعامل�ســازمان�منطقه�
آزاد�چابهــار�درمصاحبــه�ای�که�با�»�ایرنا«�داشــته�
اســت�درمورد�توجه�دولت�یازدهــم�و�دوازدهم�به�
منطقه�آزاد�چابهار�گفــت:»�دلیل��این�توجه�موقعیت�
اســتراتژیک�چابهار�و�قــرار�گرفتــن�در�تقاطعی�از�
برنامه��های�توسعه�ای�کشور�اســت؛�ما�دو�سند�مهم�
توســعه�منطقه�ای�در�شرق�کشــور�داریم؛�نخست�
توسعه�ســواحل�مکران�و�دوم�توســعه�محور�شرق،�
که�چابهار�تقاطع��این�دو�ســند�است�چابهارتنها�بندر�
اقیانوسی�کشــور�و�کوتاه�ترین�مسیر�برای�دسترسی�
کشــورهای�محصور�در�خشــکی�آســیای�میانه�و�
افغانســتان�به�آب�های�آزاد�به�شمار�می�رود�«�او�در�
ادامه�تاکید�کرد:»عالوه�برایــن،�آن�چه�چابهار�را�به�
منطقه�ای�خــاص�تبدیل�کرده،�توجیــه�اقتصادی�و�
نقشی�اســت�که�چابهار�می�تواند�در�زمینه�ترانزیت�
منطقه�و�جهان�ایفا�کند؛�در�این�ارتباط،�آسیای�میانه�و�
افغانســتان�فقط�با�جنوب�آفریقا�و�شرق�آسیا�ساالنه�
حدود��14میلیون�تــن�و��150میلیارد�دالر�مبادالت�
تجاری�دارند�که�چابهار�نزدیک�ترین�مســیر�برای�
اتصال�این�دو�نقطه�اســت�و�هیچ�مســیر�قابل�رقابتی�
برای�این�تبادل�کاال�وجود�ندارد�دسترســی�به�بازار،�
شــاخص�دیگری�اســت�که�چابهار�را�از�دیگررقبای�
منطقه�ای�خود�متمایز�کرده�اســت،�به�عنوان�نمونه،�
اصلــی�تریــن�رقیب�چابهــار�دو�بنــدر�»دوقوم«�و�
»صحار«�در�حاشــیه�دریای�عمان�اســت�که�پشت�
سر�آن�ها�فقط��40میلیون�نفر�جمعیت�وجود�دارد�اما�
چابهار،�حدود��800میلیــون�نفر�جمعیت�را�می�تواند�

پوشش�دهد�«

موضــوع�دیگــری�کــه�

گوادر الزاما رقیب 
چابهار نیست

عبدالرحیم�کــردی�دراین�
گفت�و�گو�بــه�آن�پرداخته�
ارتباط�بنــدر�چابهار�با�بندر�
گوادر�درپاکســتان�است�او�
تاکید�کرد:�»این�دو�بندرالزامًا�
رقیب�هم�نیستند،�بلکه�می�توانند�

همکار�یکدیگر�باشند�«
بندرگوادر�که�درجنوب�پاکستان�و�در�72کیلومتری�
بندر�چابهار�قرار�دارد،�بخشی�از�طرح�راهروی�اقتصادی�
مشــترک�چین�و�پاکستان�اســت�که�با�هدف�اتصال�
مناطق�شرقی�چین�به�آب�های�گرم�دریای�عمان،�خلیج�
فارس�و�اقیانوس�هند�و�کوتاه�شدن�مسیر�تجارت�چین�
با�جهان�دردستور�کار�قرار�گرفته�است�به�همین�دلیل�
چینی��ها�متقاضی�اتصــال�چابهار�به�بندر�شــده�اند�تا�

بتوانند�از�محور�ترانزیتی�این�بندراستفاده�کنند�
او�به�ســئوال�»ایرنا«�درمورد�این�که�دیردست�به�کار�
شده�ایم�و�بندررقیب�یعنی�گوادر�درپاکستان�با�همکاری�
چینی��ها�از�چابهار�ســبقت�گرفته�است،�این�گونه�پاسخ�
می�دهد:»�باید�بدانیم�که�صرفاً�ظرفیت�بندری�مالک�
نیست،�درگوادر�فقط�توســعه�بندری�صورت�گرفته�
اســت�و�ظرفیت�ارتباط�و�اتصالی�با�کشورهای�شمالی�
و�بازارهای�هدف�خود�را�نــدارد�درحالی�که�ترانزیت�
جــاده�ای�چابهار�با�ظرفیت�خوبی�قابــل�بهره�برداری�

است�«
مدیرعامل�منطقه�آزاد�چابهار�درمورد�شروع�فعالیت��
فاز�نخست�بندربعد�ازافتتاح�آن�توسط�رئیس�جمهور�
نیز�گفت:»�بندرچابهار�از�حدود�یک�ماه�پیش�کار�خود�

 به نوشته » ایرنا« کمترسخنرانی و اظهارنظری از حســن روحانی، رئیس جمهوری درمقیاس ملی 
ســراغ داریم که نامی ازسواحل مکران و چابهاردرآن مطرح نشــده باشد،  این طرِح مساله از زبان 
رئیس دولت، نشان دهنده اولویت دولت   حســن روحانی برای به کارگیری این ظرفیت درجنوب 

شرق کشوراست.

چابهار تقاطع دو سند راهبردی توسعه ایران
مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در تحلیل خود به توجه ويژه روحانی نسبت به جنوب شرق ايران تاکید کرد

درگوادر�فقط�توسعه�
بندری�صورت�گرفته�
است�و�ظرفیت�ارتباط�
و�اتصالی�با�کشورهای�

شمالی�و�بازارهای�
هدف�خود�را�ندارد�
درحالی�که�ترانزیت�

جاده�ای�چابهار�با�
ظرفیت�خوبی�قابل�
بهره�برداری�است
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میلیون�و�درفاز�نهایی�که�فاز�پنجم�اســت،�این�ظرفیت�
بــه��80میلیون�تن�می�رســد�بندرچابهار�به�واســطه�
حضور�منطقه�آزاد�درپشــت�آن،�یک�بندرعملیاتی�و�
نســل�چهارم�بنادرخواهد�بود،�یعنــی�عالوه�بر�این�که�
می�توان�عملیات�تخلیه�و�بارگیری�و�توزیع�کاال�را�دراین�
منطقه�انجام�داد،�فرآوری�و�تولید�نیز�درپس�کرانه�این�
بندر�-�یعنی�منطقه�آزاد�چابهار-�فعال�خواهد�بود�دراین�
ارتباط،�هــم�اکنون�دو�صنعت�پتروشــیمی�و�فوالد�در�
منطقه�فعال�شــده�اند،�ظرفیت�واحد�پتروشیمی�درفاز�
نخســت��8.5میلیون�تن�و�ظرفیت�واحد�فوالدی��1.6
میلیون�تن�است�که�به�این�ترتیب،�هم�اکنون��12میلیون�
تن�بار�برای�بندر�درمنطقه�آزاد�چابهار�تولید�می�شود�«

کــردی،� لرحیــم� عبدا

آموزش مهارتی 
برای790 نفر در 

سال 96 

مدیرعامل�ســازمان�منطقه�
آزاد�چابهار�در�گفت�وگویی�
دیگــر�با�»ایرنــا«�به�بحث�
توانمندی�نیروی�کار�در�این�
منطقــه�پرداخــت�و�اعالم�
کرد:»�یکی�ازبرنامه��های�مهم�این�
ســازمان�توانمندی�ســازی�و�آموزش�نیروی�انسانی�
برای�اشتغال�درصنایع�مختلف�دراین�منطقه�است�که�
�790نفر�در�سال�گذشته�مهارت��های�الزم�را�فراگرفتند�
هم�چنین�درســال�جاری�برنامه�برای�مهارت�آموزی�
هزار�نفردیگر�بــرای�بکار�گیــری�درصنایع�مختلف�

منطقه�آزاد�چابهار�وجود�دارد�«
او�درمــورد�نحوه�اجــرای�برنامه��های�آموزشــی��
تصریح�کرد:�»مرکز�آموزش�فنی�و�حرفه�ای،�دانشگاه�
بین�المللی�و�دیگرمراکز�دوره��های�کوتاه�و�بلند�مدت�را�
با�اساتید�و�کارگاه��های�مجهز�برگزارمی�کنند�که�نقش�
مهمی�در�تربیت�نیروی�انسانی�مجرب�دارند�و�درادامه�
افزود:»�سه�هزار�و��168شرکت�داخلی�و�خارجی�ثبت�
شده�درمنطقه�آزاد�چابهار��13هزار�و��600شغل�ایجاده�

کرده�اند�«�

را�شروع�کرده�و�درنخســتین�توافق،�قراردادی�برای�
انتقال�یک�میلیون�تــا�یک�و�نیم�میلیون�تن�گندم�از�هند�
به�افغانستان�امضا�شــده�است،هم�زمان�با�این�قرارداد،�

مذاکرات�دیگری�هم�درحال�انجام�است�«
او�درمــورد�الزاماتی�که�برای�توســعه�بندرو�منطقه�
آزاد�چابهار�باید�مورد�توجه�قرار�گیرد،�افزود:»�اولویت�
نخست�این�است�که�باید�پیوندهای�پشت�بندررا�تقویت�
کنیم؛�باید�احداث�خط�ریلی�را�سرعت�ببخشیم�و�چابهار�
را�به�شبکه�ریلی�سراسر�کشــور�وصل�کنیم،�البته�این�
پروژه�درحال�اجراســت�اما�نیاز�به�منابع�و�ســرعت�
بیشــتری�دارد�عالوه�براین،�ابزارهــای�حمل�و�نقل�
ترانزیتی�مانند�استانداردهای�جاده�ای�نیز�باید�تقویت�
شود�تا�بتوانیم�از�این�مسیر�نیز�برای�توسعه�بندراستفاده�
کنیم�برای�روان�شدن�کار�دراین�منطقه،�باید�به�لحاظ�
قوانین�و�مقررات�ارتباط�بین�بنــدر�و�منطقه�آزاد�را�هر�
چه�ســریع�تر�برقرار�کنیم،�درایــن�خصوص�مباحثی�
درزمان�افتتاح�فاز�نخست،�توسط�وزیر�راه�و�شهرسازی�
مطرح�شد�که�بر�اساس�آن�به�زودی�تفاهم��هایی�صورت�
می�گیرد�و�این�نگرانی�ســرمایه�گــذاران�نیز�برطرف�
می�شــود��به�نظر�من�اگر�بحث�قوانیــن�و�مقررات�را�
برطرف�کنیم�و�زیرســاخت��ها�هر�چه�زودتر�مهیا�شود،�
چابهار�به�یک�بندربی�رقیــب�درمنطقه�تبدیل�خواهد�

شد�«
عبدالرحیم�کردی�درمورد�اقدامات�صورت�گرفته�و�
چشم�اندازآینده�منطقه�چابهار�نیز�تصریح�کرد:»�برای�
اســتفاده�ازاین�ظرفیت،�اقداماتی�توســط�دولت�آغاز�
شــده�که�مهم�تریِن�آن��ها،�توســعه�بندرچابهاراست،�
فازنخست�پروژه�توســعه�بندرچابهارحدود�یک�ماه�
پیش�توسط�رئیس�جمهوری�افتتاح�شد�و�به�این�ترتیب،�
ظرفیــت��8.5میلیون�تــن�تخلیه�و�بارگیــری�دراین�
بندرایجاد�و�هم�چنین�قابلیت�پهلوگیری�کشــتی��های�
�100هزار�تنی�میسر�شــد�که�با�این�اقدام،�فصلی�جدید�
درحمل�و�نقل�و�ترانزیت�آن�منطقه�آغاز�خواهد�شــد��
درفاز�دوم،�ظرفیت�تخلیــه�و�بارگیری�این�بندربه��20

بندرچابهار�به�واسطه�
حضور�منطقه�آزاد�
درپشت�آن،�یک�

بندرعملیاتی�و�نسل�
چهارم�بنادرخواهد�بود،�
یعنی�عالوه�بر�این�که�

می�توان�عملیات�تخلیه�
و�بارگیری�و�توزیع�کاال�
را�دراین�منطقه�انجام�
داد،�فرآوری�و�تولید�
نیز�درپس�کرانه�این�

بندر�-�یعنی�منطقه�آزاد�
چابهار-�فعال�خواهد�بود
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کردی�در�بخش�دیگری�از�
 ۸00

میلیون دالر 
فاینانس برای 

بندر چابهار

ســخنان�خود�به�توســعه�
سواحل�مکران�اشاره�کرد�و�
گفت:�»توسعه�این�سواحل�
جدی�ترین�سند�منطقه�ای�
است�که�عزم�ملی�نظام�را�در�
توسعه�خود�به�همراه�دارد��طرح�
پهنه�بندی�سواحل�مکران�در�حال�تنظیم�پیوست�های�
اجتماعی،�فرهنگی�است�و�پیوست�زیست�محیطی�آن�
مراحل�تصویب�خود�را�در�ســازمان�محیط�زیســت�
پشت�ســر�می�گذارد��به�طور�حتم�توسعه�این�سواحل�
تغییر�آرایش�اقتصادی�جدید�در�منطقه�آزاد�چابهار�را�
به�همراه�دارد�و�براســاس�تعاریفی�که�صورت�گرفته�
می�تواند�در�سال�های�آینده�حرف�زیادی�برای�گفتن�

داشته�باشیم�«
او�هم�چنیــن�بــا�اعالم�این�کــه��800میلیون�دالر�
فاینانس�بــرای�بندر�چابهار�در�ســفر�رئیس�جمهور�
به�هند�مدنظر�قرار�گرفت،�خاطر�نشــان�کرد:�»باید�
بدانیم�که��900درخواست�سرمایه��گذاری�در�چابهار�
طی�سال�جاری�ارائه�شــده�و��42هزار�و��817میلیارد�
ریال�ارزش�ســرمایه��گذاری�براســاس�اظهارهای�

صورت�گرفته�است�«
مدیرعامل�ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�در�ادامه�
هم�چنین�به�وضعیــت�واحدهای�صنعتــی�فعال�در�
منطقــه�آزاد�چابهار�اشــاره�کرد�و�گفــت:�»»تعداد�
واحدهای�فعال�در�منطقه�معادل��117مورد�اســت�
و�واردات�مــواد�اولیه�در�طول�ســال�جاری�شــش�
برابر�شــده�اســت��باید�توســعه�صنایع�کوچک�و�
متوســط�در�دســتور�کار�قرار�گیرد�و�توجه�ویژه�ای�
�به�توســعه�صنایع�پایین�دستی�پتروشــیمی�و�فوالد�

شود�«

مدیرعامل�سازمان�منطقه�
آغاز 

ترانزیت 
از چابهار به 
افغانستان

آزاد�چابهار�در�یک�کنفرانس�
خبــری�نیــز�به�تشــریح�
فعالیت�های�این�ســازمان�
پرداخــت�و�گفــت:�»�روند�
توســعه�بندر�چابهــار�کند�
نیست�و�به�سرعت�در�حال�انجام�
اســت��باید�بدانیم�که�ترانزیت�از�چابهار�به�افغانستان�
شروع�شده�و�سرمایه�گذاران�افغان�باید�جایگاه�خود�را�
در�بندر�چابهار�پیدا�کنند��آن�چه�توســط�ما�به�عنوان�
هدف�برای�افغانســتان�تعریف�شده�سرمایه�گذاری�با�
اتکا�به�مزیت�های�این�کشور�اســت�و�معتقدیم�باید�به�
جای�خام�فروشــی�در�چابهار،�تولیــد�در�این�منطقه�را�

داشته�باشند�و�از�ارزش�افزوده�نیز�سهم�ببرند�«
کردی�با�اشــاره�به�این�که�حمل�و�نقــل�ترانزیتی�از�
عمده�ترین�ماموریت�های�بندر�چابهار�اســت،�اعالم�
کرد:�»با�افتتاح�این�بندر�انتقال�گندم�از�هند�به�افغانستان�
انجام�شد�و�یک�میلیون�تن�از�این�محموله�تا�پایان�سال�به�
مقصد�می�رسد��منطقه�آزاد�چابهار��70درصد�شیالت�
و��34درصد�تن�ماهی�کشــور�را�تامین�می�کند�و�با�توجه�
به�این�ظرفیت،�قرار�است�اولین�شهرک�صنعتی�شیالت�
در�چابهار�ایجاد�شود�«�او�با�تاکید�بر�این��که�فرصت�های�
ســرمایه��گذاری�در�چابهار�به�روی�ســرمایه�گذاران�
افغان�باز�است،�گفت:�»شــرایط�برای�سرمایه��گذاری�
در�بخش�هایــی�همانند�صنایع�غذایــی�و�حوزه�معدن�
فراهم�شده�اســت�و�چابهار�دروازه�ورودی�مهمی�برای�

افغانستانی�ها�به�شمار�می�آید�«
او�در�مورد�اتصال�راه�آهن�چابهار�به�خط�سراســری،�
تصریح�کــرد:�»پروژه�مربوطه��30درصد�پیشــرفت�
فیزیکی�داشته�و�به�زودی�با�تامین�مالی�به�خط�سراسری�

راه�آهن�وصل�می�شود�«

عبد�الرحیم�کردی:�
در�سفر�رئیس�جمهور�
به�هند،��800میلیون�
دالر�فاینانس�برای�
بندر�چابهار�مدنظر�

قرار�گرفت��هم�چنین�
در�سال�96بالغ�بر�
900درخواست�

سرمایه��گذاری�در�
چابهار�ارائه�شده�که�
براساس�اظهارهای�

صورت�گرفته،�42هزار�
و��817میلیارد�ریال�

ارزش�دارد

آماده سازی سوله های پهنه صنعتی منطقه آماده سازی اراضی پهنه مسکونی منطقه 

احداث نخستین مجتمع توریستی تفریحی بوم گردی  تسریع در عملیات احداث پتروشیمی مپنا
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خود�تعریف�کرده�است�که�آن�را�از�سایر�ایرالین�های�
کشــور�متفاوت�می�کند��یکی�از�ایــن�تفاوت�ها،�نوع�
هواپیماهایی�است�که�در�این�شــرکت�به�کار�گرفته�
می�شــوند��بر�اســاس�مطالعات�بازار�انجام�شده�در�
آســاجت،�یکی�از�دالیــل�مقرون�به�صرفــه�نبودن�
برقــراری�پرواز�به�مقصد�چابهار�برای�شــرکت�های�
هواپیمایی،�ظرفیت�خالی�یا�به�اصطالح�پرنشدن�پرواز�
در�مقاطعی�از�سال�بوده�است��بنابراین�شرکت�ها�باید�
فاصله�پروازهای�خود�را�افزایش�می�دادند��برای�غلبه�
بر�این�مشــکل،�آســاجت�روی�خریــد�هواپیماهای�
کوچک�و�متوســط�تمرکز�می�کند�و�هواپیماهایی�را�به�
کار�خواهد�گرفت�که�تعداد�صندلی�کمی�دارند�و�برای�
پروازهای�زیر�دو�ســاعت�مناسب�هستند��از�مزایای�
خرید�هواپیماهای�کوچک�و�متوســط�این�اســت�که�
خرید�آن�ها�آسان�تر�است�و�تشریفات�و�دردسرهای�
خرید�هواپیما�از�شرکت�هایی�مانند�بوئینگ�و�ایرباس�
را�ندارند��یکی�از�کمپانی�های�تولیدکننده�این�دســت�
هواپیماها،�شــرکت�»امبرائر«�اســت��مرور�سابقه�و�
تجربه�»امبرائر«�نشــان�می�دهد�که�این�شــرکت�در�
زمینه�پروازهای�منطقه�ای�بســیار�موفق�عمل�کرده��
شرکت�»بمباردیر«�نیز�ســابقه�خوبی�در�زمینه�تولید�
هواپیماهــای�کوچک�و�متوســط�دارد��مســئوالن�
آســاجت�در�حال�رایزنی�با�این�شرکت�ها�برای�خرید�

هواپیماهای�مد�نظر�هستند�
دیگــر�این�که�آســاجت�می�خواهد�یــک�ایرالین�
منطقه�ای�باشد�و�مقاصد�کوتاه�و�متوسط�در�داخل�کشور�
و�شهرهای�مختلف�کشــورهای�حاشیه�خلیج�فارس�
و�دریای�عمان�را�پوشــش��می�دهد��یکــی�از�مزایای�
وجود�ایرالینــی�با�مرکزیت�چابهــار،�افزایش�امکان�
مسافرت�های�یک�روزه�است�که�اغلب�مورد�تقاضای�

تجار،�فعاالن�اقتصادی�و�مدیران�کشوری�است��
اگرچه�هدف�اصلی�ایرالین�»آســا�جت«�سفرهای�
درون�کشــوری�اســت�اما�مأموریت�ثانویه�آساجت�
برقراری�پروازهای�منطقه�ای�اســت،�یعنی�ایجاد�خط�
هوایی�بین�چابهار�و�شــهرهای�مسقط،�دهلی،�کراچی،�
عمان،�دبی�و����این�کار�می�توانــد�مراودات�بین�المللی�
چابهــار�را�افزایــش�چشــم�گیری�دهــد���برقراری�
پروازهــای�تجــاری�و�فراهم�کردن�امــکان�کارگو�و�
ترانزیــت�هوایی�کاال،�ماموریت�مهم�دیگری�اســت�
که�در�آساجت�تعریف�شده�اســت��ترانزیت�هوایی�
کاال،�عالوه�بر�مزایای�اقتصادی�بی�شــمار،�زنجیره�ای�
از�خدمات�مرتبط�را�هم�ایجــاد�می�کند�که�به�افزایش�
اشــتغال�و�رونق�بیش�از�پیش�منطقه�منجر�می�شــود��
این�موضوع�وقتی�اهمیت�بیشــتری�می�یابد�که�به�یاد�
بیاوریم�فاصله�چابهار�با�بســیاری�از�حوزه�های�تجاری�
که�با�ایران�در�ارتباط�هســتند،�کوتاه�تر�از�سایر�بنادر�و�

