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بخوانید

گزارش سفر معاون فرهنگی اجتماعی دبیر شورایعالی منطقه آزاد  به چابهار

سالم چابهار

نشریه داخلی
سازمان منطقه آزاد چابهار

مدیریت روابط عمومی
وامور بینالملل:
حسامالدین یوسفی

مشاور رسانه و مجری طرح:
علی نیلی احمدآبادی
دبیر تحریریه(چابهار):
جواد صادقی
مدی ر هنری:
سیدابراهیم هاشمزاده
همکاران:
علی محمدی
امیرحسین دهقان
عکس:
اکبر صادقی
نظیر راهبر
ویراستاری:
لیال شاهمحمدی
صفحهآرایی:
علی حسنی
ویرایش تصویر:
امیر باقری
دفترچابهار:
منطقهآزاد ،ساختمان اداری
شماره ،2دفتر روابطعمومی و
امور بینالملل
تلفن 054-35312357 :
دفتر تهران :
خیابان کریمخانزند ،خیابان
بهآفرین ،کوچه شقایق،
پالک 11واحد12
تلفن021-88801387 :
سالم چابهار با کاغذ دوستدار محیط
زیست منتشر میشود.
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معاون فرهنگی

دبیرخانه شورای

عالی مناطق آزاد:

سرعت ت
حول و پیشرفت
در منطقه
آزاد چابهار ش

گفتانگیز است

«ســرعت
شاهبیت تحولوپیشرفتدر
منطقهآزادچابهار
ارزیابی
شــگفتانگیز
معاون فرهنگی،
آزاد از روند کارو
گردشگری و اجتماعی دبیرخانه است»...اینجمله،
فعالیت درمنطقه
محمدرضا
آزادچابهار است.
شورای عالی مناطق
رســتمیمعاون
دکتر
آزاد ،که اواخر اردیبهشت ماهفرهنگی،گردشگری
رســتمی در ابتدای
واجتماعیدبیر
به
سخنانش با
فعالیتها به ویژه در نوروز ،در چابهار آمد ،پس از بازدید از پروژه شورایعالیمناطق
پیش
بیان اینکه اهل
ها و
تازیمنطقه تعارف
کارشناسان
استماع گزارش
نشســتی با مدیرعامل
هــای معمــول و
آزادچابهار
اجتماعیو سازمان،اولویتهای
و اعضای هیات
مرسوم
دبیرخانهشورای
مدیره ،معاونان و
گردشگری
دلیل نیست ،مهمترین
عالیمناطقآزاددر
راتشریحکرد.
حوزهفرهنگی،
منطقه موفقیت ســازمان
آزاد
چابهار در جلب
توجه به این
وجود مدیری جوان و مســلط ناحیه از کشــور را
به
اجتماعی
مباحث اقتصادی و
دانســت و گفت« :در
شــاهد فقر ایده هســتیم اما خیلــی از مواقع ما
دلیل بهرهمنــدی از یک منطقه آزاد چابهار به
مدیر
مباحث اقتصادی و اجتماعی ،جوان و مســلط به
بسیار
ما از
پیش رو است و
ســرعت تحوالت و
شگفتزده شــدهایم ».او پیشــرفت امور در منطقه
ادامه داد:
«خیلی از اوقات
باید انرژی و وقت
بســیاری صرف
در
کنیم تا مقاومت
مقابــل نوآوری
و فعالیتهــای
مرســوم
خالقانه اما غیر
را از بین ببریم اما
منطقــه آزاد چابهار در
نوآوری و اقدامات
جســورانه پیش
که
تاز مناطق است
تجلیل دبیرخانه،
مسئوالن مطلع
و دســت
در محلی و ملی
است ».اندرکاران امور مرتبط را
در پی داشــته
معــاون
اجتماعــی و فرهنگــی
عالــی مناطق
دبیر شــورای
آزاد با طــرح این
اطالعرسانی
انتقــاد که ضعف
سبب
شــده
جامعه
محلی و مردم در
جریان تحوالت
منطقه آزاد چابهار
«باید تــالش
نباشــند ،افزود:
کنیم این حجــم از
اطالع مردم برسانیم و جامعه کار و فعالیت را به
محلی را به مشارکت
بیشتر دعوت کنیم».
وی عملکرد
معاونت فرهنگــی
سالهای
مناطق آزاد را در
گذشته هزینهزا
خواند
و
گفت:
کنیم با
«باید تالش
اصالح ســاختارها و
راهبرد کلی مناطق آزاد در عملکردها و متناسب با
بخش اجتماعی ،فرهنگی و سیاســتهای توسعه،
گردشــگری را به منابع
تولید ثروت برای
مناطق آزاد و کل
بررســیها
کشور بدل کنیم.
فعالیت ،نشــان میدهد به
دلیل حجم و گستره
همچنین
تعــدد حوزهها و
زیرحوزهها ،یک
معاون عمــال نمی
تواند همه امــور
و بنابرایــن
را راهبری کند
پیشــنهاد ایجاد دو
گردشــگری و
معاونــت جداگانه
صنایع خــالق ،در
مجله داخلی
کنــار معاونت
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فرهنگی و
با تصویب اجتماعی ارائه شــده
این
اســت و امیدواریم
ســاختار جدید،
فعالیتها ســرعت
بیشتری بگیرد».
رســتمی
برندســازی در
راهبردهــای مهــم دبیرخانهمناطــق آزاد را یکی از
داد« :برندسازی بر اســاس عنوان کــرد و ادامه
هویت
اقتصادی و
ها و مزیتهای
کمک می اجتماعی و فرهنگی در
هر یک از مناطق
کند که
مناطق بیایند ســرمایهگذاران
و
با دید بازتری به
قدرت بیشتری
برای تجزیهوتحلیل
پروژهها پیدا کنند».
رســتمی هم
چنین
گفت:
«تدوین
ســرمایه
و تهیه بستههای
هنرهای گذاری در صنعــت،
ســالمت ،ورزش،
خــالق
و گردشــگری
بــرای معرفی به
ســرمایهگذاران
از اولویتهای ما
در راستای
در ســال  97و
برندسازی مناطق
دوباره از مدیرعامل ،معاونان ،اســت ».او با تجلیل
مدیران و کارشناسان
ســازمان برای توجه به
او در
مســائل
نشست
هم
زیست
دغدغههای
محیطی و
اندیشی با سمن
دبیرخانه اینجامعــه محلی تاکید
گردشــگری و ســازمانهای ها و فعاالن حوزه
کــرد« :توصیه
صنایــع و اســت که با توجه به
چابهار نیز حضــور یافت و به مردم نهاد شهرستان
سرعت استقرار
رونق
تولید در چابهــار،
دبیرخانه بــرای رونق صنعت تشــریح برنامههای
همزمان مباحث
محیطزیســت و
آثار اجتماعــی و
«برنامههای مفصلی را برای توریســم پرداخت:
را مدنظر
فرهنگی صنایع
داشــته باشید تا
توســعه گردشــگری
مناطق آزاد در نظر
شــهرهای صنعتی دامنگیرمشــکالت گریبانگیر
گرفتیم که مهم
ترین آن جذب
نشود».
منطقــه آزاد
دانشــجوی خارجی به
چابهار
عنوان
آزاد است ».وی افزود 7« :گردشــگر در مناطق
هزار
در قالــب
دانشجوی خارجی
تورهای گردشــگری
هفتگانه آزاد ما میآیند که امســال به مناطق
توسعه بیشتر
گردشگری
ســهم
از
هر
مواردی
توسعه
دانشجو در نظر
منطقه هزار
مورد اســت که اخیرا
گرفتهشده است».
معاون
توجه
گردشگری
ویژه دبیرخانه
گردشگری دبیرخانه
شورای
دریایی
آزاد کشــور تصریح کرد :شورای عالی مناطق
قرار عالی مناطق آزاد
«این
قــدم اول ما برای
وشناساندن ظرفیتهای
توسعه گرفته است .رستمی
جذب
گردشــگری مناطق آزاد
گردشگری دریایی
حداکثری گردشــگر
را از اولویت
است ».رســتمی بابیان اینکهخارجی در این مناطق
اعــالم کــرد و گفــت« :در هــای دبیرخانــه
شناســاندن
حــال
سیاســت دبیرخانه
ظرفیت
های
سرمایهگذار
حاضــر با یک
برای راهاندازی دو
گفت« :مقرر شــده تا در گردشگری مناطق است،
کروز در کیــش مذاکراتی کروز در چابهار و 3
انجام
ســنپترزبورگ روســیهنمایشگاهی اختصاصی در
امیدواریم این پروژه بهسرعت شــده اســت و
ظرفیت
مناطــق
های گردشگری
اجرایی شود».
معــاون
آزاد بههمراه دیگر
سازمان بینگردشــگری دبیرخانه
گذاشته شود».
ظرفیتهــا به نمایش
از اجــرای تور
المللی
دانشــگاهیان
ظرفیتهــای
برای شناساندن
گردشــگری مناطــق آزاد بــه
ویــژه در حوزه
افزایش
نیز خبر داد« :این
مشارکت جوامع
 135کشــور ،جمعیتــی بالغ سازمان با عضویت
محلــی و به
بر 40
ویــژه جوانان،
سیاستهای
میلیــون نفر را
کلید
تحــت پوشــش
دارد و در تفاهمی
رونق گردشــگری
حمایتی
بینالمللی
که با ســازمان
محسوب
می
دانشــگاهیان
شود
داشــتیم،
که حال
هــزار نفر از
قرار اســت 7
مد نظــر
هدفگذار
گردشــگریدانشــجویان عضــو
شــورای عالی
در قالب تورهای
مناطــق
میهمان مناطق 7گانه
آزاد قــرار گرفته
باشند».
آزاد کشــور ما
است .معاون
دکتر
باره
بانک
گفت:
در
«ما
این
رستمی در
آماده حمایت از
اهالی چابهار پایان ،ضمن تشــکر
پروژههای جوانمحور و خرد ســرمایهگذاران در
از میهماننوازی
در
 100تا
گفت« :آنچه در این
مناطق هستیم؛ بین
کردیم،
 500میلیون تومان
ســفر مشــاهده
تالشهــای پیگیر
نظر گرفته شده و همچنین تسهیالت بومگردی در
توسعه بیشتر آن است و اینمدیریــت منطقه برای
آماده
تالش
ســرمایهگذاران جوان برای تخصیص زمین به
بسیار
ها ،نوید روزهای
روشنتری را برای
بومگــردی هســتیم .هم احــداث مجتمعهای
منطقه میدهد».
چنین
ســرمایه
بــرای حمایت از
گذاران
خرد
و
متوسط
یک صندوق در سه
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مسئولیت اجتماعی پیوندگاه توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی

24

مسئو
لیتاجتماعی
پیوندگاه تو
سعه اقتصادی و تو
سعه اجتماعی

چنــدی
سازمان پیش قــرارداد
موسسه منطقه آزاد چابهار با
مطالعاتوتحقیقات
اجتماعی
موضوع دانشگاه تهران با
بررسی مسئولیت
اجتماعی
به امضا شرکتی سازمان
قرارداد رســید .ویژگی این
آن
اســت که عالوه
بر ســازمان،
مســئولیت
اجتماعــی
شــرکتهای
مستقر در
سطح منطقه را نیز
تحت پوشش
قرار میدهد.
محققان
خالل دانشگاه تهران در
انتشار بررســیهای خود،
یک
دستور خبرنامه را نیز در
کار
قرار دادند .آنچه
در پی می
آید
یادداشــت
مدیرعامــل
ســازمان در
نخســتین
شــماره این
خبرنامه
پیش رو است .در صفحات
هم
عملکرد گزارشــاتی از
حوزهرا ســازمان در این
از
نظرمیگذرانید.

عبدالرحیمکردی
رئیسهیاتمدیرهو

مدیرعاملسازمان

مســئولیت
اجتماعی امروزه
و
در شــرکتها
ســازمانها مســئله و
بهگونهایکهدرگزارش مقوله با اهمیتی است
های
اولین بخش قبل از ارایه سالیانهسازمانها،
عملکرد و صورتهای
مالی و سود و
به حوزه زیان اقتصادی ،به
اقدامات مربوط
نشان از مســئولیت اجتماعی
میپردازند که
اولویتدادن به
سازمانهادرسالهای مسئولیت اجتماعی در
اخیراست.
درروند
ارتباط توسعهوصنعتیشدن
کشور،هیچجایی
خوبی بین اقدامات
دیده نمیشود .دلیل آن توسعه و اجتماع محلی
عدم
توسعهاقتصادیوتوسعه برقراری توازن بین
اجتماعیاست.
مطالعــات
زیادی در مورد
ضــرورت انجام
پیوند بیــن
اقدامات
توســعه
ای و مردم محلی
صورتگرفته
که نشان از اثرات
توجه به مسائل

جامعه
محلی است .مسائلی
برای افراد بومی ،ایجاد شامل ایجاد اشتغال
امنیت،
افزایش کیفیت
زندگی ،توجه
به شاخصهای
زیستی ،آموزشی،
بهداشتی و...
است .وقتی صنعتی
در جایی مستقر
میشــود،
آنقدر غرق در
افزایشبازدهیاقتصادی منافــع اقتصادی و
می
شودکهموضوعات
مربــوطبه
اجتمــاعمحلی
موردغفلــت قرار
میگیرند .در
اندکی به حالی که واقعیت
این است که اگر
آن موضوعات
تولیــد محصول نهایی ،پرداخته شود ،در هزینه
هزینهها را در برخواهد اثرگــذار بوده و کاهش
داشــت .وقتی هزینهها
کاهش پیدا
کند ،حاشــیهی
نیز
ســود اقتصادی
افزایش خواهــد
یکی از موضوعاتی که درداشــت .بهعنوانمثال،
مســئولیت اجتماعی
موردنظر است ،ت
استتا
وانمندســازی جوامع محلی
ســاکنینجوامعمحلی
بتوانندواردمتن
فرایندهای
مختلفی توسعه شــوند که
شامل حوزههای
مانند آموزشــی،
میشــود .در رویکــرد مهارتی ،اشتغال و...
آمــوزش و مهارت مســئولیت اجتماعی،
آموزی
جامعــه محلی که
میتوانــد
در تأمین نیروی
فعالیتها
انســانی ماهر برای
نیروی مؤثر واقع شــود و
هزینههای تأمین
انســانی از نقاط دیگر را
فوقالعاده
حذف کند ،امر
مهمی است .نیروی
کار با هزینههای

کمتر ،می
تواند هزینههای
دهــد؛ بنابراین توجه به نهایی تولید را کاهش
ســازمان در
فارغ از اینکه پیوندی را مســئولیت اجتماعی،
منطقه ،اقدام به
بین
مسئولیت
فعالیت در حوزه
اجتماعی برقرار میکند؛ توسعه اقتصادی و
اجتماعی پرداخته
برای
اجتماعی
است .مسئولیت
اقتصاد پروژه هم
مؤثراست.
در دو ســطح می
تواند صورت گیرد،
مســئولیت اجتماعی
ازطرفیبا
سواحل توجهبهدســتور
اقتصادی که زیــر نظرشــرکتها و بنگاههای
کارملیِ توســعه
مکران
و اهمیت چنین
میکننــدودیگری منطقــه آزاد فعالیت
سطح
پروژه کالنی در
فوق کشــور ،توجه جدی به
سازمانمنطقهآزاددرمســئولیتاجتماعیخود
توسعه اجتماعی
قبال
العاده مهم اســت تا
کارکنانومشتریان
اســت تا بتواند به
توســعهای در کنار سود ســازمانها صنعتی و
در حوزه ســازمان ،مســئولیت اجتماعی خود
اقتصادی فعالیت
های
خود ،هزینه
هایی
را
که بر
و جامعــه محلی عملمشــتریان ،محیطزیست
اجتماع محلی تحمیل
کند.
میکنند،بپردازند.
پیشقدم
خود ســازمان باید
انجام
انجام مســئولیت
پروژه مســئولیت اجتماعی
زیرمجموعههــای آن به اجتماعی باشد که
شرکتی در قالب
و های پاسخدهنده به
بتوان مسئولیت اجتماعی تبعیت از ســازمان،
نیازهای جامعه محلی
مردم،باعث
خود
ایجادرضایتو
مربوطه
را در حوزههای
نسبت به
حستعهدوتعلق
بهانجامبرسانند.
طرحها و اقدامات
مطالعه
باید به این نکته نیز توجه توسعهای میشود.
ای را که موسسه
اجتماعی
داشــت
مطالعات و تحقیقات
که
اگر
توسعهو
دانشــگاه
روند
تهران با
صنعتیشدندر
ســازمان منطقــه آزاد تیم حرفهای برای
بااینسرعتاتفاقبیافتد،سواحلمکرانوچابهار
در
اجتماعی
حوزه مســئولیت
اجتماع محلی چابهار و گسستبیشتریبین
بــه شرکتیدردست
طرح
انجامدارد،درنهایت
فهرســتی از
خواهد شــد که خود می های توسعه ایجاد
اقدامات
مشــخص
تواند
حوزه
در همه
منجر به مسائل
های موردتوجه
و پیامدهای
منفی توســعه
از جامعه محلی ،ساختارمسئولیت اجتماعی اعم
اقتصادی شود .در
ســالهای آتی ،واحد
محیطزیستمنجر ســازمان ،مشتریان و
بــه
پتروشیمی و صنایع فوالد
خواهدشد
بهرهبرداری خواهد
رســید
که
تاسنجهایبرای
اندازهگیری
خود
نیازها
مهاجرت
باعث
وضعیت
هــای جدید به
الزم
موجود و اقدامات
تأمین زیرساختهای منطقه خواهد شــد؛
برای رســیدن به
مختلف
داشته باشــد .خروجی وضعیت مطلوب وجود
شــهری،
زیستی ،خدمات
نهایی
امکاناتآموزشی،
سندی مسئولیت
اجتماعــی منطقه
فضاهایبهداشتی
و درمانــی،
آزاد
چابهار
فضاهای
تفریحی و
اســت شــامل
مجموعه از
ورزشــی و ...از
اهمیتباالیی
اقدامات و فعالیت
برخورداراست
ارتقاء اهداف مدنظــر در هایی است که به
کهدرحالحاضر،
زیرســاخت
حجمی از های شــهری ما
توسعهاقتصادیباتوسعه جامعه محلی و پیوند
توان ارائه چنین
اینراستا امکانات را ندارد که
شد.اینســندضمانت اجتماعیمنجرخواهد
باید اقدامات در
اجرایی
صورتگیرد.
فعالیت
داشتهوگزارش
هــای آن در پایان
بنابراین منطقه آزاد
گزارش ساالنه مسئولیت هرســال بهصورت
چابهــار ،بهعنوان اولین
چابهاردر
اجتماعی منطقه آزاد
دسترس
همگان
خواهدبود.
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محرومیتهای
دیگر منطقه پزشــکی در چابهار
موجب شد تا بار
آزاد
بهداشت و
ســال  97با چابهار در نخستین
سالمت مردم این
روزهای آغازین
دســتگاه
اهدای دو دســتگاه
منطقه است.اهدای دو
آیسییو گامهای جدی را در آمبوالنس مجهز به
ارزش 200آمبوالنس بنز اســپرینتر
بهبود
مجهز به  icuبه
هزار
مردم منطقه
وضعیت سالمت
یورو ،مشــارکت
بردارد و عیدانــه
در کنترل بیماری
ماالریــا و واریز 2
بدهد .آمبوالنس مجهز به آی خوبی به مردم منطقه
میلیــارد و 500
میلیــون ریال به
ســی
حســاب وزارت
که فاصله
یو در شــرایطی
بهداشت و درمان
کمک
زیادی از شــهرها تا مرکز بســیار
از دیگر اقدامات و
های منطقه آزاد
زیاد است و تعداد
چابهار بوده است».
بزرگ
میدادند،بیماران در طول مسیر،
زاده تصریــح کرد:
یک
جان خود را ازدست
ضرورت محسوب
چابهار آمادگــی الزم برای «ســازمان منطقه آزاد
مورد
میشود .این نکته،
اشــاره مدیرعامل
تختهای بیمارســتانی این مشــارکت در افزایش
عبدالرحیم
ســازمان هم قرارگرفت.
کردی با اشــاره به
همین منظور زمین مورد نیاز شهرســتان را دارد و به
درمان مردم منطقه ،گفت« :از ضــرورت کمک به
برای
 540تختخوابــی چابهــار را احداث بیمارستان
آنجایی
که
بیمارستان
158تختخوابی چابهار باید به
میکنــد و برنامهریــزی بصورت رایــگان اهدا
الزم
و روســتاهای چابهار گاها با جمعیت باالیی از شهر
فاصله
میلیارد ریال در ســال جاری بــرای اختصاص 20
به باال خدمترسانی میکند با های  100کیلومتر
به
آنژیوگرافی
منظور ساخت مرکز
در
اهدای
این
منطقه
دو
آمبوالنس
دستگاه
آزاد چابهار
سعی کردیم این
انجام شده است».
وی صدور مجوز
به وظایفــش یاری کنیم ».ویبیمارســتان را در عمل
و ارائه تسهیالت
در
به سرمایه گذاران
بخش خصوصی
بیماران و تبریک عید گفتن به حاشــیه عیادت از
برای ایجاد pet
بودجه برای
اســکن ،تخصیص
کارکنان
ایجاد
دو
مرکز
امام علی(ع)
بیمارســتان
جامع
مرکــز
افزود« :اعتبــاری که
ســالمت و احداث
دو
ما برای خرید این
برای اورژانس و صدور مجوز
آمبوالنــس هزینه کردیم
ایجاد
بــه بخش خصوصی
صد میلیون تومان اســت که حدود یــک میلیارد و
آزمایشــگاه  gmoرا از
دیگر اقدامات در
حوزه بهداشــت و
البته هردو به
درمان
امکانات را
روزترین
چابهار
داشته
و
مجهز به
عنوان کرد.
توســط منطقه آزاد
آیسییو است».
مدیر غذا،
دارو و ســالمت
سازمان
چابهار گفت« :آزمایشگاه ســازمان منطقه آزاد
منطقه آزاد چابهار
کنترل
همــواره
آرایشــی و
کیفیت موادغذایی،
پیشــگام کمک به
بزرگتریــنبهداشــتی منطقه آزاد
پیشگامدرکمک مردم
چابهار بهعنوان
نکته منطقه بوده است.این
وبلوچستان آزمایشــگاه مرجع
بهمردم
به
به
جنوب سیســتان
تایید ســعید علی
امکانات روز تجهیز
منطقه آزاد
شده است .سازمان
بزرگزاده
مدیر غذا ،دارو و
چابهار آمادگی الزم
سالمت
سالمت ،تجهیزات پزشکی و برای ایجاد شهرک
سازمان منطقه آزاد
ارائه
چابهار قرار
خدمات درمانی و
پاراکلینیک توسط
تقدیراز ســازمان منطقه آزاد گرفــت.وی ضمن
بخش خصوصی
را
و
دارد
و
تســهیالت
همکاری
طول دو ســال گذشــته با گفت «:این سازمان در
الزم را در این باره
کمک
ســازمان منطقه آزاد چابهار ارائــه خواهد کرد.
های میلیاردی برای
در
ارتقای شــاخص
های بهداشــت
اقتصــادی و
کنار کارهای تجاری،
چابهار سهم
ودرمان شهرستان
اقدامــات کارگاههای بــزرگ و
مناسبی در ســالمت
کوچک تولیدی
الزم را
دیار داشــته
مردم محروم این
برای کمک بــه
بینالملل اســت.به گزارش
حوزه بهداشت و درمان انجام مناطق همجوار در
روابط عمومی و امور
منطقه
داده
تجهیز بخش آزاد چابهــار،وی
است که میتواند
بخشی از مشکالت
در ادامه افزود«:
مردم را مرتفع کند».
ارزش  icu 15بیمارستان امام
علی (ع) چابهار به
میلیارد
ریال از اقدامات
تحســین
شایســته و قابل
تالش
ســازمان منطقه آزاد
چابهار سازمان منطقه آزاد
اهتمام
چابهــار در زمینه
نشد معطــوف به درمان
درکنترل
بلکه
برنامه منجسمی
بیماریهای
را برای
دید پیشگیری تدارک
غیرواگیر
تــا از
میــزان ابتال به
بیماری
به موقع بکاهد و با غربالگری
بتواند
تبعــات
فرد را آگاه کند تا
بیماری ،متوجــه فرد
پیشگیری به مراتب ارزانتر نشــود .مهمتر اینکه
بوده و
به سیســتم
هزینه کمتری را
افراد ازنظر درمانی کشور تحمیل
میکند .غربالگری
ســکته میزان قند ،فشارخون
میتواند مانع بروز
قلبی ،مغزی و دیابت
شود.
به
همین
نمایشگاهی به
منظور در
مناسبت هفته ملی
مدیرعامل
سالمت که با حضور
ســنت ،ســازمان ،نماینــده ولی
فقیه در امور اهل
معاون اســتاندار و
فرماندار ویژه و جمعی از

کارشناسان

مجله داخلی

دوره

جدید  -شماره سوم

مسئوالن
آغاز به شهرستان چابهار در
منطقه آزاد طی آئینی
مدیر کارکرد؛ مراجعان مورد
آزمایش قرار گرفتند.
غذا ،دارو و
سازمان
سالمت سازمان به
منطقه آزاد تالش
گرفتــه
اقدامات صورت
میکند تا
بیماری اشــاره کرد و گفــت:
طالیهدار و پیشگام
هــای
«طرح خطرســنجی
در رفع
سخنآخر
غیرواگیر (ســکته
مشــکالت مردم
مشــارکت و
قلبــی ،عروقی) با
چابهار
همکاری شــبکه
باشد تا به این ترتیب
شهرستان چابهار انجام شد .بهداشــت و درمان
بتواند
این
گامی جــدی را در
مدت سه روز در پایگاه مستقر طرح هفته گذشته به
محرومیت
در
این ترتیب زدایی بردارد .به
دارو و سالمت سازمان صورت مکان مدیریت غذا،
خواهد توانست به اهداف ســازمان منطقه آزاد
منطقه ازاد این غربالگری را گرفت ».البته سازمان
عالیه
برای
چابهــار در جهت رســیدن خود دست پیدا کند.
ســازمان منطقه ازاد هم انجام صد نفر از همکاران
به ا
ســتانداردهای ملی
حرکت کنــد.
داد و به
درایــن
شــرایط
کارمندانی
که
صــورت
نامطلوبی داشــتند
برخورداری
چابهار بــا وجود
اختیار همکاران قــرار داد تا کارت خطرسنجی در
ازجایگاه استراتژیک
در
قادر خواهد بود در
مورد شــاخص
صــورت نیاز تحت
های ســالمت و
درمان قرار بگیرند.
ارتقای خوبــی را تجربه کند و زندگی واقتصادی
از
شــرایط نه چندان
مطلوب فاصله بگیرد.

این
تصویر متعلق به سوم
میکرد و اقتصاد ایران مهرماه سال 1378
است؛ روزهایی
در حال تجربه
که سیاستهای
جدیتری به
رونق پس از یک
اصالحی دولت
عنوان ابزارهای
دوره ثبات بود.
کمکم رخ عیان
کارآمد برای مدیریت
در آن ســالها،
تالش میکردند
جبران کنند .مشکالت ساختاری مانند کمبود اقتصاد ملی شناســایی شدند و مناطق آزاد به شکل
بنابراین
تصویب و ابالغ قانون
زیرساخت و مسکوت
دولت و مجلس
کرد.
جذب ســرمایه
بودن قوانین در
خارجی را شاید بتوان مهمترین حوزه مناطق آزاد را
به این ترتیب
مناطق آزاد سهگانه
دستاورد آن ایام عنوان
چابهار ،قشــم
مناطق با محیط
و کیش تحرکی
پیرامونی هم در
جامعه محلی برداشته شد .در دســتور کار قرار گرفت و به این دوچندان پیدا کردند .در
ترتیب
قشم،
این میان ،آشتی
از
نخستین قدمها
روستاهای مطرود
میراث تاریخی مد
برای توانمندسازی
نظر قرار گرفت و در منطقه آزاد برای نخستینبار
چابهار
شناسایی
هدف
شدند،
گذاری
شد که در نتیجه آن ،سازمان به چابهار هم ،کمک به مراکز درمانی و در کیش حفاظت
آمبوالنس به
ساخت چند باب
مسئولیت بیمارستان چابهار نیز
مراکز آموزشی بندر
اقدام دیگری بود که امروز می مدرسه اقدام کرد.
اجتماعی
اعطای یک دستگاه
توان به
سازمان منطقه آزاد
حال و دو
عنوان نخستین
دهه پس از آن روزها ،مسئولیتچابهار تلقیاش کرد.
گامها برای عمل به
چابهار
بدل شده است.
اجتماعی به یکی
از وجوه فعالیت
این تصویر گویای
مناطق آزاد و به
تحوالت تاریخی در
ویژه منطقه آزاد
مواجهه با مفهوم
مسئولیت
اجتماعی است.
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منطقه آزاد

م

صاف با
بحران کمآبی

دردورانیکهحق
دسترســیبهآبسالمو
کشور از دسترسی
شــیرین،یکحقبدیهی
به این حق بدیهی
در
محروم هستند .شاید در باور است.افرادزیادیدر
اینمقطعزمانی
 6هزارنفرازافراد
روستاییساکننوارساحلی بسیاری افراد نگنجد که
دسترسیندارند.بهدلیل
چابهار،
محرومیتگستردهمردم
سازمان منطقه
بهشبکهآبرسانی
آزاد چابهار بار دیگر در راستای چابهاردردسترسیبه
دستگاه
آبسالموشیرین،
عمل به
تانکر۱۲۰۰۰لیتریبه
وظایف اجتماعی
ناوگانآبرسانی
پیشگام اهدای دو
سیارشدکهدلمردم
چابهارراشادکرد.

قابلآشامیدننیست
وفقطبرایشست
قرار میگیرد.
وشومورداستفاده
چابهار 53هزارحاشیه
تعدادامکاناتآبوبرقوفضای نشــینداردکهاین
ندارند».درویشنارویی،مدیر آموزشــیاســتاندارد
آبو
فاضالبروســتایی
شهرستانچابهار،
گفت«:ناوگان ضمنهشدارنسبت
بهوضعیتموجود،
 3۰ســال از آبرسانیچابهارفرسوده
وقدیمیاستوگاه
عمر
آن میگذرد .برای
تقویــت این ناوگان
حداقل14میلیارد
توماننیازاستتاهم
ناوگانآب
بدهیهابهچاههاو
خصوصیصافشــودو
خریداری شــود .در صورتی که هــمتعدادیناوگان
کار
آبرســانی به دالیل
مختلف از جمله
فرسودگی یا بدهی با
مشکل
مواجه
مردم محروم
شود،
روســتاهایی کــه دو
خشکسالیهستند،بابحرانمواجه دهه اســت درگیر
میشوند».