مناطق�آزاد�کشور�است�

توسعه�شــبکه�های�اجتماعی�در�ســال�های�اخیر،�یکی�
از�عجیب�ترین�و�بکرترین�مناطق�ایــران�را�به�هم�وطنان�
معرفی�کرده�و�به�تقاضای�ســفر،�دیدن�و�شناختن�بیشتر�
آن�دامن�زده�است��تکرار�نام�چابهار�به�واسطه�فرصت�های�
اقتصادی�یا�جاذبه�های�توریستی�و�تفریحی�اش�در�رسانه،�
خیلی�ها�را�مشــتاق�دیدن�آن�کرده�است��از�طرف�دیگر،�
سیاســت�های�دولت�برای�تبدیل�چابهار�به�یک�فرصت�
اقتصادی�برای�سرمایه�گذاران،�تولیدکنندگان�و�بازرگانان�
داخلی�و�خارجی،�هم�چنین�تأکیــد�مقام�معظم�رهبری�بر�
لزوم�توسعه�ســواحل�مکران،�همگی�دست�به�دست�هم�
داده�اند�که�ناحیه�جنوب�شرقی�کشور�از�انزوا�خارج�شود�و�

در�مسیر�توجهی�قرار�بگیرد�که�استحقاقش�را�دارد��
یکی�از�مسیرهای�تحقق�این�هدف،�یعنی�خروج�بیشتر�
از�انزوا�و�قرارگرفتن�در�کانون�توجه،�سهولت�دسترسی�
به�منطقه�است��بهبود�وضعیت�جاده�های�منتهی�به�تنها�
بندر�اقیانوسی�ایران�و�تسریع�در�عملیات�اتصال�به�شبکه�
ریلی�کشور�از�جمله�اقداماتی�بوده�که�در�دوره�دولت�های�
یازدهم�و�دوازدهم�دسترسی�هموار�به�منطقه�را�مدنظر�
داشته�اســت�که�نتایج�آن�را�می�توان�در�رشد�ترانزیت�
زمینی�از�مبدا�یا�به�مقصد�چابهار�مشــاهده�کرد��با�وجود�
این�تالش�ها�اما�وضعیت�راه�هــای�هوایی�هنوز�مطلوب�
نیست��مســافرانی�که�تجربه�ســفر�هوایی�به�چابهار�را�
داشته�اند،�همواره�از�قیمت�باالی�بلیت�شکایت�داشته�اند��
کمبود�پرواز�به�چابهار�باعث�بــاال�رفتن�قیمت�بلیت�تا�
آن�جا�که�خیلی�از�عالقه�مندان�سفر�به�این�منطقه،�قیمت�
پرواز�را�یکی�از�فاکتورهای�اصلی�انصراف�از�سفر�عنوان�
می�کنند��دیگر�این�که�در�بسیاری�از�شهرهای�مهم�کشور�
اصاًل�مقصد�پروازی�چابهار�تعریف�نشده�است�و�متقاضی�
ســفر�باید�خود�را�به�تهران�برساند�و�این�به�معنای�هزینه�
گزاف�تر�و�مانعی�بزرگ�برای�گسترش�سفرهای�تجاری�
و�تفریحی�محسوب�می�شــود��مجموع�این�مشکالت،�
مســئوالن�منطقه�آزاد�چابهار�را�بر�آن�داشــت�که�ایده�
تاسیس�یا�مشــارکت�در�ایجاد�یک�ایرالین�را�به�شکل�
جدی�دنبال�کنند�که�خوشبختانه�این�ایده�در�مدت�زمان�
کوتاهی�جامه�عمل�پوشــید��به�ایــن�ترتیب�مجوزهای�
قانونی�و�موافقت�اصولی�راه�اندازی�ایرالین�»آســا�جت«�
به�مرکزیت�چابهار�اخذ�شــد��البته�ناگفته�نماند�که�طی�
یکی�دو�سال�گذشته،�مذاکره�با�ایرالین�ها�و�آژانس�های�
گردشگری�از�سوی�ســازمان�باعث�افزایش�دوبرابری�

تعداد�پروازها�به�منطقه�شده�است�

ایرالین�جدید�آساجت�که�
ویژگی های 
اختصاصی 

آساجت

با�ســرمایه�گذاری�بخش�
حمایــت� و� خصوصــی�
سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
تاسیس�شده،�چشم�انداز�و�
ماموریت�های�خاصی�را�برای�

آساجت؛ زمینه ساز سفر آسان به چابهار

�برقراری�پروازهای�
تجاری�و�فراهم�کردن�
امکان�کارگو�و�ترانزیت�
هوایی�کاال،�ماموریت�

مهم�دیگری�است�که�در�
آساجت�تعریف�شده�
است��ترانزیت�هوایی�
کاال،�عالوه�بر�مزایای�
اقتصادی�بی�شمار،�

زنجیره�ای�از�خدمات�
مرتبط�را�هم�ایجاد�

می�کند�که�به�افزایش�
اشتغال�و�رونق�بیش�
از�پیش�منطقه�منجر�

می�شود
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به همان میزانی که در سال های اخیر نام چابهار به عنوان یک مقصد گردشگری تازه به 
گوش مردم عادی می رسد، ظرفیت های ترانزیتی و دیپلماتیک این منطقه استراتژیک 
نیز توجهات زیادی را به خود جلب کرده اســت. سفر اخیر رئیس جمهور به هند و نقش 
چابهار در گفت وگوهای انجام شده در این ســفر،  تأیید کننده وجود چنین توجهاتی 
اســت. موقعیت سوق الجیشــی چابهار و توجهی که طی چند سال گذشته به توسعه 
زیرساخت های آن شده، دلیل بسیار خوبی برای جلب کردن توجهات بین المللی است. 
بر اساس آخرین آماری که ســازمان ملل منتشر کرده، چابهار از بین 3 شاهراه شمال- 
جنوب، بهترین مزیت ترانزیتی جهان را در منطقه دارد، در حالی که با توجه به افزایش 
ارتباطات تجاری بین المللی و افزایش وزن کشــتی ها، عماًل کانال سوئز از قابلیت های 

کمتری برخوردار است. 
به گواه تحلیلگران، شرایط اقتصادی جهان برای استفاده از قابلیت چابهار به عنوان یک 
»مگاپورت« تغییر کرده است. بســیاری از ناظران خاورمیانه، در سطح ملی و بین المللی 
معتقدند در آرایش جدید اقتصادی و سیاســی منطقه، چابهار تغییر دهنده قواعد بازی 
خواهد بود. همه این ها دالیل خوبی هستند برای این که بندر چابهار در کانون گفت وگوهای 
دیپلماسی اقتصادی و سیاسی قرار بگیرد. از مدت ها پیش اهمیت بندر چابهار در محافل 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت، نخستین سند بین المللی با محوریت این بندر 
به امضای سه رئیس جمهور ایران، افغانستان و هندوستان رسید. این سند بین المللی که به 
»موافقت نامه چابهار« مشهور است، چند ماه پیش و در پی ارسال نخستین محموله گندم 

صادراتی هند به افغانستان از طریق چابهار، وارد فاز اجرایی شد. 

پس�از�امضای�تفاهم�نامه�بین�

دستاورد 400 
میلیون دالری

ســه�کشــور�مزبور،�ســفر�
هیات�هــای�دیپلماتیــک،�
تجاری�و�سیاسی�کشورهای�
منتفع�از�کریــدور�چابهار�
افزایش�چشمگیری�یافت�تا�
جایی�که�بندر�و�منطقه�آزاد�چابهار�
به�موضوع�رایزنی��هیات�های�تجاری�هندوستان،�چین،�
پاکستان،�افغانســتان،�عمان،�روســیه،�تاجیکستان،�

قزاقستان،�ازبکستان�و�ترکمنستان�بدل�شد��
مذاکرات�صورت�گرفته�در�سفر�اخیر�رئیس�جمهور�
به�هند�نیز�نشــان�داد�چابهار�یکی�از�بخش�های�مهم�در�
همکاری�های�مشترک�دو�کشور�است�تا�جایی�که�پیش�
از�آغاز�سفر�رســمی�دکتر�روحانی،�هیات�کارشناسی�
ایران�با�عضویــت�مدیرعامل�منطقه�آزاد�چابهار�راهی�
دهلی�نو�شدند�تا�زمینه�های�همکاری�مشترک�را�بررسی�
و�اســناد�تفاهم�نامه�های�همکاری�را�آماده�کنند��در�دو�
روز�نخست�ســفر�رئیس�جمهور�نیز،�یکی�از�طرح�های�
اولویت�دار،�توجه�و�ســرمایه�گذاری�در�بندر�چابهار�و�

پس�کرانه�اش،�منطقه�آزاد�بود��
حاصــل�ایــن�مذاکــرات،�در�قالب�تفاهــم�برای�
ســرمایه�گذاری��85میلیون�دالری�هندی�ها�در�بندر�
چابهــار�برای�نصب�تجهیــزات�بندری،�اســتفاده�از�

فاینانس��150میلیون�دالری�دولت�هند�برای�توســعه�
این�بندر�و�فاینانس��150میلیون�دالری�دهلی�نو�برای�
خرید�ریل،�متبلور�شد��آن�گونه�که�مقام�های�هندی�هم�
اعالم�کردند�می�خواهند�در�توســعه�بندر�چابهار�نقش�

پررنگی��را�ایفا�کنند�
دیدارهای�رسمی�با�نخست�وزیر،�وزیر�امور�خارجه،�
معاون�رییس�جمهــور�و�رییس�مجلس�ســنای�هند،�
چندین�دیدار�با�اعضای�جوامع�مختلف�ایرانی�و�هندی،�
امضای��15موافقت�نامه�همکاری�میان�تهران�و�دهلی�نو،�
بازدید�از�برخی�اماکن�تاریخی�هندوستان،�ادای�احترام�
به�گاندی،�شرکت�در�نماز�جمعه�اهل�سنت�حیدرآباد�
و�تحکیم�روابط�دو�کشــور�قدیمی�جنوب�آسیا،�حاصل�
سفر�سه��روزه�رییس�جمهور��ایران�به�عنوان�مسافر�ویژه�

هند�به�حساب�می�آید�
حســن�روحانی�که�به�دعوت�رسمی�»ناراندا�مودی«�
نخســت�وزیر�هندوســتان�عازم�این�کشور�شد،�پیش�
از�تــرک�تهران�در�جمع�خبرنــگاران�گفت:�»موضوع�
ترانزیت�و�بندر�چابهــار�و�اتصال�هند�از�طریق�این�بندر�
به�افغانستان�و�آســیای�مرکزی�یکی�از�مسائل�بسیار�
مهم�در�روابط�میان�دو�کشور�است��پیش�از�این�یک�سند�
همکاری�میان�مقام�های�ایران،�هندوستان�و�افغانستان�
در�این�زمینه�به�امضاء�رســیده�است��اخیرا�نیز�یک�فاز�
بندر�شهید�بهشتی�چابهار�با�حضور�مقام�ها�و�نمایندگان�
�17کشور�به�افتتاح�رسیده�است�که�ظرفیت�ترانزیتی�
چابهــار�را�به��8/5میلیون�تن�افزایش�داده�اســت��این�
ظرفیت�پس�از�اجــرای�فازهای�بعدی�افزایش�خواهد�

یافت�«
در�این�ســفر�ایران�و�هندوستان��15سند�و�تفاهم�نامه�
همکاری�امضا�کردند��این�اسناد�در�دهلی�نو�و�در�حضور�
روحانی�و�مودی،�به�امضای�مقامات�عالی�رتبه�دو�کشور�

رسید�
اســناد�و�تفاهم�نامه�های�مبادله�شــده�در�این�ســفر�

عبارتند�از:
1-موافقت�نامه�اجتناب�از�اخذ�مالیات�مضاعف

2-یادداشت�تفاهم�لغو�روادید�سیاسی
3-یادداشــت�تفاهم�چارچوب�همکاری�ها�در�زمینه�

کشاورزی
4-یادداشت�تفاهم�همکاری�در�حوزه�آنتی�دامپینگ

5-یادداشت�تفاهم�مدیریت�موقت�فاز�اول�بندر�اول�
بندر�چابهار

6-یادداشــت�تفاهم�همکاری�بین�شــرکت�پست�
جمهوری�اسالمی�ایران�و�اداره�پست�هند

7-یادداشت�تفاهم�همکاری�بین�معاونت�امور�زنان�
ریاست�جمهوری�ایران�و�وزارت�امور�زنان�هند

چابهار نقطه کانونی دیپلماسی اقتصادی
گزارشی از سفر حسن روحانی به هند و پیامدهای اقتصادی آن
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طرفین�رضایت�بخش�باشــد�چرا�که�کاالهای�ایرانی�
متعددی�را�می�توان�فهرســت�کرد�که�در�هندوستان�
بازار�بزرگی�دارند�و�در�مقابل،�شــرکت�های�هندی�در�
حوزه�فناوری�اطالعات،�نرم�افزار،�حمل�ونقل،�ابزارهای�

مالی�نوین�و�����بازار�مناسبی�در�ایران�خواهند�داشت��
از�سوی�دیگر�نگاه�هند�به�بندر�چابهار�نگاهی�راهبردی�
اســت��به�عبارت�دیگر�از�زمانی�که�هندوستان�تصمیم�
گرفت�اقتصاد�خود�را�به�خارج�از�مرزهایش�گســترش�
دهد،�متوجه�بازار�بزرگ�و�تقریبا�دست�نخورده�قفقاز�و�
افغانستان�شد�اما�برای�ورود�به�این�بازار،�تنها�دو�مسیر�
ایران�و�پاکستان�وجود�داشــت��ناامنی�در�پاکستان�از�
ســویی�و�اختالفات�شدید�سیاســی�دو�کشور�از�سوی�
دیگر،�همــکاری�ترانزیتی�دو�کشــور�در�این�حوزه�را�
تقریبــا�منتفی�کــرد��بنابراین��هندی�هــا�امن�ترین�و�
اقتصادی�ترین�مسیر،�یعنی�بندر�چابهار�را�برای�ورود�به�
بازار�آسیای�میانه�برگزیدند��این�کشور�از�سال��2009به�
شکل�جدی�متوجه�قابلیت�های�چابهار�شد�و�تالش�هایی�
برای�اســتفاده�از�این�بندر�را�آغاز�کرد��با�این�حال�موج�
تحریم�های�ظالمانــه�علیه�ایران،�مانع�اقدام�عملی�آنان�
شد��با�روی�کار�آمدن�دولت�یازدهم�و�حل�وفصل�بحران�
هسته�ای�پس�از�تقریبا�یک�دهه�کشمکش،�باب�مذاکره�
بر�ســر�چابهار�نیز�مجددا�گشوده�شد�و�هندی�ها�تمایل�

شدید�خود�به�استفاده�از�این�ظرفیت�را�نشان�دادند��
نکتــه�اصلی�در�ایــن�میان،�رقابت�هــای�منطقه�ای�
و�فرامنطقــه�ای�دو�قدرت�اقتصــادی�نوظهور،�یعنی�
هندوســتان�و�جمهوری�خلق�چین�است��چینی�ها�در�
فضای�جنگ�ســرد�که�هندوســتان�به�اتحاد�جماهیر�
شوروی�نزدیک�شد،�جانب�پاکستان�را�گرفتند�و�حتی�
گمانه�زنی�هایی�وجود�دارد�که�تجهیز�پاکستان�به�سالح�
اتمی،�برای�ایجــاد�موازنه�با�هند�صورت�گرفت��به�هر�
حال�این�رقابت�های�سیاســی�و�تســلیحاتی�در�فضای�
پس�از�جنگ�سرد�نیز�با�رویکرد�اقتصادی�تداوم�یافت��
بنابراین�وقتی�چینی�ها�ســرمایه�گذاری�در�بندر�گوادر�
پاکستان�را�در�دستور�کار�قرار�دادند،�هندی�ها�فرصت�
سرمایه�گذاری�در�چابهار�را�مغتنم�یافتند��اما�فقط�هند�
نیست�که�به�دنبال�توسعه�روابط�تجاری�خود�با�ایران�و�
کشورهای�دیگر�از�طریق�چابهار�است،�افغانستان�هم�
از�جمله�کشورهایی�است�که�به�دنبال�نقش�آفرینی�در�
چابهار�است��حضور�روزافزون�شــرکت�ها�و�تاجران�
افغان�در�منطقــه�آزاد�چابهار�گواه�این�عالقه�اســت��
طبق�اعالم�مســئوالن�منطقه�آزاد�چابهار،�اکنون��149
شــرکت�بازرگانی،��4شــرکت�صنعتی،��10مجموعه�
خدماتی�و��3شــرکت�ترانزیتی�افغــان�در�این�منطقه�

8-موافقت�نامه�استرداد�مجرمین�)امور�کنسولی(
9-موافقت�نامه�معاضدت�قضایــی�در�امور�مدنی�و�

تجاری
10-یادداشت�تفاهم�همکاری�های�بهداشت،�درمان�

و�دارو�
11-یادداشت�تفاهم�همکاری�در�حوزه�طب�سنتی�

12-یادداشت�تفاهم�صدور�روادید�الکترونیک
13-یادداشت�تفاهم�همکاری�اتاق�بازرگانی�ایران�با�

)ficci(اتاق�بازرگانی�فیکی�
14-یادداشت�تفاهم�همکاری�اتاق�بازرگانی�ایران�با�

�)asshocham(اتاق�بازرگانی�آسوچم�
15-یادداشــت�تفاهم�اتاق�بازرگانی�ایــران�با�اتاق�

�)phd�chamber(بازرگانی�پی�اچ�دی�چمبر��

هم�چنین�در�یکی�از�بندهای�

سرمایه گذاری 
هندی ها در منطقه 

آزاد چابهار

بیانیه�مشــترک�دو�دولت،�
آمده�اســت:�»طرف�ایرانی�
نســبت�به�تقویت�و�تحکیم�
فضای�مناسب�برای�جذب�
بخــش� ســرمایه�گذاری�
خصوصی/دولتــی�هند�در�منطقه�
آزاد�تجاری�چابهار�اعالم�آمادگی�نمود��در�این�راستا،�
جمهوری�اســالمی�ایران�برگــزاری�برنامه�ای�جهت�
معرفی�و�تشــویق�فرصت�های�تجاری�در�چابهار�را�با�
مشارکت�کشورهای�منطقه�و�فرامنطقه�در�دستور�کار�

خواهد�داشت�«
در�پایان�این�سفر�ســه�روز،�محمدجواد�ظریف�وزیر�
امور�خارجه�کشورمان�در�پیامی�توئیتری�نوشت:�»سفر�
رســمی�رییس�جمهور�روحانی�به�هند�منجر�به�حصول�
قراردادهای�زیادی�در�زمینه�تجاری�و�همکاری�شــده�
است��از�آن�مهم�تر�به�تحکیم�دوستی�میان�این�دو�کشور�

منجر�شده�است�«

روابط�سیاســی�و�اقتصادی�

ارتباط 
استراتژیک ایران 

و هندوستان

ایران�و�هندوســتان�قدمتی�
بسیار�طوالنی�دارد�و�رابطه�
دو�کشــور�تقریبــا�در�همه�
مقاطــع،�حســنه�و�رو�بــه�
گســترش�بــوده�اســت��
پیوندهــای�فرهنگــی�دو�حوزه�
تمدنی�در�جنوب�آســیا�نیز�بر�همگرایی�های�تجاری�و�
اقتصادی�تاثیر�داشــته�است��آزادی�خواهی�و�مبارزه�با�
استعمار�نیز�از�شناسه�های�هویتی�دو�ملت�تلقی�می�شود�
که�نزدیکی�بیشتر�آنان�در�مواضع�سیاسی�را�نیز�در�پی�
داشته�اســت��با�این�همه،�ســطح�روابط�اقتصادی�دو�
کشــور�مطلوب�نیست��آمار��9ماهه�ســال��96نشان�
می�دهد�که�ایران�بالغ�بر��1/7میلیارد�دالر�محصول�به�
شبه�قاره�صادر�کرده�است�که�از�این�میزان،��70درصد�
ســهم�حوزه�انرژی�اســت�و��30درصد�باقی�مانده�به�
خشکبار،�قیر،�خرما�و����اختصاص�دارد��با�توجه�به�حجم�
صادرات�کشورمان،�تراز�تجاری�دو�کشور��200میلیون�
دالر�به�نفع�ایران�مثبت�است�اما�این�آمار�نمی�تواند�برای�

�وقتی�چینی�ها�
سرمایه�گذاری�در�

بندر�گوادر�پاکستان�
را�در�دستور�کار�قرار�

دادند،�هندی�ها�فرصت�
سرمایه�گذاری�در�

چابهار�را�مغتنم�یافتند��
اما�فقط�هند�نیست�که�
به�دنبال�توسعه�روابط�
تجاری�خود�با�ایران�
و�کشورهای�دیگر�از�
طریق�چابهار�است،�

افغانستان�هم�از�جمله�
کشورهایی�است�که�به�
دنبال�نقش�آفرینی�در�
چابهار�است��حضور�

روزافزون�شرکت�ها�و�
تاجران�افغان�در�منطقه�
آزاد�چابهار�گواه�این�

عالقه�است
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فعالیت�دارند��ســخنان�مقامات�گوناگون�این�کشور�و�
از�جمله�اخالقــی�مدیرکل�دفتر�ترانزیت�و�حمل�و�نقل�
وزارت�تجارت�و�صنایع�افغانســتان�نشان�می�دهد�که�
این�کشور�حســاب�ویژه�ای�روی�بندر�چابهار�باز�کرده�
است��یحیی�اخالقی�گفته�اســت:�»افغانستان�تصمیم�
دارد�که�کاالهای�صادراتی�خود�را�به�دیگر�کشــورها�
به�ویژه�هندوســتان،�به�دلیل�شــرایط�و�فرصت�های�
اقتصادی�بندر�چابهار،�از�طریق�این�بندر�صادر�کند�«