شــرایط
مسئولیت اجتماعی
جوی و خشکسالی
مهمتریــن
دالیلی اســت که
یکیازمهم
بحــران
ترینروستاهاییکه
چرا کم آبی؟
موجــود را رقم زده
درشــرایط
است.این
است ،بحرانیقرارگرفته
عواملباعثشدهتا
آبرسانیبهتیس
شــاخص
روستای «تیس» است.
دسترســیبهآب
روســتایی
حدود۲۰
کهن که بهدلیل
کند.ایوب درصــد کاهش پیدا
جاذبههای
گردشگریپذیرای
وفرماندارویژه
درویشی،معاوناستاندار
گردشگران
چابهار،بهشــرایط
متعدد است .قلعه
بحرانیموجوداشارهو
تصریح کرد« :در
پرتغالیها ،قلعه
شــرایط کنونی فقط
جامعتیساز
انوشیروان و مسجد
 ۲1درصد از مردم
شهرستانچابهار
جاذبههایگردشگری
بهشبکهآبرسانی
به تیس میکشــاند .جایگاه مهم استکهافرادزیادیرا
دسترسیدارندوبقیه
بهصورتســقایی
و
و
با
واالی
سهمیه
تیس
فقط
در
15
توسعه
گردشگریباعث
لیتردرروزبرایهر
نفر،آبرسانیسیار
شدتاآبرسانیبه
چابهاردرحالی میشوند 6.هزارنفر
تیسدراولویتکاری
منطقهآزادچابهار
ازمردمشهرستان
قراربگیرد.معاونفنی
درکناردریایعمان
منطقه آزاد
ومهندسیسازمان
زندگیمیکنندکهفاقد
شبکهآبرسانیو
بهعنوان چابهار از آبرسانی به
دستگاهآبشیرینکن
یکی از
روستای تاریخی تیس
با اشاره به
دریاهستند».وی
اولویتهای منطقه آزاد
فرسودگی ناوگان
گزارش«ایرنا»،
چابهار خبر داد .به
اکنون35دستگاهتانکربه4۲۲آبرســانی سیار افزود« :هم
منطقهآزاد حمیــدا...بلیدهای،
روستای
ضمنتاکیدبراولویت
چابهار
فاقدشبکهچابهار
آبرسانیمیکنند،
برایآبرسانیبه
کمبود شدید ایندرحالیاستکه
کیلومتریچابهارقراردارد،گفت :روستایتیسکهدر5
ادارهآبروستاییبا
اعتبار برای نوسازی
منطقهآزادچابهاربهجامعهمحلی «خدماترسانیسازمان
خریــدآبازچاههــاوهزینه ناوگان ،تامین سوخت،
ابعاد
یکیازمهم
تعمیر،
گستردهترییافتهو
تانکرهای
نگهــداریواجاره
ترینآرزوهاانتقالآب
بخش خصوصی مواجه
هزارنفریتیساست.روستای آشامیدنیبهروستای8
استاندارسیستانوبلوچســتان ،است ».به گفته معاون
تاریخی
پروژه
تیستنهاروستای
محدودهمنطقهآزاد
روستای
آبرسانیبه۲61
چابهاراســتکه
بخش پالن و مرکزی
جدی
سالهابامشکالت
ساماندهیمواجهاست.
 85میلیــاردتوماناعتبار شهرستان چابهار با تزریق
ساکنان
روستای
تاکنون4۰
تیسازنظر
مشکالتفضای
فیزیکی داشته
درصدپیشــرفت
آموزشــی،اجرای
روستاهای است .درویشی با اشاره
نداشتنآسفالتمعابر،برق،آبو طرحهادی،کتابخانه،
به طرح آبرسانی به
شرق
چابهارتاکیدکرد:
دررنجهستند.آبرسانیبه امکاناتبهداشتیسالها
پیشین شهرستان ســرباز و «خطانتقالآببین
سد
روستای
تیس
با
سد
 7۰۰میلیون
توماناعتباردرحال
آبرسانیبه ۲5۰روستایپایین شــیرگوار باهوکالت و
انجاماستواکنون
دست
بیشازیککیلومتر
آن لولهگذاری شده
چابهاربا
سدپیشیندرشرق
است .با تکمیل آب
اعتباریبالغبر۲8
تیس
رسانی به روستای
میلیاردتومانتیرماهسال
دیگر به آبرسانی با
اجرایی می
جاری
تانکر
شــود.
نیاز
عملیات
نیست
احداث
سالموبهداشتی
و مردم از آب
زیردان
خط انتقال آب از سد
بهرهمندخواهندشد».
درسال شهرستانکنارکبهمنطقه
جاری با
پیرسهرابچابهارنیز
 5۲میلیارد تومان
برایجمعیتفعلیچابهارحداقل اعتبار آغاز خواهد شد
اهتمام
در
آب
4۰تا
رسانی تنها به
آبنیازاستتا
5۰هزارمترمکعب
روســتای
بتوانبهصورتشبانه
تاریخیوکهنتیس
مردم را
روزیآبموردنیاز
خالصه
تامین کرد .ناوگان آب
اهدایدوتانکر
نشد .به دنبال تشدید
شدیدوکمبوداعتبارروبرواست.رســانی سیار با مشکالت
بحــران
کمآبی ،ســازمان
درحوزهآبرســانیموردتاکید تکمیلپروژههایناتمام
منطقه آزاد
مردم
چابهار  ۲دستگاه
استو
محروماینمنطقه
تانکر 1۲
بایدمسئوالنچاره
آبرسانی هزار لیتری به ناوگان
چابهاردرافق5۰ساله اندیشیاساسیبرای
تامین
آب
سیار
داشتهباشند.
مــردمچابهاررابهارمغانآورد .اهدا کرد که شادی
شبکهآبخانگیشهر
اهدای
۲دســتگاهتانکر
آبرسانی سیار
باعث شــد تا رئیس
شورای شهرستان
دوره
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چابهارازایناقدام
تقدیرکند.بهگزارش
روابطعمومیوامور
بینالمللسازمان
منطقهآزادچابهار،
ازنظردسترسیبه
ضمنبیاناین
معینالدینسعیدی،
آبشاخصپایینی
ندای تشنگی مطلبگفــت«:درایام
مردمشهرستانچابهاربهشبکه دارد،فقط۲1درصد
ماهمبارکرمضان
آب
مردم بخشهای
وعمدت ًاروســتاهاباناوگانسیار متصلهستندوبقیه
شــنیدهشــدازمدیرعامل دشتیاری ،پالن و مرکزی
آب
ناوگانقدیمیو
رسانیمیشوند.این
ســازمانکهبانیخیرشده،
سپاسگزاریم .این
فرســودهاســتو
اقدام شایسته تأثیر
توانآبرســانیبهمردمروستاها گاهیباعمر 3۰سال،
بسزایی در نوسازی
ناوگانآبرسانی
گاهی
سیارخواهدداشت.
درفاصلههایصد
کیلومتر را از دست
طرحهایتوسعهایوارگانهای بدیهیاستمتولیان
دادهاند؛ ما بهعنوان
متمولی
یک نهاد اقتصادی
که مأموریتهای
چونشرکتنفت
و اداره کل بنادر و
مردم چابهار اقتصادی مشخصی
منطقهآزاد،به دریانوردی نیز باید با
داریم ،به مشکالت
واقفیم و در راستای
تاســی از حرکت
گوشهایازمسئولیت
خود را موظــف میدانیم تــا مسئولیتهای اجتماعی،
مردم
اجتماعیخودنسبتبه
جای
شهرســتانچابهــارعمل
همجوارمان
ممکن به ســرزمین
کمک کنیم .بارها
کند».رئیسشــورای
شهرســتان چابهار
اظهار
امیدواری
چابهار به ما مراجعه کردند و شــوراها و مدیران شهری
سازمانمنطقه
کرد« :در گام بعدی،
خواستار
ناوگانآب
آزادبنابرتعهدخود
کمک ما در تقویت
نسبتبهاحداثچند
واحدآبشــیرین
هیئتمدیرهرســانیسیارشــدند،ما
خودوبخشیاز کنبرایتامینآب
هماینموضوعرابه
موردنیازمجموعه
نیاز
ســازمانبردیموپساز
سعیدیضمن آبشهرچابهاراقدام
تصویب،دوناوگان
کند».معینالدین
کدامازاین گالیهازسایرارگانهای
دولتیگفت«:اگرهر
ارگان
هابخشیازحاشیه
نشینیوبحرانآبدر
اینشهرستانراباهر
کمکی
مرتفع
کنند،تحولیبزرگرخ
میدهد،هرچنداین
ارگانهاماموریت
ولیمسئولیت
هایاقتصادیدارند
درکبهاهمیتاجتماعیکهمیتوانندایفا
کنند.امیدواریمبا
چابهارو
ناتوانی
ما
در
برخوردارهمچونمنطقهآزادبه بهبودناوگان،ارگانها
میدانبیایند».
رئیسشورای
اسالمیشهرستان
در صورتی که این ناوگان ناتوان چابهارنیزبابیاناینکه
مردم محروم چابهار قطع می شــوند ،روند آبرسانی به
شــود،
به
تاکید کرد« :با توجه
خشکســالیهای مداوم در
شــدن بیشــتر هوتگها روستاهای چابهار و خشک
(گودالهای
دستساز آب در
روستاهای چابهار
برای ذخیرهسازی
و همچنین فرســودگی بیش از آب سیالب و باران)
حد
ناوگان آبرسانی باید
هرچهسریعترستاد
بحرانتشکیلشود
وستاددستگاههای
اجراییراموظف
کندکههرکدامبه
آبرســانینوینبه
اختصاص دهند .در شهرســتان چابهارناوگانآبرسانی
ارزشبالغبر8۰۰
ظرفیت۲4
میلیــونتومانوبا
صنایع مهم و
هزارلیتربهشــهر
چابهار بهدلیل اهمیتش
هدیه
های
دادیم
تا
آب
نهاد برخــوردار
رســانیبه
حداقلروند
اقتصادی مانند فوالد،
خشکسالی روستاهایمحرومکه
پتروشــیمی،بندر،
گمرک،منطقهآزاد
مدتهاستدرگیر
هستند،مقداری
وشــیالتوجود
دارد،امامتاسفانهبه
تسریعوتقویتشود».
جزمنطقهآزاد،این
مشکالت
ارگانهاتوجهیبه
مردمچابهارندارند».
موضوع آب و
خشکسالی به این مج
مهمترین
شــرایط
شده بحران کشور تبدیل
نه چندان مطلوب
است
سخنآخر
شهرســتان
کمااینکه بسیاری
 3۰۰هزار نفری
نســبت
چابهار که
به تداوم این بحران
تعهداجتماعی
رکورددار باالترین
هشــدار
جمعیت
دادند.همیننگرانی
حاشیهنشــینی در
باعث شده
کشور به
در این مورد که مسئوالن کشور
است ،نســبت جمعیتش
باعث
این حال به نظر میرســد که این تدابیری را بیندیشند .با
شدتاباردیگرمنطقه
توجه
آزاد چابهــار در
باید در استانهای
کمتر برخوردار،
راســتای عمل به
مســئولیتهای
محرومیتدر مضاعف شــود .به هر
اجتماعی خــود با
حــال میزان این
علم بــه پایینبودن
اینمناطقبهمراتب
شاخصهای زندگی
درشــهر چابهار
همچونچابهارکهقراراستتابه بیشــتراست.شهری
یاری مردم
در چندین نوبت به
محور
بشتابد و با تقویت
تبدیلشود،
ترانزیت۲4کشور
گامجدیدرراستایحل ناوگان آبرسانی به
بایدشرایطخوبیرا
روستاها
برای
کند.
شهروندان
همین
خودفراهم
عبدالرحیمکردی ،مشکالتمردمبردارد.
کند تا با باعثشدتامنطقهآزاد
مدیرعاملسازمان
چابهارعزمخودراجزم
اهدای دو
که مدیری
منطقهآزادچابهار
شرایطموجود تانکر این مشــکل را
اجتماعی بومی و جوان اســت و
حل کند تا حداقل
عمل به مسئولیت
بهبودنســبی
های
پیدا
راوظیفه
کند.
با
این
خودمیداند،ضمن
وجود دارد که
حالاینامید
ناوگانآبرسانی
تشریحدالیلاهدای
چابهاربه سایر ارگانهای دولتی
گفت«:شهرستان3۰۰
همچون منطقه آزاد
رسالت
هزارنفریچابهار
اجتماعیخودعمل
دریابند.
کردهومردمچابهاررا
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وعده وزیر ورزش :حمایت از تیمهای چابهار

کریکت ،فوتبال

وعده

44

44

ساحلی و ورزش
های آبی در اولویت

وزیر ورزش :حم

تقویت قرار دارند

ایت از
تیمهای چابهار

این
روزها ورزش به یک
پدیده چندوجهی
سیاسی بدل
اجتماعی ،اقتصــادی،
حکومتی شده است و ترویج
آن ،چه در بعد همگانی و چه در فرهنگی و حتی گاه
تلقی
بعد
میشود .ورزش راه
وجوانان سرزده به
ملل متحد هم باز کرده و یکی خود را به فهرست شاخصهای قهرمانی یک وظیفه
ســاحل رمین رفت
توسعه
تا از نزدیک شاهد
وضعیتساحل
از سنجههای
دولتها
انسانی سازمان
رمینوورزشهای
توســعهیافتگی
برایگســترش
درشرایطیدر
ساحلیباشد.اودرست
دسترســیهمگانبهفضاوامکاناتکشورهاست .از همین رو،
تالشی که در نگاه
مسابقات ساحلرمینحضورپیدا
انسانیاست .اول هزینه به نظر
ورزشی،
کردکهدومیندوره
رالی ســاحلی دو
تالشمیکنند؛
از
میرسد اما در واقع
اینمنظرمیتوان
یک نوع سرمایه
برگزاریبود.بههمیندلیل دیفرانســیل چابهار در حال
گذاری در توسعه
ایجاد و ارتقای زیرساختهای دورجدیدفعالیت
بسیاریاز
هایسازمانمنطقه
شرکتکنندگاناز
دیدار آقای وزیر
ورزشی در
آزادچابهاربرای
تعجب کردند .وزیر
ســطح منطقه
ســازمان منطقه آزاد
ورزش و جوانان که
را توضیح داد .به
بهعنوان متولی
به
متولیامورورزشی
عبارت
اصلی
کشور
ورزش
را
است،
دیگر،
توسعه
با
جزو
بندر و شهر و
مانده،انرژی وظایف اصلی خود
بودوخبرهایخوشیبرایاستان دستیپربهچابهارآمده
میداند و از آنجا که این امر در شهرستان ،توجه ویژه
کمتر
دوچندانیرا
بلوچستان
برخوردارسیستانو
صرفآنمیکند.این
وجوانانرادر
سالیان طوالنی مغفول
دومین داشــت .وزیر ورزش
تعطیالتنوروزیبهچابهارمی صرفانرژیمضاعف
دوره
ضمن بازدید سرزده از
استکهوزیرورزش
کشاند.
دولت مسابقاترالیساحلیدو
مسعودسلطانیفر
درسفربهمنطقه
دوازدهم
دیفرانسیلگفت«:در
آزادچابهاربرنامه
بهچنداستانتوجه
مناطقاطراف،بازدیداز
فشردهایازجلسات
تاعقبماندگیآنهاراجبران مضاعفیخواهیمداشت
زیرساختهاوافتتاح
گوناگون،سفربه
کهحاصلششد
کنیم».این
مسابقاتاتومبیلرانی
تخصیصبودجه
دادکهمسابقه
دیدارسرزدهنشان
بیشتربهشهرســتان،تفاهمبا صحرایی(آفرود)داشت
وزیر ورزش ساحلیازاهمیتباالیی
مشترک،وعدهگسترش
سازمان
برخورداراست.البته
امکاناتفیریکیو...
برایفعالیتهای
خــود نیز به این نکته
گزارشایندیداررااز
«ظرفیتهایطبیعیشهرستان اشــاره و تصریح کرد:
نظرمیگذرانید:
چابهار
آنرابه
بهگونهایاستکه
شــهری
دارای
پتانســیل
برگزاریمسابقاتمختلفآبی ،هایبســیارباالییدر
بنابراین باید توجه ویژهای به آنهاساحلیتبدیلکردهاست
شود.
برنامه داریم
در دولت دوازدهم
به چند استان توجه
عقبماندگی آنها را جبران کنیم مضاعفی داشته باشیم تا
و
بلوچستانیکی
اســتان سیســتان و
ازایناستانهاست.
ورزشیسیستانوبلوچستاناز توسعهزیرساختهای
اولویت
جواناناست».
هایوزارتورزشو
وزیرورزشوجوانان
کرد که مردم
رمینرادرحالیترک
خونگرم این منطقه
زده بود که روستای ســاحلی و امیدی در دلشان جوانه
بتواندروزگاربهتریراتجربه بزرگشان ،به کمک دولت
کندو
بهترمیشود.
شــرایطزندگیشان

مجله داخلی

وزیر
خود ورزشوجواناندرسفر
به
در چابهار ،ضمن حضور
بازدیدازشهر
شــهر مرزی پیشــین
سرباز
شهرستان ســرباز از زمین
فوتبال
پوری و امکانات این
اولین
مجموعــه بازدید کــرد .به
گــزارش
دیــداروزیرورزشو
بینالملل سازمان منطقه آزاد روابط عمومــی و امور
جوانــان
از منطقه چابهار ،به
چابهار،
پتانسیلورزش
وزیرورزشوجوانــان،بههمراه مسعود سلطانیفر،
بازدید
ســرزده از سواحل
ساحلی
رمین
ســازمانعاملمنطقهآزاد عبدالرحیمکردی،مدیر
اختصــاص یافت.
چابهار،در
بدوورودبهشــهر
پیشین در محل
ســاحلی
زیبا که بیشــتر
شــهادت ســردار
نورعلی شوشتری و
محمدزادهحاضر
مردمانآن
شدوبهمقامشامخ
بهصیادیمشغول
احترامکرد.
هســتند و
شهدایواالمقامادای
کردند .ســپساززمینفوتبال
کتابخانهاشدرکلایرانشهرت نامــش بهدلیــل
پوریاینشهربازدید
یافته؛
سلطانیفراز
شــرایطکنونیبهمرکزورزش روستایرمینکهدر
نزدیکباجوانانو
ورزشکارانگفتگو
کردودرجریان
های
ساحلیتبدیلشدهو
پیشین قرار مســائلومشکالت
گردشگرانزیادیرا
ورزشیجوانانشهر
بهخودجذبکرده
گرفت .ســلطانیفر به
است.وزیرورزش
دوازدهم در راســتای حمایت عنوان نماینده دولت
وزارت
ورزش و جوانان از

دوره

جدید  -شماره سوم

مناطق
کمتــر توســعهیافته و
زیرساختهای ورزشی سیستانمحروم گفت« :توســعه
و
کریکتکشوراست
بلوچستان اولویت اول
وزارتخانه است.
کهانتظارمیرودتا
بهمنظور بررســی
ونیمهاولسال
پایانسالآغازشود
سیستانوبلوچستانوپیگیریاز قابلیتهای ورزشی
آیندهبهبهرهبرداری
بروز
برسد.مذاکراتیبرای
انتقالفدارسیون
مشکالتاینحوزه
دراولینفرصت
هم اکنون  80کریکتبهچابهارنیز
تیمیازنمایندگان
انجامگرفتهچراکه
درصد ملی پوشان
بهایناستاناعزامخواهدشد».در وزارتورزشوجوانان
هســتند .همچنین درحال کریکت کشور چابهاری
ادامه،
مدیرعامل
عبدالرحیمکردی
حاضر 22
ســازمان منطقه آزاد
چابهارمستقر
باشگاه کریکت در
حضوروزیرورزشوجواناندر چابهار ،ضمن تشکر از
دربسیاریاز هستندوتیمکریکتاین
استان
شهرستانتاکنون
سیستانوبلوچستان
و شــهر چابهار،
اســت .مسابقاتملیوبینالمللی
ابــراز امیــدواری
هدف
افتخارکسبکرده
توانمندیهای
کرد که بــا تکیهبر
اصلی از احداث دهکده
ورزشــی بومی اســتان ،بتوان
المپیک در چابهار
میزبانی مسابقات و
این
تحولی درخور و شأن
تورنمنتهای ملی
و بینالمللی است.
اســتعدادهایمنطقــهایجادکــرد.وی
برایاولینبارتورنمنت
ضمــن
بین
تاکید
المللی
بر
جام
جوانان
منطقهگفت:
برگزارشــدو
یادگارامامدرچابهار
وزارت
االندنبالبرگزاری
«امیدواریمباحمایت
ورزشوجوانانبتوانیم
مســابقاتبینالمللی
کریکتدرچابهار
منطقهراباروروبهرشدوتوسعهاســتعدادهایورزشیاین
هســتیم.همچنین
برایبرگزاری
برخیفدراسیونها
ورزشی
اینمنطقهمستعد
کمک کنیم ».در
قطعا پس از اردوهایشاندرچابهار
ادامه وزیر ورزش و
ابرازعالقهکردهاندو
نصب چمن
جوانان گفت« :تهیه و
تورنمنتها واحــداث دهکده المپیک،
سیستم مصنوعــی زمین فوتبال
ایــن بندر میزبان
پــوری و راهاندازی
سطحبین اردوهای بسیاری برای
سرمایشی
و محوطهســازی
تیمهای مختلف در
المللیخواهدبود».
محمدزاده،به
سالن ورزشی شهید
میشود .وسیلهوزارتورزشو
وزیــرورزشو
تأمین
جوانانبهزودیانجام
جوانانهمچنیناز
روشنایی و ساخت
و گردشگری شهر توریســتی پروژههایورزشــی
که مهندس
سرویسهای بهداشتی
رویال
امیاری ،سرپرســت
صدف ،نوار ساحلی
چابهار -گواتر و
اســتان تقبل کردهاند نیز در محترم اداره کل ورزش
کرد.اوضمن سطح شــهر و منطقه
اولین
آزاد چابهار بازدید
شد».آقایانعبدالرحیمبر،رئیس فرصت اجرایی خواهد
بازدیدازظرفیتهای
گفت« :باید از
ورزشــیبندرچابهار
این قابلیتها برای
نائبرئیسشورایشهر،ازهیئت شورایشهروعارفبون،
برگزاریمسابقاتورزشی،بهره پرورش اســتعدادها و
مذکوراستقبال
و
از
مسئوالن
بلند
حضور
برد.
پایه
درشهرپیشین
بســیار باالیی در زمینه ورزش چابهاراستعدادهای
از حمایتها و زحمات حاج ناصر قدردانیکردند.درپایان
بسیاریازورزشــکارانتیمملیکریکت دارد بهطوریکه
بون،
از
خیر ،معتمد و فعال
اجتماعیمنطقه،
تشکروقدردانیشد.
بهویژهاینشهر
سیستانوبلوچستانو
بهاینترتیب
هستند.اینشهرستاناز
دیداروزیرورزشاز
برای برگزاری
ظرفیتهایخوبی
یافــتووزیرورزشوعدههایی شــهرپیشینخاتمه
رقابتهای ورزشهای آبی ساحلی،
کریکت ،فوتبال و
کهداد
اتومبیلرانی
کهاهالیپیشــین
امیدوارند هر چه
بهترازاینرشــته برخورداراست.برای
زودتر اجرایی شود تا
پیشین
بهرهبرداری این مج
هابایدامکانات
به این ترتیب اهالی
بتوانندامکاناتمناسب
به چابهار اختصاص پیدا کند .ورزشیهرچهسریعتر
ورزشیداشتهباشند.
تکمیل
ورزشی در
طرحهای نیمهتمام
استکه چابهار یکی از خواســته
های مهم ورزشکاران
اینامردر
شاید کمتر
کسی
اولویت
کار
بداند
که
وزارت
چابهاردر
دارد .با تکمیل طرحهای ورزشی ورزشوجوانانقرار
حالحاضربهقطب
در
کریکت
ورزشی این شهرستان ارتقا پیدا چابهار ،شاخصهای
کریکت
کشور تبدیل شده
می
تاهفتهدولت
کند .ورزشگاه چابهار
اســت.
امســالتکمیلمی
مدیر عامل منطقه
آراد
میرسد ».در ادامه رئیس اداره شــودوبهبهرهبرداری
چابهارپیشتربهاحداث
ورزش
دهکده
و جوانان چابهار به
وضعیتورزش
کریکتاشــارهو
چابهار المپیکدرمنطقهآزاد
کریکت این
اشاره
تصریحکرد«:ورزشگاه
کرده
و
شهرستان
گفته
35
بود:
از رویکردهای
درصد
«یکی
منطقه آزاد چابهار
وتاکنون30میلیاردریالبرای پیشرفت فیزیکی دارد
ورزشهای
آن
توسعه ورزش و بهویژه
بومی و محلی اســت
ریالدیگربرایتکمیلآننیاز هزینهشدهو35میلیارد
المپیک در محدود منطقه آزاد بنابراین احداث دهکده
اســت.
چابهار
ورزشــگاهچابهار
با  25میلیارد ریال
فوتبال ،والیبال ،کریکت ،ســالن شــامل زمینهای
هزینه  45درصد
داردو25
های
پیشــرفت فیزیکی
همچنین میلیاردریالدیگربرای
وزرشی و استخر در
زمینیبهمساحت
30هکتاردردستور
تکمیلآنالزماســت.
سالن2
کارقرارگرفتهاست.
دهکدهالمپیک
هزارنفریچابهاربا90
هزار نفری منطقهآزادچابهاربا
میلیاردریالاعتبار
 80درصد پیشرفت
احداثورزشــگاهدو
ورنا به
فیزیکی دارد و30
عنوان بزرگترین و
تکمیلآننیاز
میلیارد دیگر برای
جنوب
است.فضایسرانه
مجهزترین ورزشگاه
شرق کشور آغاز شد.
مترمربع است و در مجموع 5ورزشیچابهار16صدم
گذشتهبااعتباریبالغبر 17ورزشــگاه ورنا تیرماه سال
فضای
میلیارد
ورزشی در سطح این
تومان
به
شهرستانوجوددارد».
بهره
رسید و برای
برداری
نخستین بار مسابقات
نکتهقابلتوجه
یادگارامامباحضور 13کشــور بینالمللی کشتی جام
از پروژههای ایناستکهمسعود
سلطانیفردربازدید
درآن
بعدی برای
برگزارشد.مرحله
ورزشی چابهار با لباس
احداث دهکده المپیک
داد.بهگزارش«ورزشسه»،در بومی به کار خود ادامه
چابهار
بعد
از
ورنا ،احداث
ورزشگاه
این
پیشنهاد
یک زمین و ورزشگاه
بازدیدوزیرورزشبه
برگزاری مســابقات بینالمللی استاندارد کریکت برای
این استانمسئوالناستانسیستانو
و
را به
بلوچستان،لباسبومی
تبدیل چابهار به قطب
تن کرد و ســاعات
کاری خود را با ظاهری
متفاوتگذارند.

دوره
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نمایه رویدادهایفروردین ماه 97
8
صدور کارت کاالی همراه مسافر در ده نقطه

2

افتتاح نمایشگاه حمایت از کاالی ایرانی با
حضور 300صنعتگر

2

آغاز به کار جشنواره نوروزی

2

ارائه تسهیالت بیمه حوادث به مسافران نوروزی

3

اهدای دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهر

5

افتتاح نمایشگاه دائمی صنایعدستی

6

رونمایی از بزرگترین المان موسیقی استان

6

انتشار گزارش روزنامه چینی ارگانی گلوبال تایمز
از فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری در چابهار

7

12

دیدار صمیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد با
رهجویان مرکز سرپناه شبانه آسایش چابهار

سفر وزیر ورزش و جوانان به منطقه و بازدید از
امکانات ورزشی

15

کسب مقام سوم جذب سرمای ه خارجی توسط استان
سیستان و بلوچستان

16

تشکیل صندوق صید به منظور حمایت
ازجامعه صیادان

18

انجام تفاهمات اولیه برای الحاق بندر شهید بهشتی
به منطقه آزاد

21

اعالم برنامه کمک به تجهیز کتابخانه های روستای
دوستدار کتاب رمین

22

اعالم ساخت دو مجموعه گردشگری
 400میلیارد تومانی در منطقه

26

انتشار گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از تشدید
رقابت سرمایهگذاران خارجی در چابهار

31

برگزاری کارگاه بررسی تجارب جهانی مسئولیت
اجتماعی شرکتی ()CSR
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پتروشیمی چابهار از رومانی با ارزش
بیش از  ۴۰میلیون یرو
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زیست سازمان

به یاد علی مصطفیزاده عزیز که دیگر در میان ما نیست

خداحافظ رفیق

ناباورانه پرکشید و رفت .هنوز شوک هجرتش به دیار باقی ،از بین نرفته است .هجرتی که همچنان ما را
میسوزاند .هنوز چهره خندانش با پیگیرهای محیط زیستیاش برایمان زنده است که چطور دغدغه
حیوانات را داشت و دنبال اسپانسر میگشت تا بتواند آبشــخور دستی برایشان بسازد .مصطفیزاده
هرچند در آخرین روزهای خرداد ماه از میان ما رفت اما یاد و خاطره اش همچنان در سازمان منطقه آزاد
چابهار جاری و ساری است .شوک فوت علی آنچنان بزرگ بود که با گذشت ماهها هنوز باقی مانده است.
گویی با ما نفس میکشد و زندگی میکند.
فوتنابهنگامدکتــرعلیمصطفیزادهموجبتاثروتالم
مردم چابهار و به ویژه همکارانش در منطقه آزاد چابهار
شد .عبدالرحیم کردی مدیر عامل منطقه آزاد چابهار به
همینمناسبتپیامتسلیتیبهاینشرحصادرکرد«:انهلل
ماأخذولهماأعطى و كلشيءعندهبأجلمسمّى
به يادگار كسي،دامننسيمِ صبا
گرفتهايمودريغا كهباددرچنگاست
درگذشت ناگهانی آقاى علی مصطفیزاده مدیر محیط
زیســت و از همكاران زحمکتش و اخالق مدار سازمان
منطقــه آزاد چابهار موجب تألم خاطــر عمیق گردید .
مصطفىزاده با شورى وصف ناشدنى امور مرتبط با حوزه
خویش را پيگيري و مراقبــت مىكرد و از اين رو رويكرد
محيطزيستيسازماندرسالهاياخيرنموديدوچندان
يافت .اخالقخوشومســئوليتپذيريدر كنارجديت
و ســرعت عمل از ديگر ويژگيهاي اين فقيد سعيد بود .
اینجانب ضمن تسليت اين ضايعه به مجموعه همکاران
و خانواده محترم ايشــان ،براى او علــو درجات و براى 
بازماندگان اجر و صبر بر مصيبت را از درگاه بارى تعالى 
آرزومندم».
همچنین مدیرعامل شــرکت توســعه پتروشیمی نگین
مکران نیز با صدور پیامی ،فعالیتهای دکتر مصطفیزاده
رانمــادعملصالحماندگاردانســت.درپیاممحمدرضا
موثقینیاآمده اســت :خبر درگذشــت متخصص جوان
جنابآقایدکترمصطفیزادهبرایاینجانبوهمهکسانی
که ایشان را میشــناختند تکاندهنده و تأسفآور بود ...
بیشکزحماتآنمرحومدرادارهمحیطزیستسازمان
منطقه آزاد چابهار عملی صالح از آن فقید سعید است که
درخاطرهمحیطزیستکشوربهیادگارخواهدماند.

روز جهانی محیط زیســت را اعالم کرد .البته تالشهای
وی محدود به هفته محیط زیســت نبــود .وی در تمام
طولســالدغدغههایمحیطزیســتیرامطرحکردهو
برای برخورداری از محیط زیست سالمتر تالش میکرد
همچنان که حساسیت ویژهای به دریافت مجوز زیست
محیطی برای صنایع مســتقر در منطقه از خود  نشــان
میداد .همچنین وی با کوشــش بسیار توانست نخستین
جلســهراهاندازیســامانه HSEدرمنطقهآزادچابهار
را برگزار کند .فعالیتهای مصطفــیزاده به کار اداری
خالصه نمی شد .او در راستای دغدغههای شخصی خود
انجمن حمایت از حیوانات را تاسیس کرد .انجمنی که در
کارنامه اش برگزاری هفته پاکســازی سواحل و اراضی
منطقه ،برگزاری ۲۰۰ســاعت دوره آموزشــی زیست
محیطی ،بزرگداشــت روز جهانی تاالب ها ،بزرگداشت
روز درختکاری ،بزرگداشــت روز هوای پاک و آموزش
حفظ حیات وحش با همکاری مدارس و سمنها به چشم
میخورد .
احداث سه آبشخور و ســایت تغذیه دستی حیوانات در
ارتفاعات روســتای تیس از دیگر اقدامات به یاد ماندنی
علی مصطفی زاده بــود .علی خیلی زود ازمیان ما رفت اما
یادوخاطرشتاهمیشهدرجایجایسازمانمنطقهآزاد
باقیخواهدماندوراهشپررهروترازگذشتهمیشود  .