توافق�های� عملیاتی�شــدن�

از نگاه رسانه ها

ایــران�و�هنــد�در�خصوص�
بهره�برداری�از�ظرفیت�های�
بنــدر�چابهــار،�بازتــاب�
گســترده�ای�در�رسانه�های�
منطقــه�ای�و�فرامنطقــه�ای�
داشته�اســت��برای�مثال،�پایگاه�
اینترنتی�روزنامه�»اکونومیک�تایمز«�در�تحلیلی�بلندباال�
درباره�روابط�ایران�و�هند�نوشــت:�»ســفر�اخیر�حسن�
روحانــی�رئیس�جمهور�ایران�به�هند�چشــم�انداز�های�
روابط�ایــران�و�هنــد�را�تقویت�کرده�اســت��مودی،�
نخست�وزیر�هند�در��2016به�ایران�سفر�کرده�بود�و�دو�
رهبر�در��2015در�روســیه�و�در�حاشیه�نشست�ساالنه�
اقتصاد�های�نوظهور�)بریکس(�دیدار�کردند��از�آن�زمان�
به�بعد�روحانی�درباره�توســعه�روابط�دو�جانبه�در�همه�
حوزه�ها�و�نیز�درباره�نقش�مهم�تر�هند�در�منطقه�دیدگاه�
مثبتی�ابراز�می�کند��توســعه�بندر�چابهار�ایران�یکی�از�

موضوعات�اصلی�در�همکاری�ایران�و�هند�است�«
تحلیل�گر�این�روزنامه�ادامه�می�دهد:�»سفر�روحانی�و�
اشاره�های�مثبت�او�درباره�این�کشور�در�اظهارنظر�های�
عمومی�اش،�نشان�می�دهد�ایران�با�تنوع�روابط�هند�در�
غرب�آسیا�مشــکلی�ندارد��ایران�تمایل�دارد�هند�در�
رویارویی�های�تهران�با�آمریکا،�اســرائیل�و�عربستان�
سعودی،�طرف�آن�باشــد،�یا�دست�کم�بی�طرف�بماند��
هند�نیز�ترجیح�می�دهد�ایــران�از�نگرانی�هایش�درباره�
حمایت�های�پاکستان�از�تروریسم�مرزی�حمایت�کند�
و�دهلی�نو�را�به�افغانســتان،�آســیای�مرکزی،�قفقاز�و�
روسیه�متصل�کند��این�ارتباط�از�طریق�ایران�برای�هند�
اهمیت�دارد��ایران�به�شکل�روزافزونی�در�سیاست�های�
هند�در�قبال�افغانستان�اهمیت�یافته�است��مثالی�برای�

توضیح�این�اهمیت،�انتقال�یک�میلیون�تن�گندم�هند�به�
افغانستان�از�طریق�بندر�چابهار�ایران�است��راه�اندازی�
بندر�چابهار�می�تواند�نقش�بســیار�مهمی�در�روابط�سه�

جانبه�ایران،�هند�و�افغانستان�ایفا�کند�«
در�ادامه�این�تحلیل،�آمده�اســت:�»کریدور�تجارت�
بین�المللی�شــمال-جنوب�که�سیزده�عضو�دارد،�عامل�
مهم�دیگر�ارتباط�دهنده�هند�به�ایران�است��پیوستن�هند�
به�توافق�نامه�عشق�آباد�میان�عمان،�ایران،�ترکمنستان،�
قزاقستان�و�ازبکســتان�به�این�کشــور�برای�ارتباط�با�
آســیای�مرکزی�کمک�می�کند��هند�می�تواند�با�ایجاد�
یک�خط�کشتیرانی�به�چابهار�این�ارتباط�را�آغاز�کند��این�
موضوع�مسیر�ترانزیت�از�طریق�چابهار�را�به�افغانستان�
و�آســیای�مرکزی�تقویت�می�کند��بــه�همین�علت�در�
بیانیه�های�مشــترک�به�سرمایه�گذاری�هند�در�منطقه�
آزاد�تجاری�چابهار�اشاره�شد��اکنون�هند�این�فرصت�را�

پیدا�کرده�است�تا�در�ایران�سرمایه�گذاری�کند�«

هنگ�کنگــی� روزنامــه�

امید آینده هند

»جنوب�چین«�نیــز�با�درج�
گزارشی�درباره�روحانی�به�
هند�نوشت:�»هند�با�امضای�
قرارداد�توسعه�بندر�چابهار�
در�اواخر�سال�گذشته�میالدی�
با�ایران،�موفق�به�فتح�یک�خاکریز�
مهم�برای�مقابله�با�گسترش�نفوذ�چین�در�اقیانوس�هند�
شد�«�نویسنده�گزارش�با�اشاره�به�رقابت�های�اقتصادی�
هندوســتان�و�چین�آورده�اســت:�»روابط�هند�و�چین�
تحت�تاثیر�مناقشات�مرزی�قرار�داشت���این�سوءظن�
نیز�در�دولت�هندوستان�تقویت�می�شد�که�چین�در�حال�
محاصــره�این�کشــور�از�طریق�ســرمایه�گذاری�در�
همسایگی�آن�در�چارچوب�طرح�»یک�کمربند�یک�راه«�
اســت��هم�زمان�با�طرح�این�نگرانی�ها،�توجه�دهلی�نو�به�
قابلیت�چابهار�برای�محدود�کردن�قدرت�نفوذ�چین�در�

منطقه�معطوف�شد�«
طبق�تحلیل�های�روزنامه�هنگ�کنگی،�»بندر�چابهار�
ایران�به�دهلی�نو�امکان�دسترســی�به�افغانستان�و�اروپا�
را�بدون�نیاز�به�پاکستان�می�دهد��بنابراین�هند�قرارداد�
توســعه�بندر�چابهار�را�)واقع�در��90کیلومتری�شرق�
بندر�گوادر�پاکستان�که�چین�در�حال�توسعه�آن�است(�

با�ایران�امضا�کرد�«
نویســنده�گزارش�روزنامه�جنوب�چین�چنین�ادامه�
می�دهد:�»چابهار�یک�راه�آبی�-�ریلی�میان�هند،�ایران�و�
افغانستان�باز�خواهد�کرد�که�همسایه�رقیب�هند�یعنی�
پاکستان�را�دور�می�زند��مقامات�هندی�امیدوارند�این�
راه�ظرف�سه�سال�ارزش�تجارت�ســالیانه�این�کشور�
با�افغانســتان�را�از��700میلیــون�دالر�به�یک�میلیارد�
دالر�افزایش�دهد��این�راه�تقریبــا�به�موازات�کریدور�
اقتصادی��62میلیارد�دالری�چین�-�پاکستان�است�که�
ســین�کیانگ�را�به�گوادر�وصل�می�کند�و�چین�آن�را�به�

مدت��40سال�اجاره�کرده�است�«
گــزارش�مزبور�با�اظهــارات�یکی�از�کارشناســان�

نویسنده�گزارش�
روزنامه�جنوب�چین�
چنین�ادامه�می�دهد:�

�»چابهار�یک�راه�
آبی�-�ریلی�میان�هند،�

ایران�و�افغانستان�
باز�خواهد�کرد�که�
همسایه�رقیب�هند�

یعنی�پاکستان�را�دور�
می�زند��مقامات�هندی�

امیدوارند�این�راه�
ظرف�سه�سال�ارزش�
تجارت�سالیانه�این�

کشور�با�افغانستان�را�
از�700میلیون�دالر�
به�یک�میلیارد�دالر�

افزایش�دهد



31 دوره جدید - شماره دوم

مدیرعامل�سازمان�منطقه�
فرصت های 

سرمایه گذاری 
هند درمنطقه آزاد 

آزاد�چابهار�در�نشســتی�با�
رئیس�اتاق�هــای�بازرگانی�
هند�)آسوچام(�ضمن�بحث�
و�گفت�وگو�در�مورد�شرایط�
سرمایه�گذاری�شرکت�های�
هندی�در�چابهــار،�ظرفیت�ها�و�

پتانسیل�های�منطقه�را�به�طرف�هندی�معرفی�کرد�
عبدالرحیم�کردی�با�اشاره�به�وجود�اراده�توسعه�
روابط�در�مقامات�عالی�رتبه�دو�کشور،�خواستار�رفع�
موانع�حضور�سرمایه�گذاران�و�بازرگانان�هندی�در�
منطقه�آزاد�چابهار�شــد�و�متقابال�آمادگی�سازمان�
برای�تسهیل�فعالیت�طرف�هندی�را�اعالم�کرد��او�
سپس�به�تشریح�مشوق�های�قانونی�سرمایه�گذاری�
در�مناطق�آزاد�ایران�پرداخت�و�به�پرســش�های�
رئیس�اتاق�های�بازرگانی�هند�پاسخ�داد��در�ادامه،�
فرصت�هــای�ســرمایه�گذاری�به�طــرف�هندی�

معرفی�شد��
رئیس�هیات�مدیره�ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�با�
اشــاره�به�مزیت�هایی�چون�نیروی�کار�ارزان�و�ماهر،�
قیمــت�انرژی،�امنیــت�و�زیرســاخت�های�در�حال�
تکمیل،�زمان�بندی�اســتقرار�واحدهای�باالدســت�
فوالد�و�پتروشــیمی�را�به�اطالع�مذاکره�کننده�هندی�
رســاند��عبدالرحیم�کردی�هم�چنیــن�فرصت�های�
ســرمایه�گذاری�در�پارک�لجســتیک،�شهرک�های�
تخصصی�خودرو،�صنایع�غذایی�و�تجهیزات�پزشــکی�
منطقه�را�معرفی�و�تاکید�کرد�تولید�با�هدف�صادرات�
در�صدر�اولویت�های�منطقــه�آزاد�چابهار�قرار�دارد�
و�ســرمایه�گذاران�در�چنیــن�صنایعــی�به�صورت�
ویژه�مــورد�حمایت�قرار�خواهند�گرفــت��او�صنایع�
انرژی�بر،�انرژی�های�تجدیدشونده�و�خدمات�مالی�و�
بیمه�ای�را�به�عنوان�زمینه�های�سودآور�فعالیت�برای�

سرمایه�گذاران�هندی�عنوان�کرد�
عضو�هیات�عالی�رتبه�ایران�در�ســفر�به�هندوستان،�
در�پایان�این�نشســت�گفــت:�»امیدواریــم�تجار�و�
ســرمایه�گذاران�هنــدی�فرصت�حضــور�در�بندر�
اســتراتژیک�و�منطقه�آزاد�چابهار�را�که�می�تواند�آنان�
را�به�بازارهای�افغانستان�و�آسیای�میانه�متصل�کند�از�

دست�ندهند�«

موسسه�مطالعات�بین�الملل�شانگهای�تکمیل�می�شود��
این�کارشــناس�اظهار�داشته�است:�»بندر�چابهار�ایران�
بخشی�از�طرح�پشــتیبان�هند�با�توجه�به�کاهش�اعتماد�
میان�پکن�و�دهلی�نو�بود��اگر�چین�بندر�گوادر�را�تبدیل�به�
پایگاه�نظامی�خود�کند،�هند�از�همه�توان�خود�در�منطقه�
از�جمله�ظرفیت�استفاده�از�بندر�چابهار�را�به�کار�خواهد�

گرفت�تا�چین�را�محدود�سازد�«
یک�رســانه�هنگ�کنگی�دیگر�با�عنــوان�»مورنینگ�
پست«�نیز�در�تحلیل�شــرایط�منطقه�ای�نوشته�است:�
»همکاری�های�گســترده�ایران�و�هند�در�بندر�چابهار�
می�تواند�یک�آزمون�بــزرگ�در�مقابل�جاه�طلبی�های�
چین�برای�اجرای�برنامه�هایی�چون�راه�ابریشم�دریایی�
باشــد�«�به�گزارش�ایرنا�در�این�گزارش�آمده�اســت:�
»دسترســی�هند�به�چابهار�به�این�کشور�امکان�می�دهد�
تا�بدون�نیاز�به�پاکســتان�به�بازار�افغانستان�و�اروپا�راه�
پیدا�کند�و�همین�می�تواند�آزمایشــی�سخت�برای�چین�
باشــد��هند�به�عنوان�یک�رقیب�بر�سر�راه�چین�ایستاده�
و�چابهار�به�این�کشــور�امکان�می�دهد�تا�توان�بیشتری�
برای�طرح�های�اقتصادی�بزرگ�در�کشورهای�مختلف�

داشته�باشد�«
این�نشریه�به�توافقی��500میلیون�دالری�میان�ایران�
و�هند�برای�ســرمایه�گذاری�در�چابهار�اشــاره�کرده�
و�ادامه�می�دهــد:�»در�حالی�که�چین�هیچ�ســاحلی�در�
اقیانوس�هند�ندارد،�اخیرا�سرمایه�گذاری�های�سنگینی�
در�بنادر�و�دیگر�تاسیســات�کشــورهای�ساحلی�نظیر�
میانمار،�سریالنکا،�بنگالدش،�مالدیو�و�پاکستان�انجام�
داده�است��در�همین�حال،�هند�به�شدت�در�حال�مقابله�
با�افزایش�حضور�و�نفوذ�چین�در�اقیانوس�هند�اســت�و�
سرمایه�گذاری�و�حضور�در�بندر�چابهار�ایران�نیز�یکی�

از�گام�های�هند�در�چهارچوب�این�استراتژی�است�«

مرور�گزارش��و�تحلیل�های�

فرصتی برای 
همگرایی

رســانه�های�گوناگون�منطقه�
نشان�می�دهد�که�چابهار�به�
نقطه�کانونــی�رایزنی�های�
اقتصادی�بدل�شده�است��با�
این�حال�رســانه�ها�بر�اساس�
منافــع�ملــی�کشــورهای�خود،�
موقعیت�چابهار�را�تجزیه�و�تحلیل�کرده�اند�در�حالی�که�
مجموعه�مذاکراتی�در�جریان�است�که�توسعه�چابهار�را�
به�یــک�بازی�برد-بــرد�بدل�می�کنــد��چندی�پیش،�
نشانه�هایی�از�تمایل�چینی�ها�برای�آغاز�همکاری�دو�بندر�
گوادر�و�چابهار�آشکار�شده�اســت��در�واقع�این�سناریو�
تدوین�شــده�که�دو�بندر�به�صورت�مکمل�به�همکاری�
بپردازند��همکاری�های�دو�بندر�معطوف�به�پتانســیل�
منطقــه�آزاد�در�عقبه�بندر�ایرانی�خواهــد�بود�و�به�این�
ترتیب�یک�مگاپورت�بین�المللی�در�کرانه�دریای�عمان�
ایجاد�خواهد�شد�که�بخش�بزرگی�از�رقابت�های�مخرب�
را�به�همگرایی�و�بهره�برداری�مشترک�از�فرصت�ها�بدل�
می�کند��مطالعات�مقدماتی�برای�امکان�ســنجی�طرح�
مذکور�در�سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�آغاز�شده�است��

مدیرعامل�سازمان�
منطقه�آزاد�چابهار�
در�نشستی�با�رئیس�

اتاق�های�بازرگانی�هند�
)آسوچام(�ضمن�بحث�
و�گفت�وگو�در�مورد�

شرایط�سرمایه�گذاری�
شرکت�های�هندی�در�
چابهار،�ظرفیت�ها�و�

پتانسیل�های�منطقه�را�
به�طرف�هندی�معرفی�

کرد
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عباس آخوندی  وزیر راه و شهرسازی در روزهای آغازین اسفندماه از توافق هندوستان 
برای ســرمایه گذاری در راه آهن چابهارـ  زاهدان به ارزش 800 میلیون دالر خبرداد. او 

گفت: »توسعه بنادر چابهار و جاسک باید همزمان با توسعه ریلی این منطقه پیش برود.«

به�گــزارش�روابــط�عمومــی�و�امور�بیــن�الملل�
منطقــه�آزاد�چابهــار�،�عباس�آخوندی�در�حاشــیه�
دومیــن�همایــش�بین�المللی�معرفــی�فرصت�های�
سرمایه�گذاری�و�توسعه�پایدار�در�سواحل�مکران�در�
جمع�خبرنگاران�تاکید�کرد:»�ما�در�حال�توســعه�دو�
بندر�مهم�در�شرق�کشور�یعنی�جاسم�و�چابهار�هستیم�
اما�می�خواهیم�توســعه�این�بنادر�همزمان�با�توســعه�
ریلی�در�این�مناطق�انجام�شود�بنابراین�پروژه�راه�آهن�
�زاهدان�در�حال�اجراســت��در�سفر�اخیر�به� چابهارـ�
هندوســتان�با�آن�ها�توافق�کردیم�کــه��800میلیون�
دالر�در�این�پروژه�سرمایه�گذاری�کنند�تا�در�سه�سال�
آینده�این�طرح�اجرایی�شوند��در�زمینه�بندر�جاسک�
هم�برنامه�ما�همین�اســت�و�تصمیم�گرفته�ایم�راه�آهن�
جیرفت�را�به�جاسک�متصل�کنیم�تا�از�این�طریق�بندر�
جاســک�به�راه�آهن�سراسری�متصل�شــود�زیرا�در�
توسعه�بندر�شهید�رجایی�این�نقیصه�وجود�داشت�که�
این�بندر�پیش�از�آنکه�ریل�توسعه�یابد،�توسعه�یافت�و�
در�این�زمینه�مشکالتی�برای�ما�به�وجود�آمد�بنابراین�

همزمان�دنبال�توسعه�بنادر�و�ریل�هستیم�«
وزیر�راه�در�ادامه�گفت:�»در�کنــار�این�بنادر�دنبال�
اسکان�و�رشــد�و�توسعه�صنعت�هســتیم�و�صنایعی�
مدنظر�ماست�که�برای�کشور�ثروت�تولید�کند��ما�به�
دو�بندر�جاســک�و�چابهار�فقط�به�عنوان�محلی�برای�
تخلیه�بار�نگاه�نمی�کنیم�بلکه�این�دو�بندر�را�محلی�برای�
توسعه�صنعتی�هم�می�دانیم��باید�در�یک�مدت�زمانی�
�15الی��20ســاله�برای�صنایع�سنگین�که�در�مناطقی�
مستقر�هستند�مشــکل�جدی�آب�دارند�را�آرام�آرام�
به�این�منطقه�منتقل�کنیم�تا�توســعه�ســازگار�با�اقلیم�

داشته�باشیم�«

��در�بهمن�ماه�نیز�اعالم�شد،�

خط آهنی برای  
کمک به محرومیت 

زدایی

آستان�قدس�رضوی�هم�در�
ساخت�خط�آهن�ترانزیتی�
�سرخس�همکاری� چابهارـ�
خواهد�کرد��خبرهای�اخیر�
درباره�ســرمایه�گذاری�در�

صنعت�ریلی�این�منطقه�موجب�تزریق�امید�بیشتر�به�
ســاکنان�چابهــار�و�فرصتــی�بــرای�زدودن�گرد�

محرومیت�از�چهره�برخی�از�نقاط�منطقه�شده�است�
ســیدمیثم�الجوردی�کارشــناس�صنعت�ریلی�در�
یادداشــتی�بر�ضرورت�تأمین�مالی�ساخت�راه�آهن�
�ســرخس��در�این�باره�نوشت:»در� ترانزیتی�چابهارـ�
دنیای�امروز�تجارت�جهانی�به�شــکلی�درآمده�است�
که�کشورهای�بزرگی�مانند�چین�در�شرق�آسیا،�کاالی�
خود�را�به�کیلومترها�دورتر�از�مرزهای�جغرافیایی�خود�
صادر�می�کنند��از�همین�رو�فراهم�نمودن�زیرســاخت�
الزم�برای�جابجایی�این�حجم�از�کاال�ســبب�شده�است�
تا�ترانزیت�به�عنوان�یکی�از�راهکارهای�کسب�درآمد�
برای�کشورهایی�که�در�مسیرهای�ترانزیتی�قرار�دارند�
به�حساب�آید��کشور�ایران�در�میان�کشورهایی�که�در�
مســیر�ترانزیتی�کاال�قرار�دارند�موقعیتی�ممتاز�دارد�
چراکه�با�قرار�گرفتن�در�نقطه�کانون�اتصال��3قاره�آسیا،�
اروپــا�و�آفریقا�نقش�مهمــی�در�جابجایی�کاال�بین�این�
سه�قاره�ایفا�می�کند�کریدور�های�ترانزیتی�عبوری�از�
�غربی�و�شمالی�جنوبی�تقسیم� ایران�به�دو�دسته�شرقیـ�
می�شــوند��این�کریدور�های�ترانزیتی�وظیفه�اتصال�
کشورهای�شرق�آسیا�به�غرب�آسیا،�اروپا�و�هم�چنین�
اتصال�کشورهای�شمالی�آســیا�)�CISو�حوزه�قفقاز(�
به�کشورهای�جنوبی�آســیا�و�آفریقا�را�برعهده�دارند�
قابل�پیش�بینی�اســت�که�مزیــت�جغرافیایی�ایران�
�جنوب�است�� دراتصال�کریدور�های�ترانزیتی�شمالـ�
�غربی�به�دلیل� چراکه�در�مســیر�کریدور�های�شرقیـ�
وجود�مسیرهای�رقیب�دریایی�)کانال�سوئز(�و�زمینی�
)عبوری�از�باالی�دریای�خزر(�حجم�بار�جابجا�شــده�
بین�این�مسیرها�تقسیم�می�شود��این�در�حالی�است�که�
�جنوبی�موقعیت�کشور�ایران� در�مسیرهای�شــمالیـ�
طوری�اســت�که�برای�جابجایی�کاال�از�شمال�آسیا�به�
جنوب،�جنوب�شرق�و�جنوب�غرب�تنها�مسیر�عبوری�
از�خاک�ایران�ممکن�است�و�همین�امر�به�باعث�ایجاد�
� مزیت�مطلق�بــرای�ایران�در�کریدور�های�شــمالـ�

جنوب�شده�است�«
در�بخــش�دیگــری�از�ایــن�یادداشــت�آمــده�
اســت:»کریدور�شــمال-�جنوب�به�دوشاخه�اصلی�
بــرای�حمل�و�توزیع�کاال�تقســیم�می�شــود��هرچند�
یک�طرف�آن�در�هر�دوشــاخه�سواحل�جنوبی�کشور�
ایران�اســت؛�اما�طرف�دیگر�آن�پس�از�عبور�از�خاک�
ایران�به�دوشــاخه�شرقی�)شرق�دریای�خزر�به�مقصد�
کشورهای�CIS(�و�غربی�)غرب�دریای�خزر�به�مقصد�

کشورهای�حوزه�قفقاز(�تقسیم�می�شود�«
ایــن�تحلیل�گر�در�ادامه�می�نویســد:»نقطه�کانونی�
اتصال�کریدورهای�فوق�سواحل�مکران�و�بندر�شهید�
بهشــتی�در�چابهار�است��آن�چه�ســبب�شده�است�تا�
کنون�از�ظرفیت�موجود�بــرای�ترانزیت�کاال�در�این�
مسیر�استفاده�نشــود،�عدم�وجود�پس�کرانه�مناسب�
برای�بندر�شهید�بهشتی�چابهار�بوده�است��به�عبارت�
�ســرخس�به�عنوان�مهم�ترین� دیگر�خط�ریلی�چابهارـ�
�جنوب�شناخته� عامل�در�فعال�سازی�کریدور�شمالـ�

می�شود�«

توسعه بندر چابهار و ریل 
را هم زمان دنبال می کنیم

وزير راه وشهرسازی: 

وزیر�راه�وشهرسازی:�
ما�به�دو�بندر�جاسک�
و�چابهار�فقط�به�عنوان�
محلی�برای�تخلیه�بار�
نگاه�نمی�کنیم�بلکه�این�
دو�بندر�را�محلی�برای�

توسعه�صنعتی�هم�
می�دانیم��باید�در�یک�
مدت�زمانی��15الی�
�20ساله�برای�صنایع�
سنگین�که�در�مناطقی�
مستقر�هستند�مشکل�
جدی�آب�دارند�را�

آرام�آرام�به�این�منطقه�
منتقل�کنیم�تا�توسعه�
سازگار�با�اقلیم�
داشته�باشیم
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هیات ســرمایه گذاری ژاپن با سفر به چابهار از 
ظرفیت های شیالتی، تجاری و اقتصادی این بندر 

راهبردی دیدن کردند.