تالشتاآخرینلحظاتحیات
اولینمدیرمحیطزیســتسازمانازادچابهارتاآخرین
روزهای زندگی خود مشــغول فعالیت بود و تمام تالش
خود در راســتای بهبود شرایط زیســت محیطی به کار
میگرفت کما اینکــه برای برگــزاری برنامههای روز
جهانی محیط زیســت ،لحظهای آرام و قرار نداشت .وی
درســت یک هفته پیش ازفوت ناگهانیاش برنامههای

آخرینحضورمصطفیزادهدرجمعهمکاران
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گزیده اخبار
نامیده شدن ســال  97از
سوی مقام معظم رهبری به
نمایشگاهیاز
نام ســال حمایت از کاالی
جنسحمایتاز
ایرانی کافی بــود تا منطقه
کاالیایرانی
آزاد چابهار در دومین روز
از شــروع بهــار پیشــگام
برگزاری نخســتین نمایشــگاه
سراسری صنایعدستی ،ســوغات و غذای محلی 14
استان کشور شود و به این ترتیب بتواند گام عملی در
حمایت از کاالی ایرانی بردارد .این نمایشگاه با حضور
بیش از  300صنعتگر افتتاح شــد و تا پایان تعطیالت
نوروزی ،میزبان مســافران و گردشــگران بود .بنا

براذعان بسیاری ازکارشناسان ،این نمایشگاه بهترین
گزینه برای تهیه ســوغات و کاالی اصیل اقوام ایرانی
بهویژه استان سیســتان و بلوچستان محسوب شده و
مســافران  این امکان را پیدا کردند که پس از گردش
در تنها بندر اقیانوســی ایــران ،بتوانند ضمن خرید
ســوغاتی با قیمت مناسب و نظارتشــده ،آنها را
بهعنوان توشه راه و یادگاری از سرزمین چهارفصل با
خود به شهر و دیارشــان ببرند .طاهره شهرکی مدیر
گردشگری منطقه آزاد چابهار ضمن بیان مزیتهای
این نمایشــگاه گفت«:در وهله اول ما نمایشــگاه را با
هدف حمایت از کاال و ســوغات اصیل ایرانی افتتاح
کردیم .مســافرانی که در سالهای گذشته به چابهار
میآمدند از نبود مکانی متمرکز برای تهیه ســوغات
سیستان و بلوچستان انتقاد میکردند و خواستار تهیه
و خرید صنایعدســتی و غذاهای محلی سیســتان و
بلوچســتان میشــدند؛ بنابراین ســتاد تسهیالت
ســفرهای نوروزی منطقــه آزاد چابهار بر اســاس
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نیازســنجیهای ســالهای گذشته امســال به فکر
راهاندازی این نمایشــگاه افتاد .تمرکز ما بر سوغات و
صنایعدستی سیســتان و بلوچســتان بود اما تنها به
کاالی اســتان بســنده نکردیم و از صنعتگران از 13
اســتان کشــور دعوت کردیم که به اینجــا بیایند و
ســوغات و صنایعدســتی خود را عرضــه کنند تا
بازاریابی مناسبی برای سوغات و کاالی ایرانی انجام  
شود»
اســتاندار سیســتان و
بلوچستان نقش سه پروژه
بندرچابهارعامل بزرگ گازرسانی ،خط راه
آهن چابهــار  -زاهدان و
تحولاستان
بندر چابهــار را در تحول
استان حائز اهمیت دانست .
به گزارش «ایسنا» ،سیددانیال
محبی ضمن بیان این مطلب در شورای اداری استان
گفت« :اســتان درراســتای توســعه ،به نیروهای
کارآمد ماهر و متخصص در بســتر کار متناسب با
اولویتهــا در جهــت شــکوفایی ظرفیتهــا و
توانمندیهای استان نیاز دارد .نیروی انسانی استان
متناسب با گســتردگي و نيازهاي استان نیست كه
بايــد تربيت نیروی انســانی کارآمد متناســب با
شاخصهاي توسعه اســتان مورد توجه قرار گيرد».
وی در ادامــه افزود«:یکــی از علــل ضعــف در
زیرســاختهای گردشــگری ،فقــدان اســتقبال
چشــمگیر مسافران نوروزی در ســالهای گذشته
اســت که باید با تبلیغات چابهار را به مردم معرفی
کرد .ازســوی دیگر برخی جاذبههای طبیعی مانند
گلفشان در چابهار با وجود اســتقبال گردشگران،
فاقد حداقل امکانات و خدمات اولیه عمومی هستند
که باید این مشکالت برطرف شود».

مدیرعامــل ســازمان از
تشــکیل صنــدوق صید به
حمایتازجامعه منظورحمایــت از جامعه
صیادان چابهار و کنارک و
صیادی
توســعه فعالیتهــای
صیادی خبرداد .عبدالرحیم
کــردی در دیــدار بــا
ســرمایهگذاران کارخانه تولیدی تــور ماهیگیری
بابیــان این مطلب که هدف از تشــکیل منطقه آزاد؛
ایجاد اشتغال ســالم و مولد ،رشد و توسعه اقتصادی،
حضــور در بازارهــای منطقــهای و جهانــی بوده و
هدفگذاری صورت گرفته این بوده که این منطقه به
یک پهنه تولیدی در جنوب شرق کشور تبدیل شود،
گفت« :یکی از مزیتهای ویژه منطقه ،ریشهدار بودن
سنت صیادی در سراسر سواحل مکران است و بر این
اساس ،سرمایهگذاری در رشته فعالیتهای مرتبط
با این صنعت ،ســودآور خواهد بود .در این راســتا با
ســرمایهگذاری افزون بر  40میلیــارد ریالی بخش
خصوصی با حمایت ســازمان ،نخستین واحد تولیدی
تــور و ادوات صیادی تحــت عنوان بافــت بردیا با
ظرفیت اشتغالزایی  300نفر برای بومیان این منطقه
در آینده نزدیــک راهاندازی میشــود ».وی بابیان
اینکه این واحد در ســه فاز ایجاد میشــود ،از فراهم
شدن زمینه اشتغال برای  70نفر در فاز اول خبر داد و
افزود «:در گام اول افزون بر  15نفر از جوانان روستای
تیــس واقــع در منطقــه آزاد چابهــار به کســب
آموزشهای تخصصی مشــغول شدند .امیدواریم با
بهرهبرداری از این واحد تولیدی در شهریورماه سال
جاری ،هزینههای صید در منطقه کاهش و حاشــیه
سود صیادان افزایش پیدا کند».
همزمان با اجرای کنسرت
بــزرگ گــروه موســیقی
رونمایی
«آدینک» به سرپرســتی
ازبزرگترین
«محمدعلــی دلنــواز» از
المانموسیقی
بزرگترین المان موسیقی
بلوچی
استان سیستان و بلوچستان
که به «بنجو» معروف اســت در
منطقه آزاد چابهار رونمایی شد  .آیین رونمایی از ساز
بنجــوی  3/5متری با حضــور مدیرعامل ،معاونین،
مدیــران و کارشناســان ســازمان ،هنرمنــدان و
شرکتکنندگان در جشنواره «بهار در چابهار» محل
برگزاری کنســرت بزرگ گروه موســیقی آدینک
صورت گرفت .طراح و ســازنده این المان موسیقی
بهــروز بردبار از هنرمندان مجسمهســاز اســتان
سیســتان و بلوچســتان اســت که آثار وی در نقاط
مختلف اســتان دیده میشــود .محمدعلــی دلنواز
سرپرســت و تنظیمکننده گروه موســیقی آدینک،
نوازنده و سازنده ســاز بنجو در حاشیه برگزاری این
کنســرت گفت«:بنجو یکی از ســازهای بلوچستان
است که  ۷۰الی  ۸۰ســال و به روایتی  ۱۰۰الی ۱۲۰

سال پیش از ژاپن به بلوچســتان آورده شده و پس از
تغییرات اساسی و هویتسازی کامل مطابق بافرهنگ
موســیقایی بلوچ را پیداکرده اســت ».گفتنی است
محمدعلــی دلنواز آهنگســاز ،نوازنــده ،خواننده و
ســازنده بنجو فعال درزمینه موســیقی بلوچستان و
موســیقی تلفیقی بیــش از  ۱۹۰۰اجــرا و  ۵۰آلبوم
موسیقی در ایران و خارج از کشور را در کارنامه هنری
خود دارد.
جایگاه ویژه چابهــار بارها
موردتوجه ناظران بینالمللی
سرزمین
فرصتهااززبان قرار گرفته است و بسیاری
یکروزنامهچینی از این بندر با نام ســرزمین
فرصتهــا یــاد میکنند .
همین توجهها موجب شــد تا
روزنامه چینــی «ارگانی گلوبال
تایمز» در گزارشی به جایگاه واالی این بندر اشاره کند .
این روزنامه چینی به بررســی فرصتهای ایجادشده
توســط این بندر و اهمیت آن در پیشبرد برنامه جاده
ابریشم اشــاره کرده و چابهار را نقطهی مناسبی برای
همکاری تجاری چین و هند دانست .به گزارش روابط
عمومی و امور بینالملل منطقه آزاد چابهار ،این روزنامه
تصریح کرده است که ایران بسیار عالقهمند است که
در کنار هنــد ،کشــورهای چین و پاکســتان نیز در
طرحهای این بندر مشارکت داشته باشند زیرا هند از
طریق چابهار با افغانســتان مرتبط میشود و هندیها
یک مســیر ترانزیت جدید برای خود پیداکردهاند که
دیگر نیــاز آنها را به اســامآباد رفــع میکند .این
روزنامه توصیه میکند که با وجود این شــرایط شاید
بهتر باشد که هند براساس سیاست تعمیق همکاری از
طرح ایران برای دعوت از پاکســتان و چین به چابهار
استقبال و حمایت کند و این بندر را یک الگوی همکاری
برای دو کشور قلمداد کند .گلوبال تایمز ادامه میدهد
که امروز در عصر جهانیشدن ،کشورها بیش از قبل به
یکدیگر نیاز دارند و نادیده گرفتن چین بهعنوان دومین
اقتصاد بزرگ دنیا امکانپذیر نیست و کنار گذاشتن آن
از طرح توسعه چابهار نیز کار درستی نخواهد بود .هند
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به دلیــل حضور فعــال در ایــن بندر بــا طرحهای
ساختوســاز آن آشنایی بســیاری دارد و چین مایل
است برای مشــارکت در برنامه ســازندگی بندر از
تجربیات دهلینو بهره بگیرد.در شــرایطی که غرب با
موانع و تحریمهای اقتصادی برای کشورهای مختلف
مشکالت زیادی ایجاد کرده ،الزم است که چین و هند
با توجه به همکاریهای وسیع پکن و تهران در چابهار با
یکدیگر مشارکت داشته باشند و از توان و قابلیتهای
چین در این بندر به بهترین وجه اســتفاده شود .مهمتر
اینکه،بندر چابهار با ســرمایهگذاری هندیها ،رقیبی
قدرتمند برای بندر گوادر پاکستان محسوب میشود
که چینیها با ســرمایهگذاری خود سعی در ایجاد یک
هاب تجــاری در آن را دارند .با توجــه به امنیت باال و
زیرســاختهای حملونقلی مناسبتر در ایران بندر
چابهار نســبت به گوادر انتخابی هوشمندانهتر خواهد
بود.

دبیر شــورای عالی مناطق
آزاد از تفاهم صورتگرفته
الحاقبندر
بــرای الحاق بندر شــهید
به
بهشتی
شهید
بهشــتی به منطقــه آزاد
منطقهآزاد
چابهار خبرداد .به گزارش
«ایلنا» ،مرتضی بانک ضمن
بیان ایــن مطلب گفــت« :این
موضوع در کارگروه تخصصی مطرح شده و باید پس
از تایید این کارگروه به تصویب شــورای عالی مناطق
آزاد و پــس از آن به تصویب مجلس برســد .یکی از
مهمترین ویژگیهای مناطق آزاد این است که باید در
مرزهای پیرامونی کشور ،به ویژه در مرزهای دریایی
تاسیس شوند .از آنجایی که برخی از بنادر مهم کشور
در محدوده مناطق آزاد قرار دارند ،باید نحوه تعامل
مناطق و بهره گیری از موقعیت بندری تعیین شود».
وی درباره پیوستن بندر شــهید بهشتی به محدوده
منطقه آزاد چابهار افزود« :درباره الحاق بندر شــهید
بهشتی به منطقه آزاد چابهار تفاهمهای اولیه با وزارت
راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی صورت
گرفته اســت .دارا بودن مــرز دریایی یــا زمینی از
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مهمتریــن ویژگیهــای مناطــق آزاد اســت که
خوشبختانه در مناطق آزاد جنوبی و شمالی این امکان
فراهم اســت .تفاهمنامهای در همیــن زمینه بین دو
دستگاه وجود دارد که طبق این تفاهم قرار براین است
که مدیریت مباحثی حاکمیتی توســط دستگاههای
حاکمیتی و اداره امور داخلــی مناطق آزاد با توجه به
ضوابط موجود توسط مناطق آزاد انجام شود که یک
چارچوب دقیقی دارد که هر کــدام از این فعالیتها
توسط هر یک از دستگاهها انجام شود.البته الحاق بندر
شهید بهشتی به منطقه آزاد چابهار اولین همکاری بین
مناطق آزاد و ســازمان بنادر نیســت و تجربه اولین
همــکاری در منطقــه آزاد کیش وجود داشــت که
خوشــبختانه در ایــن منطقه با مشــکلی در رابطه با
همکاری سایر دستگاهها ،مواجه نشدیم».
معــاون ســرمایهگذاری
منطقه آزاد چابهــار با بیان
افزایش
اینکــه چابهار مســتعد
برنج
فرآوری
تبدیلشــدن بــه قطب
وارداتی
فــراوری برنــج وارداتی
کشور است ،از مذاکره با یک
شــرکت هندی بــرای فراوری
 100هزارتــن برنج هنــدی در چابهــار خبرداد .
غالمرضا پناه ضمن بیان این مطلب گفت« :ســاالنه
یکمیلیــون و  200هزار تن برنج در کشــور تولید
میشــود و  500هزار تن کسری را نیز ایران عمدت ًا از
هندوستان و بخشی را از پاکستان تأمین میکند ».وی
ادامــه داد« :چابهار بــه دلیل شــرایط جغرافیایی و
ژئوپلیتیکــی بهصرفهتریــن و اقتصادیترین مکان
برای فراوری این مقدار برنج وارداتی به کشــور است
چراکه اوالً به پاکســتان و هند نزدیک اســت و ثانی ًا
قیمت انرژی و مشخص ًا برق که در واحدهای فرآوری
برنج استفاده میشــود در چابهار به شدت ارزانتر از
پاکســتان و سپس هندوستان اســت .با توجه به این
ویژگیها و مشوقهای سرمایهگذاری در منطقه؛ یکی
از راهبردهای منطقه آزاد ،ایجاد شــهرک تخصصی
برنج اســت که هماکنون این شــهرک با  14واحد
فراوری برنــج در حال فرآوری و بســتهبندی برنج
پاکستانی است .به دلیل قیمت پایین انرژی هماکنون
هر مقدار برنج که در این واحدها تولید میشــود در

بازار بهفرورش میرســد؛ مقدار تولیــدی برنج این
واحدها مشخص نیست چون هرروز در حال افزایش
اســت ،هماکنون  4واحد دیگر اخــذ مجوز کردند و
بهزودی راهاندازی میشوند؛ هدف ما تولید و فراوری
 500هزار تن برنج هندی و پاکستانی در چابهار است .
هماکنون با یک گروه هندی کــه بیش از  40درصد
بازار برنــج وارداتی ایران را تأمیــن میکند در حال
مذاکره هستیم ،این شرکت عالقهمندی وافر خود را
برای فرآوری  100هزار تن برنج در فاز اول در چابهار
نشان داده است».
نمایشگاه هفته سالمت به
مناسبت هفته ملی سالمت
برگزاری
بــا حضــور مدیرعامــل
هفته
نمایشگاه
ســازمان منطقــه آزاد
سالمت
چابهار ،نماینده ولیفقیه در
امور اهــل ســنت ،معاون
اســتاندار و فرمانــدار ویژه و
جمعی از مسئولین شهرستان چابهار در منطقه آزاد
طی آئینی آغاز به کار کرد .ســعیدعلی بزرگزاده،
مدیر غذا ،دارو و ســامت ســازمان در حاشــیه
برگزاری ایــن نمایشــگاه ،گفــت« :مراجعین به
نمایشگاه ضمن آشــنایی با عملکرد پلیس بهداشت،
مواد غذایی غیربهداشــتی ازنظر قند و فشــارخون
بهصورت رایگان مورد آزمایش قرارمیگیرند .در
برگزاری این نمایشگاه شــبکه بهداشت و درمان و
مرکز بهداشت شهرستان چابهار مشارکت دارند».
گفتنی اســت این نمایشــگاه تا روز جمعه ششــم
اردیبهشــتماه به کار خود ادامه داد و با اســتقبال
مناســب جامعــه محلــی ،فعــاالن اقتصــادی و
سرمایهگذاران مواجه شد .
طرح شناسایی مزیتهای
پایــدار بــرای توســعه
مزیتهای
کسبوکارهای کوچک و
پایداربرایتوسعه کارآفرینــی در چابهار ،با
کسبوکار
همــکا ر ی ســا ز ما ن ،
شهرداری بندر چابهار و بنیاد
توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
اجرا شد .در نشست مشترکی که با حضور سرپرست
معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد،
شــهردار بندر چابهار ،ناظر طرح و مدیرعامل بنیاد
توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برگزار شد ،چگونگی
اجرای این طرح مورد بحث و بررســی قرار گرفت .
ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجامشــده توسط
مجری ،اســتفاده از تجربیات بانوان «خانه هدی» در
زاهــدان و انتقــال تجربیــات آنــان در محالت
حاشیهنشین شــهر چابهار و روستای تیس و همچنین
اجرای طرح آزمایشی توسعه جامعه محلی با رویکرد
کســبوکار ازجمله موضوعاتی بودنــد که در این
نشست مشترک بررسی شدند.

تفاهمنامــه همــکاری
دبیرخانــه شــورای عالی
آغازهمکاری
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دوجانبهمیان
مناطق آزاد و مرکز و مرکــز آمار ایــران در
ســازمان برنامه و بودجه
آمار
امضا شد .در مراسم امضای
ایــن تفاهمنامه میــان مرتضی
بانک ،مشاور رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی با امیدعلی پارســا ،رییس مرکز
آمار ایران ،محمدباقر نوبخت معاون رییسجمهور و
رییس ســازمان برنامه نیز به عنــوان میزبان حضور
داشــت .در این تفاهمنامه مقرر شد از این پس مرکز
آمار ایران بر اساس قانون ششم توسعه ،متولی اصلی و
رسمی برای انتشــار آمارهای مختلف در مناطق آزاد
سراسر کشــور باشــد .نوبخت در این مراسم گفت:
«ظرفیتهای اقتصادی ،تجاری ،صنعتی و گردشگری
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گونهای اســت که
میتــوان گفت این مناطق نقش مهمی در پیشــرفت
کشور ایفا میکنند .آمارهای منتشر شده نشان دهنده
این است که مناطق آزاد ســاالنه پذیرای  13میلیون
گردشگر هســتند و مناطق آزاد به همراه مناطق ویژه
اقتصادی  22میلیارد دالر در بازار صادراتی کشــور
سهم دارند  ».مرتضی بانک نیز در این مراسم با اشاره به
تولید حجم انبوهی از این آمــار و اطالعات در مناطق
آزاد گفت« :با توجه به سیاســتهای کالن اقتصادی
کشور و از جمله قانون اقتصاد مقاومتی ،خود را مکلف
به ســهیم بودن در این امر میدانیم و امیدواریم با این
تفاهمنامه ،همکاری خوبی بیــن مناطق آزاد و مرکز
آمار ایران صورت پذیرد».
مقامات هندی با ســفر به
بندر چابهــار امکان احداث
کارخانــه تولید فروآلیاژ و
هندداوطلب
واحد تولید فــوالد در این
تولیدفروآلیاژ
نقطه را بررســی کردند .به
گزارش رسانهها« ،ساندیپ
جاجودیــا» ،رئیــس اتحادیه
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اتاقهای بازرگانی و صنایع کشــور هند در ســفر به
چابهار با معاون و مدیران سرمایهگذاری و اقتصادی
سازمان دیدار کرد .این مذاکرات با حضور و نظارت
حمیدرضا طوسی نماینده وزارت امورخارجه برگزار
شد و یکی از اهداف آن بررسی احداث کارخانه تولید
فروآلیاژ از جمله فروکروم ،فرومنگنز ،فروسیلیکون و
همچنین کارخانه تولید فوالد اعالم شــده اســت .
جاجودیــا یکی از مشــوقهای هند بــرای پیگیری
احداث این کارخانه را وجود انرژی ارزان و دسترسی
آسان به بازارهای هدف از طریق منطقه آزاد چابهار،
برای بررسی زمینههای سرمایهگذاری در این منطقه
عنــوان کرد  .معــاون اقتصادی و ســرمایهگذاری
ســازمان نیز به مزیتهای سرمایهگذاری در منطقه
اشــاره و تاکید کرد« :به تازگی در حوزه بندر چابهار
نیز تخفیفهای قابل توجهی اعمال شده که میتواند
برای ســرمایهگذاران جذابیت داشــته باشد ».پناه
گفت« :هند تاکنون همکاری با ایران در بندر چابهار را
مدیریت کرده اســت .در عین حال ،در تالش برای
دستیابی به یک فهم مشترک با ایران برای دسترسی
به یک مسیر جایگزین به آســیای مرکزی از طریق
چابهار بوده اســت .اهمیت راهبردی چابهار در ارتقا
نقش منطقهای ایران و هند همگام با تحوالت سیاسی
و اقتصادی هر روز مفهوم جدیدی به خود میگیرد».
معــاون فنــی و زیربنایی
سازمان بهسازی معابر این
ادامه
منطقه در محدوده روستای
عملیات
بهسازیمعابردر تیس و ویالهای مسکونی با
اعتبار  43میلیارد ریال خبر
سطحمنطقه
داد .حمیداله بلیدهای ضمن
بیان این مطلب گفت« :بهسازی،
زیباســازی معابر و مناسبســازی فضاهای شهری
منطقه آزاد چابهار از ضرورتهای مهم ســازمان و از
اولویتهای معاونت فنی اســت ».وی افزود« :در این
طرح  33هزار مترمربع آســفالت 22 ،هزار مترمربع
پیاده روسازی و جدول گذاری به طول  12هزار و 500
مترمربع انجام خواهد شــد .شهر و منطقه آزاد چابهار
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ســاالنه میزبان بیش از  300تا  400هزار گردشــگر
داخلی و خارجی است و باید عملیات ساخت و بهسازی
معابر در دستور کار قرار گیرد .توسعه زیرساختهای
شــهری به جذب گردشگر کمک شــایانی میکند».
بلیدهای با بیان اینکه در ســالهای اخیر توجه ویژهای
برای بهســازی و زیباســازی فضاها و محیط شهری
منطقه آزاد چابهار انجام گرفته ،تصریح کرد« :تعویض
المپها و افزایش روشــنایی معابــر ،رنگ آمیزی
جداول ،هرس به موقع درختان ،ایجاد فضای بانشاط
برای تفریح ،اسکان و ساماندهی فضای سبز و بوستانها
انجام شده است .همچنین سامانه مدیریت پروژههای
عمرانی و پرتال خدمات مشــتریان شهرســازی در
منطقه آزاد چابهار راهاندازی شده است .با راهاندازی
این سامانه فرآیندهای ســازمان الکترونیکی و ارائه
خدمات به مشتریان تسهیل و تسریع میشود».
گمرک جمهوری اسالمی
ایــران ســهمیه کل کاالی
سهمیهبندی
همراه مســافر در دوره 6
کاالیهمراه
ماهه تا پایان شــهریور بین
مسافر
مناطق آزاد را  305میلیون
دالر تعیین کرد .به گزارش «
ایرنــا» ،دولــت در گام دیگری
برای حمایت از کاالی ایرانی ،امسال ورود کاالی همراه
مسافر از مناطق آزاد را سهمیهبندی کرده است ،کاری
که پارسال با سهمیهبندی پوشاک کلید خورد .آذرماه
پارسال بود که گمرک ایران و شورای عالی مناطق آزاد
تفاهم کردند تا با تعیین سهمیه برای هر یک از مناطق
آزاد هفتگانه ،ورود پوشــاک از این طریق به سرزمین
اصلی را کنترل کنند .در این بخشــنامه سهمیه مناطق
بسته به تعداد مسافران هر منطقه ،بعد مسافت آن با
سرزمین اصلی و بازار کسب و کار در آنجا تا پایان سال
 96تعیین شد و بیشترین ســهمیه به قشم و کیش هر
کدام بــا  20میلیون دالر اختصاص داشــت .هیات
وزیران در جلســه نوزدهم فروردیــن  1397بنا به
پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد
اصل  138قانون اساســی جمهوری اســامی ایران
مصوب کرد بــه منظور تعیین ســهمیه ورود کاالی
همراه مسافر و فهرســت آن از هر یک از مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی را تصویب کرد.این
کارگروه ســهمیه کل همراه مسافر در  6ماهه نخست
امسال را  305میلیون دالر تعیین کرد و بر این اساس
سهمیه منطقه آزاد کیش  70میلیون دالر ،منطقه آزاد
چابهار  60میلیون دالر ،مناطق آزاد قشــم و ارس 50
میلیون دالر ،مناطق آزاد انزلی و اروند  30میلیون دالر
و منطقه آزاد ماکو  15میلیون دالر تعیین شــد.برپایه
این گزارش منطقه آزاد قشم با سهمیه  34میلیون دالر
بیشترین سهم پوشــاک در بین مناطق آزاد را دارد و
کیش با  26میلیون دالر ،ارس با  12میلیون دالر ،انزلی
بــا  10میلیون دالر ،ماکو با  6میلیــون دالر ،چابهار با
چهار میلیون دالر و اروند با  2میلیون دالر به ترتیب در

رتبههــای بعدی قــرار دارند.همچنیــن در تصمیم
دیگری گمرک فهرست کاالهای مسافران ورودی را
 21قلم اعالم کرد که براین اســاس ورود دستگاههای
برقی و گازی خانگی بــه غیر از یخچال ،فریزر ،یخچال
فریــزر ،اجاق گاز ،تلویزیون ،ماشــین لباسشــویی و
ظرفشــویی ،لوازم خانه داری ،ساک و چمدان ،البسه،
کیف و کفش ،مواد غذایی همچون شیرینی و شکالت،
لوازم آرایشی و بهداشــتی ،کامپیوتر ،فرش ماشینی،
تلفن همراه ،اســباب بازی و زیورآالت بدلی به عنوان
کاالی همراه مسافر مجاز است.
مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد چابهار از نهایی شــدن
تامین اعتباری معادل ۱۱۲
پول به فوالد
میلیون یورو توسط صندوق
چابهاررسید
توسعه ملی برای ایجاد فاز
اول مجموعه فوالد در منطقه
آزاد چابهار خبر داد .به گزارش
«ایســنا» ،عبدالرحیم کردی با اشاره به اینکه پروژه
فوالد یکی از پروژههای مهم دولــت یازدهم بود که
درچابهار پیشبینی شــد ،گفت« :ایــن پروژه یکی از
پروژههای کالن کشــور در کنار پروژه پتروشــیمی
تعریف شد و ایجاد فاز اول آن با ظرفیت  1/6میلیون
تن در اواخر سال  ۱۳۹۴در دستور کار قرار گرفت».
وی با بیان اینکه تامین  ۱۱۲میلیون یورو از منابع فاز
اول به صورت گشایش اعتبار اسنادی توسط صندوق
توسعه ملی نهایی شده است ،گفت« :با تامین این رقم
پیشبینی میکنیم که پروژه با ســرعت بیشتری در
دســتور کار قرار گیرد و ظرف مــدت  ۱۸ماه طبق
برنامه زمانبندی شــده به تولید برسد .میزان فوالد
تولید شــده برای کل پروژه فــوالد در منطقه چابهار
معادل  3/2میلیون تن اســت و فاز اول این مجموعه
 1/6میلیــون تن ظرفیــت تولید خواهد داشــت و
ظرفیت تولیــد فاز دوم نیز به همین میزان اســت».
کردی با تاکید بر اینکه این پروژه اولین واحد صنعتی
بزرگی است که در منطقه آزاد چابهار به بهرهبرداری
میرســد ،گفت« :با ایجاد مجموعه فوالد در چابهار
موتور صنعتی شدن منطقه روشن میشود و با توجه به
اینکه فــوالد محرک بــرای دیگر صنایع اســت
پیشبینی میکنیم که موجبات رونق سایر صنایع در
منطقه کلید بخورد .مواد اولیه بسیاری از صنایع فوالد
اســت و بســیاری از قطعهســازیها و فعالیتهای
صنعتی پاییندستی با مواد اولیه فوالد کار خود را پیش
میبرند ».کردی با اشاره به اینکه سیاست اتخاذ شده
در ارتباط با ایجاد صنایع در سواحل جنوبی در راستای
انتقال صنایع آببر به سمت ســواحل کشور است،
گفت «:وقتی صنعتی با برخورداری ازاین امتیاز شکل
میگیرد تمایل برای ســایر تولیدکنندگان نیز ایجاد
میشــود تا به جای اســتانهای مرکزی ،در مناطق
ســاحلی فعالیت کنند».گفتنی اســت فاز اول فوالد
چابهار  ۲۴۰۰شغل ایجاد میکند.

محمولــه  ۴۰میلیــون
یورویــی از رومانــی بــه
محموله40
پتروشیمی چابهار رسید،
میلیونیوروییبه تخلیه و بارگیری شــد تا
پتروشیمیرسید یکــی از پروژههای بزرگ
جنوب شرق ،گام دیگری به
اجرایی شــدن نزدیک شــود .
مدیرعامل ســازمان نیــز در این باره به رســانهها
گفت «:ایــن تجهیزات اساســی مربــوط به پلنت
پتروشــیمی تولیــد متانول در چابهار اســت که بر
اساس زمان بندی صورت گرفته همزمان با رسیدن
خط گاز به منطقه در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۹
افتتاح میشود ».وی با اشــاره به اینکه رسیدن این
محموله تجهیزات اساسی مجتمع پتروشیمی موجب
خواهد شد مجتمع پتروشــیمی چابهار جان بگیرد و

چرخ صنعت در منطقه چابهار با ســرعت بیشتری
بچرخد ،افزود  «:بهرهبرداری از مجتمع پتروشــیمی
در چابهار نقطه عطفی در صنعت شــیمیایی منطقه
خواهد بــود و موجب تکمیل زنجیــره تولید صنایع
پایین دســتی میشــود .ســاخت اولیــن مجتمع
پتروشــیمی در چابهار از اواخر ســال  ۱۳۹۴کلید
خــورده و  کل پروژه تاکنون  ۲۵درصد پیشــرفت
فیزیکی داشــته است و تجهیزات اساسی ساخت آن
که شــامل بویلرهــا و کورههای اصلــی یک پلنت
پتروشیمی است وارد چابهار شده است .این محموله
تجهیزات اساســی تحت الیســنس یک شــرکت
دانمارکی است که در رومانی ساخته شده و از آن جا
به بندر شهیدبهشــتی و ســپس منطقه آزاد چابهار
وارد شده اســت .در ابتدای دولت یازدهم دو پروژه
مهم پتروشــیمی و فوالد برای منطقــه آزاد چابهار
تعریف شــد تا نقش قابل اشــارهای در اقتصاد ملی
داشته باشد و از این طریق زنجیره تولید تکمیل شود
تا در راســتای انتقال صنایع آببر به سمت سواحل
حرکت کنیم که اخیــرا در رابطه با مجتمع فوالد نیز
تامین اعتبــاری معادل  ۱۱۲میلیون یورو توســط
صندوق توســعه ملی بــرای ایجاد فــاز اول آن در
منطقه آزاد چابهار در دستور کار قرار گرفته است».
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سرپرســت معاونــت
فرهنگــی ،اجتماعــی و
دو
گردشگری سازمان منطقه
انتصابجدید
آزاد چابهار منصوب شد .
درسازمان
طــی حکمــی از ســوی
عبدالرحیم کــردی ،رئیس
هیــأت مدیــره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد چابهار ،محمداکبر چاکرزهی به
عنوان سرپرســت جدید معاونت فرهنگی ،اجتماعی
وگردشگری سازمان منصوب شد .گفتنی است محمد
اکبر چاکرزهی قبل از این چندین پست مهم همچون
فرمانداری شهرستانهای نیکشهر ،سراوان ،سرباز،
خاش و همچنین مســئولیت جمعیــت هاللاحمر
شهرســتان های نیکشهر ،ایرانشــهر و چابهار را در
کارنامه کاری خود دارد .او جانشــین دادکریم بلوچ
شد .مدیرعامل ســازمان همچنین دادکریم بلوچ را

بهعنوان مشاور طرحهای زیربنایی و توسعهای خود
منصوب کرد .بلوچ در ســالهای گذشــته شهردار
چابهار ،کنارک ،راسک و نگور بوده است.
مدیر محیط زیست منطقه
آزاد چابهار اعالم کرد ۲۵۰
دریافت
واحد تولیــدی و صنعتی
مجوززیست
محیطیبرای 250مســتقر در ایــن منطقه
براســاس بررســی و
واحد
پایشهای صورت گرفته در
 ۱۰ماه گذشــته مجوز زیست
محیطی دریافت کردند .به گزارش «ایرنا»[ ،مرحوم]
علی مصطفیزاده  مدیر محیط زیســت منطقه آزاد
چابهار ضمن بیان این مطلب گفت« :مدیریت محیط
زیست منطقه آزاد چابهار از زمان تاسیس در تیرماه
سال گذشــته تاکنون مسئولیت پایشهای دورهای و
کنترل آالیندگــی آب ،خاک ،هوا و صوت را بر عهده
داشته اســت .راهاندازی مدیریت محیط زیست در
منطقه آزاد چابهار یکی از ضرورتها بود که با همت
مدیرعامل ســازمان راهاندازی شد و نقش مهمی در
کنترل مســائل زیســت محیطی واحدهای مختلف
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تولیدی ،خدماتی و صنعتی داشته است  ».این گزارش
حاکی اســت مدیریت محیط زیســت منطقه آزاد
چابهار همکاری و تعامل خوبی با اداره حفاظت محیط
زیست چابهار داشته و دو سازمان در احیا و رسیدگی
به  ۶طرح زیســت محیطی در حال همکاری هستند  .
[مرحــوم] مصطفــیزاده پاکســازی و جمعآوری
زبالههای ســاحل تیس ،توزیع  ۲هــزار و  ۵۰۰جلد
کتاب در پنج عنوان و اجرای  ۱۲مناسبت مختلف را از
جمله فعالیت محیط زیســت منطقه آزاد چابهار در
طول ماههــای اخیر عنوان و تصریح کرد«:بررســی
آالیندگی پتروشــیمی از دیگر فعالیتها بوده و برای
کاهش اثرات زیست محیطی از  ۱۸واحد تنها به هفت
واحد پتروشــیمی اجازه فعالیت داده شــده اســت .
برداشت آب توسط پتروشیمی از خلیج چابهار ممنوع
و قرار اســت در نزدیکی دره لیپار در مســیر ساحلی
چابهــار -بریس و متصل به آبهای اقیانوســی آب
برداشــت و دوباره پــس آب به آنجا منتقل شــود .
اســتفاده از تکنولوژی روز در پتروشــیمی جای هیچ
نگرانی را برای مردم محلی باقی نگذاشته است».
مدیــر امــور حقوقــی،
قراردادها و امالک سازمان
افزایش
منطقــه آزاد چابهار ،گفت:
میزانوصول
مطالباتسازمان «مطالبات وصولی سازمان
در سال جاری با افزایش رو
به رشدی همراه بوده است  ».
مجتبی حقیقتیان ضمن بیان این
مطلب گفت «:در سال جاری با پی گیریهای مستمر و
ارائه دادخواستهای حقوقی از طریق مراجع قضایی
حکم قطعی و پس از صــدور اجراییه موفق به وصول
مبلغ  66میلیــارد و  650میلیون ریــال از مطالبات
ســازمان شــدهایم .وصول مطالبات در سال جاری
نسبت به مشابه آن در سال  ۹۴به میزان  ۲۶۰درصد
و در سال  ۹۵به میزان  ۳۳درصد رشد داشته است».
رئیسجمهور ،افغانســتان
امن و باثبات را الزمه امنیت و
اهمیت
توســعه منطقه دانست و با
چابهار در
تاکیدبراینکهتهرانهمواره
توسعه تجارت
حامی صلــح و ثبــات در
بینالملل
افغانستان است ،گفت« :ایران
برای کمک به استقرار و پایداری
صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان آماده است و از
هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد ».دکتر حسن روحانی در
دیدار با محمد اشــرف غنی ،رئیسجمهور افغانستان،
ادامه داد« :ملت ایران در طول  40سال گذشته همواره
درکنارملتافغانستانبودهاستومابهعنواندوکشور
همسایهوبرادر،دارایفرهنگ،امنیتومنافعمشترک
هســتیم ».رئیسجمهور در این دیدار که در حاشــیه
اجالس سران کشــورهای عضو ســازمان همکاری
شانگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد ،ضمن ابراز

امیدواری برای تســریع در آماده شــدن توافق جامع
همکاریهای دو کشور ،اظهار داشت« :ایران مصمم به
توســعه روابط با همســایگان بهویژه افغانســتان و
ســرمایهگذاری مشــترک در پروژههــای مختلف
توسعهای از جمله زیرساختهای حملونقل ترانزیتی
است ».دکتر روحانی با استقبال از تعمیق همکاریهای
دو کشور در عرصههای سیاســی ،اقتصادی ،امنیتی و
فرهنگی،افزود«:ترانزیتواتصالکشورهایمنطقهواز
جمله کشورهای آسیای مرکزی به خلیجفارس دارای
اهمیت اســت و موجب توسعه کل منطقه و فراتر از آن

خواهد بود و طرح بزرگ بندر چابهار که به اتفاق هند و
افغانستاندرحالاجراست،گامبزرگیدرمسیرتقویت
راههایترانزیتیمنطقهاست».رئیسجمهورحمایتدو
دولت ایران و افغانســتان از اســتمرار و توسعه روابط
اقتصــادیوکمکبــهبخشخصوصیدوکشــوررا
ضروری خواند و اضافه کرد« :راهآهن خواف  -هرات و
پروژههایتوسعهدیگریدراینمنطقهدرحالاجراست
که باید با زمینهسازیهای سیاســی و اقتصادی ،برای
پیشبرد آنها تالش شــود ».رئیسجمهور همچنین با
بیاناینکهموضعدوکشوردرمسائلبینالمللینزدیک
است ،گروههای تروریستی را خطری برای کل منطقه
برشمرد و خواهان همکاری همه کشورها در برخورد با
این گروههای تروریســتی شــد .رئیــس جمهوری
افغانستاننیزدرایندیدارباتاکیدبراینکه«افغانستان
تداوم و توسعه همکاری با ایران را در راستای منافع ملی
خودمیداند»،پایانســریعترکارتدوینســندجامع
همکاری دو کشــور را ضروری خواند و گفت« :روابط
اقتصادی دو ملت همسایه همچنان باید با شتاب ادامه
یابد».
احمد غنی با بیان اینکه با هندوستان در موضوع توسعه
بندر چابهار همکاری میکنیم ،اظهار داشــت« :توسعه
بندر چابهار نه تنها برای ایران ،افغانســتان و هند بلکه
برای توسعه مناســبات چین با آســیای میانه دارای
اهمیت است ».وی تصریح کرد« :امیدواریم با پشتیبانی
جمهوری اسالمی ایران که همســایه بزرگ و شریک
مهم ما در منطقه است ،روند ایجاد امنیت و پیشرفت در
افغانستانادامهیابد».

دبیر شورای عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی از ایجاد بورس
راهاندازی
بینالملل خبر داد و اعالم کرد
بورس و بانک
که با فراهم شــدن این امکان
بینالمللیدر
شرایط برای جذب سرمایه در
مناطقآزاد
مناطقآزادفراهممیشــود.به
گزارش «ایســنا» ،مرتضی بانک
ضمن بیان این مطلب گفت« :بــا ایجاد بورس بینالمللی
تقریبا میتوانیم عملیات ارزی را انجام دهیم بدون اینکه
مشــکلی در فعالیتها ایجاد شود ،چرا که در بورس سهام
عرضه میشــود .این بورس پنجم کشــور ماست که در
شورای عالی بورس مطرح میشــود در صورت تصویب
امکانجدیدوبسیارارزشمندیبرایمناطقآزاداستکه
بتواند ســرمایههای خود را از طریق بورس جذب کنند و
فعالیت خود را در چارچوب این امکان بورسی انجام دهند
کهمیتواندبیــشازوجودبانکدرحالحاضرازآنبهره
برد ».وی در ادامه به ضوابط جدید تاسیس بانک خارجی
اشــاره  وتصریح کرد« :مناطق آزاد بهطور جدی تاسیس
بانکهایخارجیویاایجادشعبتوسطآنهادراینمناطق
را به طور جــدی پیگیری میکنند .پیــش از این حداقل
سرمایهتخصیصبانکبرونمرزیدرمناطقآزادمعادل
 ۱۵۰میلیــونیوروبودکهرئیــسکلبانکمرکزیاین
اطمینان را به ما داد که در صورت تمایل بانکهای خارجی
جهت تاســیس در مناطق آزاد ،رقم مذکور قابل تعدیل
است .رئیس کل بانک مرکزی به مناطق آزاد اطمینان داد
که در صورت تمایل بانک خارجی جهت حضور در مناطق
آزاد نگرانی در خصوص سپردهگذاری سرمایهای وجود
نداشتهباشدوبانکمرکزیدراینزمینهکمکهایالزمرا
انجام خواهد داد؛ بنابراین چنین موضوعی به مناطق آزاد
بسیار کمک خواهد کرد و راه را برای تاسیس بانک خارجی
یا ایجاد شعب توســط آنها باز میکند .تا پیش از این مانع
بزرگی همچون حداقل سرمایه  ۱۵۰میلیون یوریی جهت
تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد وجود داشت که
درحالحاضربرداشتهشدهومناطقآزادتالشمضاعفیرا
دردستورکارخودقرارمیدهندتاسرمایهگذارانعالقمند
در حوزه بانکی را جذب کنند؛ هر چند در این رابطه ممکن
است نگرانیهایی توسط سرمایهگذاران نیز وجود داشته
باشد».

دوره جدید  -شماره سوم
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معاون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد:

سرعت تحول و پیشرفت
در منطقه آزاد چابهار شگفتانگیز است
«ســرعتتحولوپیشرفتدرمنطقهآزادچابهارشــگفتانگیزاست»...اینجمله،
شاهبیت ارزیابی معاون فرهنگی ،گردشگری و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد از روند کاروفعالیت درمنطقه آزادچابهار است.
محمدرضارســتمیمعاونفرهنگی،گردشگریواجتماعیدبیرشورایعالیمناطق
آزاد ،که اواخر اردیبهشت ماه به چابهار آمد ،پس از بازدید از پروژهها و استماع گزارش
فعالیتها به ویژه در نوروز ،در نشســتی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ،معاونان و
کارشناسانسازمان،اولویتهایدبیرخانهشورایعالیمناطقآزاددرحوزهفرهنگی،
اجتماعیوگردشگریراتشریحکرد.
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مجله داخلی

دوره جدید  -شماره سوم

دکتر رســتمی در ابتدای
سخنانش با بیان اینکه اهل
پیشتازیمنطقه تعارفهــای معمــول و
مرسوم نیست ،مهمترین
آزادچابهار
دلیل موفقیت ســازمان
منطقه آزاد چابهار در جلب
توجه به این ناحیه از کشــور را
وجود مدیری جوان و مســلط به مباحث اقتصادی و
اجتماعی دانســت و گفت« :در خیلــی از مواقع ما
شــاهد فقر ایده هســتیم اما منطقه آزاد چابهار به
دلیل بهرهمنــدی از یک مدیر جوان و مســلط به
مباحث اقتصادی و اجتماعی ،بسیار پیش رو است و
ما از ســرعت تحوالت و پیشــرفت امور در منطقه
شگفتزده شــدهایم ».او ادامه داد« :خیلی از اوقات
باید انرژی و وقت بســیاری صرف کنیم تا مقاومت
در مقابــل نوآوری و فعالیتهــای خالقانه اما غیر
مرســوم را از بین ببریم اما منطقــه آزاد چابهار در
نوآوری و اقدامات جســورانه پیشتاز مناطق است
که تجلیل دبیرخانه ،مسئوالن مطلع در محلی و ملی
و دســتاندرکاران امور مرتبط را در پی داشــته
است».
معــاون اجتماعــی و فرهنگــی دبیر شــورای
عالــی مناطق آزاد با طــرح این انتقــاد که ضعف
اطالعرسانی سبب شــده جامعه محلی و مردم در
جریان تحوالت منطقه آزاد چابهار نباشــند ،افزود:
«باید تــاش کنیم این حجــم از کار و فعالیت را به
اطالع مردم برسانیم و جامعه محلی را به مشارکت
بیشتر دعوت کنیم».
وی عملکرد معاونت فرهنگــی مناطق آزاد را در
سالهای گذشته هزینهزا خواند و گفت« :باید تالش
کنیم با اصالح ســاختارها و عملکردها و متناسب با
راهبرد کلی مناطق آزاد در سیاســتهای توسعه،
بخش اجتماعی ،فرهنگی و گردشــگری را به منابع
تولید ثروت برای مناطق آزاد و کل کشور بدل کنیم .
بررســیها نشــان میدهد به دلیل حجم و گستره
فعالیت ،همچنین تعــدد حوزهها و زیرحوزهها ،یک
معاون عمــا نمیتواند همه امــور را راهبری کند
و بنابرایــن پیشــنهاد ایجاد دو معاونــت جداگانه
گردشــگری و صنایع خــاق ،در کنــار معاونت

فرهنگی و اجتماعی ارائه شــده اســت و امیدواریم
با تصویب این ســاختار جدید ،فعالیتها ســرعت
بیشتری بگیرد».
رســتمی برندســازی در مناطــق آزاد را یکی از
راهبردهــای مهــم دبیرخانه عنوان کــرد و ادامه
داد« :برندسازی بر اســاس هویتها و مزیتهای
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در هر یک از مناطق
کمک میکند که ســرمایهگذاران با دید بازتری به
مناطق بیایند و قدرت بیشتری برای تجزیهوتحلیل
پروژهها پیدا کنند».
رســتمی همچنین گفت« :تدوین و تهیه بستههای
ســرمایهگذاری در صنعــت ،ســامت ،ورزش،
هنرهای خــاق و گردشــگری بــرای معرفی به
ســرمایهگذاران از اولویتهای ما در ســال  97و
در راستای برندسازی مناطق اســت ».او با تجلیل
دوباره از مدیرعامل ،معاونان ،مدیران و کارشناسان
ســازمان برای توجه به مســائل زیستمحیطی و
دغدغههای جامعــه محلی تاکید کــرد« :توصیه
دبیرخانه این اســت که با توجه بهسرعت استقرار
صنایــع و رونق تولید در چابهــار ،همزمان مباحث
محیطزیســت و آثار اجتماعــی و فرهنگی صنایع
را مدنظر داشــته باشید تا مشــکالت گریبانگیر
شــهرهای صنعتی دامنگیر منطقــه آزاد چابهار
نشود».
توسعه بیشتر گردشگری
از مواردی اســت که اخیرا
توسعه
مورد توجه ویژه دبیرخانه
گردشگری
شورای عالی مناطق آزاد
دریایی
قرار گرفته است .رستمی
توسعه گردشگری دریایی
را از اولویتهــای دبیرخانــه
اعــام کــرد و گفــت« :در حــال حاضــر با یک
سرمایهگذار برای راهاندازی دو کروز در چابهار و 3
کروز در کیــش مذاکراتی انجام شــده اســت و
امیدواریم این پروژه بهسرعت اجرایی شود».
معــاون گردشــگری دبیرخانه از اجــرای تور
سازمان بینالمللی دانشــگاهیان برای شناساندن
ظرفیتهــای مناطــق آزاد بــه ویــژه در حوزه
گردشــگری نیز خبر داد« :این سازمان با عضویت
 135کشــور ،جمعیتــی بالغبر  40میلیــون نفر را
تحــت پوشــش دارد و در تفاهمی که با ســازمان
بینالمللی دانشــگاهیان داشــتیم ،قرار اســت 7
هــزار نفر از دانشــجویان عضــو در قالب تورهای
گردشــگری میهمان مناطق7گانه آزاد کشــور ما
باشند».
رستمی در پایان ،ضمن تشــکر از میهماننوازی
اهالی چابهار گفت« :آنچه در این ســفر مشــاهده
کردیم ،تالشهــای پیگیر مدیریــت منطقه برای
توسعه بیشتر آن است و این تالشها ،نوید روزهای
بسیار روشنتری را برای منطقه میدهد».

او در نشست هماندیشی با سمنها و فعاالن حوزه
گردشــگری و ســازمانهای مردم نهاد شهرستان
چابهار نیز حضــور یافت و به تشــریح برنامههای
دبیرخانه بــرای رونق صنعت توریســم پرداخت:
«برنامههای مفصلی را برای توســعه گردشــگری
مناطق آزاد در نظر گرفتیم که مهمترین آن جذب
دانشــجوی خارجی بهعنوان گردشــگر در مناطق
آزاد است ».وی افزود 7« :هزار دانشجوی خارجی
در قالــب تورهای گردشــگری امســال به مناطق
هفتگانه آزاد ما میآیند که ســهم هر منطقه هزار
دانشجو در نظر گرفتهشده است».
معاون گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد کشــور تصریح کرد« :این قــدم اول ما برای
شناساندن ظرفیتهای گردشــگری مناطق آزاد
و جذب حداکثری گردشــگر خارجی در این مناطق
است ».رســتمی بابیان اینکه سیاســت دبیرخانه
شناســاندن ظرفیتهای گردشگری مناطق است،
گفت« :مقرر شــده تا در نمایشگاهی اختصاصی در
ســنپترزبورگ روســیه ظرفیتهای گردشگری
مناطــق آزاد بههمراه دیگر ظرفیتهــا به نمایش
گذاشته شود».
افزایش مشارکت جوامع
محلــی و به ویــژه جوانان،
کلید رونق گردشــگری
سیاستهای
محسوب میشود که حال
حمایتی
مد نظــر شــورای عالی
مناطــق آزاد قــرار گرفته
است .معاون دکتر بانک در این
باره گفت« :ما آماده حمایت از ســرمایهگذاران در
پروژههای جوانمحور و خرد در مناطق هستیم؛ بین
 100تا  500میلیون تومان تسهیالت بومگردی در
نظر گرفته شده و همچنین آماده تخصیص زمین به
ســرمایهگذاران جوان برای احــداث مجتمعهای
بومگــردی هســتیم .همچنین بــرای حمایت از
ســرمایهگذاران خرد و متوسط یک صندوق در سه
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معاون اجتماعی و
فرهنگی دبیر شورای
عالی مناطق آزاد با طرح
این انتقاد که ضعف
اطالعرسانی سبب شده
جامعه محلی و مردم در
جریان تحوالت منطقه
آزاد چابهار نباشند،
افزود :باید تالش
کنیم این حجم از کار
و فعالیت را به اطالع
مردم برسانیم و جامعه
محلی را به مشارکت
بیشتر دعوت کنیم
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منطقه از جمله چابهار تاسیس میشود که هدف آن
حمایــت از صنایع هنری خالق و بهطور مشــخص
سوزندوزی در چابهار است».

دکتر رستمی :وقتی
لفظ منطقه آزاد به یک
مکان اضافه میشود،
باید آن مکان تبدیل
به مقصد گردشگری،
سرمایهگذاری،
آموزش و زندگی شود .
این یک هدف است و
توجه به این هدف ما را
به حرکت وا میدارد
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«برندســازی» که مورد
اشــاره معــاون فرهنگی،
دو مفهوم جدید و اجتماعی و گردشــگری
دبیرخانه شــورای عالی
جذاب
مناطق آزاد قــرار گرفته،
ناظــر به مفاهیــم جدیدی
است که در توسعه گردشگری
در ســطح جهان مطرح شــده اســت .ایده اصلی
برندسازی شــهری ( )City Brandingبه عنوان
گرایشی تقریبا نوظهور در گردشگری ،این است که
یک یا چند تصویــر از محیط چنان در ذهن مخاطب
نقش ببندد که ســالهای متمادی ،اشــتیاق تجربه
دوباره و دیدن مجدد آن تصویر در وجود فرد زنده
باشــد .اقدامی کــه گرچه زمانبر اســت اما برای
شــهرها ارزشآفرینی میکند و به یک منبع پایدار
درآمد بدل میشــود .شــاید بتوان بهترین نمونه
برندسازی جغرافیایی را پاریس دانست؛ امروز فقط
بــرج ایفل نماد پایتخت فرانســه نیســت ،خیابان
شــانزلیزه ،گورســتان پرالشــز ،کافهها و ....حتی
رنگهای قرمز و آبی و سفید در پس ذهن مخاطب
شوق دیدار پاریس را زنده میکند.
بنابر ظرفیتهای موجود توریســتی در سراســر
ایران ،اگر برندینگ اصولی برای شهرها در دستور
کار قرار بگیرد ،موج بلندی از تقاضاهای توریســتی
را در پی خواهد داشت .حال اگر قرار باشد فهرستی
از نواحی مســتعد برای برندسازی شــهری تهیه
شــود ،بیتردید چابهار جزء نامهــای ابتدایی این
لیســت خواهد بود؛ بنادر ســنتی صیادی ،کوههای
مینیاتوری ،موجفشــانها ،ســواحل ماســهای و
صخرهای ،گلافشانها و یک دوجین جاذبه تفریحی
در یک شعاع محدود ،کار برندینگ برای منطقه را
آسان میسازد .
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معاونت متولی گردشــگری در دبیرخانه شورای
عالــی مناطق آزاد و ویــژه اقتصــادی ،حال برای
برندســازی اولویت باالیی قائل است .به گفته دکتر
رســتمی« ،مناطق آزاد به برندســازی نیاز دارند و
به همیــن منظور کمیتــهای در دبیرخانه این امر را
پیگیری میکند ».سخنان معاون فرهنگی ،اجتماعی
و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ،از
شناخت درست صورت مسأله حکایت دارد ،آنجا
که گفته است« :برندسازی مناطق آزاد تکلیفی است
که اجرای آن مــورد تاکید دکتر بانک قرار دارد .به
زودی کمیته برندســازی مناطق آزاد در دبیرخانه
فعالیت میشود تا برای هر منطقه ،ملزومات خاص
برندســازی را تبیین کند .برای برندســازی افق و
استانداردهای جهانی را مد نظر داریم».
به این ترتیــب برنامه توســعه اقتصادی مناطق
باید با الگوهای برندینگ مطابقت داشــته باشــد:
«رویکردهایــی چون جلب و جذب ســرمایهگذار
داخلــی و خارجــی ،تدوین برنامههای تســهیلی و
تشویقی برای حمایت از ســرمایهگذاران و استفاده
از منابع ملــی و منطقــهای باید مطابــق الزامات
برندسازی در هر منطقه دنبال شود».
اما مفهوم دیگــری که دبیرخانه شــورای عالی
مناطــق آزاد در پــی تعریف و تثبیت آن اســت،
«زنجیــره ارزش» نــام دارد .زنجیــره ارزش یــا
 Value Chainبــه مجموعه فعالیــت یا عملیاتی
اطالق می شود که به صورت پیوسته و زنجیرگونه و
البته هدفمند انجام میگیرد تا ارزش بیشتری خلق
نماید .در مفهوم زنجیــره ارزش مولفههایی مانند
نوآوری کیفیت ،نحوه مواجهه با مشتری (مخاطب)،
قابلیتهای مدیریت ،پایبندی به مقررات و قولها
و پیمانها ،تکنولوژی و ...اهمیــت پیدا میکند .در
حوزه گردشــگری ،زنجیره ارزش طیفی از خدمات
اصلــی و فرعی برای مخاطــب را در برمیگیرد؛ از
اســکان به عنوان یک خدمت اصلــی گرفته تا مثال
راهنمایی گردشــگر در مورد عــادات و اعتقادات
جامعه محلی به منظور تســهیل ارتباطات انسانی به
عنوان یک خدمت فرعی.
دکتر رســتمی میگوید« :وقتی لفــظ منطقه آزاد
به یک مکان اضافه میشــود ،باید آن مکان تبدیل
به مقصد گردشگری ،ســرمایهگذاری ،آموزش و
زندگی شــود .این یک هدف اســت و توجه به این
هدف ما را به حرکت وا میدارد».
معاون گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد در ادامه ،مفهوم زنجیره ارزش را چنین مطرح
میکند« :الزم اســت که برای هر گردشــگری که
به مناطق آزاد ما ســفر میکند ،یک زنجیره ارزش
تعریف کنیم .اینگونه نباشــد که یک گردشــگر
صرفا چندســاعت برای خرید یا تفریح بیاید و برود؛
گردشــگر یک تعریف جهانی دارد و ما باید بکوشیم
برای دقیقه به دقیقه گردشــگران برنامه داشــته
باشیم».

امضای یک تفاهمنامه اقتصادی مهم

چینیهادرچابهارپارکپتروشیمیمیسازند

از آغازین سالهای دهه  ،1370یعنی دورهای که به سازندگی مشهور شده است ،نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور به این نتیجه
رسید که منابع داخلی برای ساخت و تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی کافی نیست و در نتیجه ،سرمایه خارجی باید در کنار منابع
داخلی قرار گیرد .ایجاد مناطق آزاد برای بسترسازی ورود سرمایه خارجی و تصویب قوانینی برای تضمین امنیت اصل و سود سرمایه از
جمله اقداماتی بود که بهرهگیری از سرمایههای خارجی را هدفگذاری کرده بود .از این مقطع تا اواسط دهه  ،1380جریان ورود سرمایه
خارجی به کشــور البته با افت و خیز شکل گرفت اما از سال  85به بعد و با فشار دشــمنان ملت ایران ،سرمایهگذاری خارجی مستقیم و
غیرمستقیم در کشور تقریبا متوقف شد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392
و آغاز مذاکــرات ایران با  5قــدرت جهانی ،ناظران
اقتصادی ایران را یک بازار بزرگ ،مستعد و سودآور
برای ســرمایهگذاری توصیف میکردند .در نهایت
تواقف بر ســر برنامه اقدام جامع مشــترک (برجام)
زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور را فراهم
کرد .از دیگر ســو ،تحوالت عمیق در نقشــه سیاسی
جهان و تشــکیل اتحادیههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی
نوین ،ایران را به یــک مقصد جذاب برای قدرتهای
نوظهور اقتصادی ،از جمله هندوستان ،جمهوری خلق
چین ،برزیل و کشورهای اروپای شرقی بدل کرده بود.
تغییر رویکردها در مناطق آزاد و تعیین ماموریت و
راهبردهای مشخص بر اساس مزیتهای اختصاصی
و نسبی ،مناطق آزاد را به عنوان مستعدترین بازارهای
ایران بــرای جذب ســرمایه خارجــی در روزهای
پسابرجام معرفی کرد و به این ترتیب مذاکره و رایزنی
برای همکاری و مشــارکت با صاحبــان تکنولوژی و

ســرمایه آغاز شــد .در این میان ،منطقه آزاد چابهار
به دلیــل مزیتهــای جغرافیایی در کانــون توجه
شــرکتهای خارجی قرار گرفت و از چندین و چند
هیات خارجی میزبانی کــرد .در نهایت چند قرارداد
همکاری میان ســازمان منطقه آزاد و شــرکتهایی
از هند ،چین ،هلند ،ژاپن ،ســوئد ،فرانســه ،آلمان و ...
به امضا رســید اما بزرگترین و چشــمگیرترین این
قراردادها ،اردیبهشــتماه منعقد شد .طبق مفاد این
قرارداد فدراسیون صنعت شیمی و پتروشیمی چین،
عهدهدار احداث پارک پتروشیمی در چابهار شد.

پیوندمستحکم

درشــرایط کنونــی ،چین
بزرگترین شــریک تجاری
ایران محسوب میشود که
عــاوه بــر نفــت ،عمده
کاالهای غیرنفتــی ایران
اعــم از پتروشــیمی و مواد
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دبیر شورای عالی
مناطق آزاد با اشاره به
توسعه بندر چابهار که
سال گذشته با حضور
رییس جمهوری افتتاح
شد ،گفت :اجرای
فرودگاه مستقل چابهار
از جمله سیاستهای
زیربنایی است که
با جدیت در چابهار
دنبال میشود و
ظرفیتهای منطقه را
افزایش خواهد داد
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معدنی نیــز به مقصد بنــادر این کشــور بارگیری
میشــود .به گزارش روابط عمومی و اموربینالملل
منطقه آزاد چابهار ،مرتضی بانک دبیر شــورایعالی
مناطــق آزاد و وِیژه اقتصــادی در آیین امضای این
تفاهمنامه همکاری در تهــران ،چابهار را نقطه پیوند
همکاری ایران و چین در حوزه پتروشــیمی دانست
وگفت« :پیوند روابط اقتصادی ایران و چین در چابهار
میتواند به روابط دوجانبه بلندمدت و اســتراتژیک
کمک کند .توسعه چابهار یکی از مهمترین طرحهای
دولت در راستای توسعه سواحل مکران است .دولت
چین در حوزه اقتصادی سیاســتهای دقیقی دارد و
دولت ایران از طرحهای بلندمدت چین برای توسعه
اقتصــادی و حضــور در اقتصــاد جهانــی حمایت
میکند».
مشــاور رئیس جمهوری با بیان اینکــه دولت ایران
مصمم اســت خط آهن چابهار و زاهدان به ســرعت
تقویت و اجرا شــود ،افزود« :این خط آهن در توسعه
مبادالت تجاری چابهار بســیار موثر است و توسعه
فعالیتهای ریلــی و جــادهای از برنامههای جدی
دولت است .وزارت نفت و شــرکت ملی پتروشیمی
برای چابهــار برنامههای خوبی درنظــر گرفتهاند و
توافق احداث خط لوله گاز بین شرکت نفت و شرکت
پتروشیمی نگین مکران چابهار قطعی شده است تا این
خط لوله به ســاخت مجتمع پتروشیمی نگین مکران
سرعت ببخشد».
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به توسعه بندر
چابهار که ســال گذشــته با حضور رییس جمهوری
افتتاح شــد ،گفت«:اجرای فرودگاه مســتقل چابهار
از جمله سیاســتهای زیربنایی اســت که با جدیت
در چابهار دنبال میشــود و ظرفیتهــای منطقه را
افزایش خواهد داد .شــرکتهای چینی که در چابهار
در حوزه پتروشــیمی ســرمایهگذاری کردهاند ،در
انتقال تکنولوژی و توســعه فعالیتهای پتروشــیمی
در ایران نقش مهمی ایفــا میکنند».بانک با تاکید بر
اینکه چابهار میتواند نقطه مرکزی ،محرک و پایلوت
همکاریهای مشــترک ایران و چین باشد ،افزود«:
گزارش این همکاری و تفاهمنامه به رئیس جمهوری
ارایه میشــود و اطمینان دارم که ایشان از این برنامه
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حمایت جدی خواهند کرد».
مرتضی بانک ضمن اســتقبال از عزم چین در سرمایه
گذاری در منطقه آزاد چابهار گفت« :توسعه دو بندر
چابهار و شهید بهشــتی و ایجاد تفاهمات اولیه برای
ایجاد فرودگاه مستقل و بینالمللی چابهار و همچنین
توسعه زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت دریایی،
زمینی و ریلی منطقه جزو سیاســتهای زیربنایی ما
در کشور است که از ســالها قبل توسط رهبر معظم
انقالب اســامی مطرح و پیگیری شــده و دولت نیز
مصمم اســت ضمن پیگیری و اجرای این سیاســت
اصولی  ،همــکاری خود را با دیگر کشــورها از جمله
چین از نقطه مرکــزی چابهار بصورت ویژه و اثر گذار
پیگیری کرده و افزایش دهد».
مشــاور رئیس جمهور گفت« :توســعه ســواحل
مکران به عنــوان نقطه اتصال ایران با آســیا و جهان
جزو سیاســتهای اصلــی دولت و نظام اســت و از
سرمایهگذاری کشورهای دیگر در توسعه این مناطق
اســتقبال خواهیم کرد ».وی با اشــاره بــه حضور لی
شوشنگ "  "Li Shoushengرییس هیئت مدیره
فدراسیون صنعت نفت و پتروشیمی چین در این سفر
گفت« :این امر را نشــاندهنده اراده قوی دولت چین
در توسعه همکاریها با ایران اســت .ایران و چین از
دوستان و همکاران بســیار قدیمی و موثر در منطقه
هستند و ایران روابط دوستانه و بسیار گسترده و مهمی
با چین دارد و این روابط در شرایط متفاوت بینالمللی
همواره تداوم داشــته و تحت تاثیر سایر جریاناتی که
در دنیا اتفاق افتاده قرار نگرفته است.روابط راهبردی
ایران و چیــن میتوانــد الگوی بســیار خوبی برای
همکاریهای دوجانبه برای بقیه کشورها باشد و سفر
گذشــته دکتر روحانی رییس جمهور به چین در سال
 2016و تفاهمات حاصله در آن سفر ،نقطه عطفی در
روابط دو جانبه دو کشور است».
دکتر بانک افزود« :اعــام میکنم که دولت ایران
نسبت به توســعه همکاریها با چین مطمئن و جدی
اســت و از همکاریهای جدید ایران و چین در حوزه
پتروشــیمی حمایت میکنیم و معتقدیم چابهار نقطه
پیوند جدید همکاری ایران و چین در حوزه پتروشیمی
است».

 مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد چابهاربه امضای تفاهم
نامه اشاره کرد و گفت« :پیرو
اتصالبهپارک
توافقــات صــورت گرفته
پتروشیمیچین
ســران ایران و چین مبنی بر
توسعه همکاریهای دو کشور
در بخش انــرژی ،یک هیئت 32
نفره چینــی جهت مذاکره برای پیوســتن شــهرک
پتروشــیمیچابهاربهپارکپتروشیمیچینبهچابهار
ســفر کرد .این هیئت 32نفره که از مدیران فدراسیون
صنایعشیمیاییونفتچینموسومبه()CPCIPاست
در پــی توافــق ســران دو کشــور مبنی بر توســعه
همکاریهای فیمابین بهویژه در بخش پتروشــیمی و
ایجاد پارک پتروشــیمی چین در ایران که در سال 94
انجام شــد ،به چابهار سفر کرد تا زمینه پیوستن چابهار
بهعنوانســومینقطبپتروشــیمیایرانرابهپارک
پتروشیمی بررسی کند .بر اســاس تفاهمنامه ایران و
چین،شرکتملیصنایعپتروشیمیوشرکتNDRC
به نمایندگی از دو کشور زمینه ارتقای همکاریهای دو
کشوردربخشپتروشیمیرانهاییخواهندکردوپارک
جدید پس از بررســیهای کارشناسی و دقیق جانمایی
شــده و نحوه فعالیت و نوع محصول تولیدی با توجه به
شرایط محل از سوی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
اعالم خواهد شــد».مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
چابهار تصریــح کــرد« :عملیات اجرایی شــهرک
پتروشیمی نگین مکران چابهار بهعنوان سومین قطب
پتروشیمی ایران در زمینی به مساحت  1200هکتار در
محدوده منطقه آزاد چابهار در قالب ســه فاز از ســال
 1391آغاز شده و قرار است پس از تکمیل تمامی فازها
که برآورد شــده پس از  10ســال از آغاز فعالیت ،به
بهرهبرداری میرســند ،ظرفیــت تولید محصوالت
پتروشــیمی آن به بیــش از  21میلیون تن در ســال
برسد».کردی با بیان اینکه فاز اول این مجتمع اواسط
سال آینده بهبهرهبرداری میرسد ،افزود «:محصوالت
پتروشیمی ایران عمدت ًا به چین و هند صادر میشود و به
جهتنزدیکیچابهاربهبازارهایهدفنرخحمل ونقل
صرفه اقتصادی چشــمگیری دارد و چیــن نیز در این
زمینه مایل اســت توافقاتی با ایــران برای اختصاص
بخشیازسهمپتروشیمیچابهاربهخودداشتهباشد».
البته این اولین سفر چینیها
برای بررســی همــکاری در
پتروشــیمی مکران نبود .در
همکارانباسابقه بهمن ماه سال گذشته هیاتی
عالیرتبهازشرکتHQCبه
نمایندگــی دولــت چین از
فرصتهاوتوانمندیهایچابهاردر
زمینهساختشهرکپتروشیمیبازدیدکرد .اینبازدید
در چارچوب تفاهمنامه روســای جمهور ایران و چین و
تدوینسندارتقایهمکاریهایمشترکدوطرفانجام
شد .روزنامه دنیای اقتصاد به صورت مفصل این سفر را

پوشــش داد و نوشــت «:چینی ضمن بازدید از شهرک
پتروشیمیمکراندرجریانآخرینپیشرفتهایآنقرار
گرفتند .این هیات عالوه بر شهرک پتروشیمی مکران از
بندر شهید بهشتی نیز بهعنوان تنها بندر اقیانوسی ایران
بازدیــد کــرد ».در ایــن بازدیــد ،ژانــگ الیونــو
()ZhangLaiyonoمعــاونشــرکت HQCدراین
بازدید با اشــاره به تجربیات ارزشمند مدیران شرکت
توسعه پتروشــیمی نگین مکران در ساخت این شهرک
پتروشــیمی گفت« :مجموعه ما عالقهمند به توســعه
همکاریبااینشرکتاست؛چراکهآنهاتوانستهاندمسیر
طوالنیراکهبیشکآساننبودهاستدرساختشهرک
پتروشــیمی طی کنند .نقشــه طراحی شــده شهرک
پتروشــیمیوبندرشــهیدبهشــتیبســیارحرفهای
است».ژانگ الیونو با اشاره به بیتاثیر بودن مسیر اجرای
برجام در عالقه چین برای حضور و ســرمایهگذاری در
صنعت ایران ،گفت «:چین آماده سرمایهگذاری چند۱۰
میلیاردی در حوزهپتروشیمی است .سرمایهگذاران بازار
ایران را بسیار خوب رصد میکنند و معتقدند مهمترین 
ریســک ایــران در ســرمایهگذاری میتوانــد تغییر
سیاستهایکالنایرانباشد .چینمایلاستمانندهمه
سرمایهگذارانخارجیدرانتخابنیرویانسانیخودآزاد
باشــد و عالقه ندارد تحت اجبار از نیروی بومی استفاده
کند؛چراکهدرمواردبسیارینیروهایبومیممکناست
نتوانندنیازهایسرمایهگذاررابرطرفکنند».
نماینده عالی دولت چین با اشاره به موضوع انتخاب
مکان احداث پارک پتروشیمی در ایران گفت «:نتیجه
مطالعات گستردهای که درخصوص انتخاب کشوری
مناسب برای سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی انجام
شده نشــان میدهد ،بدون در نظر گرفتن ریسکهای
سیاســی ایران بهعنوان بهترین مکان بــرای اجرای
پارک پتروشیمی شناسایی شــده و میتواند بهعنوان
قلب پتروشــیمی جهان باشــد» .الیونو به طرحی در
چین به نام «برون شو» ( )Going outکه درآن ایران
بهعنوانهاب انرژی در نظر گرفته شــده است اشاره
کرد وگفت «:براســاس این طرح از سال  ۱۹۹۹تالش
کردیم تا برخی سرمایهگذاریهای خارج از مرزهای
چین را با هدف تقویت توان اقتصادی کشور انجام دهیم
و بر پایــه آن ،طرح یک کمربند یک راه ( )OBORدر
سال  ۲۰۱۳از ســوی رئیسجمهور چین ابالغ شد و بر
اساس آن ســرمایهگذاری چندین تریلیون دالری از
سوی چین در حدود  ۷۰کشور صورت میگیرد».
تفاهمنامه احــداث پارک
پتروشیمی در چابهار ،عالوه
بر آنکه اقتصاد این ناحیه را
سخنآخر
متحول میکند ،گامی موثر
برای کاهش وابســتگی به
محصــوالت پتروشــیمی
«هایتک» خواهد بود .به عبارت
دیگر ،محصــوالت پارک پتروشــیمی چابهار اقتصاد
مقاومتیرانمودعینیمیبخشد.
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دکتر بانک :اعالم
میکنم که دولت
ایران نسبت به توسعه
همکاریها با چین
مطمئن و جدی است و
از همکاریهای جدید
ایران و چین در حوزه
پتروشیمی حمایت
میکنیم و معتقدیم
چابهار نقطه پیوند جدید
همکاری ایران و چین در
حوزه پتروشیمی است
19
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زیرساختهایگردشگریمنطقهکاملمیشود
چابهار شهری توریستی و زیبا و تنها بندر اقیانوسی ایران است .این شهر در ایام نوروز
پذیرای نزدیک به  400هزار گردشگر از اقصی نقاط ایران بود .عالوه بر ایام نوروز ،چابهار
در تمام سال پذیرای گردشگران و ورزشکاران اســت اما با وجود آبو هوای مطلوب
بندری،موقعیتویژ هوجاذبههایگردشگریطبیعیوجانوریمتنوع،بهدلیلنداشتن
زیرساخت ،سهم چندانی از سبد گردشگری ایرانیان و خارجیان ندارد .به همین دلیل
ســازمان منطقه آزاد برای ارتقای چابهار و تبدیل «هند ایران» به بندری مطلوب برای
گردشگری،برنامههای زیادی رادردستور کارقراردادهاست.

عضو هیئت مدیره
سازمان :برای افزایش
زیرساختهای
گردشگری ،یک
پیکره ویژه ساحلی به
مساحت  2100هکتار
ال
اختصاص یافته و فع ً
در مرحله مطالعه برای
تعریف بستههای
سرمایهگذاری در
آن از جمله تاسیس
اقامتگاهها ،پارکهای
آبی و ساحلی و  ...است
20

مجله داخلی

از آنجا که گردشــگران از
کمبود مکانهای تفریحی و
گردشــگری و مکانهایی
احداث دو پارک
که خانوادهها بتوانند برای
گردشگری
تفریح به آنجا بروند ،گالیه
دارند ،احداث دو پارک ویژه
گردشــگری در اولویت کاری
سازمان قرار گرفته اســت .هدف از احداث پارک
گردشگری ،توسعه زیرســاختهای شهری برای
افزایش شاخص رشد گردشگری در چابهار و رشد
اقتصادی مطلوب در این منطقه است .معاون فنی و
زیربنایــی منطقــه آزاد چابهار ،ضمن اشــاره به
ضرورت تحقــق این هدف گفــت« :منطقه آزاد با
هدف افزایش زیرساختهای گردشگری در بندر
چابهار ،دو پارک ویژه گردشگری احداث میکند».
به گزارش روابط عمومی و امــور بینالملل منطقه
آزاد چابهار ،حمیدا ...بلیدهای افزود« :بندر چابهار با
وجود برخــورداری از آب و هوای مطلوب بندری،
موقعیــت ویژه و جاذبههای گردشــگری طبیعی و
جانوری متنوع ،بهدلیل نداشــتن زیرساخت ،سهم
چندانی از ســبد گردشــگری ایرانیان و خارجیان
نــدارد ».بلیدهای با بیان اینکه گردشــگران ایرانی
دیگر بنادر و جزیرههای کشــور را برای گردشگری
ترجیح میدهند ،گفت« :چابهار با بیش از  2میلیارد
نفر از جمعیت کشورهای حوزه اقیانوس هند هممرز
است ،گردشگران این کشــورها مرتب برای سفر و
تفریح به بنادر حاشیه دریای عمان و حتی آن سوتر و
حاشیه خلیجفارس میروند در حالی که جاذبههای
طبیعــی و دریایــی چابهار بــه گواه کارشناســان
گردشگری بســیار جذابتر از دیگر بنادر همسایه
داخلی و خارجی اســت .اگــر بتوانیــم چابهار را با
افزایش زیرســاخت ،تبلیغات و برندیگ در ســبد
گردشــگری این گردشــگران بیاوریم ،کار مهمی
انجام دادیم ».عضو هیئت مدیره ســازمان منطقه
آزاد چابهــار تصریح کرد« :در یــک برنامه مدون
زیربنایی ،افزایش زیرساختهای تفریحی و اقامتی
منطقه چابهار را در دســتور کار قــرار دادیم .ما در
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منطقه فقط  2هتل ویژه گردشگری داریم که قاعدت ًا
در خور چابهار با این اهمیت نیســت بنابراین سال
گذشته و اوایل سال جاری ،با سرمایهگذاران داخلی
و خارجی برای احداث  5هتل در قالبهای مختلف
ستارهای و  9هتلآپارتمان قرارداد بستیم ».بلیدهای
تصریح کرد« :تخصیص زمین به این سرمایهگذاران
انجام گرفته اســت .برخی از آنها عملیات احداث را
شــروع کردند و برخی دیگر کار خود را در  6ماهه
اول ســال شــروع میکننــد .ایــن هتلهــا و
هتلآپارتمانهــا در مدت  2الی  3ســال ســاخته
میشــود تا جوابگوی گردشــگران بــا دهکهای
مختلف درآمدی باشد».
معاون زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت:
«همزمان با احــداث این زیرســاختهای اقامتی،
افزایش زیرســاختهای تفریحی را هم در دســتور
کار قرار دادهایم؛ در وهله اول از درآمدهای سازمان
و در وهلــه دوم با مشــارکت ســرمایهگذاران ،دو
پارک ویژه گردشــگری و کمپینگ به مساحت 120
هکتار در مدت  3ســال در منطقه آزاد چابهار ساخته
میشــود ».او با اشــاره به اینکه در ایــن پارکهای
ســاحلی محوطههای مختلف کمپینگ ،شنا ،ورزش،
رســتوران و اقامتگاه احداث میشود ،افزود« :بخشی
از عملیات احداث این دو پارک با نامهای «بلوچ» به
مســاحت  90هکتار و «لیپار» به مساحت  30هکتار
ســاحلی و مشــرف بر اقیانوس تا پایان سال کامل
میشــود  ».بلیدهای گفت« :برای ساخت پارک 30
هکتاری ســاحلی لیپار  20میلیــارد تومان اعتبار در
تظر گرفته شــده و بخشــی از آن با  4میلیارد تومان
اعتبار تا پایان ســال ساخته میشود .عملیات احداث
 12هکتار از پارک بلوچ نیز با  5میلیارد تومان اعتبار
بــه زودی به مرحله مناقصه مــیرود و آغاز خواهد
شد».
عضــو هیئــت مدیــره ســازمان منطقــه آزاد
چابهار با اشــاره به تمایــل ویژه ســرمایهگذاران
بــرای ســرمایهگذاری در زیرســاختهای
گردشــگری چابهار تأکید کرد« :برای مشــارکت
ایــن ســرمایهگذاران و افزایش زیرســاختهای
گردشــگری ،یک پیکره ویژه گردشــگری ساحلی
به مســاحت  2هزار و صــد هکتــار در منطقه آزاد
ا در مرحله مطالعه
چابهار اختصــاص یافته و فعــ ً
برای تعریف بســتههای گردشگری سرمایهگذاری
در آن از جمله تاســیس اقامتگاهها ،پارکهای آبی
و ســاحلی و  ...است .بســتههای تفریحی و اقامتیای
که پس از مطالعه در این پیکره تعریف میشــود ،به
سرمایهگذاران ارائه خواهد شد».

احــداث پــارک بلوچ در
منطقه آزاد چابهار ،پشتوانه
کار تحقیقاتــی گســترده
روندطوالنی
دارد .عضو هیئتمدیره و
بررسیومطالعه
معــاون فنــی و زیربنایی
منطقه آزاد چابهار در بهمن
ماه سال گذشــته ،از طی مراحل
پایانــی مطالعــه و طراحی پارک بلوچ در شــهرک
مســکونی ویالیی منطقه آزاد چابهــار خبر داد .به
گزارش روابــط عمومی و امور بینالملل ســازمان
منطقه آزاد چابهار ،حمیــدا ...بلیدهای ،ضمن اعالم
این خبر گفتــه بود« :مرحلــه اول مطالعات طراحی
پارک بلوچ به وســعت  90هکتار به پایان رســیده و
مرحله دوم در حال انجام اســت و تا قبل از پایان سال
جاری ،نقشههای اجرایی آن تحویل داده خواهد شد .
بعد از مطالعات ،طراحی و آمادهســازی این پارک از
جملــه همســطح کــردن زمیــن ،فونداســیون و
جدولگذاری انجام خواهد شد .هدف از ساخت این
پارک ،افزایش سرانه فضای سبز و خدمات مختلف
گردشگری مانند کمپ گردشگری ،ایجاد مجموعه
تفریحی و ورزشی است».
معاون فنی و زیربنایی منطقه آزاد به زمان برگزاری
مناقصه اشاره و تصریح کرده بود« :بازنگری مطالعات
و اجرای طــرح تکمیلی پارک لیپار و مطالعات مرحله
اول و دوم انجام شــده است .مناقصه بخشی از کار هم
پس از تأییــد عامل چهارم مناقصه آن برگزار خواهد
شــد .مســاحت کل پارک لیپار  30هکتار و برآورد
هزینه بخشی از اجرای آن  44میلیارد ریال و در پایان
سال  97خواهد بود .پارکها بهمنظور افزایش سرانه
فضای سبز و ایجاد محیط شاداب در چابهار ،احداث
خواهد شــد  ».بلیدهای با تأکید بر لزوم رونق پارکها
در ســطح منطقه آزاد افزود« :توسعه فضاهای سبز

شهری از برنامههای اصلی سازمان است و امیدواریم
با تالشهای همسو ،در مسیر رشد ،توسعه و افزایش
سرانه فضای ســبز و امکانات رفاهی برای شهروندان
گام برداریم».
چابهار تنها بندر اقیانوسی
کشــور اســت که بهدلیل
مجاورت با دریای عمان و
توسعه
در دســترس بودن آن از
گردشگری
طریــق اقیانــوس هنــد،
میتوانــد مــورد توجــه
گردشــگران خارجی این منطقه،
بهخصوص کشــورهای عمــان و هند قــرار بگیرد .
همچنیــن این منطقه بهدلیل جنس ســواحل خود از
ظرفیت باالیی برای توســعه گردشگری و تفریحات
دریایی دارد اما هنوز ظرفیتهای بالقوه گردشــگری
این منطقه بهدلیل نداشتن برنامهریزی ،بالفعل نشده
است .
بهروز آقایی ،مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان
سیستان و بلوچستان ،در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»
ضمن بیان این مطلب گفت« :یکی از پتانســیلهای
اقتصادی اســتان سیســتان و بلوچســتان ،ظرفیت
گردشگری اســت که در دسترس بودن آن از طریق
آبهای آزاد جایگاه قابلتوجهی به آن میدهد .یکی
دیگر از جوانبی که میتوان روی آن تمرکز و در مورد
آن برنامهریزی کرد ،جذب گردشــگرانی است که
هدف آنها از سفر به چابهار ،مســائل درمانی است .
برای مثال بسیاری از گردشگران عمانی برای درمان
و خدمات مرتبط با آن ،تمایل دارند به ایران سفر کنند
و از این حیث نیز چابهــار از ظرفیت باالیی برخوردار
اســت که میتواند مسیر گردشــگری میان ایران و
عمان را محکمتر کند».
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حمیداله بلیدهای،
معاون زیربنایی سازمان
منطقه آزاد چابهار:
همزمان با احداث
زیرساختهای اقامتی،
افزایش زیرساختهای
تفریحی را هم در دستور
کار قرار دادهایم؛ در
وهله اول از درآمدهای
سازمان و در وهله
دوم با مشارکت
سرمایهگذاران ،دو
پارک ویژه گردشگری
و کمپینگ به مساحت
 120هکتار در مدت
 3سال در منطقه آزاد
چابهار ساخته میشود
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تالش برای ارتقای جایگاه منطقه آزاد چابهار
ســازمان منطقه آزاد چابهار در فصل بهار روزهای شلوغی را پشت سر گذاشت .امضای
تفاهمنامه برای احداث پارک پتروشــیمی ،الحاق بندر شــهید بهشتی به منطقه آزاد،
میزبانی از وزیــر ورزش ،راهاندازی صندوق صید و مهمتر از همه پذیرایی مناســب از
گردشــگران نوروزی را میتوان از اقدامات مهم این دوره دانست .مدیر عامل سازمان
منطقه آزاد تالش گســتردهای انجام داد تا منطقه آزاد چابهار را به اوج برساند .از تالش
برای تبدیل چابهار به قطب ورزشهای آبی و ساحلی گرفته تا تبدیل به قطب پتروشیمی
وخودروسازیکشور.

عبدالرحیم کردی:
باید اول هزینه قاچاق
را باال ببریم و برخورد
جدی و اساسی انجام
دهیم .دوم اینکه
راهبرد اساسی برای
حمایت از واحدهای
تولیدی و فرآوری
در نظر بگیریم .ستاد
پیشگیری از قاچاق
کاال در منطقه تشکیل
شده و ناظر بر تمام
امور است
22

مجله داخلی

چابهار قرار اســت به قطب
جدیدصنعتپتروشیمیایران
تبدیــلشــود .مدیرعامل
قطبپتروشیمی منطقــه آزاد چابهار ضمن
اعالم این خبر گفت 6« :طرح
پتروشــیمی مجوزهــای
زیستمحیطی دریافت کردهاند
که یک واحد یوتیلیتی است و پشتیبان واحدهای دیگر
خواهد بود .یکی از واحدهای پتروشــیمی که در منطقه
آزاد چابهار وارد مراحل اجرایی شده تا کنون  40درصد
پیشرفتفیزیکیداشــتهاستوهرواحدپتروشیمیتا
پایان زنجیــره از  1.2میلیارد دالر تــا  1.7میلیار دالر
سرمایه نیاز دارد .اگر 3واحد پتروشیمی که وارد مراحل
اجرایی شدهاند با کف سرمایهگذاری  1.2میلیارد دالر
در نظــر بگیریم ،اتمــام آنها بــه  3.6میلیــارد دالر
سرمایهگذارینیازخواهدداشت .زماناتمامپروژههای
پتروشیمی در چابهار به زمان انتقال خط لوله گاز بستگی
دارد .براســاسبرنامههایاعالمشدهازسویپیمانکار
خطلولهانتقالگازوهمچنینواحدهایپتروشیمی20،تا
 22ماهدیگرکاراحداثاینطرحهابهاتماممیرســدو
چابهاربهقطبپتروشیمیتبدیلخواهدشد».
کردی تالش کرده همزمان
با تبدیــل چابهــار به قطب
پتروشیمی و خودروسازی،
ایجاداشتغال
اهمیت ایجاد اشتغال پایدار
برای جامعه محلی راگوشزد
و بر آن تاکید کند .وی با اشاره
به ســخنان رهبری گفــت« :در
راســتای لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری ،تالش
میکنیمدرسال 97جهشجدیدرزمینهایجاداشتغال
جوامعمحلیوافزایشتولیداتآنهاداشــتهباشیم .در
حالحاضرواحدهایــیداریمکهصددرصدنیرویکار
آنهابومیاست .سالگذشتهبههزارنفررشتههاییراکه
موردنیازمنطقهبودهودرصنایعبهآننیازداریم،رایگان
آموزش دادهایم تا بتوانند وارد مشاغل صنعتی شوند .با
اقداماتی که در دستور کار داریم ،تالش میشود در سال
 97جهشجدیدراشتغالجوامعمحلیوتولیداتآنها
داشته باشیم .عالوه بر اینها ،در حال حاضر یک صندوق
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صید تشکیل شده است که کار خرید و استفاده از ادوات
صیادی را آسان و دست واسطهها را کوتاه کرده است تا
صیادانمتضررنشوند».
مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد چابهار ضمن حمایت از
تولید داخل بر عــزم و اراده
افزایشهزینه
ســازمان تحت مدیریتش  
واردات
برایمبارزهباقاچاقخبرداد .
عبدالرحیم کردی ضمن بیان
اینمطلبگفت«:مناطقآزادنقش
اساسی در پیشگیری از قاچاق دارند و اینگونه نیست که
خودشانمحلیبرایقاچاقباشند .درمناطقآزادقاچاق
به آن اندازه که هجمه و حمله وجود دارد ،واقعا نیست و
اینمناطقهیچنقشــیدرفرآیندقاچاقندارند .بارهاو
بارهاهمدراینبارهتوضیحدادهایم .فرآیندورودوخروج
کاال از منطقه آزاد نشان میدهد که منطقه نمیتواند در
ورودوخروجکاالیقاچاقنقشداشــتهباشد  .بایداول
هزینه قاچاق را باال ببریم و برخورد جدی و اساسی انجام
دهیــم .دوم اینکه راهبرد اساســی بــرای حمایت از
واحدهایتولیدیوفرآوریدرنظربگیریم .مادرمنطقه
آزاد تعرفه واردات برنج آمــاده را  2برابر کردیم .این
افزایش تعرفه میل بــه قاچاق را کاهش داده اســت،
همچنینستادپیشگیریازقاچاقکاالدرمنطقهتشکیل
شدهوناظربرتماماموراست».
مهمتریــن درخواســت
سازمانمنطقهآزادچابهاراین
بوده که بندر شهید بهشتی و
تحولمنطقه
شهیدکالنتریبهاینمنطقه
الحاق شــود .مدیــر عامل
ســازمان منطقه آزاد تجاری
صنعتــی چابهار ضمــن بیان این
مطلب گفت« :توســعه محدوده این منطقه و الحاق این
بنادر به شهر چابهار ،باعث توسعه جنوب شرق کشور و
تحولاقتصادیمنطقهمیشود .مهمتریندستاوردالحاق
ایندوبندربهمنطقهآزادچابهار،کاهشقیمتتمامشده
محصوالت و افزایش حجم ترافیک کاال و کشتی است .
منطقهآزادچابهارتنهامنطقهایدرکشوراستکههیچ
مرز رســمی زمینی ،دریایی و هوایی ندارد .این مساله با
کلیات ذات مناطق آزاد در تعارض است .از سالا پیش
موضوع الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری به
منطقهآزادچابهارمطرحبودهاست .درموردالحاقشدن
یا الحاق نشــدن این بنادر به منطقــه آزاد چابهار کار
کارشناســی زیادی انجام گرفته و مزایــا و معایب آن
بررسیشدهاست .نگاهدولتدرسالهایاخیربهتوسعه
همه جانبه سواحل مکران به ویژه شهر چابهار بهعنوان

اصلیترین کانون فعالیتی این ســواحل ،معطوف شده
اســت  .یکی از دالیل طرح موضوع توسعه منطقه آزاد
چابهار  ،نگرانیها و بحثهای زیستمحیطی ،نداشتن
مرزهای رســمی و برنامهریزی کالنی است که دولت
انجامدادهومورداستقبالسرمایهگذاراننیزقرارگرفته
است .همین مساله باعث جذب سرمایهگذاران زیادی
دراینسالهاشدهاست .باتوجهبهتقاضاهاوبرنامههایی
که وجود داشــته و هدفگذاریهایی که انجام گرفته،
نهایتا به این جمعبندی رســیدهاند که محدوده منطقه
آزادچابهارتوسعهیابد».
عوامل موفقیت مناطق آزاد،
موضــوع دیگری بــود که
عبدالرحیــم کــردی،
عواملموفقیت
مدیرعامــل منطقــه آزاد
مناطقآزاد
چابهار،دریادداشــتیبهآن
اشــاره و تصریــح کــرد:
«تجربههای جهانی نشان میدهد
برای موفقیت هر منطقه آزاد ،وجود حداقل ســه مؤلفه
ظرفیت قانونی ،زیرســاخت و موقعیت مناسب (چه از
لحاظ جغرافیایی و چه مزیتهای رقابتی و نسبی) مورد
نیازاست .وجودیکمنطقهآزاد،هنگامیموضوعیتپیدا
میکند که هر ســه این پیشنیازها تامین شــده باشد  .
تصویب قانون چگونگــی اداره مناطق آزاد در مجلس
شورایاسالمی،بسیاریازخالءهاراازبینبردومباحث
حقوقیمناطقراتاحدزیادیروشنکرداماسایرنظامات
قانونی و حقوقی متناسب با این قانون تدوین نشد و عمال
قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد را بی اثر کرد .مثال ما
قوانین مالی ،قوانین کار و نیــروی کار و قوانین گمرکی
متناسب با فلسفه وجودی منطقه آزاد ،نداریم .از سوی
دیگر،همینقوانیننامتناسبنیزبیثباتهستندودائم
تغییر کردهاند .مثال اگر یک دوره 5ســاله را که حداقل
زمان مورد بررســی یک ســرمایهگذار است ،در نظر
بگیریم ،مشاهده میکنیم که تا چه حد مقررات ،ضوابط،
آییننامههاودستورالعملهایاجراییدراینبازهزمانی
زیروزبرشدهاند».

کشــور کمک میکند .مناطق آزاد بهدلیل چند ویژگی
مهمی که در قیمت تمامشده کاال ،ظرفیت دارند بستر
مناسبی برای وارد کردن بخشی از تولیدات به بازارهای
بینالمللی باشند چون بسیاری از تولیداتی که در مناطق
آزاد انجام میشــود ،دو ویژگی مهم بخشــودگیهای
مالیاتیوورودمواداولیه،ماشینآالتوتجهیزاتدارند .
اینویژگیهاقیمتتولیدرادرمنطقهکاهشمیدهد .به
عبارتی ،هزینه ســرمایه ثابت در مناطق آزاد را کاهش
میدهد که در قیمت تمامشــده محصول قطعا اثرگذار
است .پس از این منظر باید در فضای فعلی مناطق آزاد
حتماموردتوجهجدیقرارگیرند».
مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد خواستار تثبیت نرخ ارز
شــد  .بــه گــزارش
ضرورتتثبیت
«اقتصادنیوز» ،عبدالرحیم
نرخ ارز
کردی ضمن بیان این مطلب
گفت«:تثبیتنرخارزبراییک
دوره و در شرایطی که شوکهای
بیرونی به اقتصاد وارد میشود ،میتواند امنیتی حداقلی
برایتولیدکنندههایمانایجادکندواگراینثباتواقعی 
شــود ،حتما به تقویت تولید داخل کمک خواهد کرد .
افزایش نرخ ارز به هر حال قیمت کاالهای وارداتی را در
اقتصاد مــا افزایش میدهد و تقاضــا را برای کاالهای
مصرفی وارداتی کاهش خواهد داد .در دولت یازدهم و
دوازدهــم ،همه مناطق اســتراتژی جایگزینی تولید با
تجارت را مســیر اصلی خود تعیین کردهاند و آمار هم
نشاندهندهروندمثبتمیزانتولیددراینمناطقاست .
این فضا بــه مناطق آزاد کمک بیشــتری خواهد کرد،
مشــروط بر اینکه بتوانیم ناهماهنگی با دســتگاههای
ســرزمیناصلیرا مدیریتوایناختیارات رایکپارچه
کنیم تا تکلیف واحدهای تولیدی روشن و طی یک دوره 
زمانی،اینثباتحفظشود».

مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد چابهار:
تثبیت نرخ ارز برای
یک دوره و در شرایطی
که شوکهای بیرونی
به اقتصاد وارد
میشود ،میتواند
امنیتی حداقلی برای
تولیدکنندههایمان
ایجاد کند و اگر این
ثبات واقعی شود ،حتما
به تقویت تولید داخل
کمک خواهد کرد

  مدیرعامــل منطقــه آزاد
چابهار در گفتگــو با روزنامه
نقشمناطقآزاد «دنیایاقتصاد»بهشــرایط
ایران پــس از بازگشــت
درتحریم
تحریمها اشاره کرد وگفت:
«مهمترین اثری که تحریم بر
اقتصاد کشور میگذارد ،افزایش
هزینه مبادالت اســت .بر این اساس ،قیمت تمامشده 
محصوالت افزایش پیدا میکند و این یعنی کاهش توان
رقابتیمادربازارهایمنطقهای .تجربهنشانمیدهددر
زمانیکهســختترینتحریمهاراهمداشتیم،خیلیاز
نیازهاوضرورتهایمانراباقیمتبسیارباالتریتامین
میکردیم بنابرایــن هر چیزی که بــه کاهش قیمت
تمامشده و هزینه مبادالت کمک کند ،به بهبود شرایط
اقتصادی کشور و کاهش آثار منفی تحریمها بر اقتصاد
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مسئولیتاجتماعی
پیوندگاه توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی
چنــدی پیش قــرارداد
سازمان منطقه آزاد چابهار با
موسسهمطالعاتوتحقیقات
اجتماعی دانشگاه تهران با
موضوع بررسی مسئولیت
اجتماعی شرکتی سازمان
به امضا رســید .ویژگی این
قرارداد آن اســت که عالوه
بر ســازمان ،مســئولیت
اجتماعــی شــرکتهای
مستقر در سطح منطقه را نیز
تحت پوشش قرار میدهد.
محققان دانشگاه تهران در
خالل بررســیهای خود،
انتشار یک خبرنامه را نیز در
دستور کار قرار دادند .آنچه
در پی میآید یادداشــت
مدیرعامــل ســازمان در
نخســتین شــماره این
خبرنامه است .در صفحات
پیش رو هم گزارشــاتی از
عملکرد ســازمان در این
حوزهراازنظرمیگذرانید.