هدف�بازدید�هیأت�
محققین�اقتصادی�
کشور�ژاپن،�انجام�

مطالعات�بین�رشته�ای�با�
عنوان�»امکان�همکاری�
مشترک�ژاپن�و�هند�
در�چابهار«�و�بررسی�

وضعیت�توسعه�
زیرساختی�منطقه�آزاد�

چابهار�عنوان�شد

�1372در�زمینی�به�مساحت��14هزار�هکتار�و�در��9پیکره�
راه�اندازی�شده�است�و�برای�توسعه�تجارت�و�ترانزیت�به�

کشورهای�همسایه�می�تواند�نقش�مهمی�داشته�باشد�«
هیات�ســرمایه�گذار�کشــور�ژاپن�از�زیرســاخت�و�
ظرفیت�های�تجاری،�بازرگانی،�شیالت�و�بنادر�صیادی�

و�گردشگری�چابهار�نیز�دیدن�کردند��

گروهی�از�محققان�اقتصادی�
زمینه های 

همکاری مشترک 
ژاپن و هند در 

چابهار

ژاپنی�نیــز�در�روزهای�پایانی�
بهمن�ماه��بــه��چابهار�رفتند��
و� قتصــادی� ا معــاون�
ســرمایه�گذاری�ســازمان�
منطقه�آزاد�چابهار�در�نشست�با�
هیأت�محققین�اقتصادی�کشــور�
ژاپن�گفت:�»ژاپــن�می�تواند�چابهــار�را�به�عنوان�هاب�
تولیــدی�برای�ســرمایه�گذاری�بلندمــدت�کاالهای�
وارداتی�کشورهای�منطقه�و�آسیای�میانه�در�نظر�بگیرد�«
به�گزارش�روابط�عمومی�و�امور�بین�الملل�ســازمان�
منطقه�آزاد�چابهار�غالمرضا�پناه�افزود:»�امروز�اولویت�
اول�دولت،�توســعه�چابهار�است�چراکه�رئیس�جمهور�
در�تمامی�جلسات�سرمایه�گذاری�و�اقتصادی�به�توسعه�

چابهار�تأکید�می�کند�«
او�هدف�بازدید�هیأت�محققین�اقتصادی�کشور�ژاپن�
را�انجام�مطالعات�بین�رشته�ای�با�عنوان�»امکان�همکاری�
مشــترک�ژاپن�و�هند�در�چابهار«�و�بررســی�وضعیت�
توسعه�زیرســاختی�منطقه�آزاد�چابهار�عنوان�کرد��از�
دیگر�برنامه�های�این�هیأت�ژاپنی�دیدار�و�گفتگو�با�ارسالن�
دژکام�رئیس�دانشــگاه�بین�المللی�منطقه�آزاد�چابهار�
در�خصوص�برگزاری�دوره�های�مشــترک�و�همکاری�

آموزشی�بود�
کنتا�آئوکی�رئیس�هیأت�ژاپنی�گفت:»�بازدید�هیأت�
محققین�اقتصادی�کشور�ژاپن�به�منظور�انجام�مطالعات�
بین�رشته�ای�با�عنوان�»امکان�همکاری�مشترک�ژاپن�و�
هند�در�چابهار«�و�بررســی�وضعیت�توسعه�زیرساختی�
منطقه�آزاد�چابهار�و�هم�چنین�چالش�ها�و�موانع�پیش�رو،�
صورت�می�گیرد�حاصل�مطالعات�این�تیم�که�با�حمایت�
مالی�بنیاد��Suntoryژاپن�صورت�می�گیرد،�به�صورت�
مقــاالت�و�گزارش�هایی�در�ژورنال�ها�و�ســمینارهای�

بین�المللی�ارائه�خواهد�شد�«

به�گزارش�ایرنا،�سرپرســت�گروه�ســرمایه�گذاری�
شرکت�ژاپنی�کیومیورا�)KYOMURA(��پس�از�بازدید�
از�ظرفیت�های�اقتصادی�چابهار�در�جمع�مدیران�سازمان�
منطقه�آزاد�تاکید�کــرد:�»چابهار�ظرفیت�های�خوبی�در�
زمینه�شیالت،�آبزیان�دریایی،�تجارت�و�بازرگانی�دارد�«
»سوگاکو�کیمیورا«�هدف�از�سفر�هیات�سرمایه�گذاری�
کشــور�ژاپن�را�بررسی�زمینه�های�ســرمایه�گذاری�در�
حوزه�شیالت�و�آبزیان�بندر�راهبردی�چابهار�عنوان�کرد�
او��افــزود:�»پس�از�بررســی�و�ارزیابی�هــا�در�زمینه�
شــیالت�و�آبزیان�اقدامات�الزم�بــرای�فعالیت�انجام�
خواهد�شــد��پرورش�آبزیان،�صید�تن�ماهیان�و�عرضه�
غذاهای�دریایی�از�جمله�اهداف�این�شــرکت�اســت�
که�سبب�اشتغال�و�توسعه�می�شــود�«�سرپرست�گروه�
سرمایه�گذاری�شرکت�ژاپنی�کیومیورا�و�یکی�از�مدیران�
فنی�این�شرکت�تصریح�کرد:�»تمایل�داریم�در�خصوص�
فرآوری�غذاهــای�دریایی،�صید�تن�ماهــی�و�خاویار،�
پرورش�آبزیان،�تهیه�و�فروش�غذاهای�دریایی�به�صورت�
عمده�یا�در�رستوران�های�عرضه�کننده�غذاهای�دریایی�
سرمایه�گذاری�کنیم��شرکت�کیومیورا�در�سال��1985
توســط�آقای�کیوشــی�کیمیورا�در�زمینه�فروش�عمده�
غذاهای�دریایی�و�مدیریت�رستوران�غذاهای�دریایی�راه�

اندازی�شده�است�«
معاون�وقت�اقتصادی�و�ســرمایه�گذاری�منطقه�آزاد�
چابهار�نیز�گفت:�»چابهار�یکی�از�بهترین�نقاط�ایران�برای�
سرمایه�گذاری�داخلی�و�خارجی�است�و�می�تواند�برای�هر�

سرمایه�گذاری�سودآور�باشد�«
سعید�عیسی�زاده�افزود:�»سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
تمام�زمینه�های�ســرمایه�گذاری�را�در�کوتاه�ترین�زمان�
برای�شــرکت�و�افراد�فعال�اقتصادی�و�سرمایه�گذاری�

فراهم�می�کند�«
او�به�تسهیالت�و�مزیت�های�ســرمایه�گذاری�در�این�
منطقه�اشــاره�و�تاکید�کــرد:�»منطقــه�آزاد�چابهار�از�
شرکت�های�ژاپنی�جهت�سرمایه�گذاری�در�این�منطقه�
استقبال�می�کند��ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�در�سال�

چشم بادامی ها 
در چابهار

هیات سرمايه گذار ژاپنی از 
ظرفیت های شیالتی چابهار بازديد کرد
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باورش مشکل است اما واقعیت دارد؛ تنها روستای منطقه آزاد چابهار از مشکل بی  آبی و 
کم  آبی رنج می برد، شبکه انتقال و توزیع آب ندارد، مایه حیات با تانکر به روستا می رسد و 

همسایگان دریا، گاه طعم تشنگی را چشیده اند. 

آب،�ســنگ�بنای�تمدن�اســت�تا�آن�جا�که�مطالعه�
تاریخ�این�سرزمین�نشان�می�دهد�آب�اصلی�ترین�عامل�
توزیع�جمعیت�در�فالت�ایران�بوده�است��مردمان�این�
دیار،�آن�جا�که�توانســته�اند�طبیعت�را�رام�خود�کنند�و�
آب�بیابند،�سکنی�گزیده�اند�اما�تشنگی�در�کنار�بی�کران�
دریا،�حکایت�پرغصه�ای�اســت�بــرای�اهالی�مکران�و�
ساکنان�چابهار��خشک�سالی�از�یک�سو�و�الگوی�مصرف�
نابه�هنجار�از�سوی�دیگر،�»مسأله�آب«�را�به�جدی�ترین�
چالش�توســعه�این�ناحیه�بدل�کرده�است�اما�رویکرد�
معطوف�به�مسئولیت�اجتماعی،�هم�چنین�عمل�گرایی�
مثبت�سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�در�یکی�دو�سال�اخیر،�
غلبه�بر�این�مشــکل�را�نوید�می�دهــد��پیش�تر،�رئیس�
هیات�مدیره�در�جلسه�ای�خصوصی�گفته�بود:�»فهرست�
مشکالت�و�مسائل�نباید�ما�را�وحشت�زده�کند��باید�به�
مصاف�مشکالت�برویم�و�وقتی�مردم�این�رویکرد�را�در�
ما�دیدند،�خودشــان�دست�به�کار�می�شــوند�و�کنار�ما�
می�ایستند��آن�گاه�مشــکالت�خیلی�راحت�تر�از�آن�چه�

فکرش�را�می�کردیم�حل�می�شود�«
مدیریت�مسأله�محور،�حل�و�فصل�مشکالت�روستای�
تیس�با�مشارکت�جامعه�محلی�را�به�یکی�از�اولویت�های�
عمرانی�و�یکی�از�اولویت�های�اجتماعی�ســازمان�بدل�
کرد��به�این�ترتیب�فهرســتی�از�طرح�ها�و�برنامه�ها�در�

ســه�افق�کوتاه�مدت،�میان�مدت�و�بلندمدت�تهیه�شد،�
واحدهای�عمل�کننده�و�مسئولیت�های�آنان�مشخص�
و�برنامه�عملیاتی�نیز�تدوین�شــد��سامان�دهی�سیما�و�
بهبود�منظر�روســتا،�نظم�دهی�بــه�فعالیت�های�خرد�و�
مشاغل�خانگی،�ســازمان�دهی�تعاونی�های�روستایی،�
کارآفرینی�پایدار،�ایجاد�یا�ارتقای�زیرساخت�ها�از�جمله�
شــبکه�های�انتقال�برق�و�آب�از�مهم�ترین�برنامه�های�

تحول�در�روستای�تاریخی�تیس�بود�
برای�دســت�یافتن�به�برنامه�های�عملیاتی،�سلسله�
مطالعاتی�نیز�صــورت�گرفت��ضمنا�با�تاکید�مدیریت�
سازمان،�رســیدگی�به�اموری�که�مرتبط�با�معیشت�یا�
کیفیت�زندگی�مردم�بود،�اولویت�بندی�شد��برای�نمونه،�
با�توجه�به�اهمیت�آب�آشامیدنی�سالم،�هم�برای�زندگی�
مردم�و�هــم�برای�هرگونه�اقدام�عمرانی�و�توســعه�ای�
دیگر،�تحوالت�جمعیتی�برای�روشن�شــدن�نیاز�فعلی�و�
پیش�بینی�رشد�مصرف�آب�مورد�مطالعه�قرار�گرفت��
در�بررسی�تحوالت�جمعیت�ساکن�تنها�روستای�منطقه�
آزاد�چابهار،�مشــاهده�شــد�که�ظرف��30سال�اخیر،�
جمعیت�آن�نزدیک�به��3/5برابر�شــده�است��آخرین�
سرشــماری�قبل�از�ایجاد�منطقه�آزاد�چابهار�)ســال�
1365(،�نشــان�می�دهد�تنها��213خانوار�ساکن�تیس�
بوده�اند�و�این�روســتا�جمعیتی�بالغ�بر���1860نفر�داشته�
است�اما�در�سال��1385جمعیت�روستا�به��717خانوار�
و��3886نفر�رسیده��طبق�یافته�های�آخرین�سرشماری�
عمومی�نفوس�و�مسکن،�در�سال��95تعداد�خانوارهای�
تیس�به��1526واحد�و�جمعیت�آن�به��6348نفر�رسیده�
است��روندی�که�نشــان�می�دهد�رشد�جمعیت�روستا�
بسیار�بیشتر�از�حداکثر�رشــد�معمول�در�سایر�مناطق�

کشور�بوده�است�
یافته�های�این�مطالعه،�شرایط�را�برای�مدل�سازی�های�
عددی�فراهم�کرد�و�مشــخص�شــد�با�نرخ�رشــد��3
درصدی،�در�ســال�1420،�جمعیت�ســاکنان�تیس�
به�مرز��15هزار�نفر�خواهد�رســید��بــه�عبارت�دیگر،�
طرح�های�عمرانی�و�تقویت�زیرساخت�ها�در�حوزه�آب�
باید�برای�افقی��24ســاله�و�متناســب�با�رشد�جمعیت�

روستا�طراحی�و�اجرا�شود�
مطالعات�یادشده،�مســیر�برنامه�ریزی�برای�اجرای�
پروژه�آب�رسانی�به�تیس�را�روشــن�کرد�و�در�نهایت،��
اجرای�خط�انتقال،�شــبکه�توزیع�و�مخزن�ذخیره�آب�
شرب�روســتا�آغاز�شــد��دوره�طرح��24ساله�و�سال�
انتهایــی�آن��1420در�نظر�گرفتــه�و�جمعیت�هدف�
حدود��15هزار�نفر�تعیین�شــد��همچنین�حجم�مخزن�
مورد�نیــاز�نیز��3هزار�متر�مکعب�در�نظر�گرفته�شــد��
)مخزن��2هــزار�متر�مکعبی�اولیه�و�مخــزن�هزار�متر�

مکعبی�تکمیلی�(
با�مشخص�شــدن�نقشــه�راه�بــرای�حــل�یکی�از�
بزرگ�ترین�معضالت�تیس،�بودجه�الزم�برای�شروع�
و�تکمیل�عملیات�تخصیص�داده�شــد��بررسی�ها�نشان�
مــی�داد�برای�اجــرای��50کیلومتر�خــط�انتقال�آب،�
انشعابات�اصلی�و�فرعی�آن�و�ساخت�مخزن�3هزار�متر�

مکعبی،�بالغ�بر��75میلیارد�ریال�باید�هزینه�شود�
تا�پایان�اســفند�96،�خط�اصلی�انتقال�آب�آشامیدنی�

تیس سیراب می شود
گزارشی از يک پروژه عمرانی-اجتماعی در سطح منطقه
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برنامه�ریزی�های�بلندمدت�برای�ســامان�دهی�روستا�
می�پردازد:�»در�نخســتین�گام�مشــاور�طرح�جامع�و�
تفصیلی�تیس�را�انتخاب�کردیم��مقرر�شده�است�طی��6
ماه�طرح�جامع�و�تفصیلی�روستا�تهیه�شود�و�در�صورت�
تایید�عامل�چهارم�طبق�شــرح�خدمــات�مندرج�در�
قرارداد،�همه�اقدامات�آتی�بر�مبنای�طرح�های�جامع�و�
تفصیلی�به�اجرا�درمی�آید�«�او�خبر�می�دهد:�»این�مشاور�
اکنون�در�حال�فعالیت�اســت�و�به�زودی�پیشنهادهای�
خود�را�برای�تحول�در�نما�و�منظر�روستا�ارائه�می�کند�«

بلیده�ای�به�هزینه�کرد��9میلیارد�ریالی�سازمان�منطقه�
آزاد�در�تیس�اشــاره�می�کند�و�ادامه�می�دهد:�»سازمان�
هزینه�ســرویس�مدارس�دانش�آموزان،�هزینه�های�
جاری�اماکن�عمومی�و�اســتفاده�از�خدمات�کارگران�را�
بر�عهده�گرفته�که�به�طور�ســاالنه�هزینه�می�شود�و�در�
سال��96این�موارد�حدود��600میلیون�تومان�را�به�خود�
اختصاص�داده�اســت��مابقی�نیز�برای�بهسازی�شبکه�

برق�و�رفع�مشکل�افت�ولتاژ�هزینه�شده�است�«�
عضو�هیات�مدیره�ســازمان�در�ادامه�تعهد�به�ارتقای�
کیفیت�آموزشــی�را�یکی�از�مهم�ترین�سیاســت�های�
مدیریت�منطقه�آزاد�دانســته�و�می�گوید:�»در�دو�سال�
�96و�97،�بالغ�بر��20میلیارد�ریال�برای�احداث�و�تجهیز�
مدارس�تیس�هزینه�می�شــود��امروز�عملیات�اجرایی�
مدرسه��12کالسه�آغاز�شده��و�بنابراین�می�توانیم�سال�

�97را�سال�تحول�در�روستای�تیس�بدانیم�«

ســالم�به�آســتانه�روســتای�تاریخی�تیس�رســید�و�
انشعاب�دهی�به�حداقل��200خانوار�آغاز�شد��

معاونت�فنی�و�زیربنایی�ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�با�
همکاری�شورای�راهبردی�توســعه�تیس�برنامه�های�
دیگری�نیز�برای�ارتقای�کیفیت�زندگی�در�این�روســتا�
به�اجــرا�درمی�آورد�که�مهم�ترین�هایــش�عبارتند�از:��
اجرای�معبر�محور�ورودی�روســتای�تیس�مشتمل�بر�
جدول�گذاری،�آسفالت�و�پیاده�روسازی،�احداث�خانه�
بهداشــت�و�پایگاه�اورژانس،احــداث�کتابخانه،انجام�
مطالعات�مربوط�به�شــبکه�جمــع�آوری�فاضالب�و�
تصفیه�خانه،�اجرای�طرح�تأمین�روشنایی�معابر،�احداث�
ســاختمان�دهیاری،�جمع�آوری�مکانیزه�زباله،�احداث�
پارک�محله�ای،�مطالعات�بهبود�وضعیت�شــبکه�برق،�
توسعه��زیرساخت�های�ورزشی،�تهیه�و�تجهیز�مبلمان�

شهری�و���

حمیــدهلل�بلیــده�ای،�عضو�

سال 97، سال 
تحول در تیس

هیات�مدیره�و�معــاون�فنی�
سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
می�گوید:�»بهبود�وضعیت�
روســتاهای�مجاور�مناطق�
آزاد�از�سال��94در�دستور�کار�
دبیرخانه�شورای�عالی�مناطق�آزاد�
قرار�گرفــت�و�در�تفاهمی�میان�بنیاد�مســکن�انقالب�
اسالمی�و�سازمان�منطقه�آزاد،�مقرر�شد�بهبود�وضعیت�
ســیما�و�منظر�روســتا�با�همکاری�این�دو�ارگان�انجام�
پذیرد�اما�متاســفانه�آن�گونه�که�انتظار�می�رفت�کارها�
پیش�نرفت��بنابراین�سازمان�خود�دست�به�کار�شد�«

معاون�فنــی�و�زیربنایی�منطقــه�آزاد�ادامه�می�دهد:�
»یکی�از�مهم�تریــن�و�واجب�ترین�اقدامات�برای�تیس،�
تامین�آب�شرب�روستا�بود�و�بنابراین�سازمان�در�یک�
فراخوان،�مهندسین�مشاور�در�زمینه�آب�را�به�همکاری�
فراخواند�و�با�انتخاب�مشــاور،�مطالعه�وضعیت�فعلی،�
پیش�بینی�رشد�مصرف�و�طراحی�شبکه�انتقال�اصلی�و�

انشعابات�فرعی�آغاز�شد�«
او�به�اجرایی�شــدن�خط��1200متــری�انتقال�آب�در�
اســفند�ماه�اشــاره�می�کند�و�می�افزاید:�»بهره�برداری�
نهایی�از�فاز�نخســت�پروژه�آب�رسانی�به�تیس�سبب�
برخــورداری��2هزار�نفر�از�خانوارهای�ســاکن�از�آب�

آشامیدنی�سالم�می�شود�«
بلیــده�ای�از�وجود�طرح�هــا�و�برنامه�هــای�گوناگون�
سازمان�برای�ارتقای�شــاخص�کیفیت�زندگی�در�تنها�
روســتای�منطقه�آزاد�چابهار�خبر�می�دهد�و�می�گوید:�
»هیات�مدیره�ســازمان�در�مصوبه�ای�به�معاونت�فنی�
اجازه�داده�است�تا�ســقف��30میلیارد�ریال�با�شرکت�
سرمایه�گذاری�صید�صنعتی�قرارداد�منعقد�کند��از�این�
رقم�بخشی�برای�آب�رسانی�و�بخشی�برای�زیرسازی،�
آسفالت�و�جدول�گذاری�خیابان�اصلی�روستا�از�ورودی�

تا�مسجد�جامع�به�طول��800متر�هزینه�خواهد�شد�«
معــاون�فنی�و�عمرانــی�منطقه�آزاد�چابهار�با�اشــاره�
به�افزایــش�همکاری�هــا�و�رایزنی�ها�میان�شــورای�
تیــس�و�هیات�مدیره�ســازمان،�به�بیــان�جزئیاتی�از�

بهره�برداری�نهایی�
از�فاز�نخست�پروژه�
آب�رسانی�به�تیس�
سبب�برخورداری�

�2هزار�نفر�از�
خانوارهای�ساکن�از�
آب�آشامیدنی�سالم�

می�شود
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شاید بتوان گفت در تاریخ فعالیت 25 ساله منطقه آزاد چابهار، سال 96، سال اوج گرفتن، سال موفقیت های بزرگ و سال قرارگرفتن در مسیر 
توسعه به شمار می رود. در این سال با نهادینه شدن راهبردهای مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور، افق های جدیدی برای فعالیت ها تدوین 
و حرکت در مسیر رسیدن به این اهداف آغاز شد. در دقایق آغازین سال، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود این سال را »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید و اشتغال« نامیدند و از همه دستگاه ها خواستند که این شعار را سر لوحه برنامه های خود در سال  جدید قرار دهند. دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهوری نیز در پیام نوروزی خود بر مســاله اشتغال و حمایت از تولید داخلی تاکید ویژه داشــت. ترسیم این اهداف از سوی مقامات 
عالی رتبه نظام پشت گرمی بزرگی برای مدیران و کارکنان منطقه آزاد چابهار برای تداوم مسیر ارزیابی می شد، چه آن که مدیرعامل سازمان در 

گفت وگویی با ویژه نامه نوروزی روزنامه شرق در اسفندماه 95 بر توجه ویژه منطقه به تولید و اشتغال تاکید کرده بود.
سازمان منطقه آزاد چابهار هم چون هر سازمان توســعه گرای دیگری، نشیب وفرازهای زیادی را از سرگذراند اما برآیند کلی حرکت مدیران، 
کارشناسان و کارکنان سازمان، بهبود شرایط حاکم بر منطقه و نواحی همجوار، رونق کسب وکارهای محلی، شناساندن موقعیت استراتژیک 
بندر و منطقه آزاد به صاحبان سرمایه در داخل و خارج، معرفی پتانسیل های عظیم اقتصادی، گردشگری و... بود که موفقیت های نسبی هم به 
همراه داشت. بارزترین وجه موفقیت سازمان، رونق کم نظیر گردشگری در نیمه دوم سال و به ویژه ایام نوروز 97 است که نشان می دهد تالش ها 
برای ترویج و تبلیغ سفر به چابهار با موفقیت قرین بوده. برای ترسیم واقع بینانه تحوالت منطقه، مروری خواهیم داشت بر خبرها و تحلیل های 

منتشرشده در سالی که گذشت.