عبدالرحیمکردی
رئیسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمان
مســئولیت اجتماعی امروزه در شــرکتها
و ســازمانها مســئله و مقوله با اهمیتی است
بهگونهایکهدرگزارشهایسالیانهسازمانها،
اولین بخش قبل از ارایه عملکرد و صورتهای
مالی و سود و زیان اقتصادی ،به اقدامات مربوط
به حوزه مســئولیت اجتماعی میپردازند که
نشان از اولویتدادن به مسئولیت اجتماعی در
سازمانهادرسالهایاخیراست.
درروندتوسعهوصنعتیشدنکشور،هیچجایی
ارتباط خوبی بین اقدامات توسعه و اجتماع محلی
دیده نمیشود .دلیل آن عدم برقراری توازن بین
توسعهاقتصادیوتوسعهاجتماعیاست.
مطالعــات زیادی در مورد ضــرورت انجام
پیوند بیــن اقدامات توســعهای و مردم محلی
صورتگرفته که نشان از اثرات توجه به مسائل

جامعه محلی است .مسائلی شامل ایجاد اشتغال
برای افراد بومی ،ایجاد امنیت ،افزایش کیفیت
زندگی ،توجه به شاخصهای زیستی ،آموزشی،
بهداشتی و ...است .وقتی صنعتی در جایی مستقر
میشــود ،آنقدر غرق در منافــع اقتصادی و
افزایشبازدهیاقتصادیمیشودکهموضوعات
مربــوطبهاجتمــاعمحلیموردغفلــت  قرار
میگیرند .در حالی که واقعیت این است که اگر
اندکی به آن موضوعات پرداخته شود ،در هزینه
تولیــد محصول نهایی ،اثرگــذار بوده و کاهش
هزینهها را در برخواهد داشــت .وقتی هزینهها
کاهش پیدا کند ،حاشــیهی ســود اقتصادی
نیز افزایش خواهــد داشــت .بهعنوانمثال،
یکی از موضوعاتی که در مســئولیت اجتماعی
موردنظر است ،توانمندســازی جوامع محلی
استتاســاکنینجوامعمحلیبتوانندواردمتن
فرایندهای توسعه شــوند که شامل حوزههای
مختلفی مانند آموزشــی ،مهارتی ،اشتغال و ...
میشــود .در رویکــرد مســئولیت اجتماعی،
آمــوزش و مهارتآموزی جامعــه محلی که
میتوانــد در تأمین نیروی انســانی ماهر برای
فعالیتها مؤثر واقع شــود و هزینههای تأمین
نیروی انســانی از نقاط دیگر را حذف کند ،امر
فوقالعاده مهمی است .نیروی کار با هزینههای

کمتر ،میتواند هزینههای نهایی تولید را کاهش
دهــد؛ بنابراین توجه به مســئولیت اجتماعی،
فارغ از اینکه پیوندی را بین توسعه اقتصادی و
اجتماعی برقرار میکند؛ برای اقتصاد پروژه هم
مؤثراست .
ازطرفیباتوجهبهدســتورکارملیِ توســعه
سواحل مکران و اهمیت چنین پروژه کالنی در
سطح کشــور ،توجه جدی به توسعه اجتماعی
فوقالعاده مهم اســت تا ســازمانها صنعتی و
توســعهای در کنار سود اقتصادی فعالیتهای
خود ،هزینههایی را که بر اجتماع محلی تحمیل
میکنند،بپردازند.
انجام مســئولیت اجتماعی شرکتی در قالب
پروژههای پاسخدهنده به نیازهای جامعه محلی
ومردم،باعثایجادرضایتوحستعهدوتعلق
نسبت به طرحها و اقدامات توسعهای میشود .
باید به این نکته نیز توجه داشــت که اگر روند
توسعهوصنعتیشدندرسواحلمکرانوچابهار
بااینسرعتاتفاقبیافتد،گسستبیشتریبین
اجتماع محلی چابهار و طرحهای توسعه ایجاد
خواهد شــد که خود میتواند منجر به مسائل
و پیامدهای منفی توســعه اقتصادی شود .در
ســالهای آتی ،واحد پتروشیمی و صنایع فوالد
بــهبهرهبرداریخواهد رســید کهخودباعث
مهاجرتهــای جدید به منطقه خواهد شــد؛
تأمین زیرساختهای مختلف زیستی ،خدمات
شــهری،امکاناتآموزشی،فضاهایبهداشتی
و درمانــی ،فضاهای تفریحی و ورزشــی و ...از
اهمیتباالییبرخورداراستکهدرحالحاضر،
زیرســاختهای شــهری ما توان ارائه چنین
حجمی از امکانات را ندارد که باید اقدامات در
اینراستاصورتگیرد.
بنابراین منطقه آزاد چابهــار ،بهعنوان اولین

ســازمان در منطقه ،اقدام به فعالیت در حوزه
مسئولیت اجتماعی پرداخته است .مسئولیت
اجتماعی  در دو ســطح میتواند صورت گیرد،
مســئولیت اجتماعی شــرکتها و بنگاههای
اقتصادی که زیــر نظر منطقــه آزاد فعالیت
میکننــدودیگریمســئولیتاجتماعیخود
سازمانمنطقهآزاددرقبالکارکنانومشتریان
اســت تا بتواند به مســئولیت اجتماعی خود
در حوزه ســازمان ،مشــتریان ،محیطزیست
و جامعــه محلی عمل کند .خود ســازمان باید
پیشقدم انجام مســئولیت اجتماعی باشد که
زیرمجموعههــای آن به تبعیت از ســازمان،
بتوان مسئولیت اجتماعی خود را در حوزههای
مربوطهبهانجامبرسانند.
مطالعهای را که موسسه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی دانشــگاه تهران با تیم حرفهای برای
ســازمان منطقــه آزاد در حوزه مســئولیت
اجتماعیشرکتیدردستانجامدارد،درنهایت
بــه فهرســتی از اقدامات مشــخص در همه
حوزههای موردتوجه مسئولیت اجتماعی اعم
از جامعه محلی ،ساختار ســازمان ،مشتریان و
محیطزیستمنجرخواهدشدتاسنجهایبرای
اندازهگیری نیازها وضعیت موجود و اقدامات
الزم برای رســیدن به وضعیت مطلوب وجود
داشته باشــد .خروجی نهایی سندی مسئولیت
اجتماعــی منطقه آزاد چابهار اســت شــامل
مجموعه از اقدامات و فعالیتهایی است که به
ارتقاء اهداف مدنظــر در جامعه محلی و پیوند
توسعهاقتصادیباتوسعهاجتماعیمنجرخواهد
شد .اینســندضمانتاجراییداشتهوگزارش
فعالیتهــای آن در پایان هرســال بهصورت
گزارش ساالنه مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد
چابهاردردسترسهمگانخواهدبود.

ئولیت اجتماعی

مس

آغاز به کار دبیرستان دانا و توانا وابسته به دانشگاه بینالمللی

منطقه آزاد تنها به مدرسهسازی اکتفا نمیکند

ارتقاءکیفیتآموزش
گاماولتوسعه
چابهار در کنار شــهرتهای نیکویش ،چند اشکال مشــهور هم دارد و از جمله اینکه
بیمدرسهترین شهر ایران شــناخته میشود .شهری که رشد جمعیت دانشآموزی آن
 105درصد است ،در استانی که بیشترین رشد این شاخص را داراست؛ بندری مهاجرپذیر
که سرانه آموزشــی موجود آن جوابگوی نیاز کودکان و نوجوانانش نیست .سرانه فضای
آموزشیدرشهرستانچابهارکمترازدومترثبتشدهکهپایینترینعدداینشاخصدر
سطح کشور است .این کاستی به معنای افت کیفیت آموزش ،فاصله گرفتن دانشآموزان
چابهاری از همکالسان خود در ســایر مناطق و در یک کالم بیعدالتی در آموزش است
که امروزه ثابت شده یکی از مهمترین دالیل عقبماندگی یا پیشتازی مناطق در جلب
و جذب ثروتهای انســانی و مادی است .به عبارت ســاده ،اگر عدالت آموزشی برقرار
نباشد ،به طور طبیعی اســتعدادهای نوجوانان منطقه شناخته نمیشود و همین نقصان
در نیروی انسانی با سواد ،امر توسعه را با مشکالت عدیده مواجه میسازد .اینجاست که
سازمانمنطقهآزادچابهار،کهدرذاتخودسازمانیتوسعهگراویادگیرندهاستویکیاز
اهدافش توسعه منطقه بوده ،برای نوسازی و بهسازی مدارس سطح شهرستان پیشقدم
میشودتااینمحرومیتازچهرهچابهارزدودهشود.
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وضعیــت ســرانه فضای
آموزشی در استان سیستان و
بلوچســتان اصال مطلوب
واقعیتهایتلخ نیست و این استان رکورددار
پایینتریــن ســرانه فضای
آموزشــی کشور اســت .این
نکتــهای اســت کــه مهــراهلل
رخشانیمهر،رئیسســازماننوسازی،توسعهوتجهیز
مدارس کشور در گردهمایی خیرین مدرسهساز به آن
اشار میکند .رخشــانیمهر ضمن بیان این مطلب گفته
است«:سرانهاستانداردفضایآموزشی 8/39مترمربع
است .سرانه متوســط فضای آموزشی در کشور 5/18
مترمربع اســت که در حال حاضر حدود  11استان زیر
خطمیانگینقراردارند».شایدبرایخیلیهاغیرقابلباور
باشــدکهدرفهرستاســتانهایفقیرازلحاظکالس
درس ،در کنــار نام مناطق محرومی مانند سیســتان و
بلوچستان ،خراسان شمالی ،کرمان و قم ،نام استانهای
البرز ،گیالن ،گلســتان و آذربایجان غربی هم به چشم
میخورد و از این عجیبتر اینکه ســه استان ثروتمند
تهران ،خوزستان و خراسان رضوی هم زیر خط میانگین
فضایآموزشیکشورقراردارند .
اما شــاید مهمتر از کمبود کالس درس و آزمایشگاه
و زمین ورزش ،خأل دیگری باشــد کــه از زبانعلیرضا
نخعی ،مدیرکل آموزش و پروش سیستان و بلوچستان

معرفی شــده و عمق نابرابری در حیطه ســوادآموزی
را عیــان میکند« :میانگین کشــوری بــه ازای هر۱۲
دانشآموز یک معلم اســت اما در این استان بهازای هر
 ۱۸دانشآموز ،یک معلم وجود دارد ».متولی آموزش و
پرورش در سیستان و بلوچستان این را هم گفته که در ۶
سال اخیر افزون بر  ۱۳هزار نفر جذب آموزشوپرورش
استان شــدهاند اما ۱۲هزار و ۶۰۰معلم دیگر هم باید به
مدارس این استان بیایند تا شاخص تعداد دانشآموز به
معلممتعادلوبهمیانگینکشورنزدیکشود .
این را هم باید ذکر کــرد که وضعیت آموزش آنقدر
نامساعد است که مولوی عبدالحمید ،دستور دادهاند در
روستاها و نقاطی که مدرسه وجود ندارد ،مردم خانهها و
مساجد را با رعایت موازین شرعی جهت تعلیم و تربیت
دراختیارآموزش وپرورشقراربدهند.
همانگونهکهدیدیمسیستان
و بلوچستان در سرانه فضای
آموزشی و نســبت معلم به
و باز هم تلخ
دانشآموز ،جزء استانهای
محــروم یــا بهتــر بگوییم
محرومترین استانهای کشور
است .داســتانامابههمینجاختم
نمیشود و شهرســتان چابهار در سیستان و بلوچستان
همانحکماستاندرکلکشوررادارد .یعنیدرمیانهمه
شهرستانهای سیستان و بلوچستان ،چابهار فقیرترین
شهرستاندرفضایآموزشیاست .
این وضعیــت نامطلوب صــدای وکالی ملت را هم
درآورده تا جایی کــه عبدالغفور ایراننژاد در گفتوگو
با خبرگزاری تسنیم میگوید« :سرانه فضای آموزشی
درشهرســتانچابهارکهیکمترو 87سانتیمترمربع
اســت که نســبت به میانگین پنجمتر و 87سانتیمتر
در کشــور کمترین میزان را دارد و این در حالی اســت
که این شاخص در خود شــهر چابهار از این نیز پایینتر
است به کمتر از 50سانتیمتر میرسد .درمجموع بیش
از 70هــزار دانشآموز در هــزار و 450کالس درس
شهرستان چابهار مشــغول به تحصیل هستند که برای
رســیدن به ســرانه میانگین فضای آموزشی کشوری
بیش از 2هزار کالس درس جدید و حدود دو هزار معلم
نیاز اســت ».نماینده مردم چابهار به نکته مهم دیگری
هماشــارهمیکندکهروشــنمیکندمشکلفضاهای
آموزشــی در چابهار تا چه میزان جدی است« :به دلیل
جذابیتهای تجاری ،گردشــگری و کیفیت آب و هوا،
چابهار یکی از مهاجر پذیرترین مراکز جمعیتی است و
درسالتحصیلیجدیدبیشاز7هزاردانشآموزنسبت
بهپارسالبهمدارساینشهرستاناضافه شدهاست».
روشــن اســت که بار این حجم از کمبودها را وزارت
آموزش و پرورش نمیتواند به تنهایی به دوش بکشــد
و ارتقای شاخصهای آموزشــی در چابهار همت همه
صاحبانسرمایهاعمازخصوصیودولتیرامیطلبد .
ایراننژاد میگویــد« :با توجه بــه محدودیتهای
دولتی از ســرمایهگذاران صنایع مختلف ملی در حوزه
ســواحل مکران بهویژه مجتمعهای فوالد و پتروشیمی

انتظار میرود برای ســاخت حداقل  700کالس درس
جدید ،تامین تجهیزات سرمایشــی ،نوســازی و تعمیر
مدارس همــت کنند تا بخشــی از مشــکالت در این
حوزه آموزشی مرتفع شــود  ».این نماینده مجلس یک
خواســته دیگر هم دارد« :با توجه به کمبودهای عمقی
آموزشی در بلوچســتان ،باید هرچه سریعتر اداره کل
آموزشوپرورش جنوب اســتان بــه مرکزیت چابهار
تأسیس شود چرا که تنها در شهرستانهای چابهار ،نیک
شــهر ،کنارک و قصرقند با کمبود 3هزار معلم و بیش از
پنجهزارو 700کالسدرسجدیدمواجههستیم».
حســن نــوروزی ،معاون
مدیرکل و مدیــر آموزش و
پرورش شهرستان چابهار در
شمایوضعیت
فضاهایآموزشی سخنانی ،وضعیت فضاهای
آموزشی شهرستان را چنین
ترســیم میکند« :رشد سریع
جمعیــت و بــه تبــع آن رشــد
حاشیهنشینی موجب شــده اکنون در چابهار  6مدرسه
استیجاری داشــته باشــیم که همگی آنها در مناطق
حاشیهنشین واقع شده اســت .در فضاهای استیجاری و
برخی فضاهای آموزشــی ملکی شــهر با تراکم باالی
دانشآموز ،گاه با  45نفر در یــک کالس درس مواجه
هســتیم ».وی در ادامه به وضعیت نامطلوب مدارس
اشــارهوتصریحمیکند«:عالوهبرفضایاستیجاریکه
هیچکدامکیفیتمطلوبیازنظرساختوسازندارد،مادر
شــهر 5فضای تخریبی با  40درس و در روستا 9فضای
آموزشیبا 37کالسدرسداریم،اینفضاهاکهجمع ًابه
 77کالس درس میرســد بــه دلیل قدیمــی بودن و
وضعیــت آب و هوایی ،تخریب شــده کــه احتیاج به
بازسازیکاملدارد».
پایین بودن شــاخص سرانه
فضای آموزشــی در چابهار و
درخواستهای مکرر مردم،
نهضت
ائمــه جمعــه و جماعت،
مدرسهسازی
معتمدین محلی و ...ســبب
شــد تا ســازمان منطقه آزاد
موضوع را در دستور کار قرار دهد و
پسازبررســیجوانبمختلف،مدرسهسازیوتوسعه
کمی و کیفی شاخصهای آموزشی در چابهار را به عنوان
یک مسئولیت برای خود تعریف و تبیین نماید( .گزارش
تفصیلیایناقدامدرشمارهاولنشریهمنتشرشدهاست).
حال برخی از آن برنامهریزیها و تالشها به ثمر نشسته
کهتحسینهمگانیرادرپیداشتهاست .براینمونهمدیر
آموزشوپرورشچابهارمیگوید«:منطقهآزادچابهاربا
درک  خالهای آموزشــی در چابهار بعــد یک وقفه در
مدرسهســازی به کمک آموزش و پرورش آمده و در
قراردادی با سازمان تجهیز و نوسازی مدارس ،احداث
پنج مدرسه را در شهر چابهار و روستای تیس تقبل کرده
است».
نوروزی در ادامه ،دیگر کمکهای ســازمان را چنین
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مدیر آموزش و
پرورش چابهار :
ما  ردیف اعتباری برای
برگزاری دورههای
ضمن خدمت و ارتقای
دانش معلمین نداریم .
خوشبختانه منطقه
آزاد چابهار در این
مورد هم به کمک ما
آمده و دورههای ضمن
خدمت و دانشافزایی
را نهتنها برای معلمان
چابهار بلکه کل منطقه
بلوچستان با هزینه
خودش برگزار کرده
است
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پی ریزی ساختمان مدرسه تیس

تالشهای سازمان
برای ارتقای وضعیت
آموزش به ساخت
مدرسه و برگزاری
دورههای آموزشی
برای معلمان خالصه
نمیشود .اعطای
بورسیه   50درصدی
به دانشآموزان
پذیرفته شده در
دبیرستان «دانا و توانا»،
از دیگر اقداماتی است
که میتواند عالوه
بر رضایتآفرینی
برای دانشآموزان
مستعد ،گام دیگری
برای نزدیکشدن به
عدالت آموزشی به
حساب بیاید
28

مجله داخلی

برمیشمرد« :همزمان با توسعه کمی فضای آموزشی،
توســعهکیفیآموزش هــمبایدمدنظرباشــدوحتی
بیشتر به آن بها داده شود؛ ما مثل مدرسهسازی ،ردیف
اعتباری برای برگــزاری دورههــای ضمن خدمت و
ارتقای دانش معلمین نداریــم و نیاز به همراهی داریم .
خوشبختانه منطقه آزاد چابهار در این مورد هم به کمک
ماآمدهودورههایضمنخدمتودانشافزاییرانهتنها
برای معلمان چابهار بلکه کل منطقه بلوچستان با هزینه
خودش برگزار کرده اســت .تنها در یکی از این دوره با
هزینه  150میلیون تومانی سازمان ،یک هفته معلمین
بلوچستان به چابهار آمدند و دورههای ضمن خدمت را
به تجربیات خود افزودند .خوشبختانه در سال گذشته با
حمایتمنطقــهآزادچابهاروبرخیمدارسغیردولتی
 107دوره ضمن خدمــت را برای معلمــان چابهار و
بلوچستانبرگزارکردیم».
مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد میگویــد کمکهــای
منطقه به ارتقــای کیفیت
ارادهغیرقابل
آموزش در شهرستان ،یک
توقف
برنامه ادامهدار خواهد بود:
«حجم نیــاز چابهار به احداث
مــدارس در پایههــای گوناگون
بســیار زیاد است و سازمان نوســازی مدارس ایران با
همکاریانجمنخیرینمدرسهسازکارهایبسیارخوبی
را در این منطقه آغاز کرده اســت .سازمان منطقه آزاد
چابهار نیز با آنها هممســیر شده اســت تا وضعیت
آموزشــی در مدارس بهبود یابد و عملکرد مناسبتر
تحصیلــی را برای دانشآموزان در اینشهرســتان به
همراهداشتهباشد».
عبدالرحیمکردیدرتشریحراهکارهایبهبودکیفیت
آموزش در سطح شهرســتان چابهار میگوید« :طبق
بررسیهای به عمل آمده ،یکی از راهکارهای موثر این
اســتکهدرراستایعملبهتعهداتومسئولیتهای
اجتماعی ،شرکتهایی که قرار اســت در منطقه آزاد
اســتقرار یابند در کار احداث و بهبود وضعیت مدارس
وارد شده و به ســازمان منطقه آزاد ،آموزش و پرورش
و سازمان نوســازی مدارس یاری دهند ».این در واقع
راهبرد جدید ســازمان منطقه آزاد چابهــار و برآمده
از نتایج مطالعاتی اســت که موسســه تحقیقات علوم
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اجتماعی دانشگاه تهران به سفارش سازمان انجام داده
اســت .در این مطالعات هم مســئولیتهای اجتماعی
منطقه آزاد چابهار احصا شــده اســت و هم مسئولیت
اجتماعی شــرکتهایی که از امتیاز استقرار در منطقه
بهرهمند میشــوند .عبدالرحیم کردی این را هم گفته
که« :تکمیل مدارسی که کار ســاخت یا نوسازی آنها
با پیشــرفت فیزیکی بیشــتری همراه بوده در اولویت
تخصیص بودجه از سوی شــرکتها و سازمان مناطق
آزادقرارمیگیرند».
سرپرســتمعاونتفرهنگی،اجتماعیوگردشگری
منطقه آزاد چابهار نیز با اشــاره به اقدامات ســازمان
میگوید« :در قرارداد ما با ســازمان نوسازی مدارس
برای ســاخت 5مدرسه در چابهار ،دو مدرسه مشخصا
در روســتای تیس ســاخته میشــود ».به گفته بلوچ
عملیات احداث یکی از این مــدارس که یک پروژه 12
کالسه است ،بهمنماه  96آغاز شده و حدود  30درصد
پیشرفت فیزیکی داشته و انشااهلل تا مهر بهبهرهبرداری
میرسد  .معاونســازمانادامهمیدهد«:ساختچهار
مدرسهدیگرنیزکهیکیدرروستایتیسوبقیهدرشهر
چابهار قرار  دارند بهتدریج آغاز میشود و ما مطمئنا به
تمامی تعهدات خود عمل میکنیم؛ تاکنون 500میلیون
تومان برای ســاخت این مدارس از حسابهای منطقه
آزاد پرداخت شده و حدود یک میلیارد تومان نیز امسال
پرداخت میشود .عالوهبر ساخت مدارس ما همچنان
طرح دانشافزایی معلمــان را هم در بودجه پیشبینی
کردیم و همچنان با اعتقاد بــه اینکه موظف به کمک
به رشد و توسعه سرزمین اصلی و جوامع محلی هستیم،
پیشمیرویم».
تالشهای ســازمان برای ارتقای وضعیت آموزش
بهســاخت مدرســهوبرگزاریدورههایآموزشــی
برای معلمان خالصه نمیشــود .اعطای بورســیه  50
درصدی به دانشآموزان پذیرفته شــده در دبیرستان
«دانا و توانا» ،از دیگر اقداماتی است که میتواند عالوه بر
رضایتآفرینیبرایدانشآموزانمستعد،گامدیگری
برای نزدیکشدن به عدالت آموزشی به حساب بیاید .
این خبر را مدیرعامل ســازمان در حاشــیه برگزاری
آزمونورودیدبيرستاندانشگاه(پنجشنبه ١٧خرداد)
عنوان کرد و گفت« :ســازمان منطقــه آزاد ٥٠درصد
كمك هزينه تحصيلی قبول شدگان دبيرستان دانشگاه
منطقهآزادچابهاررابرعهدهمیگيرد».
تالشســازمانمنطقهآزاد
چابهار بــرای ارتقای کیفیت
آموزشی و محرومیتزدایی
سخنآخر
را میتــوان گامهای جدی و
موثر در عمل به مســئولیت
اجتماعی شرکتها تلقی کرد .
این منشور وجوه دیگری هم دارد
که بهبود شاخص سالمت ،تامین آب آشامیدنی سالم،
افزایش سرانه ورزشی و آموزشی ،کیفیسازی بهداشت
و درمان و ...از مهمترین آنهاســت و همگی در دستور
کارسازمانمنطقهآزادقراردارد .

با اهدای دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستانهای چابهار

امدادرسانی،سرعتمیگیرد

ئولیت اجتماعی

مس

اینجا چابهار است؛ بندری که نقطه ترانزیتی  24کشور جهان محســوب میشود .تنها بندر اقیانوسی کشور با موقعیتی استراتژیک که
بسیاری از کشورهای جهان برای حضور مستمر در آن با هم رقابت میکنند .روزی هند از عزم خود برای سرمایهگذاری و مشارکت سخن
میگوید ،روزی دیگر چینیها تحلیلش میکنند و روز دیگر افغانستانیها میخواهند سهمی از آیندهاش داشته باشند ...اما درست در
شرایطی که انتظار میرود ساکنان این سرزمین از شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبی برخوردار اشند ،وضعیت نه چندان مطلوبشان و
مطالبات انباشتهشان ،خودنمایی میکند .وضیعتی که فقر اقتصادی ،حاشیهنشینی ،بیکاری ،وضعیت نامطلوب آب آشامیدنی و شرایط
نامطلوب پزشکی بخشی از وجوهش است .برای نمونه آمار حکایت از آن دارد که چابهار از پایینترین شاخص تختبیمارستانی در کشور
به ازای جمعیت برخوردار است .برای درک وضعیت شرایط نامطلوب درمانی چابهار ،تنها الزم است تا به این نکته توجه شود که بندر 280
هزار نفری چابهار ،تنها یک بیمارستان  158تختخوابی به نام امام علی(ع) دارد که این بیماستان فرسوده عالوه بر ارائه خدمات به مردم
چابهار ،ناچاراست تا به  600هزار نفر از مردم شهرستانهای همجوار چابهار هم کمک کند چرا که اینبیمارستان تنها بیمارستان نسبت ًا
مجهز منطقه جنوب بلوچستان ،از جمله نیکشهر ،قصرقند ،سرباز ،کنارک و حتی جاسک است.

وجود محرومیتهای پزشــکی در چابهار موجب
شــد تا بار دیگر منطقــه آزاد چابهار در نخســتین
روزهــای آغازین ســال  97با اهدای دو دســتگاه
آمبوالنس مجهز به آیســییو گامهای جدی را در
بهبود وضعیت سالمت مردم منطقه بردارد و عیدانه
خوبی به مــردم منطقه بدهــد .آمبوالنس مجهز به
آیسییو در شــرایطی که فاصله شــهرها تا مرکز
بسیار زیاد اســت و تعداد زیادی از بیماران در طول
مســیر ،جان خود را ازدست میدادند ،یک ضرورت
محسوب میشــود .این نکته ،مورد اشاره مدیرعامل
ســازمان هم قرارگرفت .عبدالرحیم کردی با اشاره
به ضرورت کمــک به درمان مردم منطقه ،گفت« :از
آنجاییکه بیمارســتان 158تختخوابی چابهار باید
به جمعیت باالیی از شهر و روســتاهای چابهار گاها
با فاصلههــای  100کیلومتر به باال خدمترســانی
میکند با اهدای این دو دســتگاه آمبوالنس ســعی
کردیم این بیمارســتان را در عمل به وظایفش یاری
کنیم ».وی در حاشــیه عیــادت از بیماران و تبریک
عید گفتن به کارکنان بیمارستان امام علی(ع) افزود:
«اعتباری که ما برای خرید این دو آمبوالنس هزینه
کردیم حدود یک میلیارد و صد میلیون تومان است
که البته هردو بهروزترین امکانات را داشــته و مجهز
به آیسییو است».
البتــه اهدای دو دســتگاه
آمبوالنس مجهز ،تنها اقدام
مســئوالنه منطقــه آزاد
ساخت
چابهار نیســت .خبرمهم
بیمارستان
دیگــری کــه کام مردم
چابهار را شیرین کرد این بود
که منطقــه آزاد تصمیم گرفته

است تا یک بیمارســتان  540تختخوابی را احداث
کند .مدیر عامل منطقه آزاد چابهار به ضرورت عمل
به مســئولیت اجتماعی منطقه آزاد اشاره و تصریح
کرد« :ســازمان برخوردار در شهر راهبردی چابهار
باید به مســئولیتهای اجتماعی خودعمل کنند به
همین دلیل منطقه آزاد در چندیــن نوبت به تجهیز
بیمارستان اقدام کرده است همچنان که در اولین گام
این ســازمان حدود یکســال پیش بــا همکاری و
حمایت مالی خــود بزرگترین آیســییو جنوب
شرق کشــور را در این بیمارســتان به بهرهبرداری
رساند».
وی در ادامه افــزود« :از آنجاییکه بیمارســتان
 158تختخوابــی چابهــار باید به جمعیــت باالیی
خدمترســانی کند مجوز احداث یک بیمارســتان
 540تختخوابــی برای چابهار اخذ شــده و عملیات
اجرایی این بیمارســتان با توافق وزارت بهداشت در
منطقــه آزاد چابهارآغاز می شــود15 .هکتار زمین
در پیکــره کارگاهی منطقــه آزاد چابهار که بهترین
نقطه منطقه و مشــرفبه شهر اســت برای احداث
بیمارستان اختصاص یافته اســت و این بیمارستان
انشــاءاهلل در همین نیمه اول سال جاری کلنگزنی
خواهد شــد .دســتور احــداث بیمارســتان 540
تختخوابی چابهار دیماه  94توســط وزیر بهداشت
صادر شــد اما تا بهامروز به دلیل اختالفها بر ســر
جانمایــی هنوز عملیــات اجرایی آن آغاز نشــده و
درحالی است که چابهار و بیمارستان فعلیاش با 100
درصد ضریب اشــغال تخت ،به احداث بیمارستان
جدید نیاز فوری دارد».
گفتنی اســت به محض انتشــار ایــن خبر،جمعی
از مــردم چابهار در پیامــی که بــر روی کانالها و
وبســایتهای محلی منتشرشــده از ســازمان
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از آنجاییکه بیمارستان
 158تختخوابی
چابهار باید به جمعیت
باالیی خدمترسانی
کند ،مجوز احداث
یک بیمارستان 540
تختخوابی برای چابهار
اخذ شده و عملیات
اجرایی این بیمارستان
با توافق وزارت
بهداشت در منطقه آزاد
چابهارآغاز می شود
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بزرگزاده ،مدیر غذا،
دارو و سالمت :سازمان
منطقه آزاد چابهار
آمادگی الزم برای
مشارکت در افزایش
تختهای بیمارستانی
چابهار را دارد و به
همین منظور زمین
مورد نیاز برای احداث
بیمارستان 540
تختخوابی را بصورت
رایگان اهدا میکند

منطقــه آزاد بــرای اهــدای آمبوالنسهای مجهز
تشــکر کردند و وجود محرومیتهای پزشــکی در
چابهار موجب شــد تا بار دیگر منطقــه آزاد چابهار
در نخستین روزهای آغازین ســال  97با اهدای دو
دستگاه آمبوالنس مجهز به آیسییو گامهای جدی
را در بهبود وضعیت ســامت مردم منطقه بردارد و
عیدانه خوبی به مردم منطقه بدهد .آمبوالنس مجهز
به آیسییو در شــرایطی که فاصله شهرها تا مرکز
بسیار زیاد اســت و تعداد زیادی از بیماران در طول
مســیر ،جان خود را ازدست میدادند ،یک ضرورت
محسوب میشــود .این نکته ،مورد اشاره مدیرعامل
ســازمان هم قرارگرفت .عبدالرحیم کردی با اشاره
به ضرورت کمــک به درمان مردم منطقه ،گفت« :از
آنجاییکه بیمارســتان 158تختخوابی چابهار باید
به جمعیت باالیی از شهر و روســتاهای چابهار گاها
با فاصلههــای  100کیلومتر به باال خدمترســانی
میکند با اهدای این دو دســتگاه آمبوالنس ســعی
کردیم این بیمارســتان را در عمل به وظایفش یاری
کنیم ».وی در حاشــیه عیــادت از بیماران و تبریک
عید گفتن به کارکنان بیمارستان امام علی(ع) افزود:
«اعتباری که ما برای خرید این دو آمبوالنس هزینه
کردیم حدود یک میلیارد و صد میلیون تومان است
که البته هردو بهروزترین امکانات را داشــته و مجهز
به آیسییو است».
سازمان منطقه آزاد چابهار
همــواره پیشــگام کمک به
پیشگامدرکمک مردم منطقه بوده است.این
نکتــه را ســعید علــی
بهمردم
بزرگزاده ،مدیر غذا ،دارو
و سالمت سازمان نیز مورد
تاکیــد قــرار مــی دهــد .وی
گفت«:این ســازمان در طول دو ســال گذشــته با
کمکهای میلیــاردی برای ارتقای شــاخصهای
بهداشت ودرمان شهرستان چابهار سهم مناسبی در
سالمت مردم محروم این دیار داشته است».
وی در ادامه افزود «:تجهیز بخش  icuبیمارســتان
امام علــی (ع) چابهار بــه ارزش  15میلیارد ریال از
اقدامات شایسته و قابل تحسین سازمان منطقه آزاد
آمبوالنسهای اهدای سال 1397
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چابهار در زمینه بهداشت و سالمت مردم این منطقه
اســت.اهدای دو دســتگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر
مجهز به  icuبه ارزش  200هزار یورو ،مشارکت در
کنترل بیماری ماالریا و واریز  2میلیارد و  500میلیون
ریال به حســاب وزارت بهداشــت و درمان از دیگر
اقدامات و کمک های منطقه آزاد چابهار بوده است».
بــزرگزاده تصریح کرد« :ســازمان منطقه آزاد
چابهار آمادگــی الزم برای مشــارکت در افزایش
تختهــای بیمارســتانی این شهرســتان را دارد و
به همیــن منظور زمین مــورد نیاز بــرای احداث
بیمارستان  540تختخوابی چابهار را بصورت رایگان
اهدا میکنــد و برنامهریزی الزم برای اختصاص 20
میلیارد ریال در ســال جاری به منظور ساخت مرکز
آنژیوگرافی در منطقه آزاد چابهار انجام شده است».
وی صدور مجوز و ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران
بخش خصوصی برای ایجاد  petاســکن ،تخصیص
بودجه برای ایجاد دو مرکز جامع ســامت و احداث
مرکز اورژانس و صدور مجــوز به بخش خصوصی
برای ایجاد آزمایشــگاه  gmoرا از دیگر اقدامات در
حوزه بهداشــت و درمان چابهار توسط منطقه آزاد
عنوان کرد.
مدیر غذا ،دارو و ســامت ســازمان منطقه آزاد
چابهار گفت« :آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی،
آرایشــی و بهداشــتی منطقه آزاد چابهار بهعنوان
بزرگتریــن آزمایشــگاه مرجع جنوب سیســتان
وبلوچســتان به امکانات روز تجهیز شــده اســت .
سازمان منطقه آزاد چابهار آمادگی الزم برای ایجاد
شهرک ســامت ،تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات
درمانی و پاراکلینیک توسط بخش خصوصی را دارد
و همکاری و تسهیالت الزم را در این باره ارائه خواهد
کرد .ســازمان منطقه آزاد چابهــار در کنار کارهای
تجاری ،اقتصــادی و کارگاههای بــزرگ و کوچک
تولیــدی اقدامــات الزم را برای کمــک به مناطق
همجوار در حوزه بهداشت و درمان انجام داده است
که میتواند بخشی از مشکالت مردم را مرتفع کند».
تالش سازمان منطقه آزاد
چابهار معطــوف به درمان
اهتمام
نشد بلکه برنامه منجسمی
درکنترل
را برای پیشگیری تدارک
بیماریهای
دید تــا از میــزان ابتال به
غیرواگیر
بیماری بکاهد و با غربالگری
به موقع بتواند فرد را آگاه کند تا
تبعــات بیماری ،متوجــه فرد نشــود .مهمتر اینکه
پیشگیری به مراتب ارزانتر بوده و هزینه کمتری را
به سیستم درمانی کشور تحمیل میکند .غربالگری
افراد ازنظر میزان قند ،فشارخون میتواند مانع بروز
سکته قلبی ،مغزی و دیابت شود .به همین منظور در
نمایشــگاهی به مناسبت هفته ملی ســامت که با
حضور مدیرعامل سازمان ،نماینده ولیفقیه در امور
اهل سنت ،معاون اســتاندار و فرماندار ویژه و جمعی

از مســئوالن شهرســتان چابهار در منطقه آزاد طی
آئینی آغاز به کارکرد؛ مراجعان مورد آزمایش قرار
گرفتنــد .مدیر غذا ،دارو و ســامت ســازمان به
اقدامات صورت گرفته اشــاره کــرد و گفت« :طرح
خطرســنجی بیماریهای غیرواگیر (ســکته قلبی،
عروقی) با مشــارکت و همکاری شــبکه بهداشت و
درمان شهرســتان چابهار انجام شد .این طرح هفته
گذشته به مدت ســه روز در پایگاه مستقر در مکان
مدیریــت غذا ،دارو و ســامت ســازمان صورت
گرفت ».البته ســازمان منطقه ازاد این غربالگری را
برای صد نفر از همکاران سازمان منطقه ازاد هم انجام
داد و به کارمندانی که شــرایط  نامطلوبی داشــتند
کارت خطرســنجی در اختیار همکاران قرار داد تا در
صورت نیاز تحت درمان قرار بگیرند.

سازمان منطقه آزاد تالش
میکند تا طالیهدار و پیشگام
در رفع مشــکالت مردم
سخنآخر
چابهار باشــد تا بــه این
ترتیب بتواند گامی جدی
را در محرومیتزدایــی
بردارد .به این ترتیب ســازمان
منطقه آزاد خواهد توانســت به اهــداف عالیه خود
دســت یابد و در جهت رسیدن به اســتانداردهای
جهانی حرکت کند .دراین صــورت چابهار با وجود
برخورداری ازجایگاه استراتژیک قادر خواهد بود در
مورد شــاخصهای ســامت و زندگی واقتصادی
ارتقای خوبــی را تجربه کند و از شــرایط نه چندان
مطلوب فاصله بگیرد.

آمبوالنسهای اهدای سال 1378

این تصویر متعلق به سوم مهرماه سال  1378است؛ روزهایی که سیاستهای اصالحی دولت کمکم رخ عیان
میکرد و اقتصاد ایران در حال تجربه رونق پس از یک دوره ثبات بود .در آن ســالها ،مناطق آزاد به شکل
جدیتری بهعنوان ابزارهای کارآمد برای مدیریت اقتصاد ملی شناســایی شدند و بنابراین دولت و مجلس
تالش میکردند مشکالت ساختاری مانند کمبود زیرساخت و مسکوت بودن قوانین در حوزه مناطق آزاد را
جبران کنند .تصویب و ابالغ قانون جذب ســرمایه خارجی را شاید بتوان مهمترین دستاورد آن ایام عنوان
کرد.
به این ترتیب مناطق آزاد سهگانه چابهار ،قشــم و کیش تحرکی دوچندان پیدا کردند .در این میان ،آشتی
مناطق با محیط پیرامونی هم در دســتور کار قرار گرفت و به این ترتیب نخستین قدمها برای توانمندسازی
جامعه محلی برداشته شد .در قشم ،روستاهای مطرود برای نخستینبار شناسایی شدند ،در کیش حفاظت
از میراث تاریخی مد نظر قرار گرفت و در منطقه آزاد چابهار هم ،کمک به مراکز درمانی و مراکز آموزشی بندر
چابهار هدفگذاری شد که در نتیجه آن ،سازمان به ساخت چند باب مدرسه اقدام کرد .اعطای یک دستگاه
آمبوالنس به بیمارستان چابهار نیز اقدام دیگری بود که امروز میتوان بهعنوان نخستین گامها برای عمل به
مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار تلقیاش کرد.
حال و دو دهه پس از آن روزها ،مسئولیت اجتماعی به یکی از وجوه فعالیت مناطق آزاد و بهویژه منطقه آزاد
چابهار بدل شده است .این تصویر گویای تحوالت تاریخی در مواجهه با مفهوم مسئولیت اجتماعی است.

دوره جدید  -شماره سوم

31
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مس

کتابخانه سیار سازمان منطقه آزاد چابهار به روستای رمین رسید

کاروانی برای کتاب خوانهای رمین
کتابخوانترین روستای کشور ،افتخاری است که روســتای رمین منطقه آزاد چابهار،
بهنامخودثبتکردهاســت.عنوانیکهبادســتخالیوحداقلامکاناتبهدستآمده
است .روســتایی که انتظار میرفت به دلیل برخورداری از ساحل زیبا و اشتغال بیشتر
جمعیت 8هزار نفری ،به صیادی شهره شود تا اینکه آوازه این روستای ساحلی و زیبا با نام
کتابخوانترینروستایکشورثبتودرسراسرایرانمعروفشود.معرفیرمینبهعنوان
روستای دوستدار کتاب در گام نخســت ،مدیون عبدالحکیم بهار ،مدیر کتابخانه بهار
روستای رمین است که در  8کیلومتری شرق چابهار واقع شده است .در گام دوم ،مدیون
همراهی منطقه آزاد چابهار است که این بار نیز در راستای عمل به رسالت اجتماعی خود
تالشکردتاگامدیگریدربهبودشرایطاجتماعیمردممنطقهبردارد.
عبدالحکیم بهار را باید در
زمره مردان موفق دانست
داستانبهاربا
که با دست خالی به کمک
بچههایعاشق
مردم روســتا رفته است .
کتاب
بهــار یکــی از صیــادان
پیشــین منطقه رمین است
که بدون انتظار کمک از دولت،
در خانه کوچک و محقر خــود کتابخانه برپا کرد .به
گزارش «ایلنا» ،او در مورد دلیــل این اقدام گفت:
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«ســالها پیش تصمیم گرفتم چند جلــد کتاب از
کتابخانه شــخصی خودم به مدرسهای اهدا کنم .با
وجود اســتقبال دانشآموزان ،رئیس وقت مدرسه
اجازه توزیــع کتابها را نداد .تــاش و رایزنی هم
بیفایده بود .در نهایت مصمم شــدم در خانه خودم
در روستای رمین یک کتابخانه روستایی ایجاد کنم .
شور و نشــاط و عالقه کودکان و نوجوانان روستا مرا
برای گســترش این کتابخانه و ترویــج این کار در
سایر روستاها تشــویق میکرد .احداث کتابخانه از
یک اتاق کوچک  18متری که بخشی از خانهام بود،
شروع شــد و با پیگیریهای شــخصی و مشارکت
دوســتان ،آن را به یک کانکس  50متری رساندیم .
در ایــن فضای کوچک ،کارهای خوبــی در یکی دو
سال توانســتیم برای بچههای روســتا و مردم آن
انجام دهیم».
وی افزود« :روســتای رمین  8هــزار نفر جمعیت و
کتابخانه ما  600عضــو دارد .روزانه باید  40تا 50
نفر را پوشــش دهیم درحالی که فضای در اختیار ما
فقط  40تا  50متر اســت .به دلیل کافی نبودن فضا،

مجبوریم بچهها را دســتهبندی کنیم و برایشــان
محدودیت زمانی قائل شــویم تا چرخشی بتوانند از
کتابخانه اســتفاده کنند .اگر فضای ما بزرگتر باشد،
میتوانیم بچههای بیشــتر و فعالیتهای بیشتری
را پوشــش دهیم .بچههای اینجا تشنه کتابخوانی و
فعالیتهایی مثل قصهگویی ،نمایش و  ...هستند .اگر
شرایط برایشان فراهم شــود ،استعدادهای بزرگی
داریم .ایــن منطقه فقط یک شــعبه کانون پرورش
فکری دارد که در اندازه تــوان و ظرفیت خود فعال
و همین هم غنیمت اســت .وضعیت کتابخانههای
عمومی چندان مناســب نیســت و نهاد کتابخانهها
فعالیت چندانی اینجا ندارد و به نظر میرســد با تیم
اداری و در حد رفع مسئولیت به قضیه نگاه میکنند .
اگر عشق و عالقه در کار باشد ،میتوان خیلی کارها
کرد .بخشــی از درآمدهای شــهرداری براساس
قانون باید بــه کتابخانههای عمومی تخصیص داده
شــود .نهاد کتابخانهها با اســتفاده از همین بخش
میتوانــد انقالبی در حوزه کتابخوانــی راه بیندازد،
البته اگر همتی باشد».
وی در توصیف عالقه بچهها بــه کتابخوانی گفت:
«ظهرها که از ســر کار به خانه میرســم 20 ،بچه
در خانه منتظرند و میگوینــد زود ناهار بخور تا در
کتابخانه را باز کنی .نباید بگذاریم آتش این عشــق
و عالقه سرد شــود .اگر محدودیت زمانی تعیین و  
جمعههــا را تعطیل کنیم و  ...عــادت کتابخوانی در
بچهها شکل نمیگیرد ».بهار به انگیزه خود هم اشاره
و تصریح کرد« :ابتدا تصمیــم گرفتم کتابهایی را
که از زمان بچگی داشتم ،جمع و به بچههای نیازمند
کتاب اهدا کنــم .فکر میکردم  ۴۰تا  ۵۰جلد کتاب
داشته باشــم اما وقتی کتابها را از قفسهها بیرون

آوردم ،نزدیک  ۴۰۰جلد شــد .بخشی از خانهام را
قفسهبندی کردم و کتابها را در آن جا گذاشتم و به
بچهها گفتم میتوانند از این کتابها اســتفاده کنند .
در عرض دو ماه همه ایــن  ۴۰۰جلد کتاب خوانده
شد .با توجه به خوانده شــدن همه کتابها تصمیم
به گســترش کارهایمان گرفتم ،بنابراین از بیرون
کتاب تهیه کردم .همچنیــن کمپین بچههای حامی
و شــورای کتاب کودک برای ما کتاب فرســتادند
و به این ترتیب تعــداد کتابهایمان در عرض یک
ســال  3برابر شــد .بهدلیل افزایش کتابها دیگر
اتاق خانهام جوابگوی نیاز بچههــا نبود و به فضای
بیشتری نیاز داشتیم؛ مغازهای اجاره کردم اما بعد از
یک سال صاحب مغازه گفت نمیشود اینجا بمانید .
دوباره کتابخانه به خانهام برگشــت تا اینکه در سال
 ۱۳۹۳وزارت ارشــاد جشنواره روســتاها و عشایر
دوستدار کتاب را برگزار کرد .در آن زمان نزدیک
به  ۸۰روستا طرحهای خود را ارائه دادند و ما نیز از
روستای رمین طرح خود را ارائه دادیم که طرحمان
جزو  ۱۰طرح برتر در این جشنواره شد .طرح ما این
بود که میتوان کتابخوانی را از یک خانه ساده که
چیزی ندارد و با  ۱۰۰جلد کتاب شــروع کرد .این
طرح در سال  ۹۳برگزیده شد .برنامههای ما ادامه
داشت و در سال  ۹۴روستای رمین بهدلیل استمرار
فعالیتش و طرح کتابخوانی سیار در لنج دوباره در
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب برگزیده
شد .در سال  ۹۵نیز در جشــنواره جام باشگاههای
کتابخوانــی را راهاندازی کرد که مــا با همکاری
بچههای روســتا  8باشــگاه با  ۱۱۲عضو راهاندازی
کردیم کــه همه این بچههــا توانســتند به عنوان
برگزیده انتخاب شوند».
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کتابدار روستای رمین:
اصوال منطقه آزاد
میخواهد در برنامههای
فرهنگی حضور جدی
و محکمی داشته باشد
و فکر میکنم در آینده
گامهای بزرگتری
در این حوزه بردارد .
درحال حاضر نیز به
ما قول دادهاند تا در
برگزاری یک جشن
کتاب در استان سیستان
و بلوچستان که با
محوریت روستای رمین
برگزار میشود ،با ما
همکاری داشته باشند
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آموزگار :در موارد
زیادی دیده شده
که مسئوالن اصال
دغدغه چنین کارهایی
ندارند ،مخصوصا
جایی که بیشتر هدف
فعالیتهای اقتصادی
باشد اما تجربه من
در مورد منطقه آزاد
چابهار تجربه متفاوتی
بود .احساس کردم که
مسئوالن این سازمان
به موضوع عالقه نشان
میدهند

اما داســتان راهاندازی
کتابخانه در رمین به پایان
نرســید .بهار عزم خود را
رسالتاجتماعی جــزم کرد تــا این طرح
نوین را در سایر روستاها
اجــرا کند .در این مســیر
منطقــه آزاد چابهار به یاری او
شــتافت .بهار در توصیف همیــاری منطقه آزاد
چابهار گفت« :هرچــه کتاب در کتابخانه داریم به
صورت غیردولتی تهیه شــده است؛ یا خود ما تهیه
کردهایم یا با مشــارکت مردمی و اطالعرسانی در
شــبکههای مجازی به دســت ما رسیده است که
بیشتر یا حضوری یا از طریق پست به اینجا ارسال
شــدهاند .در حال حاضر  7هزار جلــد کتاب در
کتابخانه داریم که در اختیار بچهها قرار میدهیم .
مشکل اصلی ما مشــکل مکان است و امیدواریم با
توجه به اتفاقاتی که افتاده ،منطقه آزاد بیشــتر از
گذشته از ما حمایت کند».
بهار از همیــاری و همراهی منطقه آزاد تشــکر
و تصریــح کرد« :البتــه تا همین جا هــم مدیران
منطقه آزاد چابهار با ما همکاری داشــتهاند مثال
یک دســتگاه مینیبوس در اختیارمان گذاشتهاند
که طرح سفر ســفیران دانایی به روستاها را با آن
اجرا میکنیم .این طرح ،طرحی اســت که کانون
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در دهههای

روایت رئیس اتحادیه
ناشران تهران از راه
اندازی کتابخانه سیار در
روستای رمین

مینیبوسی
که شوق
مطالعهآفرید
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مجله داخلی

 60و  70اجــرا میکرد و جواب هــم داده بود .ما
نیز این طرح را اجرا کردیم و واقعا اســتقبال خیلی
خوبی شــده اســت ».بهار در ادامه افزود« :اصوال
منطقــه آزاد میخواهــد در برنامههای فرهنگی
حضور جدی و محکمی داشــته باشد و فکر میکنم
در آینده گامهای بزرگتری در این حوزه بردارد .
درحال حاضر نیز به ما قول دادهاند تا در برگزاری
یک جشــن کتاب  3روزه در اســتان سیســتان و
بلوچســتان که با محوریت روستای رمین برگزار
میشــود ،با ما همکاری داشته باشــند .رمین دو
سال پشت سر هم روســتای دوستدار کتاب شده
اســت ».وی تصریح کرد« :امسال تالش میکنیم
عالوه بر روســتای رمین ،مطالعــه و کتابخوانی را
در سایر روســتاها نیز ترویج کنیم که در این راستا
با حمایت ســازمان منطقــه آزاد تجاری صنعتی
چابهار ،کاروان کتاب روســتای «دوستدار کتاب
رمین» پــس از مدتها پیگیــری ،راه افتاد و یک
دســتگاه مینیبوس به!عنوان کتابخانه ســیار در
اختیار دوســتان کتابخانه «بهار» روســتای رمین
قرار گرفــت .این مینیبوس نخســتین ماموریت
خود را با ســفیران دانایی در سطح روستای رمین،
کنار ساحل و روســتای احمدآباد انجام داد .قطعا
این رونــد در ترویج فرهنگ کتــاب و کتابخوانی
در روســتای رمیــن ،احمدآباد ،بل ســر ،عثمان
آباد ،کمب و حاشیه شــهر تاثیرات مثبت خواهد

کتابخــوان کردن بچهها شــاید آخریــن اولویت
در روســتاهای دور از مرکز باشــد اما در سیستان
و بلوچســتان اینطور نیست .در روســتای رمین و
روســتاهای اطرافش ،بچهها که از مدرســه فارغ
میشوند ،میدانند باید همدیگر را کجا پیدا کنند .کم
کم سر و کلهشان روی پلههای کانکس پیدا میشود
تــا در کتابخانه باز شــود و هر کــدام کتابی قرض
بگیرند .محمود آموزگار ،رئیس اتحادیه ناشــران و
کتابفروشان که نوروز امسال به این کتابخانه کوچک
که دنیای بچههای رمین اســت ،سر زده بود ،درباره
آن میگویــد« :همه چیز از اهــدای کتاب یک مرد
صیاد شروع شــد .مردی به نام عبدالحکیم بهار که
از بچگی عالقه زیادی به کتاب خواندن داشــته و در
حین صیادی هــم از هر فرصتی برای کتاب خواندن
استفاده میکرده اســت تا اینکه به ذهنش میرسد
که میتواند این لذت را به بچه های روســتا بدهد و
کاری کند که درهــای دنیای کتاب به روی آنها هم
باز شود».
آموزگار ادامه میدهد« :این مرد صیاد ابتدا تصمیم
میگیرد کتابهایش را به مدرسه بدهد اما عجیب
اینکه مسئوالن مدرســه با توزیع کتابها موافقت
نمیکنند بنابرایــن تصمیم میگیرد کــه در خانه
کوچک خودش را به روی بچهها بــاز کند تا بیایند
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و کتاب قرض بگیرند .این کار میشــود آغاز راهی
که روســتای رمین را در ســطح بینالمللی مطرح
میکند».
به گفتــه آموزگار ،در حال حاضــر یک کانکس در
روســتا مسقر اســت که بهعنوان کتابخانه شناخته
میشــود .یک مینیبوس هم بهعنــوان کتابخانه
ســیار بین روســتاهای اطراف میچرخد و کتاب
قرض میدهــد .او میگوید« :با دعوت مســووالن
کتابخانه رمین ،نوروز امســال به چابهار رفتم و در
میان کودکان این روســتا بودم و با اهدای کتاب به
بچهها ،از نزدیک شــاهد فعالیتهــا و برنامههای
این کتابخانه بودم و دیدم که شــور و شوق کودکان
چقدر بــرای کتابخوانی زیاد و مثالزدنی اســت .
کتاب خواندن میتواند سرنوشــت بچهها را عوض
کند و دریچهای بــه دنیایی روی آنهــا باز کند که
هرگز فکــرش را نمیکردهاند .واقعا تحتتاثیر قرار
گرفتم و تاســف خوردم که چرا چنین کاری در همه
روستاهای کشور انجام نمیشود؟»
او ادامــه میدهــد« :البتــه در دولــت یازدهم و
دوازدهم کارهای خوبی در این زمینه انجام شــده،
مثال طرح پایتخت کتاب و روستای دوستدار کتاب
که چند سالی است دنبال میشود و استقبال از آن به
نحوی بوده که برگزار کنندهها را هم تحتتاثیر قرار

گذاشــت .قرار اســت ســازمان منطقه آزاد به
گســترش فضای فعلی کتابخانه روستای رمین و
تجهیز آن از بعد سختافزاری و نرمافزاری کمک
کند کــه امیدواریم با پیگیری دوســتان به زودی
این مهم محقق شــود .الزم میدانــم از همه افراد
و ارگانهایــی که برای راهانــدازی کاروان کتاب
و سفیران دانایی روســتای رمین تالش کردهاند،
قدردانی کنم».
بهار ضمــن قدردانی از
منطقــه آزاد ،از نامهربانی
ســایر ارگانها ونهادها
نامهربانیها
گالیه کرد .نهادهایی که
روی خوش به روســتای
رمین نشــان نداده بودند:
«واقعیت این اســت که غیر از
وزارت ارشــاد که خودش متولی راهاندازی طرح
روســتای دوســتدار کتاب اســت و بخشــی از
کتابهای ما را تامین میکند ،در چابهار جز منطقه
آزاد ،نــه فرمانــداری ،نه شــورای شــهر و نه
شــهرداری توجهی به ما نکردهانــد .درحالیکه
میتوان با معرفی یک روســتا از استان سیستان و
بلوچستان در ســطح ملی اعتبار منطقهای را باالتر
بــرد .دهیاری خودمان کمکهایــی کرد ولی این
کمکها در حد یک روستاست .میتوان با استفاده
داده است .روســتای رمین هم جزو روستاهای
دوســتدار کتاب شــناخته شــده و از نهادهای
فرهنگی قول حمایت گرفته است .در حال حاضر
فقط کتابخانه برای بچهها نیست و تا جایی که من
متوجه شدم ،کتاب خواندن ،کتاب قرض کردن
و حــرف زدن درباره کتاب به یکــی از کارهای
ثابت صیادان روستای ساحلی رمین تبدیل شده
است».
آموزگار در جــواب اینکه اتحادیه ناشــران چه
کمکی به ایــن کتابخانه روســتایی خواهد کرد،
میگوید« :کانکــس برای کــودکان کتابخوان
این روســتا خیلی کوچک اســت و آنها به فضای
بزرگتری نیاز دارند .قرار است با مشارکت اهالی
نشر ترتیبی داده شــود که ناشران فعال در حوزه
کودک و نوجــوان را ترغیب کنیم که جدیدترین
کتابهای خود را به ایــن کتابخانه و برای بچهها
ارســال کنند چون نتایج خوب این تجربه نشان
میدهد که میتواند الگوی خوبی برای روستاهای
دیگر و شهرهای دیگر باشد».
آموزگار در مورد نقش سازمان منطقه آزاد چابهار
در کمک به این کتابخانه روستایی میگوید« :در
موارد زیادی دیده شده که مسئوالن اصال دغدغه
چنین کارهایی ندارند ،مخصوصا جایی که بیشتر

از نیروهای شــورای شهر و شــهرداری ،حرکتی
جدیتر برای انجام فعالیتهای فرهنگی روستاها
انجــام داد .اگر تمــام آنهایی کــه دم از فعالیت
فرهنگی میزنند دست به ست هم بدهند ،قطعا به
توسعه فرهنگی میرسیم .سال گذشته بچههای ما
در جشنواره جام باشــگاههای کتابخوانی نیز مقام
آوردهاند و این به معنای این اســت که اینجا پر از
استعداد اســت که میتواند شکوفا شود به شرطی
که به آن توجه کنیم .همین دلگرمیهاست که مرا
در ادامه راه دلسرد نمیکند .در سال اول که از بین
 80روستا برگزیده شــدیم ،غیر از ارشاد هیچ نهاد
دیگری حتی بــرای آمدن به تهران بــا ما همراه
نشد».
داســتان رمیــن و
کتابخانهاش به الگوی ملی
تبدیل شــده است و بانی
سخنآخر
کتابخانه بهار با همیاری و
همراهــی منطقــه آزاد
چابهــار ،راســختر از قبل
تصمیــم گرفته اســت الگوی
موفق رمین را در سایر روستاهای همجوار اجرایی
کند .قطعا ایــن عملکرد موفق ،برگ زرین دیگری
بــه کارنامه موفق منطقــه آزاد چابهــار خواهد
افزود .

آموزگار  ،رئیس
اتحادیه ناشران تهران:
کانکس برای کودکان
کتابخوان این روستا
خیلی کوچک است و
آنها به فضای بزرگتری
نیاز دارند .قرار است
با مشارکت اهالی نشر
ترتیبی داده شود که
ناشران فعال در حوزه
کودک و نوجوان
را ترغیب کنیم که
جدیدترین کتابهای
خود را به این کتابخانه
و برای بچهها ارسال
کنند

هدف فعالیتهای اقتصادی باشد کمتر عالقهای
به این امور نشان میدهند اما تجربه من در مورد
منطقه آزاد چابهار تجربه متفاوتی بود .احســاس
کردم که مســئوالن این ســازمان به موضوع
عالقه نشــان میدهند .یک دستگاه مینیبوس
هم بهعنوان کتابخانه ســیار هدیه کردند و قول
دادند که حمایت بیشــتری هم داشــته باشند
و از نظر ســختافزاری و نرمافزاری به توســعه
روســتا کمک کننــد .من احســاس میکنم که
افتخارآفرینی این روســتا و روستاهای اطرافش
در زمینه کتاب خواندن مسئوالن منطقه آزاد
را هم به وجد میآورد».
او میگویــد« :این موضوع برای
خود من نقطه روشنی است که
باعث میشود درباره آینده این
روســتا و این کتابخانه خیلی
خوشبین باشــم .امیدوارم تا
ســال آینده که باز هم به این
روســتا خواهم رفت شــاهد
توسعه هر چه بیشتر کتاب
و کتابخوانــی در آن و البته
سایر روستاهای سیستان و
بلوچستان باشم».
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منطقه آزاد چابهار آبرسانی را رسالت خود میداند

مصاف با بحران کمآبی
دردورانیکهحقدسترســیبهآبسالموشــیرین،یکحقبدیهیاست.افرادزیادیدر
کشور از دسترسی به این حق بدیهی محروم هستند .شاید در باور بسیاری افراد نگنجد که
دراینمقطعزمانی 6هزارنفرازافرادروستاییساکننوارساحلیچابهار،بهشبکهآبرسانی
دسترسیندارند.بهدلیلمحرومیتگستردهمردمچابهاردردسترسیبهآبسالموشیرین،
سازمان منطقه آزاد چابهار بار دیگر در راستای عمل به وظایف اجتماعی پیشگام اهدای دو
دستگاهتانکر۱۲۰۰۰لیتریبهناوگانآبرسانیسیارشدکهدلمردمچابهارراشادکرد.

ئولیت اجتماعی

مس

شهرستان  300هزار
نفری چابهار از نظر
دسترسی به آب
شاخص پایینی دارد،
فقط  21درصد مردم
شهرستان چابهار
به شبکه آب متصل
هستند و بقیه و عمدت ًا
روستاها با ناوگان سیار
آبرسانی میشوند
36

مجله داخلی

شــرایط جوی و خشکسالی
مهمتریــن دالیلی اســت که
بحــران موجــود را رقم زده
چرا کم آبی؟
است .اینعواملباعثشدهتا
شــاخصدسترســیبهآب
حدود  ۲۰درصــد کاهش پیدا
کند .ایوب درویشی ،معاوناستاندار
وفرماندارویژهچابهار،بهشــرایطبحرانیموجوداشارهو
تصریح کرد« :در شــرایط کنونی فقط 21درصد از مردم
شهرستانچابهاربهشبکهآبرسانیدسترسیدارندوبقیه
بهصورتســقاییوباسهمیهفقط15لیتردرروزبرایهر
نفر ،آبرسانیسیار میشوند 6 .هزار نفر از مردمشهرستان
چابهاردرحالیدرکناردریایعمانزندگیمیکنندکهفاقد
شبکهآبرسانیودستگاهآبشیرینکندریاهستند».وی
با اشاره به فرسودگی ناوگان آبرســانی سیار افزود« :هم
اکنون 35دستگاهتانکربه 422روستایفاقدشبکهچابهار
آبرسانیمیکنند،ایندرحالیاستکهادارهآبروستاییبا
کمبود شدید اعتبار برای نوسازی ناوگان ،تامین سوخت،
خریــدآبازچاههــاوهزینهتعمیر،نگهــداریواجاره
تانکرهای بخش خصوصی مواجه است  ».به گفته معاون
استاندارسیستانوبلوچســتان،پروژهآبرسانیبه261
روستای بخش پالن و مرکزی شهرستان چابهار با تزریق
 85میلیــاردتوماناعتبارتاکنون 40درصدپیشــرفت
فیزیکی داشته است .درویشی با اشاره به طرح آبرسانی به
روستاهایشرقچابهارتاکیدکرد«:خطانتقالآببینسد
پیشین شهرستان ســرباز و سد شــیرگوار باهوکالت و
آبرسانیبه 250روستایپاییندستسدپیشیندرشرق
چابهاربااعتباریبالغبر28میلیاردتومانتیرماهسالجاری
اجرایی میشــود .عملیات احداث خط انتقال آب از سد
زیردانشهرستانکنارکبهمنطقهپیرسهرابچابهارنیز
درسال جاری با  52میلیارد تومان اعتبار آغاز خواهد شد
برایجمعیتفعلیچابهارحداقل40تا50هزارمترمکعب
آبنیازاستتابتوانبهصورتشبانهروزیآبموردنیاز
مردم را تامین کرد .ناوگان آبرســانی سیار با مشکالت
شدیدوکمبوداعتبارروبرواست .تکمیلپروژههایناتمام
درحوزهآبرســانیموردتاکیدمردممحروماینمنطقه
استوبایدمسئوالنچارهاندیشیاساسیبرایتامینآب
چابهاردرافق50سالهداشتهباشند .شبکهآبخانگیشهر
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قابلآشامیدننیستوفقطبرایشستوشومورداستفاده
قرار می گیرد .چابهار 53هزار حاشیهنشــین دارد که این
تعدادامکاناتآبوبرقوفضایآموزشــیاســتاندارد
ندارند ».درویشنارویی،مدیرآبوفاضالبروســتایی
شهرستانچابهار،ضمنهشدارنسبتبهوضعیتموجود،
گفت«:ناوگانآبرسانیچابهارفرسودهوقدیمیاستوگاه
 30ســال از عمر آن میگذرد .برای تقویــت این ناوگان
حداقل14میلیاردتوماننیازاستتاهمبدهیهابهچاههاو
ناوگانآبخصوصیصافشــودوهــمتعدادیناوگان
خریداری شــود .در صورتی که کار آبرســانی به دالیل
مختلف از جمله فرسودگی یا بدهی با مشکل مواجه شود،
مردم محروم روســتاهایی کــه دو دهه اســت درگیر
خشکسالیهستند،بابحرانمواجهمیشوند».
یکیازمهمترینروستاهاییکه
درشــرایطبحرانیقرارگرفته
است ،روستای «تیس» است .
آبرسانیبهتیس روســتایی کهن که بهدلیل
جاذبههایگردشگریپذیرای
گردشگران متعدد است .قلعه
پرتغالیها ،قلعه انوشیروان و مسجد
جامعتیسازجاذبههایگردشگریاستکهافرادزیادیرا
به تیس میکشــاند .جایگاه مهم و واالی تیس در توسعه
گردشگریباعثشدتاآبرسانیبهتیسدراولویتکاری
منطقهآزادچابهارقراربگیرد .معاونفنیومهندسیسازمان
منطقه آزاد چابهار از آبرسانی به روستای تاریخی تیس
بهعنوان یکی از اولویتهای منطقه آزاد چابهار خبر داد  .به
گزارش«ایرنا»،حمیــدا ...بلیدهای،ضمنتاکیدبراولویت
منطقهآزادچابهاربرایآبرسانیبهروستایتیسکهدر5
کیلومتریچابهارقراردارد،گفت«:خدماترسانیسازمان
منطقهآزادچابهاربهجامعهمحلیابعادگستردهترییافتهو
یکیازمهمترینآرزوهاانتقالآبآشامیدنیبهروستای8
هزارنفریتیساست .روستایتاریخیتیستنهاروستای
محدوده منطقه آزادچابهاراســت کهسالهابا مشکالت
جدیساماندهیمواجهاست .ساکنانروستایتیسازنظر
مشکالتفضایآموزشــی،اجرایطرحهادی،کتابخانه،
نداشتنآسفالتمعابر،برق،آبوامکاناتبهداشتیسالها
دررنجهستند .آبرسانیبهروستایتیسبا 700میلیون
توماناعتباردرحالانجاماستواکنونبیشازیککیلومتر
آن لولهگذاری شده است .با تکمیل آبرسانی به روستای
تیس دیگر به آبرسانی با تانکر نیاز نیست و مردم از آب
سالموبهداشتیبهرهمندخواهندشد».
اهتمام در آبرسانی تنها به
روســتایتاریخیوکهنتیس
خالصه نشد .به دنبال تشدید
اهدایدوتانکر
بحــران کمآبی ،ســازمان
منطقه آزاد چابهار  2دستگاه
تانکر  12هزار لیتری به ناوگان
آبرسانی سیار اهدا کرد که شادی
مــردمچابهاررابهارمغانآورد .اهدای2دســتگاهتانکر
آبرسانی سیار باعث شــد تا رئیس شورای شهرستان