گام های بلند در مسیر
نگاهی به تحوالت منطقه آزاد چابهار در سالی که گذشت

تولید و اشتغال
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تعطیالت�نوروز�برای�منطقه�آزاد�چابهار�یکی�
از�پرترافیک�ترین�دوره�های�فعالیت�به�شــمار�
می�رود��طبق�آمار�رســمی�مقامات�اســتان�
سیســتان�و�بلوچســتان،��338هزار�و��674نفر�گردشگر�و�
مسافر�نوروزی�از��27اسفند�تا��13فروردین��1396در�اماکن�
مختلف�اقامتی�شــهر�و�منطقه�آزاد�چابهار�ساکن�شدند��این�
تعداد�ســفر،�خبر�خوبی�برای�ساکنان�چابهار�بود��با�استناد�به�
این�آمار�می�توان�گفت�که�تعداد�مســافران�بــه�چابهار�در�
تعطیالت�نوروز��96نســبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�حدود�
�20درصد�رشد�داشته�اســت���در�این�ایام�برای�نخستین�بار�
مرکز�ورزش�های�هوایی�در�پالژ�ســاحل�تیس�توسط�کمیته�
ورزش�های�هوایی�استان�سیستان�و�بلوچستان�راه�اندازی�شد�
و�ورزش�هایی�شامل�پاراگالیدر،�پاراموتور�و�کایت�موتوردار�
مورد�استقبال�گســترده�ســاکنان�و�میهمانان�قرار�گرفت��
هم�چنین�برای�انجام�تفریحات�دریایــی،�تا�پایان�تعطیالت�
نوروزی،��30قایق�توسط�تعاونی�صیادی�تیس�به�گردشگران�
و�مســافران�خدمات�ارائه�کردند��مسابقات�رالی�خانوادگی،�
موتورسواری،�دوچرخه�ســواری،�شتردوانی�و�اسب�سواری�
نیز�از�دیگر�برنامه�های�جذاب�منطقه�در�نوروز��96به�شــمار�

می�آمد��
از�دیگر�مــواردی�که�می�تــوان�به�صورت�ویــژه�به�آن�
توجه�کرد،�برگزاری�نخســتین�فســتیوال�اســتعدادیابی�
موســیقی�بلوچی،�»زیمل«�بود�که�با�اســتقبال�گسترده�ای�
مواجه�شد��جشــنواره�بهار�در�چابهار�نیز�که�شامل�برنامه�و�
جشنواره�ورزشــی-�فرهنگی�از�جمله�مسابقات�خانوادگی،�
ساخت�مجسمه�های�شــنی،�پرواز�بادبادک�ها،�مچ�اندازی،�
طناب�کشــی،�کارناوال�شــادی�و�جنگ�ها،�موسیقی�آئینی،�

جشــنواره�طبخ�غذاهای�دریایی�و�تجلیل�از�نخبگان�علمی،�
فرهنگی،�ورزشــی�بود،�توانســت�رضایت�خاطر�میهمانان�
منطقه�آزاد�را�فراهم�کند��نمایشــگاه�بزرگ�صنایع�دســتی�
با�بیش�از��20غرفه�با�حضور�صنعتگران�اســتان�و�کشور�در�
رشــته�های�حصیربافی،�معرق�صدف،�ســفالگری،�سوزن�
دوزی،�سکه�دوزی،�شیشه�نگاری�نیز�در�این�ایام�برگزار�شد��
در�این�ایام�افزون�بر�هزار�و��700واحد�تجاری�به�گردشگران�

و�مسافران�نوروزی�ارائه�خدمت�کردند�
طبق�گفته�مســئوالن�مناطق�آزاد�چابهار،�تمرکز�سازمان�
بر�فعالیت�بخش�خصوصی�در�برگزاری�جشــنواره�ها�بود�و�
تمامی�رویدادها�و�جشــنواره�های�برگزار�شده�در�این�منطقه�
توسط�شرکت�های�بخش�خصوصی�و�مردم�محلی�انجام�شده�
به�طــوری�که�از�ظرفیت�های�حداکثری�مشــارکت�جامعه�
محلی�در�برنامه�ریزی�و�پذیرایی�از�میهمانان�اســتفاده�شده�
اســت��در�بخش�افزایش�ظرفیت�های�هتلــی�و�اقامتی�نیز�

نسبت�به�سال�گذشته�شاهد�رشد��2برابری�بودیم�
یکی�از�مهم�ترین�اقدامــات�در�فروردین�ماه،�برنامه�ریزی�
برای�سامان�دهی�روستای�تاریخی�تیس�بود�که�با�اعالم�یک�
خبر�خوش�از�ســوی�مدیرعامل�سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
عینیت�یافت��عبدالرحیم�کردی�اعالم�کرد:�»روستای�تیس�

به�روستای�بدون�بیکار�تبدیل�می�شود�«�
به�گفته�او،�ســامان�دهی�و�بهسازی�روســتا�نیز�بر�اساس�
تفاهم�نامه�با�بنیاد�مســکن�آغاز�می�شــود�و�اجــرا�و�تکمیل�
زیرســاخت�های�اساســی�در�اولویت�پروژه�هــای�عمرانی�
سازمان�قرار�گرفته�اســت��این�گزاره�ها�به�معنای�بازسازی�
منظر�و�محیط�روســتا،�ارتقــای�ظرفیت�های�آموزشــی،�
توانمندســازی�تعاونی�های�صیــادی�و�تولیدی�های�صنایع�

دستی،�حل�مشکل�آب�آشامیدنی�و����بود��
عبدالرحیم�کردی�به�نکته�مهم�دیگــر�که�بحث�بودجه�و�
کمبودهای�همیشگی�آن�است،�اشاره�کرد�که�مشکلی�شایع�
در�همه�کشور�تلقی�می�شــود��مدیرعامل�سازمان�گفته�بود:�
»افزایش�بودجه�روســتای�تیس�در�حوزه�های�بهداشــت�و�
آموزش�متناسب�با�سرانه�های�موردنیاز�در�بودجه�سال��96
لحاظ�شده�است��آن�چه�که�مورد�نیاز�روستای�تیس�است�این�
است�که�روستاییان�به�لحاظ�توانمندی�اقتصادی�ارتقاء�پیدا�
کنند�که�این�هم�در�گرو�توسعه�فعالیت�های�مرتبط�با�صنایع�
دستی،�صیادی�و�شیالت�و�خدمات�گردشگری�است�که�در�
این�باره�اقدامات�موثری�آغاز�شده�و�تالش�می�کنیم�تا�پایان�
امسال�روستای�تیس�به�روستایی�بدون�بیکار�تبدیل�شود�«

نشست مشترک مدیرعامل سازمان با راهنمایان برتر گردشگریبرگزاری نخستین جشنواره استعدادیابی موسیقی بلوچی

بازدید وزیر دادگستری دولت یازدهم از تولیدی های منطقه
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شهرک�تخصصی�خرما�ایجاد�خواهد�شد؛�این�
خبر�یکی�از�مهم�ترین�اخبار�اردیبهشت�ماه�بود��
طبــق�برنامه�ریزی�هــای�صورت�گرفته�این�
شهرک�تخصصی�با�ظرفیت��200هزار�تن�و�مساحتی�حدود�
�30هکتار�در�چابهار�ساخته�خواهد�شد��تهیه�طرح�ها�و�مذاکره�
با�ســرمایه�گذاران�خارجی�و�داخلی�از�جمله�اقداماتی�بود�که�
پس�از�اعالم�این�خبر،�در�معاونت�اقتصادی�سازمان�پیگیری�
شد���ایده�ساخت�یک�شهرک�تخصصی�برای�فرآوری�خرما�
در�منطقه�آزاد�چابهار�از�سال�ها�قبل�مطرح�شده�بود�چرا�که�تنها�
بخش�کوچکی�از�خرمای�تولیدشده�در�سطح�استان،�آن�هم�به�
صورت�سنتی�بسته��بندی�می�شــود�که�به�معنای�هدررفتن�
منابع�است��هم�چنین�در�طول�این�سال�ها�یکی�از�دغدغه�های�
اصلی�خرمــاکاران،�بحث�بازاریابی�و�فــروش�محصول�بوده�
است��با�قطعی�شدن�ایجاد�شهرک�تخصصی�خرما،�چند�بازار�
هدف�نیز�مورد�مطالعه�قرار�گرفت�از�جمله�بازار�روسیه�برای�
فروش�خرماهای�صنعتی�و�بسته��بندی�شده،�بازار�اروپا�برای�
فروش�فرآورده��به�ویژه�خمیــر�و�پودر�خرما�و�بازار�هند�برای�
فروش�محصــول�نهایی��امکان�ســنجی�و�بررســی�توجیه�
اقتصادی�قریب�به��40طرح،�از�دیگر�اقدامات�سازمان�برای�

ورود�به�فاز�اجرایی�ایجاد�شهرک�تخصصی�خرما�بود��
از�دیگر�خبرهای�مهم�این�ماه�تسریع�در�عملیات�اجرایی�طرح�
توسعه�بندر�شهید�بهشــتی�چابهار�بود��به�این�منظور�مصطفی�
پورمحمدی،�وزیر�وقت�دادگستری�سفری�به�چابهار�داشت�و�در�
جریان�روند�پیشرفت�فیزیکی�طرح�توسعه�بندر�قرار�گرفت��او�
در�این�بازدید�در�جمع�خبرنگاران�تاکید�کرد:�»نقش�منطقه�آزاد�
چابهار�نباید�صرفا�به�بحث�واردات�و�صادرات�خالصه�شــود،�

بلکه�باید�سعی�کند�تا�در�مسیر�اقتصاد�مقاومتی�گام�بردارد�«
در�روزهای�میانی�اردیبهشت�ماه�خبری�خوب�برای�ساکنان�
ســواحل�مکران�روی�خروجی�خبرگزاری�ها�قرار�گرفت��طبق�
اعالم��مســئوالن�منطقه�چابهــار،�با�اهتمام�دولــت،�تنها�بندر�
اقیانوسی�ایران�به�قطب�سوم�پتروشیمی�کشور�بدل�می�شود��این�
خبر�البته�می�توانست�نگرانی�هایی�در�فعاالن�محیط�زیست�ایجاد�
کند�اما�مسئوالن�ســازمان�برای�رفع�این�نگرانی�ها،�به�همکاری�
گسترده�با�متولی�اصلی�آن،�یعنی�ســازمان�حفاظت�از�محیط�
زیست�را�در�دستور�کار�قرار�دادند�و�برای�نخستین�بار�در�طول�
حیات�منطقه،�تهیه�پیوست�های�زیست�محیطی�برای�طرح�های�
صنعتی�منطقه�را�به�یک�الزام�بدل�کردند��به�این�ترتیب�سازمان�
حفاظت�از�محیط�زیســت،�با�ساخت�هفت�واحد�پتروشیمی�به�
ظرفیت�تولید��8/5)هشــت�و�نیم(�میلیون�تن�در�سال�موافقت�

کرد��در�این�ماه�تفاهم�نامه�خواهرخواندگی�بین�چابهار�و�بیرجند�
نیز�امضاء�شــد�که�هدف�از�آن�شتاب�بخشی�به�توسعه�محور�
شرق�عنوان�شــد��خبر�دیگر،�سفر�یک�هیات�سرمایه�گذاری�از�
کشــور�ژاپن�به�چابهار،�بود��این�هیات�از�ظرفیت�های�شیالتی،�
تجاری�و�اقتصادی�بندر�و�منطقه�آزاد�بازدید�کردند�و�ســپس�

مشغول�رایزنی�با�مسئوالن�حوزه�های�مرتبط�شدند��
نشســت�خبری�مدیرعامل�در�تهران�با�اصحاب�رسانه،�از�
دیگر�خبرهای�ماه�دوم�ســال�بود��این�نشست�که�در�آستانه�
برگزاری�انتخابــات�دوازدهمین�دوره�ریاســت�جمهوری�
برگزار�شــد،�متاثر�از�حال�و�هوای�سیاسی�کشور�بود�و�در�کنار�
پرسش�های�اقتصادی،�سئواالتی�با�مضمون�سیاسی�نیز�مطرح�
شــد��برای�مثال،�مدیرعامل�ســازمان�در�پاسخ�به�پرسشی�
درباره�شرایط�منطقه�در�بدو�تشــکیل�دولت�یازدهم،�گفت:�
»در�دولت�های�نهم�و�دهم�بی�برنامگی�در�مناطق�آزاد�کشــور�
به�اوج�خود�رسید�تا�جایی�که�یک�شبه�تصمیم�گرفتند�دانشگاه�
بین�المللی�منطقه�آزاد�چابهار�را�منحل�کنند��این�دانشگاه�در�
حالی�منحل�شــد�که�به�یک�برند�برای�منطقه�تبدیل�شده�بود�
اما�بدون�هیچ�پیوست�کارشناســی،�یک�شبه�محو�شد�و�حتی�
ساختمان�آن�را�هم�فروختند����با�دارایی�های�دیگر�سازمان�هم�
به�همین�شیوه�برخورد�کردند�و�بسیاری�از�این�دارایی�ها�بدون�
هیچ�دلیلی�واگذار�شد�«�کردی�در�جواب�این�پرسش�که�»شما�
هم�جوانید�و�هم�اهل�ســنت��رویکرد�دولت�یازدهم�را�در�این�
زمینه�چگونه�ارزیابی�می�کنید؟«�پاسخ�داد:�»رویکرد�دولت�
یازدهم�در�مورد�جوانان�و�اقــوام�و�مذاهب�واقعا�قابل�تقدیر�
است��آن�چه�در�یک�سال�گذشته�تجربه�کرده�ام�این�بوده�که�
مدیریت�کالن�کشــور�در�سطح�دولت�به�تخصص�و�تعهد�در�
کار،�بیشــتر�از�مذهب�و�قومیت�اهمیت�قائل�است��من�فکر�
می�کنم�عالقه�به�ایــران�و�باور�به�آرمان�های�نظام�اصلی�ترین�
مالک�انتخاب�افراد�باید�باشــد�و�اساســا�تقسیم�بندی�های�
این�چنینی�بین�مذاهب�و�اقوام�ایرانی�را�یک�توطئه�می�دانم��من�
به�سهم�خودم،�حضور�در�دولت�را�یک�تجربه�ارزشمند�برای�
خود�می�دانم،�اعتماد�دولت�یازدهم�به�جوانان�اهل�سنت�را�ارج�
می�نهم�و�امیدوارم�این�روند�در�دولت�آتی�هم�ادامه�یابد��باورم�
این�است�که�آقای�روحانی�به�استفاده�از�ظرفیت�های�همه�اقوام�
و�مذاهب�ایرانی�اعتقاد�دارد�اما�باید�شرایط�و�مقدورات�را�هم�
در�نظر�داشت�و�سطح�توقع�را�با�امکانات�موجود�تنظیم�کرد�«

در�روزهای�پایانی�اردیبهشت�،�با�حضور�مهندس�ترکان،�دبیر�
وقت�شورای�عالی�مناطق�آزاد،�کلنگ�تولید�اسکلت�و�سازه�های�

فلزی�در�منطقه�آزاد�چابهار�به�زمین�زده�شد�

نشست خبری مدیرعامل با اصحاب ر سانهکلنگ زنی کارخانه تولید سازه های فلزی
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در�روزهــای�آغازین�خردادماه،�نخســتین�
کشــتی�از�مبدأ�هند�بــا��300کانتینر�حاوی�
برنج�در�بندر�شــهید�کالنتــری�چابهار�پهلو�
گرفــت��اهمیت�ایــن�خبر�آن�جا�بــود�که�ایــن�اتفاق،�به�
ثمرنشســتن�رایزنی�های�پســابرجامی�دولت�را�به�اثبات�
می�رســاند��بر�این�اســاس،�کریدور�ترانزیتی�توافق�نامه�
چابهار�میان�ســه�کشور�هندوستان،�افغانســتان�و�ایران،�
عمال�شــکل�گرفت��تحلیل�گــران�تحوالت�آســیا،�این�
کریدور�را�برگ�برنده�هند�برای�ورود�به�بازارهای�آسیای�
میانه�و�افغانســتان�و�حتی�شرق�اروپا�در�رقابت�با�چین�تلقی�
می�کنند��هم�چنین�گفته�می�شــود�تبادل�مســتقیم�کاال�از�
کشور�هندوستان�به�بندر�چابهار،�هزینه�های�حمل�ونقل�را�
به�شکل�چشمگیری�کاهش�می�دهد���خبر�احداث�شهرک�
شیالتی�به�مســاحت��50هکتار�در�محدوده�منطقه�آزاد�از�
خبرهای�مهم�ماه�پایانی�بهار��96بود��هدف�از�تاســیس�این�
شهرک�تخصصی،�هم�راســتاکردن�فعالیت�های�مرتبط�با�
صیــد�و�صیادی،�افزایش�کاربســت�دانش�و�اســتفاده�از�
فناوری�های�روز،�جذاب�سازی�ســرمایه�گذاری،�کاهش�
هزینه�ها،�افزایش�تولید�و�حمایــت�از�تعاونی�های�صیادی�
عنوان�شــد��ایجاد�شــهرک�شیالت،�در�راســتای�تحقق�
راهبرد�»تقویت�اقتصاد�محلی«�ارزیابی�می�شــود�چرا�که�
کرانه�شــمالی�دریای�عمان�شاهد�فعالیت�بیش�از��24هزار�
صیاد�دائمی�و�فصلی�اســت�و�وجود�بیش�از�2هزار�و��300
لنج�و�قایق�ظرفیت�قابل�توجهی�برای�توســعه�شیالت�در�

منطقه�فراهم�آورده�است�
توافق�سازمان�منطقه�آزاد�با�شرکت�کشتیرانی�جمهوری�
اسالمی�و�یک�شرکت�خصوصی�نیز�از�اتفاقات�مهم�بهار��96
بــود��مدیر�بازرگانی�با�اعالم�این�خبر،�آغاز�حمل�مســتقیم�
کاالی�تجــاری�از�بنادر�هند�به�چابهــار�را�نوید�داد�و�گفت:�
��1000TEUطبق�این�توافق،�هر�هفته�یک�کشتی�با�ظرفیت�«
کانتینر�از�بنادر�موندرا�و�کانــدالی�هند�به�صورت�منظم�و�

مستقیم�به�بندر�چابهار�عزیمت�می�کند�«
در�ســال�»اقتصاد�مقاومتــی؛�تولید�و�اشــتغال«،�بخش�
عمده�ای�از�برنامه�ریزی�هــا�و�فعالیت�ها�در�منطقه�معطوف�
به�نیــل�به�اهداف�این�شــعار�بود��در�زمینــه�تولید�طبیعتا�
بهره�برداری�از�دو�کارخانه�بزرگ�فوالد�و�پتروشــیمی،�سهم�
منطقه�در�اقتصاد�ملی�را�پررنگ�تر�خواهد�کرد�اما�تا�پیش�از�
بهره�برداری�از�این�صنایع،�ایجاد�پیوندهای�پیشینی�و�پسینی�
باید�در�دستور�کار�قرار�گیرد�تا�موفقیت�کارخانجات�مزبور�
تضمین�شود��یکی�از�مهم�ترین�حلقه�های�اتصال�جامعه�محلی�
با�صنایع�ملی،�بحث�های�مرتبط�با�اشــتغال�است��تجربیات�
فراوانی�در�کشــور�وجــود�دارد�که�نشــان�می�دهد�صنایع�
بزرگ�به�دلیل�بی�توجهی�به�وضعیت�محیط�پیرامونی�خود،�
با�شکســت�مواجه�شده�اند��بنابراین�ســازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�نقشه�راهی�برای�ایجاد�پیوند�بین�صنایع�ملی�و�جامعه�
محلی�تدوین�کرد�که�شــامل�مواردی�چون�پیوســت�های�
زیســت�محیطی�طرح�های�صنعتی،�مســئولیت�اجتماعی�

شرکت�ها،�بومی�گزینی�نیروی�کار�و����بود��
به�عبارت�دیگر،�اشتغال�مولد�برای�اهالی�شهرستان�به�یک�
هدف�گذاری�عینی�بدل�شد�تا�جایی�که�رئیس�هیات�مدیره�
سازمان،�با�اشاره�به�فعالیت�مســتمر�در�سایت�پتروشیمی�
و�فوالد،�گفت:�»بــه�زودی�هزار�نفر�از�جوانــان�بومی،�برای�
به�کارگیری�در�فــوالد�آموزش�های�الزم�را�خواهند�دید�تا�با�
مهارت�و�تسلط�به�فنون�مرتبط�در�کارخانه�استخدام�شوند�«�
کردی�تاکید�کــرد:�»یکی�از�اهداف�ســازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�ایجاد�اشــتغال�پایدار�و�مولد�برای�افراد�بومی�است�
چون�باور�داریم�بومی�سازی�نیروها�گام�مثبتی�برای�توسعه�

منطقه�محسوب�می�شود�«
رایزنی�ها�برای�ترانزیت��37هزار�تن�شکر�از�مسیر�چابهار�
به�افغانستان،�صدور��21فقره�موافقت�اصولی�برای�پرورش�
ماهی�در�قفس،��و�برگزاری�نخســتین�دوره�آموزشی�ایمنی،�
بهداشت�شغلی�و�حفاظت�از�محیط�زیست�)HSE(�از�دیگر�

خبرهای�خرداد�بود�

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد چابهار و دانشگاه جامع علمی  –  کاربردی کشور جوانان چابهاری برای اشتغال در صنایع بزرگ آموزش می بینند

توزیع سبد کاال در روستاهای همجوار منطقه
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خبرهــای�تابســتانی�منطقه�آزاد�بیشــتر�از�
همیشه،�رنگ�وبوی�ورزشــی�داشت��تیرماه�
برای�اهالی�چابهار�با�خبری�خوب�آغاز�شــد؛�
افتتاح�ورزشگاه��2هزار�نفری�»ورنا«�در�منطقه�آزاد�چابهار�به�
مناســبت�برگــزاری�رقابت�های�بین�المللی�کشــتی�آزاد�
نوجوانان�جام�یادگار�امام��کلنگ�این�مجموعه�ورزشــی�در�
سال��1392زده�و�برای�احداث�آن��170میلیارد�ریال�هزینه�
شد��مهندس�ترکان�در�مراســم�افتتاحیه،�از�تصویب�طرح�
احــداث�یک�دهکده�المپیک�در�منطقــه�آزاد�نیز�خبر�داد�و�
گفت:�»چابهار�از�قطب�های�ورزش�در�شــرق�کشور�است�و�
می�تواند�میزبان�رقابت�های�بین�المللی�و�ملی�در�رشته�هایی�
چون�کریکت،�کشــتی،�قایقرانی،�شنا،�والیبال�ساحلی�و�سایر�

ورزش�های�آبی-�ساحلی�باشد�«
گفتنی�است�جام�یادگار�امام�)ره(�با�حضور��12تیم�خارجی�
از�آذربایجان،�روســیه،�قرقیزستان،�ارمنســتان،�اوکراین،�
گرجستان،�مغولستان،�مجارســتان،�پاکستان؛�تاجیکستان،�
بالروس�و�ایتالیــا�به�همراه��4تیم�داخلی�در�ورزشــگاه�تازه�
تاســیس�منطقه�آزاد�برگزار�شــد�و�از�آن�جا�کــه�اتحادیه�
جهانی�کشــتی�این�تورنمنت�را�از�معتبرترین�مســابقات�
کشــتی�اســت،�برای�چند�روز�منطقه�آزاد�چابهار�در�صدر�
اخبار�ورزشی�رسانه�ها�قرار�گرفت��در�این�ماه،�بحث�فزونی�
قاچاق�در�اقتصاد�ایران�در�ســطح�کشــور�باال�گرفت�و�طبق�
رویه�معمول،�انگشت�اتهام�به�سمت�مناطق�آزاد�نشانه�رفت�
که�واکنش�هایی�را�در�پی�داشــت��برای�نمونه،�عبدالرحیم�
کردی�در�مصاحبه�ای�اعالم�کــرد:�»طبق�قانون�هر�کاالیی�
که�به�منطقه�آزاد�وارد�می�شود،�مجاز�است،�مگر�این�که�جزو�
کاالهای�غیرشرعی�یا�ســاخت�رژیم�صهیونیستی�باشد�«�او�
هم�چنین�در�برنامه�تلویزیونی�جریان�نیز�حاضر�شد�و�با�بیان�
این�کــه�اعتقادی�به�مقوله�قاچاق�در�چابهــار�نداریم،�گفت:�

»منطقه�آزاد�متولی�کنترل�خروجی�ها�نیست�«
او�در�گفت�وگویی�با�ایســنا�نیز�گفــت:�»در�دولت�یازدهم�
برای�اولین�بار�دو�نهاد�نظارتی،�یعنی�سازمان�بازرسی�و�دیوان�
محاسبات،�عملکرد�مناطق�آزاد�را�مورد�بررسی�قرار�دادند��
یکــی�از�گرفتاری�های�بزرگ�مناطــق�آزاد�که�هزینه�های�
آن�را�دولت�یازدهــم�پرداخت�کرده�اســت،�این�بوده�که�
مناطق�آزاد�همانند�جعبه�ســیاه�بودند�و�کسی�به�عملکرد�و�
مســائل�آن�ها�ورود�نمی�کرد�و�گزارشی�در�این�رابطه�وجود�
نداشــت��بزرگ�ترین�خدمتی�که�دبیر�شورای�عالی�مناطق�
آزاد�در�دولت�یازدهم�انجام�داد�این�بود�که�به�دســتگاه�های�

نظارتی�اجــازه�داد�تا�عملکرد�مناطق�آزاد�را�نظارت�کند�و�به�
صورت�شفاف�در�این�رابطه�گزارش�دهد��این�موضوع�حلقه�
مفقوده�مناطق�آزاد�بود�که�در�چهار�ســال�گذشــته�مدنظر�
قرار�گرفت�«�وعده�مدیرعامل�در�تسریع�ساخت�استادیوم�
استاندارد�کریکت،�خبر�ورزشــی�دیگری�بود�که�در�تیر�ماه�
اعالم�شد��رشد�25درصدی�تولید�در�سه�ماهه�نخست�سال�
�96و�رشــد�مواد�اولیه�وارد�شــده�به�منطقه�از�خبرهای�مهم�
اقتصادی�و�امکان�ســنجی�و�جانمایی�ســایت�موزه�منطقه�از�

خبرهای�مهم�فرهنگی�تیرماه�بود��
بیانیه�سازمان�درباره�فســخ�قراردادهای�راکد�که�نشان�
از�پررنگ�شــدن�روند�نظارت�ها�داشــت،نیز�مورد�توجه�
فعاالن�اقتصادی�قرار�گرفت���براین��اساس،سازمان����8فقره�
قرارداد�واگذاری�اراضی�را��بــه�دلیل�عدم�اجرای�تعهدات�
مندرج�در�قراردادهــای�منعقده�بر�اســاس�برنامه�زمان�

بندی�فسخ�کرد�
خبر�دیگر�تیر�ماه،آموزش�هــای�مهارتی�رایگان�به�بانوان�
روســتای�تیس�بود�که�توسط��سرپرست�دانشگاه�بین�المللی�
منطقه�آزاد�چابهار�اعالم�شــد��ارســالن�دژکام�با�اشاره�به�
اینکه�یکی�از�اولویت�های�کاری�مرکــز�آموزش�های�آزاد�
این�دانشــگاه�ارائه�خدمــات�آموزشــی�-�مهارتی�در�بین�
جوامع�روستایی�و�شهرستان�اســت،�افزود:�برای��30نفر�از�
بانوان�متقاضی�شــغل�و�ارتقای�شغلی�به�ویژه�کارآفرینی�در�
زمینه�های�مختلف،�یک�دوره�آموزش�یک�ماهه�در�رشــته�

کامپیوتر�زیر�نظر�اساتید�مجرب�در�حال�انجام�است�

بازدید دبیر شورای عالی منطقه آزاد از پروژه فوالد مکرانافتتاح ورزشگاه سرپوشیده منطقه آزاد

میزبانی از مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان
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مهم�ترین�رخ�داد�روزهای�ابتدایی�مرداد،�سفر�
آیت�اهلل�سلیمانی،�نماینده�ولی�فقیه�در�استان�
سیستان�و�بلوچســتان�به�چابهار�بود��ایشان�با�
حضور�در�منطقه�آزاد،�به�بازدید�از�پروژه�های�بزرگ�درحال�
ســاخت�پرداخت�و�در�جریان�روند�ســاخت�و�سازها�قرار�
گرفت��کلنگ�زنی�کارخانه�تولید�انواع�ســنگ�ساختمانی�و�
سخنرانی�در�جمع�مدیران�مجتمع�پتروشیمی�نگین�مکران�از�
دیگر�برنامه�های�ایشان�در�ســفر�به�منطقه�آزاد�چابهار�بود���
بعد�از�ظهر�روز�چهارم�مرداد،�نخســتین�جشــن�گلریزان�
چابهار�برای�آزادی�زندانیان�جرایم�غیرعمد�و�هم�چنین�آغاز�
به�کار�بنیاد�خیریه�»مهبان«�توســط�ســازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�با�حضور�مقامات�بلندپایه�استان�و�شهرستان�برگزار�
شــد��مدیرعامل�در�این�مراســم�گفت:�»ما�در�مسیر�انجام�
مأموریت�های�اصلی�مناطق�آزاد�هستیم�و�رشد�بیش�از�هزار�
درصدی�تولید�در�چهار�ســال�گذشته،�توسعه�شرکت�های�
ســرمایه�گذاری،�حرکــت�از�تجــارت�به�تولید،�توســعه�
زیرســاخت�های�اساســی�و�بنیادین�منطقه�و����نشانگر�این�
تالش�اســت�اما�نیک�می�دانیم�که�اگر�مشارکت،�همراهی�و�
توانمندســازی�جوامع�محلی�در�آن�لحاظ�نشــود،�همه�این�
حرکات�محکوم��به�شکســت�اســت�«�کردی�شرکت�ها�و�
صنایع�درحال�توســعه�چابهار�را�دارای�مسئولیت�اجتماعی�
دانست�و�ادامه�داد:�»ســرمایه�گذارانی�که�حضور�فعالی�در�
منطقه�دارند،�باید�توجه�کنند�که�مسئولیت�اجتماعی�فراتر�از�
برنامه�های�مقطعی�و�مرهم�های�موقتی�است�و�ایفای�درست�

این�مسئولیت،�برنامه�ریزی�و�اقدام�مؤثر�می�طلبد�«
او�افــزود:�»توفیق�پیدا�کردیم�در�آغــاز�دهه�کرامت،�یک�
بنیاد�خیریه�را�بنیــان�بگذاریم�تا�حرکات�فردی�و�کمک�های�
موردی�و�اقدامــات�مقطعی،�به�یک�جریان�کمک�رســانی�
و�توانمندســازی�با�برنامــه�و�دائمی�تبدیل�شــود��ما�امید�
داریم�بنیاد�خیریه�مهبان،�منشــأ�خدمت�به�مردم�بزرگوار�و�
وطن�دوست�چابهار�و�جنوب�اســتان�سیستان�و�بلوچستان�
بشود�و�بتوانیم�قدمی�در�راه�اهداف�نظام�که�کاهش�نابرابری�
و�توزیع�عادالنه�تر�امکانات�است،�برداریم�«�نماینده�ولی�فقیه�
در�استان�نیز�در�ســخنان�کوتاهی،�ضمن�تجلیل�از�اقدامات�
اقتصادی�و�اجتماعی�ســازمان�منطقه�آزاد�گفت:�»این�که�ما�
سرمایه�گذاری�کنیم،�قدمی�ارزشــمند�است��این�که�به�کار�
و�تولید�بپردازیم،�قدم�واالیی�اســت��این�که�ما�بستر�اشتغال�
ایجاد�کنیم�باارزش�اســت�و�به�عنوان�جهاد�قلمداد�می�شود�
اما�زمانی�انگیزه،�اشــتغال�دیگران�است�همراه�با�سود�و�یک�
زمان�انگیزه�تنها�سود�اســت�که�وقتی�سود�کاهش�پیدا�کند،�
به�تعطیلی�کشانده�می�شود�که�این�حیات�طیبه�نیست��حیات�

طیبه،�عمل�صالح�با�اعتقاد�راسخ�می�خواهد�«
خبرهای�دیگر�حوزه�اجتماعی،�تفاهم�سازمان�منطقه�آزاد�
با�معاونت�توســعه�علمی�و�فرهنگی�سازمان�برنامه�و�بودجه�
کشور�برای�نوسازی�مدارس�روســتای�تیس�بود�که�در�پی�
ســفر�غیررســمی�محمدرضا�واعظ�مهدوی�به�منطقه�آزاد،�
مــورد�موافقت�طرفین�قــرار�گرفت��)گــزارش�کامل�این�
تفاهم�و�تحوالت�ناشی�از�آن�در�شماره�پیش�»سالم�چابهار«�
منعکس�شــده�است�(�اعالم�سیاســت�های�جدید�دانشگاه�
بین�المللی�منطقه�آزاد�هم�نشــان�از�عزم�جــدی�برای�ارتقا�
دانش�کاربردی�در�سطح�شهرستان�داشت؛�آن�جا�که�اعالم�
شد�ایجاد�رشته�های�جدید�و�پذیرش�دانشجو�بر�اساس�نیاز�
صنایع�درحال�اســتقرار�صورت�می�گیرد�و�به�عبارت�دیگر،�
دانشگاه�بین�المللی،�عهده�دار�تربیت�نیروی�انسانی�متخصص�
شده�اســت�تا�نیاز�کارخانجات�متوسط�و�بزرگ�سطح�منطقه�
را�برطرف�ســازد���اما�شــاید�بتوان�مهم�ترین�رویداد�میانه�
تابســتان�را�اعالم�ســرمایه�گذاری��25میلیون�دالری�یک�
شرکت�هلندی�در�منطقه�دانست��این�سرمایه�گذاری�حاصل�
همکاری�یک�شرکت�خصوصی�ثبت�شــده�در�منطقه�آزاد�
چابهار�و�گروه�دالســم�)Dalsem(�کشور�هلند�و�با�موضوع�
ســاخت�گلخانه�بود�و�طبق�اعالم�طرف�ایرانی،�»فاز�اول�این�
پروژه�به�مســاحت��20هکتار�ظرف�مدت��18ماه�در�پیکره�

هفتم�صنعتی�به�بهره�برداری�خواهد�رسید�«

اعالم آمادگی گروه هلندی دالسم )Dalsem(  برای سرمایه گذاری 25 میلیون دالری در منطقه تجلیل از همکاران واحد روابط عمومی به مناسبت روز خبرنگار

برگزاری نخستین جشن گلریزان با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
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ماه�سوم�تابســتان�هم�چون�ماه�اول�آن�با�یک�
خبر�ورزشــی�آغاز�شــد؛�حمایت�سازمان�از�
برگزاری�اولین�جشــنواره�موج�ســواری�در�
ســواحل�چابهار�بــا�اســتقبال�غیرمنتظره�اهالــی�چابهار،�
ورزشکاران�و�گردشــگران�مواجه�شد��انجمن�موج�سواری�
کشــور�که�متولی�فنی�این�جشنواره�در�ســاحل�رمین�بود،�با�
برگزاری�چند�دوره�آموزشی�از�جمله�موج�سواری�مقدماتی�و�
حرفه�ای،�امداد�و�نجات�دریایی�موج�سواران�و�مربیگری�این�
رشته�ورزشی�زیر�نظر�مربیان�بین�المللی�خانم�و�آقا،�بر�غنای�

برنامه�افزود�
با�آغاز�نخســتین�هفته�دولت�در�دوره�دوازدهم،�به�رسم�
هر�ســاله،�مجموعه�ای�از�اقدامات�عمرانــی�و�برنامه�های�
فرهنگی�و�اجتماعی�ســازمان�کلید�خــورد��کلنگ�زنی�یک�
پاالیشــگاه�کوچک،�آغــاز�عملیات�ســاخت�دو�مجموعه�
پایین�دستی�پتروشــیمی،�آغاز�ساخت��160واحد�مسکونی�
در�قالب�تعاونی�مســکن�فعاالن�اقتصادی�و�آغاز�ســاخت�
تصفیه�خانه�فاضالب�پیکره�مسکونی�به�روش��BOTاز�جمله�
طرح�های�ویژه�هفته�دولت�بود�که�به�گفته�مسئوالن�ذیربط،�
بهره�برداری�از�این�طرح�ها�بالغ�بر�هزار�فرصت�شغلی�جدید�
خلق�می�کند��در�این�هفته�هم�چنین�یک�کارگاه�طالســازی�
با�ســرمایه�گذاری�بخش�خصوصی�و�یــک�کارگاه�تولیدی�
نایلون�و�نایلکس�با�اعتبــار��16میلیارد�ریال�به�بهره�برداری�

رسیدند��
در�کنــار�کلنگ�زنی�هــا�و�بهره�برداری�هــا،�نمایشــگاه�
توانمندی�های�منطقه�آزاد�چابهار�با�شعار�»تدبیر�و�امید�برای�
تولید�و�اشتغال«�برگزار�شــد��صنایع�سنگین،�نیمه�سنگین�و�
سبک،�به�عالوه�کارگاه�های�فرآوری�محصوالت�نیمه�آماده،�
آخرین�دســتاوردهای�خود�را�بــه�بازدیدکنندگان�عرضه�
کردند�اما�آن�چه�بر�اهمیت�این�نمایشــگاه�افزود،�جلسات�و�
مذاکرات�رسمی�و�غیررســمی�در�حاشیه�اش�بود�که�عمدتا�
جذب�ســرمایه،�انتقال�تکنولوژی،�به�اشتراک�گذاشــتن�
تجربیــات�و�بهره�گیری�از�توان�شــرکت�های�دانش�بنیان�
مستقر�در�مرکز�رشد�دانشگاه�بین�المللی�را�دنبال�می�کرد��

برگزاری�جشنواره�فرهنگی�–�هنری�مونسون�در�میان�دو�
عید�قربان�تا�غدیر،�مذاکره�با�یک�شــرکت�فعال�در�زمینه�
تولید�انرژی�از�کشور�پرتغال�و�ســفر�ژنرال�زلمی�ویسا�والی�
قندهار�از�ظرفیت�های�منطقه�خبرهای�دیگری�بود�که�مورد�

توجه�رسانه�های�کشور�قرار�گرفت�
حمیداهلل�بلیده�ای،�معاون�فنی�و�زیربنایی�ســازمان��با�ابراز�

خرســندی��از�حضور�والی�قندهار�و�هیات�همراه�درچابهار�
گفت:�این�رفت�و�آمدهای�مســئوالن�ایران�و�افغانستان�به�
توسعه�روابط��2کشور�دوست�و�همسایه�منجر�خواهد�شد�

وی�بیان�کرد:�مســئوالن�استانی�و�کشوری�نگاه�ویژه�ای�به�
توسعه�زیرســاخت�های�چابهار�دارند�و�بزودی�طرح�های�
بزرگ�نظیر�راه�آهــن�چابهار-�زاهدان،�انتقــال�گاز،�طرح�
توســعه�بندر�شهید�بهشــتی�و�کارخانه�های�بزرگ�فوالد�و�

پتروشیمی�تکمیل�و�بهره�برداری�خواهند�شد�
عضو�هیات�مدیره�ســازمان�منطقــه�آزاد�چابهار�گفت:�
ســازمان�منطقه�آزاد�چابهار�امکانات�و�زیرساخت�ها�را�در�
کمترین�زمان�برای�ســرمایه�گذاران�فراهم�می�کند�تا�هیچ�

نگرانی�در�این�زمینه�نداشته�باشند�
وی�تصریح�کرد:�ثبت�بیش�از��160شــرکت�افغانستانی�
نشان�دهنده�تعامل�باالی�مدیران�و�مسئوالن�منطقه�آزاد�با�

سرمایه�گذاران�افغان�است�
بلیده�ای�افزود:�شــهرک�های�زیادی�نظیر�شهرک�برنج،�
خرما،�تجهیزات�پزشکی،�شهرک�شیالتی�و�پارک�لجستیک�
در�منطقه�آزاد�تعریف�شــده�است�و�سرمایه�گذاران�کشور�
افغانستان�در�هر�زمینه�ای�که�تمایل�داشته�باشند�می�توانند�
سرمایه�گذاری�و�فعالیت�اقتصادی�و�تجاری�را�آغاز�کنند�

�امــا�مهم�ترین�خبر�در�ابعاد�ملــی�از�مناطق�آزاد،�انتصاب�
دکتر�مرتضی�بانک�به�عنوان�مشــاور�رئیس�جمهور�و�دبیر�
شــورای�عالی�مناطق�آزاد�در�دولــت�دوازدهم�بود��دکتر�

بانک�جانشین�مهندس�اکبر�ترکان�در�این�سمت�شد�

بهره برداری از پروژه های عمرانی در هفته دولتاولین جشنواره کشوری موج سواری

آغاز ساخت تصفیه خانه فاضالب پیکره مسکونی
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با�تغییر�دبیر�شــورای�عالــی�مناطق�آزاد�در�
نیمه�شــهریور�ماه،�گمانه�زنی�های�رسانه�ای�
درباره�تغییر�در�ترکیب�مدیران�عامل�مناطق�
آزاد�شــدت�گرفت�و�در�این�میان،�برخی�از�رســانه�های�
بی�هویت،�تسویه�حســاب�های�شــخصی�و�جناحی�را�در�
دستور�کار�قرار�دادند��مدیریت�منطقه�آزاد�چابهار�نیز�به�
نوبه�خود�آماج�حمالت�گســترده�قرار�گرفــت�و�روزانه�
چندین�خبر�با�مضمون�عزل�او�در�چنین�رسانه�هایی�منتشر�
می�شــد�با�ایــن�همــه،�موضع�گیری�های�دکتــر�بانک�و�
معاونانش�در�دبیرخانه�نشان�داد�دولت�بر�عهد�خود�پایبند�
است��سفر�مشاور�رئیس�جمهور�به�منطقه�آزاد�چابهار�نیز�
نشــان�از�حمایت�های�شــورای�عالــی�مناطــق�آزاد�از�
سیاست�گذاری�های�جدید�داشت��دکتر�بانک�در�این�سفر�
از�طرح�هــای�تولیــدی،�عمرانی،�خدماتی�و�گردشــگری�
بازدید�کرد��او�ضمن�بازدید�از�سایت�فوالد�مکران�و�پروژه�
پتروشیمی�نگین�مکران،�در�نشستی�با�مدیران�این�دو�طرح�
بزرگ�صنعتی�شرکت�کرد�و�در�جریان�دغدغه�های�آنان�
قرار�گرفت��دبیر�شــواری�عالی�مناطــق�آزاد�هم�چنین�از�
کارخانه�های�آریــا�پروفیل�و�روغن�کشــی�بحار�تجارت،�
دانشــگاه�بین�المللی�و�مرکز�علمی�کاربردی�منطقه،�سالن�
ورزشــی�ورنا،�کارگاه�عروسک�ســازی�و�صنایع�دســتی�
روستای�تیس،�مدرســه�حضرت�مریم�)س(�این�روستا�و�
پروژه�رویال�صدف�بازدید�کــرد��کلنگ�زنی�پروژه�تولید�
ماشــین�آالت�فلزی،�افتتاح�کارگاه�فرآوری�برنج�و�افتتاح�

کارگاه�چاپ�و�کیســه�دوزی�برنج�نیز�از�دیگر�برنامه�های�
ســفر�بانک�به�چابهار�بود��دبیر�شــورای�عالی�مناطق�آزاد�
هم�چنین�از�بنادر�شهید�بهشتی�و�کالنتری�نیز�بازدید�کرد�
مرتضی�بانک�تاکیــد�کرد:�»در�ســازمان�منطقه�آزاد�
چابهار،�پنج�راهبــرد�اصلی�را�دنبال�می�کنیــم����ما�برای�
پیشــبرد�هر�یک�از�این�راهبردهــا،�برنامه�های�ویژه�ای�
داریم��یکی�از�اصلی�تریــن�اهداف�ما�تقویت�اقتصاد�محلی�
و�به�ویژه�کمک�به�افزایش�اشــتغال�بوده�است��آمارها�از�
هدف�گذاری�درســت�خبر�می�دهند�و�در�شــش�ماه�اول�
امسال�با�رشــد��45درصدی�اشــتغال�در�منطقه�روبه�رو�

بوده�ایم�که�می�توان�آن�را�در�کشور�کم�نظیر�دانست�«�
مشــاور�رئیس�جمهور�با�اشــاره�به�عملکرد�منطقه�آزاد�
چابهار�در�ســال�های�اخیر،�گفت:�»ما�معتقدیم�که�منطقه�
آزاد�چابهــار�با�وجــود�ظرفیت�های�بســیاری�که�دارد�
می�تواند�ســهم�بزرگی�در�جذب�ســرمایه�های�خارجی�
داشته�باشــد�و�ســهم�خودش�را�در�اتقای�این�شاخص�به�
خوبی�ایفا�کنــد��آن�چه�در�گزارش�ها�هم�منعکس�شــده�
نشــان�می�دهد�که�در�طول�دولت�دوازدهــم،�این�منطقه�
میزبان�ســرمایه�گذاران�داخلی�و�خارجی�بیشتری�خواهد�
بود�و�سهم�بزرگ�تری�از�جذب�سرمایه�خارجی�را�به�خود�

اختصاص�می�دهد�«
در�این�ماه،�مقاله�ای�به�قلم�عبدالرحیم�کردی�در�نشریات�
مهم�افغانستان�منتشــر�شد��این�مقاله�با�عنوان�»دهلی�نو�-�
چابهار-�کابل؛�مثلث�توســعه�خاورمیانه«�با�اشاره�به�اراده�
سه�دولت�برای�گسترش�روابط�اقتصادی،�چابهار�را�نقطه�
اتصال�شبه�قاره�به�کابل�و�آســیای�میانه�دانسته،�مزایای�
ترانزیت�از�مســیر�چابهار�و�امکانات�و�ظرفیت�های�بندر�
و�منطقه�آزاد�را�برشــمرده�بود��بهره�برداری�از�نخســتین�
دفتــر�نمایندگی�قرنطینــه�گیاهی�مناطق�آزاد�کشــور�با�
حضور�مســئوالن�محلی�باهدف�پیشگیری�از�ورود�آفات�
نباتی،�گشــایش�نخســتین�کارگاه�آموزشــی�-�تولیدی�
صنایع�دســتی�در�روســتای�تیس،�همایش�آب�نوردی�و�
شــنای�آزاد�کشــور�ویژه�جانبازان�و�معلولین�به�مناسبت�
روز�پارالمپیک،�برگــزاری�دوره�»طعم�خوش�ریاضی«�با�
هدف�ارتقای�مهارت�های�دانش�آموزان،�انتشار�گزارش�
عملکــرد�منطقه�آزادچابهــار�در�دولت�تدبیــر�و�امید�و�
برگزاری�کارگاه�ارتقای�کسب�وکار�در�حوزه�گردشگری،�
�دیگــر�خبرهای�مهم�منطقه�آزاد�چابهار�در�نخســتین�ماه�

پاییز��96بود�

نخستین سفر مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت دوازدهم به چابهار

گشایش نخستین کارگاه آموزشی - تولیدی صنایع دستی در روستای تیس
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در�آبان�ماه�اعالم�شد�منطقه�آزاد�چابهار��شریک�
لجستیک�ازبکستان�مي�شــود��در�دیدار�علیشیر�
ســلطان�اف،�معاون�نخســت�وزیر�ازبکستان�و�
عبدالرحیم�کردي،�رئیس�هیأت�مدیره�و�مدیرعامل�ســازمان�
منطقه�آزاد�چابهار،�بر�گسترش�همکاري�هاي�اقتصادي�به�ویژه�در�
حوزه�حمل�ونقل�و�ترانزیت،�تأکید�شد��در�ابتداي�این�دیدار�که�به�
درخواست�طرف�ازبک�صورت�گرفت،�مدیرعامل�منطقه�آزاد�
چابهار�گفت:�»توسعه�زیرساخت�هاي�منطقه�آزاد�و�بندر�چابهار�
به�عنوان�یکي�از�مگاپروژه�هاي�دولت�دکتر�روحاني�سرعت�گرفته�
است�«�کردي�ضمن�دعوت�از�مقامات�جمهوري�ازبکستان�براي�
بازدید�از�امکانات�منطقــه�آزاد�چابهار،�گفت:�»فرصت�را�مغتنم�
مي�شمارم�و�از�شــرکت�هاي�فعال�در�حوزه�حمل�ونقل�ازبکستان�
براي�پیوستن�به�کنسرسیوم�لجســتیک�بین�المللي�که�با�حضور�
شرکت�هاي�خصوصي�عمان،�ایران�و�چابهار�تشکیل�شده،�دعوت�
به�عمل�مي�آورم�«�معاون�نخست�وزیر�جمهوري�ازبکستان�ضمن�
تشکر�از�مقامات�جمهوري�اسالمي�ایران�براي�زمینه�سازي�این�
دیدار،�گفت:�»هنگام�عزیمت�به�ایران،�آقاي�نخست�وزیر�تأکید�
کردند�این�سفر�باید�حتما�نتایج�روشن�و�دستاوردهاي�ملموسی�
داشــته�باشــد�و�من�امیدوارم�حاصل�این�نشست�براي�طرفین�
سودمند�باشد�«�علیشیر�سلطان�اف�ادامه�داد:�»یکي�از�بزرگ�ترین�
مشــکالت�جمهوري�ازبکســتان،�این�اســت�که�نه�خود�و�نه�
همسایگانش�به�آب�هاي�آزاد�دسترسي�ندارند�و�همین�مشکل،�
هزینه�هاي�حمل�ونقل�در�کشور�ما�را�به�شدت�افزایش�داده�است�«�
او�ضمن�دعــوت�از�مدیران�منطقه�آزاد�چابهــار�برای�بازدید�از�
سمرقند�و�بخارا،�خواستار�تشــکیل�یک�کارگروه�عملیاتی�برای�
بررسی�زمینه�های�مشــترک�همکاری�شد�که�با�موافقت�طرف�
ایرانی،�دو�هیات�نمایندگان�خود�برای�حضور�در�این�کارگروه�را�به�

یکدیگر�معرفی�کردند�
�در�روزهای�میانی�آبان،�خبر�یک�موفقیت�در�حوزه�شــیالت،�
خوشحالی�صیادان�را�در�پی�داشــت؛�بر�اساس�این�خبر،�برای�
نخستین�بار�یک�شــرکت�خصوصی�با�نوآوری�و�بهره�گیری�از�
علم�نوین�موفق�شــد��5هزار�قطعه�بچه�ماهی�را�در�قفس�های�
تعبیه�شده�در�دریا�به�وزن�رســانی�کند��قفس�های�مذکور�در�
خلیج�چابهار�و�اسکله�صیادی�تیس�مستقر�بودند��این�گونه�به�
وزن�رســانی�بچه�ماهی�معموالً�در�خشکی�و�تأسیسات�خاص�
صورت�می�گیرد�ولی�شــرکت�آگســام�با�همکاری�مشاور�
فرانسوی�خود�برای�نخستین�بار�در�ایران�به�وزن�رسانی�را�در�

دریا�انجام�داد��
میزبانی�از�اجالس�جهانی�موزه�های�آســیا�و�اقیانوسیه�)ایکوم�

-�آســپک(�از�رویدادهای�مهم�میانه�پاییز�بود��این�اجالس�شاهد�
حضور�چهره�های�مشهور�داخلی�و�خارجی�فعال�در�حوزه�میراث�
فرهنگی،�از�جمله�استاد�محیط�طباطبایی�و�سیدمحمد�بهشتی�بود�
و�در�حاشــیه�آن�از�ماکت�مجموعه�موزه�های�منطقه�آزاد�چابهار�
رونمایی�شد��اتفاق�مهم�دیگر،�رسیدن�نخستین�محموله�ترانزیتی�
�4800کانتینری�حــاوی�گندم�اهدایی�دولت�هندوســتان�به�
افغانستان�به�سواحل�چابهار�بود��این�محموله�که�از�مبدأ�کاندالی�
هندوستان�توسط�کشتیرانی�جمهوری�اسالمی�بارگیری�شده�بود،�
رسما�مسیر�ترانزیتی�کاندال-چابهار-دوقارون�را�عملیاتی�کرد��
به�بیان�دیگر،�با�حمل�این�محموله،�توافق�نامه�چابهار�میان�ایران،�
هند�و�افغانستان،�اجرایی�شد���برای�ساکنان�تنها�روستای�منطقه،�
افتتاح�خانه�توسعه�تیس�با�مشارکت�بانک�قرض�الحسنه�رسالت،�
اتفاقی�خوشــایند�بود��طبق�برنامه�ریزی�هــای�صورت�گرفته،�
خانه�توســعه�تیس�با�هدف�رقــم�زدن�الگوی�اشــتغال�پایدار،�
توانمندسازی�جوامع�محلی،�کمک�به�توسعه�و�آبادانی�روستایی،�
تقویت�جاذبه�ها�و�منابع�گردشگری�به�ویژه�در�حوزه�صنایع�دستی،�
ایجاد�فضای�مناسب�برای�حضور�هنرمندان�عرصه�صنایع�دستی،�
اشتغال�زایی�به�ویژه�برای�بانوان�به�عنوان�نیمی�از�پیکره�جمعیتی�
روستا،�کاهش�وابستگی�خانوارهای�کم�بضاعت�به�دستگاه�های�
حمایتی،�معرفی�فرهنگ�و�هنر�بلوچستان�به�گردشگران�داخلی�و�
خارجی،�تبلیغ،�اطالع�رسانی�و�بازاریابی�برای�محصوالت�تولیدی،�
ســامان�دهی�فعالیت�های�مربوط�به�صنایع�دســتی�و�میراث�
فرهنگی،�شناسایی�استعدادها�و�ظرفیت�های�روستا�در�زمینه�های�
مختلف،�ایجاد�نمایشــگاه�و�محل�عرضه�مســتقیم�محصوالت�
صنایع�دستی،�ایجاد�مزیت�های�رقابتی،�برندسازی�برای�روستای�
تیس�به�عنوان�روســتای�شــاخص�و�موفق�گردشگری،�جذب�
و�ماندگاری�گردشگران�ورودی�به�روســتا�و�بسترسازی�برای�
فعالیت�سمن�های�حوزه�گردشگری�و�صنایع�دستی�تشکیل�شد��
)گزارش�کامل�تحوالت�تیس�در�شــماره�یک�سالم�چابهار�درج�

شده�است(
در�آبان�ماه�ایــن�رویدادها�نیز�مورد�توجه�رســانه�ها�قرار�
گرفت:�برگزاری�نخستین�استارتاپ�ویکند،�برگزاری�نشست�
تخصصی�مبارزه�با�پولشویی�در�مناطق�آزاد،�برگزاری�نخستین�
جلسه�ستاد�تسهیالت�ســفر،�اعزام�تیم�ملی�کریکت�زیر���19
سال�به�مسابقات�جهانی�مالزی�با�حمایت�مالی�سازمان،�دیدار�
مدیرعامل�سازمان�با�سفیر�نوروژ�در�تهران،�حضور�مدیرعامل�
در�نمایشگاه�مطبوعات�و�تقدیر�از�فعالیت�های�اصحاب�رسانه�
و�حضور�در�نمایشگاه�فرصت�های�ســرمایه�گذاری�ایران�در�

جزیره�کیش�

دیدار با معاون نخست وزیر ازبکستانافتتاح خانه توسعه تیس 
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در�آخریــن�ماه�پاییز،�اســتان�سیســتان�و�
بلوچســتان�میزبــان�حســن�روحانی�بود��
رئیس�جمهور�در�نخستین�سفر�استانی�خود�
در�دولت�دوازدهــم،�در�جمع�مردم�زابل�و�زاهدان�حاضر�
شد�و�در�آخرین�مرحله�از�ســفر،�با�حضور�در�چابهار،�فاز�
اول�طرح�توســعه�بندر�شهید�بهشــتی�را�افتتاح�کرد��این�
مراســم�در�جمع�مدیران�کشوری�و�استانی�و�میهمانانی�از�
�17کشــور�جهان�برگزار�شد��دکتر�روحانی�پس�از�افتتاح�
بندر،�به�ســالن�همایش�های�منطقه�آزاد�چابهار�رفت�و�در�
جمع�حضار�گفت:�»چابهار�نقطه�درخشان�در�منطقه�بندر�
و�ساحلی�است�که�می�تواند�ملت�های�منطقه�را�هر�چه�بهتر�
و�بیشتر�به�یکدیگر�متصل�کرده�و�منافع�مشترک�را�برای�
کشورهای�منطقه�تعریف�کند�«�روحانی�افزود:�»اهمیت�
چابهار�به�واســطه�امنیت�و�وحدتی�است�که�توسط�مردم�
استان�سیســتان�و�بلوچستان�به�وجود�آمده�و�این�در�سایه�

همبستگی�قومی�و�مذهبی�حاصل�شده�است�«�
رئیس�جمهور�ترانزیت�را�یکی�از�مســیرهای�اصلی�اتحاد�
و�ارتبــاط�ملت�های�منطقه�با�هم�دانســت�و�گفت:�»اولین�
گام�در�راســتای�اتصال�همسایگان�شــرقی�و�کشورهای�
آفریقایی�از�طریــق�جنوب�ایران�به�آســیای�مرکزی�و�
اروپای�شــرقی�این�بود�که�بندر�چابهــار�ظرفیت�الزم�را�
برای�تردد�بار�و�مســافر�پیدا�کند�و�امروز�این�اتفاق�افتاده�
و�ظرفیت�این�بنــدر�از��2/5میلیون�تن�بــه��8/5میلیون�
تن�افزایش�یافته�اســت�«دکتر�روحانی�با�اشاره�به�لزوم�

پیگیری�مســئوالن�برای�تکمیل�و�افتتــاح�فازهای�بعدی�
این�بندر�و�اتصال�آن�از�طریق�جاده�و�ریل�به�کشــورهای�
منطقــه،�گفت:�»جاده�اصلی�چابهار�بــه�زاهدان�باید�ابتدا�
ترمیــم�و�پــس�از�آن�تبدیل�به�بزرگراه�شــود��هم�چنین�
�باید�چابهار�نیز�به�شــبکه�ریلی�سراســری�کشور�متصل�

شود�«
دو�روز�پیــش�از�ســفر�رئیس�جمهور�به�اســتان،�دبیر�
شــورای�عالی�مناطــق�آزاد�برای�دومین�بــار�به�منطقه�
آزاد�چابهار�ســفر�کرد��او�در�این�ســفر�در�جمع�مدیران�
ســازمان�و�هم�چنین�فعاالن�اقتصادی�منطقه�ســخنرانی�
کرد��یکی�از�مهم�ترین�فرازهای�ســخنان�دکتر�بانک�در�
جمع�فعاالن�اقتصادی،�تاکید�بر�شــفافیت�و�قانون�مندی�
مناطق�آزاد�بود��او�گفت:�»قرار�نیســت�در�مناطق�آزاد�
هیچ�ضابطه�و�مقرراتی�وجود�نداشته�باشد�بلکه�قرار�است�
بخشی�از�قوانین�جاری�در�سرزمین�اصلی،�در�مناطق�آزاد�
تسهیل�شــود�تا�ســرمایه�گذاران�بتوانند�در�این�مناطق�
فعالیــت�کنند�و�معافیت�های�مالیاتی��20ســاله�از�جمله�
همین�تسهیالت�اســت�«�بهره�برداری�از�کارخانه�ورق�
ران�با�ســرمایه�گذاری�بخش�خصوصی�و� و�فــوم�آریا�َمکُّ
آغاز�به�کار�باســکول�های�الکترونیکی��60تنی�در�بندر�از�
خبرهای�مهم�حوزه�اقتصاد�بود��کلنگ�مدرسه�ای�دارای��
12کالس�در�روســتای�تیس�هم�در�این�ماه�به�زمین�زده�

شد��
اعضای�شــورای�راهبردی�روابط�خارجــی�و�اعضای�
کمیسیون�شــوراهای�مجلس�نیز�در�ســفرهای�جداگانه�
بــه�منطقه،�در�جریــان�روند�امور،�مشــکالت�موجود�و�
اســتراتژی�های�رفع�محدودیت�ها�قــرار�گرفتند��کمال�
خرازی،�رییس�شــورای�راهبردی�روابــط�خارجی�دفتر�
مقــام�معظم�رهبــری،�پــس�از�بازدیــد�از�منطقه�آزاد�
و�بندر،�در�جلســه�شــورای�اداری�شهرســتان�چابهار�
گفت:�»اســتفاده�از�ظرفیت�هــای�بندر�چابهــار�یکی�از�
آرمان�های�رهبر�انقالب�اســت�«�خرازی�افزود:�»علت�
ســفر�من�به�چابهار�بعد�بین�المللی�مســائل�توســعه�ای�
این�منطقه�بود�که�با�شــورای�راهبــردی�روابط�خارجی�
ارتباط�داشت�و�خواســتیم�از�نزدیک�در�جریان�نیازهای�
منطقه،�ناهماهنگی�ها،�مشــکالت�و�چالش�ها�قرار�بگیریم�
تــا�بتوانیم�راهبــردی�را�تهیــه�و�خدمت�مقــام�معظم�
�رهبری�ارســال�کنیم�تا�ایشان�دســتورات�الزم�را�صادر�

کنند�«

ران عکس یادگاری شرکت کنندگان در اجالس بین المللی موزه های آسیا و اقیانوسیه)ایکوم(بهره برداری از کارخانه ورق و فوم آریا َمکُّ

پی ریزی مدرسه 12کالسه تیس
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مهم�ترین�رویداد�آغازین�ماه�فصل�پایانی�ســال�
1396،�صدور�موافقت�اصولــی�و�ثبت�ایرالین�
»آساجت«�در�سازمان�هواپیمایی�کشوری�بود��
آساجت�شرکتی�خصوصی�است�که�با�حمایت�سازمان�منطقه�
آزاد�چابهار�تاســیس�شــده�و�چابهار�را�به�عنوان�دومین�مرکز�
فعالیت�خود�به�ثبت�رسانده�است��اهمیت�تاسیس�این�ایرالین،�
آن�جاست�که�می�تواند�سرعت�توســعه�فرهنگی�و�اقتصادی�
منطقه�را�افزون�کند��نخستین�مزیت�ایجاد�ایرالینی�به�مرکزیت�
چابهار،�کوتاه�کــردن�فاصله�منطقه�تا�مراکز�جمعیتی�اســت��
کوتاه�شــدن�فاصله�به�معنای�آسان�شدن�سفر�به�منطقه�است�و�
افزایش�سفر،�مسیر�سرمایه�های�انسانی�و�مالی�را�هموار�می�کند��
از�دیگر�مزیت�های�عملیاتی�شدن�آساجت،�کاهش�هزینه�های�
سفر�به�منطقه�است�که�همواره�به�عنوان�یکی�از�بزرگ�ترین�موانع�
توسعه�گردشگری�کرانه�شــرقی�سواحل�مکران�شناخته�شده�
است��طبق��اخبار�به�دست�آمده،�مذاکرات�برای�خرید�سه�فروند�
هواپیما�به�مراحل�نهایی�نزدیک�می�شود�و�در�فصل�بهار،�نخستین�
سفر�آساجت�ثبت�می�شود��در�برنامه�ریزی�های�صورت�گرفته،�
فرودگاه�چابهار�مرکز�پروازهای�منطقه�ای�آساجت�به�مقاصد�
داخلی�و�خارجی�خواهد�بود��در�گام�اول�شهرهای�مشهد،�شیراز�و�
بندرعباس�و�در�گام�بعد�مســقط،�ابوظبی،�دبی،�کراچی،�کابل�و�
دهلی�نــو�به�عنوان�مقاصــد�پروازی�آســاجت�هدف�گذاری�

شده�اند����
یکی�از�خبرهای�پربازتاب�منطقه�در�دی�ماه،�رونمایی�از�طرح�
دهکده�المپیک�و�اعالم�آغاز�عملیات�اجرایی�فاز�نخســت�آن�
بود��طبق�اخبار�منتشره�شده،�در�فاز�اول،�آماده�سازی�و�ساخت�
زمین�کریکت�به�عنوان�اولویت�نخست�معرفی�و�مشاور�طرح�
موظف�شد�ظرف�یک�ماه�نسبت�به�آماده�سازی�اسناد�مناقصه�
و�نقشــه�های�اجرایی�زمین�کریکت�اقدام�کند��این�خبر،�بعد�از�
برگزاری�نشست�نقد�و�بررسی�طرح�مطالعات�احداث�دهکده�
المپیک�در�شورای�اداری�ســازمان،�روی�خروجی�رسانه�های�
سراســری�قرار�گرفت��طبق�طرح�تهیه�شده،�در�نهایت�دهکده�
المپیک�منطقه�آزاد،�یک�اســتادیوم�فوتبال،�یک�اســتادیوم�
کریکت،�یک�زمین�تمرینی�فوتبــال،�دو�زمین�تنیس،�دو�زمین�
والیبال،�دو�زمین�بســکتبال،�زمین�های�ماســه�ای�مخصوص�
ورزش�های�ساحلی،�زمین�مینی�گلف،�پیست�کارتینگ،�پیست�
دوچرخه�سواری،�ســالن�ورزش�های�آبی،�چند�استخر�و�سالن�

ورزش�های�رزمی�را�در�خود�جای�می�دهد�
مهم�ترین�خبر�عمرانــی�دی�ماه،�کلنگ�زنی�بزرگ�ترین�هتل�
جنوب�شرق�کشور�بود�که�با�حضور�نماینده�ولی�فقیه�در�استان�

و�جمعی�از�مدیران�شهرســتان�برگزار�شــد��هتل�»سدس«�با�
زیربنای��102هزار�مترمربع�در��2بلوک��Aو��Bبا�سرمایه�گذاری�
�400میلیارد�تومانی�کنسرسیومی�متشکل�از�سرمایه�گذاران�
بخش�خصوصی�ایران�و�ســرمایه�گذاران�عمانی�ساخته�خواهد�
شد��آیت�ا����سلیمانی�در�مراسم�آغاز�عملیات�اجرایی�این�هتل،�
در�سخنانی�گفت:�»جا�دارد�از�همه�ســرمایه�گذاران�باالخص�
سرمایه�گذار�این�پروژه�در�منطقه�آزاد�چابهار�قدردانی�کنم�چرا�
که�در�یک�نقطه�مهم�و�استراتژیک�سرمایه�گذاری�کرده�اند��مقام�
معظم�رهبری�نیز�از�چابهار،�به�عنوان�دروازه�اقتصادی�کشور�یاد�
کرده�اند�و�این�تعبیر�هم�اهمیت�منطقه�را�نشان�می�دهد��استان�ما�
با��180هزار�کیلومتر�مساحت،�بزرگ�ترین�استان�کشور�است�
و�بیشترین�ظرفیت�های�گردشــگری�را�دارد�اما�از�این�ظرفیت�
تا�کنون�اســتفاده�بهینه�نشده�است��برای�استانی�که��2میلیون�و�
�700هزار�نفر�جمعیت�دارد،�باید�برنامه�ریزی�مدونی�صورت�
بگیرد�«�او�به�آغاز�ســاخت�هتل�بین�المللی�سدس�اشاره�کرد�و�
گفت:�»امروز�شاهد�آن�بودیم�که�یک�زمین�بالاستفاده،�تبدیل�
به�بستری�برای�اجرای�پروژه�ای�عمرانی،�تفریحی�و�گردشگری�
برای�استان�و�کشــور�می�شــود��این�الگو�را�باید�در�همه�استان�
پیاده�ســازی�کنیم�تا�محرومیت�را�از�بیــن�ببریم�«�عبدالرحیم�
کردی�نیز�در�سخنانی،�با�اشاره�به�این�که�در�دهه�آینده،�سواحل�
مکران�جزء�چند�هدف�اصلی�گردشگری�کشور�خواهد�بود،�از�
تالش�های�ســازمان�منطقه�آزاد�برای�تکمیل�زیرساخت�های�
این�حوزه�خبر�داد�و�گفت:�»این�نوید�را�به�سرمایه�گذاران�حوزه�
گردشــگری�می�دهم�که�تا�پایان�ســال�96،�حداقل��80بسته�
سرمایه�گذاری�در�حوزه�گردشگری�با�مطالعات�فنی�و�اقتصادی��

کامال�شفاف،�آماده�و�عرضه�خواهد�شد�«
از�دیگر�خبرهای�این�ماه�سفر�عبد�الرحیم�کردی�به�هندوستان�
بود���وی�در�نشســت�مشــترک�با�رئیس�اتاق�های�بازرگانی�
هند�)آســوچام(�ضمن�بحث�و�گفتگو�در�مورد�سرمایه�گذاری�
شرکت�های�هندی�در�چابهار،�ظرفیت�ها�و�پتانسیل�های�منطقه�

را�به�آنان�معرفی�کرد�
�مدیرعامل�سازمان�منطقه�آزاد�چابهاردر�حاشیه�این�نشست�
گفت:�»�امیدواریم�که�این�نشست�مشترک�به�تبادل�تجربیات�
مفید�برای�بهبود�روابط�تجاری�و�اقتصادی�دو�کشور�بینجامد�و�
شاهد�ســرعت�گرفتن�صاحبان�هندی�سرمایه�و�تکنولوژی�در�

چابهار�باشیم��«
کردی�در�این�نشست�به�معرفی�مشوق�های�سرمایه�گذاری�
در�صنایع�انرژی�بر�به�خصوص�متالوژی،�حمل�ونقل�و�ترانزیت�و�

صنایع�های�تک�پرداخت��

آغاز ساخت بزرگ ترین هتل جنوب شرق کشور دیدار مدیر عامل منطقه آزاد با مسئوالن آسوچام هند
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در�آغازین�روزهای�این�ماه�اعالم�شد�عملیات�
احداث�فاز�اول�پایانه�های�پتروشیمی�»مجتمع�
نگین�مکران«�برای�صــادرات�محصول�در�
بندر�چابهار�آغاز�می�شــود��عبدالرحیم�کردی�نیز�در�یک�
مصاحبه�اعــالم�کرد:�»فــاز�اول�مجتمع�فــوالد�مکران�با�
ظرفیت�تولید�ســاالنه��2میلیون�تن�فوالد�در�ســال�آینده�
به�بهره�برداری�می�رسد�«�این�دو�خبر�به�معنای�نزدیک�شدن�
زمانی�است�که�بندر�و�منطقه�آزاد�چابهار،�نقش�های�خود�در�
اقتصاد�ملی�را�به�شــکل�جدی�ایفا�کنند���در�هفته�اول�بهمن�
انتشــار�گزارشــی�درباره�توانایی�منطقــه�آزاد�در�تولید�و�
فرآوری�برنــج�و�به�عبارت�دیگر�تامین�نیاز�کشــور�مورد�
توجه�رســانه�ها�قرار�گرفت��هم�چنین�اعالم�شــد�شهرک�
تخصصی�برنج�منطقه�آزاد�بــا�فعالیت��14کارخانه�تولید�و�
فــرآوری�ایــن�محصــول�پرمصــرف،�آمــاده�جذب�
ســرمایه�گذاران�داخلی�و�خارجی�اســت��این��14کارخانه�
بیش�از��340شغل�مســتقیم�نیز�ایجاد�کرده�اند�و�عالوه�بر�
ایــن،��300نفر�از�زنان�سرپرســت�خانوار�بــرای�دوخت�

کیسه�های�برنج�مشغول�به�فعالیت�شده�اند�
در�ایام�خجسته�سی�و�نهمین�فجر�انقالب�نیز،�برنامه�های�
متنوعی�در�منطقه�برگزار�شد��در�نخستین�روز�از�دهه�فجر،�
مدیرعامل،�معاونین�و�کارشناسان�ســازمان،�با�حضور�در�
گلزار�شهدای�گمنام�در�مسجد�پیامبر�اعظم)ص(�با�نثارگل�
به�مقام�شــامخ�شــهدا�ادای�احترام�کرده�و�با�آرمان�های�
انقالب�و�امام�راحل�تجدید�میثاق�کردند��دیدار�مدیران�با�
خانواده�شهدا،�برگزاری�جشن�انقالب�در�مدرسه�روستای�
تیس�و�برپایی�نمایشــگاه�انقالب�اسالمی�در�قاب�جراید�از�
دیگر�برنامه�های�ســازمان�در�دهه�فجر�بــود��در�این�ایام�
هم�چنین��10پــروژه�عمرانی�و�تولیدی�بــا�اعتباری�بالغ�بر�
�444میلیارد�ریال�و�میزان�اشتغال�زایی��154نفر�کلنگ�زنی�
شــد�یا�مورد�بهره�برداری�قرار�گرفت��کلنگ�زنی��4پروژه�
عمرانی،�رفاهی�و�ورزشــی�و�بهره�برداری�از��6واحد�تولیدی�
طی�مراســمی�در�پیکره�هفتم�صنعتی�منطقه�برگزار�شــد��
احداث�واحد�آزمایشــگاه�ژنتیــک�مولکولی�و�محصوالت�
تراریخته،�شرکت�آزمون�پردازه�لیپار�با�اعتبار��12میلیارد�
ریال�و�اشــتغال�زایی��26نفر،�آغاز�عملیات�اجرایی�مجتمع�
اقامتی�و�ورزشــی�شــرکت�نگین�خاورمیانه�با�اعتبار��124
میلیارد�ریال�و�اشــتغال�زایی��25نفر،�احــداث�واحد�تولید�
کنستانتره�کرومیت�در�شرکت�پارس�آلیاژ�مکران�با�اعتبار�
�230میلیارد�ریال�و�اشــتغال�زایی��30نفر�و�آماده�ســازی�

�200هکتار�از�اراضی�صنعتی�جهت�احداث�صنایع�کوچک�
و�اشتغال�زا�کلنگ�زنی�شد��واحدهای�تولیدی�صندل�زنانه،�
درب�و�پنجــره�UPVC،�کارگاه�بســته�بندی�مواد�غذایی،�
شکر�و�شــکالت،�تولیدی�محصوالت�پالستیکی،�تولیدی�
آب��نبات�و�شــکالت�و�تولیــدی�محصوالت�آرایشــی�و�
بهداشــتی��6پروژه�ای�بودند�که�مــورد�بهره�برداری�قرار�

گرفتند�
مراسم�تجلیل�از�شهدای�نفت�کش�سانچی�در�میدان�ورنا�
نیز�از�برنامه�های�مهم�ماه�دوم�زمستان�بود��در�این�آیین�که�
با�حضور�خانم�فرشــچی،�معاون�رئیس�سازمان�حفاظت�از�
محیط�زیســت�و�اعضای�هیات�مدیره�سازمان�برگزار�شد،�

�33نهال�به�یاد�شهدای�سانچی�غرس�شد�
انتشــار�فراخوان�ایده�های�برتر�کسب�و�کار�و�کارآفرینی،�
نشســت�صمیمی�مدیرعامــل�با�نخبگان�و�جوانان�شــهر�
چابهار،�برگزاری�نشســت�بررسی�»مطالعات�سامان�دهی�
اراضی�شــرق�خلیج�چابهار«،�حضور�سازمان�در�یازدهمین�
نمایشگاه�بین�المللی�گردشــگری�و�صنایع�وابسته�تهران،�
حضور�سازمان�در�بیســتمین�جشنواره�گردشگری�مسقط،�
برگزاری�کارگاه�توانمندسازی�سازمان�های�مردم�نهاد�در�
حوزه�اعتیاد،�اعالم�ایجاد�خانه�جوان�در�منطقه�آزاد،�تقدیر�
مدیرکل�پیشــگیری�های�وضعی�معاونــت�اجتماعی�قوه�
قضائیه�از�اقدامات�سازمان،�برگزاری�ششمین�همایش�ملی�
و�اولین�همایش�بین�المللی�ساحل�پیمایی�و�مریخ�نوردی�در�
سواحل�چابهار�و�آغاز�تولید�فیلم�سینمایی�»بی�گاه«�از�دیگر�
خبرهای�بهمن�ماه�بــود��اما�چابهار�با�چند�رخ�داد�ملی�نیز�در�
صدر�اخبار�رســانه�ها�فرار�گرفت،�از�جمله�هنگامی�که�وزیر�
راه�و�ترابری�اعالم�کرد�در�مذاکره�با�مقامات�هندوســتان،�
ســاخت�فرودگاه�بین�المللــی�چابهار�را�به�عنــوان�یکی�از�
مهم�ترین�پروژه�های�ترانزیتی�شرق�کشور�به�آنان�پیشنهاد�
کرده�اســت��رئیس�جمهور�نیز�در�همایش�طرح�نوسازی�
ناوگان�حمل�ونقل،�به�مزیت�های�کشــور�در�حوزه�ترانزیت�
اشاره�کرد�و�در�ضمن�از�چابهار�نیز�نامی�به�میان�آورد��دکتر�
روحانی�در�این�همایــش�گفت:�»راه�آهن�چابهار�به�زاهدان،�
پس�از�اتصال�به�شــبکه�سراســری�به�یک�شاهراه�بزرگ�
بین�المللی�تبدیل�می�شود�«�انتشار�چند�مقاله�درباره�اهمیت�
بندر�و�منطقه�آزاد�در�نشــریات�اقتصادی�معتبر�جهانی�نیز�
از�اهمیــت�روزافزون�این�منطقه�بــرای�ناظران�جهان�خبر�
می�داد��بهمن�ماه�با�خبر�ســفر�تاریخــی�رئیس�جمهور�به�

هندوستان�پایان�یافت�

اعالم آغاز ساخت پایانه های صادراتی پتروشیمی نگین مکران بهره برداری از 6 واحد تولیدی در دهه فجر
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در�ماه�پایانی�ســال،�دومیــن�همایش�بین�المللی�
معرفی�فرصت�های�ســرمایه�گذاری�و�توسعه�
پایدار�در�سواحل�مکران�با�سخنرانی�معاون�اول�
رئیس�جمهور�و�با�شرکت�وزیر�دفاع،�دبیر�شورای�عالی�مناطق�
آزاد،�جمعی�از�استانداران،�مدیرعامل�سازمان�منطقه�آزاد�چابهار�
و�جمعی�از�مدیران�کشوری�و�مقامات�لشکری�در�تهران�و�چابهار�
برگزار�شد��پیگیری�سیاست�ها�و�اهداف�کالن�کشور�در�توسعه�
این�سواحل،�معرفی�ظرفیت�های�منطقه�و�جذب�سرمایه�گذاران�
داخلی�و�خارجی�از�اهداف�این�همایش�عنوان�شــده�بود��اسحاق�
جهانگیری�در�این�همایش�گفت:�»در�طرح�توســعه�ســواحل�
مکران،�نقاطی�به�عنوان�کانون�توسعه�انتخاب�شده�اند�که�چابهار�
و�جاسک�از�جمله�این�نقاط�است�و�خوشبختانه�زیربناهای�بندر�
چابهار�که�از�گذشته�ایجاد�شده�بود�در�سال�های�اخیر�تکمیل�شده�
و�سال�گذشته�ظرفیت�ترانزیت�بندر�چابهار�به��8/5میلیون�تن�
افزایش�یافته�اســت�«�او�با�اشــاره�به�توافق�ســه�جانبه�ایران،�
افغانســتان�و�هند،�گفت:�»در�همین�راســتا�می�توان�همکاری�و�
توافقاتی�با�کشــورهای�دیگــر�نیز�انجام�داد�و�کشــورهایی�که�
درآسیای�میانه�و�سایر�کشورهایی�که�به�آب�های�آزاد�دسترسی�
ندارند�می�توانند�در�این�طرح�ها�مشارکت�کنند�و�اقتصادهای�مان�
را�به�یکدیگر�متصل�کنیم�«�جهانگیری�با�تاکید�بر�این�که�عالوه�بر�
توسعه�بنادر�نیازمند�اتصال�خطوط�ریلی�با�کشورهای�همسایه�
هســتیم،�افزود:�»خوشــبختانه�در�حال�حاضر�ایــران�با�اکثر�
کشورهای�آسیای�مرکزی�خط�ریلی�دارد�و�باید�تالش�کنیم�که�
ســواحل�مکران�از�طریق�راه�آهن�به�زاهدان�و�سپس�به�مشهد�
متصل�شــود�«�معاون�اول�رئیس�جمهور�از�حمایت�دولت�برای�
اســتقرار�صنایع�مختلف�در�ســواحل�مکران�خبر�داد�و�گفت:�
»دولت�از�شرکت�های�ســرمایه�گذار�داخلی�و�خارجی�به�طور�
جدی�حمایت�می�کند�و�از�آنان�دعوت�می�کند�که�در�ســواحل�
مکران�حضور�و�سرمایه�گذاری�داشته�باشند�«�در�ادامه،�پنل�های�
تخصصی�در�سالن�همایش�های�برج�میالد�برگزار�شد��یکی�از�این�
پنل�ها،�مربوط�به�فرصت�های�ســرمایه�گذاری�در�منطقه�آزاد�
چابهار�بود�که�توسط�مدیرعامل�سازمان�ارائه�شد��هم�چنین�در�
حاشیه�این�همایش،�تفاهم�نامه�همکاری�میان�سازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�و�منطقه�آزاد�بیشــکک�قرقیزستان�با�موضوع�ترانزیت،�
حمل�ونقل،�لجستیک�و�گردشگری�به�امضای�عبدالرحیم�کردی�

و�اسماعیل�وویچ�رسید��
اما�خبر�مهم�دیگر�این�بود�که؛�نزدیک�شدن�به�تعطیالت�پایان�
سال،�بخش�عمده�فعالیت�های�ســتاد�خدمات�سفر�سازمان،�
به�ارتقای�سطح�خدمات�معطوف�شــد��یکی�از�این�فعالیت�ها،�

برگزاری�جلسات�فشرده�در�کارگروه�های�متعدد�ستاد�با�هدف�
دســت�یافتن�به�نتایج�ملموس�بود��برگزاری�دوره�آموزشــی�
راهنمایان�دفاتر�اطالع�رسانی،�تورگردان�های�محلی�و�رانندگان�
وسایل�نقلیه�گردشگری�چابهار�نیز�از�فعالیت�های�دیگر�ستاد�
بود��تمهید�مکان�های�کمپینگ،�توســعه�پارکینگ�ها،�بهبود�
خدمات�شــهری�و�برنامه�ریزی�برای�برگزاری�جشــن�های�

روزانه�و�شبانه�از�ایام�نوروز�در�ستاد�به�تصویب�رسید�
نشست�مدیرعامل�ســازمان�با�خبرنگاران،�پوشش�نسبتا�
گسترده�ای�در�رســانه�ها�داشــت��دکتر�کردی�در�پاسخ�به�
پرسشــی�در�مورد�ســرمایه�گذاری�در�منطقــه،�گفت:�»در�
سال�جاری��900درخواست�سرمایه�گذاری�ثبت�شد�که��316
مورد�آن�در�کمیســیون�اقتصادی�مصوب�شده�و�از�این�تعداد،�
�46طرح�به�مرحله�قرارداد�رسیده�که�ارزش�سرمایه�گذاری�
اظهار�شــده�آن�ها�بالغ�بر��42هزار�و��817میلیارد�ریال�است�و�
پیش�بینی�اشتغال�زایی�این�طرح�ها�بیش�از��3170نفر�خواهد�
بود��هم�چنین�به�دلیــل�راه�اندازی�و�آغاز�به�کار�بندر�شــهید�
بهشتی�در�سال�96،�در�حوزه�صادرات�مجدد،�شاهد�رشد��133
درصدی�در�منطقه�آزاد�چابهار�بودیم�«�او�به�راه�اندازی�اولین�
پرتال�سرمایه�گذاری�در�منطقه�اشاره�کرد�و�افزود:�»توانستیم�
مدت�زمان�الزم�برای�ثبت�شرکت�ها�را�در�منطقه�آزاد�چابهار�
از�حــدود�یک�ماه�به�دو�روز�کاهش�دهیم�که�این�موضوع�برای�
ســرمایه�گذاران�داخلی�و�خارجی�از�اهمیــت�فوق�العاده�ای�
برخوردار�است�و�ما�توانستیم�به�تسهیل�شرایط�کسب�وکار�با�
سرعت�در�صدور�مجوزها�نزدیک�شویم�«�او�تاکید�کرد:�»یکی�
از�مباحث�مورد�توجه�منطقه�توجه�به�تولید�است�و�اکنون��117
واحد�فعال�تولیدی�در�منطقه�داریم�که�در�ســال��96واردات�
مواد�اولیه�آن�ها��6برابر�شده�است��هم�چنین�قراردادهای�بسته�
شده�برای�آغاز�به�کار�واحدهای�جدید�اثرات�بسیار�باالیی�در�

حجم�تولید�و�نیز�اشتغال�زایی�منطقه�خواهد�داشت�«�
در�روزهای�پایان�ســال،�دبیر�شــورای�عالی�مناطق�آزاد�از�
تصویب�الحاق�بندر�شــهید�بهشتی�به�ســازمان�منطقه�آزاد�
چابهار�در�کارگروه�زیرمجموعه�این�شورا�خبر�داد��او�ادامه�داد:�
»امیدواریم�به�زودی�این�مصوبه�در�صحن�شورای�عالی�مناطق�
آزاد�نیز�مطرح�و�تصویب�شود�و�در�ادامه�تفاهم�نامه�ای�با�سازمان�
بنادر�و�دریانوردی�در�خصوص�بهره�بــرداری�از�این�دو�بندر�
خواهیم�داشت�که�بر�این�اساس�سازمان�بنادر�نقش�حاکمیتی�
خود�در�بنادر�شهید�بهشتی�و�کالنتری�را�بر�عهده�می�گیرد�ولی�
مالکیت�این�دو�بندر�به�منطقه�آزاد�چابهار�واگذار�شــده�و�بنادر�

می�توانند�از�مزایای�قانونی�مناطق�آزاد�بهره�ببرند�«

آغاز عملیات آب رسانی به روستای تاریخی تیس امضا تفاهم نامه همکاری با منطقه آزاد بیشکک قرقیزستان