چابهارازایناقدامتقدیرکند .بهگزارشروابطعمومیوامور
بینالمللسازمانمنطقهآزادچابهار،معینالدینسعیدی،
ضمنبیاناینمطلبگفــت«:درایامماهمبارکرمضان
ندای تشنگی مردم بخشهای دشتیاری ،پالن و مرکزی
شــنیدهشــدازمدیرعاملســازمانکهبانیخیرشده،
سپاسگزاریم .این اقدام شایسته تأثیر بسزایی در نوسازی
ناوگانآبرسانیسیارخواهدداشت .بدیهیاستمتولیان
طرحهایتوسعهایوارگانهایمتمولیچونشرکتنفت
و اداره کل بنادر و دریانوردی نیز باید با تاســی از حرکت
منطقهآزاد،بهگوشهایازمسئولیتاجتماعیخودنسبتبه
مردمشهرســتانچابهــارعملکند».رئیسشــورای
شهرســتان چابهار اظهار امیدواری کرد« :در گام بعدی،
سازمان منطقه آزادبنابرتعهدخود نسبت بهاحداثچند
واحدآبشــیرینکنبرایتامینآبموردنیازمجموعه
خودوبخشیازنیازآبشهرچابهاراقدامکند».معینالدین
سعیدیضمنگالیهازسایرارگانهایدولتیگفت«:اگرهر
کدامازاینارگانهابخشیازحاشیهنشینیوبحرانآبدر
اینشهرستانراباهرکمکیمرتفعکنند،تحولیبزرگرخ
میدهد،هرچنداینارگانهاماموریتهایاقتصادیدارند
ولیمسئولیتاجتماعیکهمیتوانندایفاکنند .امیدواریمبا
درکبهاهمیتچابهاروناتوانیمادربهبودناوگان،ارگانها
برخوردارهمچونمنطقهآزادبهمیدانبیایند».
رئیسشورایاسالمیشهرستانچابهارنیزبابیاناینکه
در صورتی که این ناوگان ناتوان شــوند ،روند آبرسانی به
مردم محروم چابهار قطع میشــود ،تاکید کرد« :با توجه
به خشکســالیهای مداوم در روستاهای چابهار و خشک
شــدن بیشــتر هوتگها (گودالهای دستساز آب در
روستاهای چابهار برای ذخیرهسازی آب سیالب و باران)
و همچنین فرســودگی بیش از حد ناوگان آبرسانی باید
هرچهسریعترستادبحرانتشکیلشودوستاددستگاههای
اجراییراموظفکندکههرکدامبهچابهارناوگانآبرسانی
اختصاص دهند .در شهرســتان چابهار بهدلیل اهمیتش
صنایع مهم و نهادهای برخــوردار اقتصادی مانند فوالد،
پتروشــیمی،بندر،گمرک،منطقهآزادوشــیالتوجود
دارد،امامتاسفانهبهجزمنطقهآزاد،اینارگانهاتوجهیبه
مشکالتمردمچابهارندارند».
شــرایط نه چندان مطلوب
شهرســتان  300هزار نفری
چابهار که رکورددار باالترین
تعهداجتماعی
جمعیت حاشیهنشــینی در
کشور به نســبت جمعیتش
است،باعثشدتاباردیگرمنطقه
آزاد چابهــار در راســتای عمل به
مســئولیتهای اجتماعی خــود با علم بــه پایینبودن
شاخصهای زندگی در شــهر چابهار در چندین نوبت به
یاری مردم بشتابد و با تقویت ناوگان آبرسانی به روستاها
گامجدیدرراستایحلمشکالتمردمبردارد.
عبدالرحیمکردی،مدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهار
که مدیری بومی و جوان اســت و عمل به مسئولیتهای
اجتماعیراوظیفهخودمیداند،ضمنتشریحدالیلاهدای
ناوگانآبرسانیگفت«:شهرستان 300هزارنفریچابهار

ازنظردسترسیبهآبشاخصپایینیدارد،فقط21درصد
مردم شهرستان چابهار به شبکه آب متصل هستند و بقیه
وعمدت ًاروســتاهاباناوگانسیارآبرسانیمیشوند .این
ناوگانقدیمیوفرســودهاســتوگاهیباعمر 30سال،
توانآبرســانیبهمردمروستاهاگاهیدرفاصلههایصد
کیلومتر را از دست دادهاند؛ ما بهعنوان یک نهاد اقتصادی
که مأموریتهای اقتصادی مشخصی داریم ،به مشکالت
مردم چابهار واقفیم و در راستای مسئولیتهای اجتماعی،
خود را موظــف میدانیم تــا جای ممکن به ســرزمین
همجوارمان کمک کنیم .بارها شــوراها و مدیران شهری
چابهار به ما مراجعه کردند و خواستار کمک ما در تقویت
ناوگانآبرســانیسیارشــدند،ماهماینموضوعرابه
هیئتمدیرهســازمانبردیموپسازتصویب،دوناوگان

آبرســانینوینبهارزشبالغ بر 800میلیــونتومانوبا
ظرفیت 24هزارلیتربهشــهرهدیهدادیمتاحداقلروند
آبرســانیبهروستاهایمحرومکهمدتهاستدرگیر
خشکسالیهستند،مقداریتسریعوتقویتشود».
موضوع آب و خشکسالی به
مهمترین بحران کشور تبدیل
شده است کمااینکه بسیاری
سخنآخر
نســبت به تداوم این بحران
هشــداردادند .همین نگرانی
باعث شده که مسئوالن کشور
در این مورد تدابیری را بیندیشند .با
این حال به نظر میرســد که این توجه باید در استانهای
کمتر برخوردار ،مضاعف شــود .به هر حــال میزان این
محرومیتدراینمناطقبهمراتببیشــتراست .شهری
همچونچابهارکهقراراستتابهمحورترانزیت24کشور
تبدیلشود،بایدشرایطخوبیرابرایشهروندانخودفراهم
کند .همینباعثشدتامنطقهآزادچابهارعزمخودراجزم
کند تا با اهدای دو تانکر این مشــکل را حل کند تا حداقل
شرایطموجودبهبودنســبیپیداکند .بااینحالاینامید
وجود دارد که سایر ارگانهای دولتی همچون منطقه آزاد
چابهاربهرسالتاجتماعیخودعملکردهومردمچابهاررا
دریابند .
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بر اساس مصوبه
هیئتمدیره سازمان  
دو ناوگان آبرسانی
نوین به ارزش بالغ بر
 800میلیون تومان
و با ظرفیت  24هزار
لیتر به شهر اهدا شدتا
روند آبرسانی به
روستاهای محرومی
که مدتهاست درگیر
خشکسالی اند ،مقداری
تسریع و تقویت شود
37
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درخشش تیم فوتبال ساحلی منطقه آزاد
سازمان منطقه آزاد چابهار فقط یک ســازمان اقتصادی نیست که اهداف اقتصادی را
مدنظر قرار دهد و از سایر فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی چشمپوشی کند.
این سازمان همواره تالش کرده بســتری را فراهم کند که شاخصهای اجتماعی شهر
چابهار را ارتقا دهد .ســازمان با حمایت از تیمهای ورزشــی تالش دارد تا نام چابهار را
در صدر تیمهای ورزشی قرار دهد .این ســازمان از تیم فوتبال ساحلی حمایت و بستر
درخشش آن را فراهم کرد ،به ترتیبی که بســیاری این ایده را مطرح کردند که چابهار
میتواندبهقطبفوتبالساحلیکشورتبدیلشود.

مهمترین دستاورد برای تیم
فوتبال ساحلی منطقه آزاد این
بــودکهقهرمــانلیگبرتر
لیگبرتر
شهرســتان چابهار شــود .
سرپرست معاونت فرهنگی
منطقهآزادچابهارضمنبیاناین
مطلب گفت« :تیم فوتبال ســاحلی
چابهارباحمایتمنطقهآزادبهلیگبرترباشگاههایکشور
پیوست .اینتیممتشکلازجوانانمستعداینشهرستانبا
اسپانســریمنطقهآزادچابهارموفقشــددرلیگبرتر
باشــگاههای کشــور به عنوان تنها نماینده سیســتان و
بلوچستانحضورپیداکند».
دادکریمبلوچتصریحکرد«:تیمفوتبالساحلیچابهاردر
نخستیندیداروپیروزیخودموفقشدمقابلتیمشهریار
ساری قهرمان فصل گذشته ،با نتیجه  2به  1پیروز میدان
شود ».او افزود« :منطقه آزاد چابهار برنامههای مفصلی را
برای حمایت از ورزش چابهار در دســتور کار داده است .
عالوه بــرحمایتازفوتبالســاحلی،حمایتازکریکت
چابهار که به عنوان قطب کریکت کشور شناخته میشود
نیزدردستورکارمنطقهآزادچابهارقراردارد».
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بلوچتصریحکرد80«:درصدملیپوشانکریکتکشور
ازاهالیچابهاروکنارکهستندومااحساسوظیفهمیکنیم
درراستایمســئولیتاجتماعیمان،اسپانسریآنهارابر
عهدهبگیریم .عالوه برآن،زمینوورزشگاهکریکتچابهار
با حمایت منطقه آزاد چابهار هماکنــون در حال احداث
است».
وی گفت« :میزبانــی ورزشهای ملــی و بینالمللی و
احداث دهکده المپیک نیز در دســتور کار ماســت و در
حال برنامهریزی برای تعریف حداقل 10رویداد ورزشی
ملیوبینالمللیدریکســالآیندههســتیم .ازمیاناین
رویدادهــا حداقل 3رویــداد ورزشــی بینالمللی نظیر
مسابقاتبینالمللیکشتینوجوانانجامیادگارامام(ره)که
خردادماه سال گذشته در چابهار برگزار شد ،امسال و سال
آیندهدرچابهارخواهیمداشت».
سرپرســتمعاونتفرهنگیواجتماعــیمنطقهآزاد
چابهار گفت« :مطالعات احــداث یک دهکده المپیک به
مساحت 30هکتاررانیزآغازکردیموعملیاتاجراییآن
به زودیآغازمیشود .ایندهکدهشاملزمینفوتبال،زمین
کریکت،فضایمناسببرایبرگزاریمسابقاتسرسرای
ورزشهایآبی،سالنهایورزشی،بدنسازی،استخرچند
منظورهومهمانسراستکهدراطرافورزشگاهورناساخته
میشود .ورزشگاه  2هزار نفری ورنا ،بزرگترین ورزشگاه
جنوبشرقکشوربازیربنای 5هزارو 700مترمربعسال
گذشتهباسرمایهگذاریبالغ بر17میلیاردتومانهمزمان
بابرگزاریمسابقاتبینالمللیجامیادگارامام(ره)افتتاح
شد».
در شرایط کنونی ،تیم فوتبال ساحلی منطقه آزاد چابهار
در حال آماده کردن خود برای شرکت در رقابتهاست .
سرمربیتیمفوتبالساحلیمنطقهآزادچابهارضمنتاکید
بر آمادگی کافی اعضای تیــم ،گفت« :در پنجمین هفته از
مسابقاتلیگبرترفوتبالساحلیکشور،اینتیمازنظرفنی
آمادگیکاملداردتامقابلحریفخود،شــهدایچلیچه
چهارمحالوبختیاریقرارگیرد».عبدالناصرحوتدرادامه
افزود«:ازحمایتهایمادیومعنویمســئوالنودست
اندرکاران ،بهویژه منطقه آزاد چابهار که باعث حضور تیم
در لیگ برتر شدهاند ،تشکر و قدردانی میکنم و امیدواریم
در نخستین بازی خود در چابهار نماینده شایستهای برای
استانسیستانوبلوچستانوشهرستانباشیم».
شــاید باور ایــن خبر کمی
سخت باشــد اما واقعیت این
استکه 3نفرازبازیکنانتیم
دعوتبهتیمملی فوتبــالســاحلیمنطقهبه
اردوی تیــم ملــی«ب»
جمهوریاسالمیایراندعوت

شــدند .اینخبری بود کهسرپرست معاونت فرهنگی،
اجتماعی و گردشــگری ســازمان منطقه آزاد چابهار
رسانهایکرد .
دادکریمبلوچضمنبیاناینمطلبگفت«:درنشستی
مشکالت تیم فوتبال ساحلی منطقه آزاد چابهار بررسی
شــد .همچنینمحورهایثبتوانتقالتیمازشهرداری
چابهار ،آمادهسازی زمین فوتبال و آسیبشناسی باخت
تیمدربازیهایاخیرمقابلتیمباشــگاهشــهیدجهان
نژادیان آبادان و شهرداری ســمنان در شورای ورزش
منطقهتحلیلشد».
سرپرســتمعاونتفرهنگی،اجتماعیوگردشگری
سازمان منطقه آزاد چابهار ،رئیس اداره ورزش و جوانان
شهرستان چابهار و اعضای شورای ورزش منطقه در این
نشستحضورداشتند .
موضوع قابل توجه در هفته
هفتممســابقاتلیــگبرتر
فوتبال ساحلی کشور این بود
استعدادیابی
کهعباسهاشمپور،مربیتیم
ملی فوتبال ســاحلی کشور،
برای اســتعدادیابی بازیکنان
جوان و شاخص برای دعوت به تیم
ملی فوتبال ساحلی بزرگساالن و تیم ملی فوتبال ساحلی
«ب» راهی چابهار شــد و دیدار ایفا اردکان و شهرداری
چابهاررازیرنظرگرفت .
بعد از گذشت  7هفته از مسابقات لیگ ،کادر تیم ملی
باحضوردرمسابقات11،تیمشرکتکنندهدرمسابقات
اینفصلرازیرنظرگرفتندوبهترینهایلیگبهاردوهای
تیمملیبدعوتشدند .اردوهایتیمملیبزرگساالنو
ب که برای پیشتوانهسازی تیم ملی بزرگساالن تشکیل
شــده اســت ،هر هفته زیر نظر مارکو اکتاویو و عباس
هاشمپوردرحالبرگزاریاست .
شرایط جغرافیایی چابهار به
گونهایاستکهاینپتانسیلرا
دارد کــه به قطــب فوتبال
قطبفوتبال
ساحلی کشور تبدیل شود .
ساحلی
این نکتهای بود که مربی تیم
ملی فوتبال ساحلی کشور بیان
کرد .عباسهاشمپورکهدرهفتمین
هفتهمســابقاتلیگبرتربرایتماشــایمسابقهبین
تیمهــای«منطقهآزادچابهار»و«ایفــااردکانیزد»به
چابهار سفر کرده بود ،با ابراز خوشحالی از وجود تیمی در
چابهار که مردم خــوب از آن حمایت میکنند ،گفت:
«امیدوارمچابهاربتوانددرآیندهیکیازقطبهایفوتبال
ساحلیکشورباشد».
وی افزود« :بازی خیلی ســنگینی بود و دیدگاه مثبتی
نســبت به تیم چابهار دارم و دو تیم خوب بازی کردند .
این تیم شرایط و پتانسیل خوبی دارد و با کمکهای مالی
و حمایت مدیران منطقه آزاد چابهار ،میتواند در آینده
حرفهایخوبیبرایفوتبالساحلیداشتهباشد».
تیمفوتبالســاحلیمنطقهآزادچابهاربانتیجه 7بر5

نتیجهمسابقهرابهتیمایفااردکانیزدواگذارکرد.
با این حال تیم فوتبال ســاحلی منطقه آزاد چابهار در
مقابلپیامکویراردکانخوشدرخشــیدوبانتیجه ۴بر
 ۳به پیروزی رسید .این مسابقه هشتم تیرماه به میزبانی
پیام کویر اردکان در ورزشــگاه آزادی این شهر برگزار
شــد .نکته مهمتر گلهای تیم بود .گلهای تیم فوتبال
ساحلی منطقه آزاد چابهار بهوســیله عقیل دهقانزاده
مهرشادآگوروپرویزبشکنهوارددروازهتیمحریفشد .
دهقانزاده دو گل وارد دروازه حریف و دل مردم چابهار
راشادکرد .
عبدالرحیــم کــردی،
مدیرعامل ســازمان منطقه
آزاد چابهار ،را باید در دسته
حامیورزش
افرادی دانســت که از تمام
توان خود بهــره میگیرد تا
رونقی بــه ورزش در چابهار
بدهد .
برای او فرقی ندارد که این رویداد ورزشی موج سواری
استیافوتبالســاحلی .اوتالشداردضمنبابرگزاری
رویدادهای ورزشی ،چابهار را در کانون خبری قرار دهد
همچنان که تمام تالش ســازمان منطقه آزاد چابهار بر
ایننکتهمتمرکزشدهکهچابهاررابهقطبورزشکشور
تبدیلکند .
ایننکتهرابایدمدنظرقراردادکهایرانتوانستهجایگاه
خوبی در رشته فوتبال ساحلی کسب کند کمااینکه آبان
ماه سال گذشته توانست مقام ســوم مسابقات فوتبال
ساحلی جام بین قارهای را به خود اختصاص دهد .همان
زمان مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان ،با انتشار
پســتی،اینافتخارآفرینیبزرگرابــهتیمملیفوتبال
ســاحلی ایران تبریک گفت .در پســت اینستاگرامی
سلطانیفرآمده بود« :کســب عنوان سومی مسابقات
فوتبالساحلیجامبینقارهایرابهاعضایافتخارآفرین
تیم ملی ،کادر فنی ،مســئوالن فدراسیون فوتبال و سایر
دســتاندرکارانزحمتکشــیکهفوتبالساحلیما
را در ســالیان اخیر به قلههای افتخارآفرینی در جهان
رســاندهاند ،تبریک میگویم .همچنین شایسته است
کســب عناوین غرورانگیز بهترین دروازهبان جهان و
برترین گل سال  ۲۰۱۷فوتبال ساحلی جهان را به جوان
شایســته ایرانی ،جناب آقای پیمان حسینی و خانواده
گرامیشان تبریک بگویم .برای تمام اعضای محترم تیم
ملی فوتبال ساحلی کشورمان تداوم موفقیتهایشان در
جهانراازدرگاهخداوندمتعالمسئلتدارم».

شرایط جغرافیایی
چابهار به گونهای است
که این پتانسیل را دارد
که به قطب فوتبال
ساحلی کشور تبدیل
شود .این نکتهای بود
که مربی تیم ملی فوتبال
ساحلی کشور بیان کرد

درخششتیمفوتبال ساحلی
منطقهآزاداینامیدرادردلها
زندهکردکهجوانانچابهاری
سخنآخر
با حمایت ســازمان منطقه
آزاد ،بتواننــد بــرگ زرین
دیگــری بــر افتخارآفرینی
فوتبال ساحلی کشور بیفزایند و نام
چابهاررابرصدربنشانند .
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مسئولیت اجتماعی سازمان در روستای تیس:

آب،آموزش،بهداشت؛اولیتهایتوسعهتیس
کاظم رحیمی
منبع :خبرنامه مسئولیت اجتماعی

روستای تیس با سابقه تاریخی بیش از دو هزار ساله خود تنها نقطه سکونتی بوده که در آغاز به کار منطقه آزاد چابهار ،در درون محدوده قرار
گرفته است .جمعیت روستا بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1395بالغ بر  6348نفر که برابر با  1526خانوار است که شغل اکثریت
ساکنین وابسته به دریا است .اماکن مهم و تاریخی تیس عبارتند از مســجد جامع تیس ،قبرستان جن ،غارهای سه گانه ،قلعه پرتغالیها،
اسکله تیس و ...که همه این عوامل لزوم توجه بیشتر به این روستا را میرسانند.

ئولیت اجتماعی
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ســازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتــی چابهار در
راستای انجام مسئولیت اجتماعی در خصوص آموزش
و بهبود سرانههای آن از زمان شروع به کار خود در دهه
 70ساخت دو باب مدرســه در این روستا را در دستور
کار قرار داد و با مشــارکت اداره کل نوسازی مدارس
نیز در سال 1396یک مدرسه  12کالسه احداث نمود .
سازمان منطقه آزاد در زمینه انجام مسئولیت اجتماعی
خود در خصوص بهداشــت و درمان نیــز در دهه80
زمینیبرایاحداثدرمانگاهدراینروستااختصاصداد
و با انجام محوطهســازی خانه بهداشت ،اقدام به خرید
یکدستگاهیونیتدندانپزشکیبرایتجهیزآننمودتا
شرایطبهداشتودرمانتیسرابهبودبخشد.
از اقدامات زیرســاختی منطقــه آزاد چابهار برای
روستای تیس میتوان به آسفالت نمودن جاده ارتباطی
این روستا با شهر را در دهه 80نام برد که در سال1396
ورودیاینروســتاتعریضگردیدوبهدلیلنقشمهم
اسکله تیس در اشتغال ساکنین روســتا که وابسته به
دریا اســت در سال 1393با مشــارکت اداره شیالت
بازسازی گردید .سازمان منطقه آزاد چابهار در جهت
حفظ بناهای تاریخی در دهه  80و  90اقدام به بازسازی
ومرمتغارهایســهگانهو قلعــهتاریخیپرتغالیها

نمود .در بحث غنی بخشــی به اوقات فراغت و ورزش
اهالی روســتا چند آالچیق و یک زمین چمن مصنوعی
احداثکردهاست .همچنینسازمانمنطقهآزادچابهار
برای هزینههای جاری روستا از جمله جمعآوری زباله،
اصــاحمعابرو ...بهصورتماهیانــهطبقجدولزیر
کمکمالیمینماید.
سال

میزان کمک مالی (میلیون ریال)

دهه 70

100

دهه 80

130

1390

150

1391

150

1392

155

1393

200

1394

250

1395

355

1396

500

یکی از مهمترین اقدامات سازمان منطقه آزاد چابهار
در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در روستای
تیس میتواند اجرای پروژه شــبکه آبرسانی به این
روستا باشــد که کار مطالعاتی آن از سال  1395انجام
و عملیات اجرایی آن در ســال  1396شــروع شد و با
احــداثمخزن 3هزارمترمکعبوانجامانشــعابات
اصلی و فرعی به طول  50هزار متر در ســال  1397به
بهرهبرداری میرسد .با توجه به کمبود آب آشامیدنی
و حساســیت این موضــوع در شهرســتان چابهار به
خصوص در روســتای تیس ،این پروژه میتواند یکی از
برجستهترین پروژههای منطقه آزاد در راستای انجام
مسئولیتاجتماعیخودبرایروستایتیسباشد.
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339هزارنفر مهمان نوروزی تنها بندراقیانوسی کشور بودند

رشد 25درصدی گردشگران نوروزی
اگرازسفربهمکانهایتکراریخستهشدیدوبدنبالتجربهایمتفاوتبرایسپریکردنتعطیالتنوروزیهستیدحتمابهتنهابندراقیانوسی
کشور سفر داشته باشید .شهرهمیشه بهاری که هیچگاه بوران را به خود ندیده است .شهری زیبا که به هند ایران شهرت یافته است.خیلی زود
متوجه خواهیدشد که این شهرت ،چندان بیمناسبت نیست .شهری باهوای مطبوع ومیوههای گرمسیری وغذاهای تندوتیز که شما رابه قلب
هند میکشاند .جاد ه چابهار -گواترکه شبیه صحرای نوادای آمریکا است و ازهمه مهمتر کوههای سحرآمیز مریخی وخلیج رویایی بندرگواتر
موجبشدهتابسیاریازمردمزحمتمسافتدوررابهجانبخرندودربرابر،زیباییمسحورکنندهچابهاررابهنظارهبنشینند.اگرتامدتزمانی
پیش مسافران کمتری گذرشان به شهر«چهاربهار» ایران میافتاد.در این مقطع زمانی مسافران بیشتری ،چابهار را به عنوان مقصد گردشگری
در ایام نوروز انتخاب میکنند تا با یک تیر چند نشان بزنند تاهم ازهوای مطبوع بهره بگیرند و هم جلوههای زیبای تاریخی وطبیعی رامشاهده
کنند.مسافراننوروزیاگرچابهاررامقصدسفرخودقراردهندمیتواننددرمسابقاتشتردوانیورالیدرکوههایمریخیومینیاتوریودیدن
جلوه زیبای بیابانها لذت ببرند و در آبهای دریای عمان به ماهیگیری ،غواصی ،جت اسکی ،شاتل ،پاراسل و دیگر تفریحات دریایی که توسط
شرکتهایمعتبرارائهمیشود،مشغولشوندوایامخوبی راتجربهکنند.
تــاش بــه منظورجذب
توریست بیشترموجب شد
تا مســئوالن منطقه آزاد،
جشنوارهها
برنامههای شاد ومتنوعی
را درنظربگیرند .به همین
دلیل برنامهریــزی دقیقی
توسط مسئوالن صورت گرفت.
به این ترتیب در چابهار یازده کارناوال و جشــنواره
فرهنگــی -محلــی از دوم فرودیــن تــا یازدهــم
فروردینمــاه به مدت ده شــب برگزار شــد .این
برنامههاشامل جنگ شــادی شبانه ،کارناوال رقص
چوب سیســتانی ،رقصهای آیینی استان کرمانشاه،
پخش زنده تلویزیونی برنامه عیدانه از شبکه استانی و
برخی شبکههای ملی ،دچاپی بلوچی ،برنامههای شاد

ویژه کــودکان ،اجــرای عروســکهای غولپیکر،
آتشبازی هوایی ،اجرای موسیقی سنتی بومی و محلی
سیســتان و بلوچســتان ،اجرای زنده موسیقی ورنا و
نمایشهــای کمدی و حاجیفیروز شــده و در طول
شب و روز در سطح منطقه آزاد و ساحل تیس چابهار
اجرا شدند .
کارگروه اجتماعی و ورزش ستاد تسهیالت سفرهای
نوروزی منطقه آزاد چابهار به عنوان متولی برگزاری
برنامههای تفریحی و ورزشی نوروزهمچون سالهای
گذشــته ،برنامههای متنوعی را درنظر گرفتند .به این
ترتیب نه رویداد ورزشــی وتفریحی شامل مسابقات
رالی اتومبیلرانی ،موتور کراس ،پنالتیزنی و روپازنی،
مچاندازی ،طنابکشی ،ســاخت مجسمیهای شنی
و پرواز بادبادکها و از همهمهمتر مســابقه قویترین
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در نوروز  1397و  به
موازات برنامهریزی
به منظورفراهم کردن
اوقاتی خوش برای
گردشگران،سازمان  
تدابیر الزم را برای
افزایش ضریب ایمنی
مدنظر قرارداد وتمام
مسافرانورودی به
منطقه را تحت پوشش
بیمه حوادث قرار داد
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مردان گردشــگر را در ایام نوروز برای گردشــگران
در نظــر گرفتند وهدف ایــن بود که ایــن برنامهها
دربرگیرنده همه ســلیقهها باهدف ایجاد شورونشاط
و مقصد دائمی شــدن و گسترش حوزه نفوذ چابهار در
گردشگری و سفر باشد .
درســت درشــرایطی که
گردشگران در حال ورود به
چابهــار بودند.منطقه آزاد
استقبال
چابهار شرایطی را مهیا کرد
ازگردشگران
تا مسافران کمتربه زحمت
بیفتند .معاون سرمایهگذاری
منطقه آزاد چابهارازبرنامهریزی
برای صدور کارت کاالی همراه مسافر در ده مرکز در
محدوده منطقه آزاد چابهار خبــر داد .غالمرضا پناه
ضمن بیان این مطلب گفت «:برای رفاه حال بیشــتر
مسافران و گردشــگران نوروزی در نوروز  97کارت
کاالی همــراه مســافر در منطقــه آزاد چابهار فعال
میشود .کاالی همراه مســافر با تحویل این کارت در
منطقه آزاد بــهازای هر نفر  80دالر اســت و هزینه
صدور کارت نیز  5هزارتومــان خواهدبود؛ البته این
کارت شامل کاالهای اساسی مانند یخچال،اجاقگاز و
...نمیشود .برای رفاه حال مسافران نیز صدور کارت
تنهــا در گمــرک صــورت نمیگیــرد و درحــال
آمادهســازی برای صدور کارت در حداقل  10نقطه
بهویژه در مجتمعهای تجاری برای مسافرین هستیم تا
صفهای طوالنی در یک مــکان صدور کارت ایجاد
نشود.مســافرین با دریافت ایــنکارت ،دیگر الزم
نیست کارت را همهجا نشان دهند بلکه الزم است تنها
بهبازبینهای گمرک نشان دهند تا منعی برای ورود و
خروج کاالی تعیین شده نداشته باشند».
همچنین نمایشــگاه صنایعدستی ،سوغات و غذاهای
محلی استانهای مختلف کشور در منطقه آزاد چابهار
تدارک دیده شد تا گردشگران بهتربتوانند باسوغات
وخوراکیهای چابهار آشنا شوند.این نمایشگاه مورد
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استقبال گســترده گردشــگران قرارگرفت .ازسوی
دیگر برنامههایی تدارک دیده شــد تا گردشــگران
بهتربتوانند با آثارتاریخی چابهار آشــنا شوند .حجاز
آزاد رئیس کمیته ســاماندهی روســتای تیس ستاد
تسهیالت سفرهای نوروزی منطقه آزاد چابهار ضمن
اشــاره به این نکته گفت «:روســتای باســتانی تیس
با جاذبههای تاریخی  5هزارســاله آماده اســتقبال از
گردشگران و مسافران نوروز اســت .روستای تیس
بهعنوان تنها روســتای منطقــه آزاد چابهار با قدمت
 7هزارســاله آماده اســتقبال حداکثری مسافران و
گردشــگران از جاذبههای این روستای قدیمی است .
قلعه پرتقالیها ،غارهای بان مسیتی و گورستان جنها
مهمترین جاذبههای این روســتای هفتهزارســاله
هســتند که قدمت برخی به بیش از  5هزار ســال هم
میرسد.در شرایط کنونی ،چهار بلد و تورلیدر محلی از
جوانان روستای تیس در ایستگاه از من بپرس و سطح
روستا در حال خدمترســانی و راهنمای مسافران و
گردشگران هستند.ازسوی دیگر ،ساماندهی  15قایق
تفریحی در پالژ ساحلی تیس برای دریا روی مسافران
وهمچنینتجهیزپنجخانه-کاشانهمهمانبرایاسکان
گردشگران در روستا از دیگر اقدامات صورت گرفته
برای بازدید ازروستای تیس است».
به موازات این اقدامات تالش شــد تــا چابهارجاذبه
موسیقی هم داشته باشد .به این منظور از بزرگترین
المان موسیقی اســتان سیستان و بلوچستان در منطقه
آزاد چابهار رونمایی شد.این رونمایی همزمان با اجرای
کنسرت بزرگ گروه موســیقی آدینک به سرپرستی
محمدعلی دلنوازصورت گرفت.
منطقــه آزاد بــه موازات
برنامهریزی به منظورفراهم
کردن اوقاتــی خوش برای
بیمهحوادث
گردشگران ،تدابیر الزم را
مدنظــر قــرارداد وتمام
مســافرانی که وارد چابهار
شده بودند را تحت پوشش بیمه
حوادث قرار داد .داد کریم بلوچ سرپرســت معاونت
فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد
چابهار ضمن اعالم این خبر گفت« :سازمان بهمنظور
تســهیل و ارائه خدمــات مطلوب به مســافران و
گردشگرانی که این منطقه را هدف سفر نوروزی خود
انتخــاب میکنند را تحت پوشــش بیمــه حوادث
قرارداده است .این بیمه برای فوت و نقص عضو کلی،
دائــم و کارافتادگی به علت حادثه و هزینه پزشــکی
شامل ،مســافرینی که از  ۲۸اسفندماه سال قبل تا ۱۳
فروردیــن  ۹۷وارد این منطقه میشــوند ،اســت.
مســافرین نوروزی طی قرارداد سازمان منطقه آزاد
چابهار با شــرکت بیمه "آسماری" تحت پوشش این
شرکت بیمهای هستند که برای نخستین بار صورت
میگیرد و در حال برنامهریزی برای پوشــش بیمهای
مسافرین در طول سال هستیم».

گردشــگرانی کــه عــزم
خودراجــزم کردند تا ازتنها
بندراقیانوسی ایران دیدن
آمارگردشگران
کنند.از آخریــن روزهای
اسفند ماه  ،وارد شهرهمیشه
بهار ایران شدند .در طول ایام
عید مرتب برتعداد گردشگران
افزوده شــد و این رقم در پایان تعطیــات نوروزی
به 339هزار مسافر رســید .دادکریم بلوچ قائم مقام
ستاد خدمات ســفر منطقه آزاد چابهار ضمن اشاره به
آمار مســافران گفت  «:بیش از  339هزار و  27نفر در
نوروز  97به چابهار سفر کردند .از  28اسفندماه  96تا
 13فروردین سال جاری  339هزار و  27نفر در مراکز
اقامتی شــهر و منطقه آزاد چابهــار اقامت کردند که
نسبت به مدت مشابه سال قبل (مقایسه روزبهروز) 5
درصد رشد را نشان میدهد».
وی در ادامه افزود«:درمجموع اقامتها و ســفرهای
نوروزی به چابهار نســبت به مدت مشابه سال قبل
حدود  25درصد رشــد داشته و این نشانگر شناسایی
بهتر چابهار و سیستان و بلوچســتان در بین ایرانیان
است .مســافران نوروزی در  16مرکز اقامتی شهر و
منطقه آزاد چابهار شــامل هتلها ،هتلآپارتمانها،
تأسیســات آموزشوپرورش ،منازل استیجارهای،
اقامتگاههای بومگردی و کمپهــای چادری ثابت
و خودجوش کردند و آمــار اقامتکنندگان از همه
مراکز اقامتی گرفتهشــده اســت ».بلــوچ به پالک
خودروها اشاره و تصریح کرد «:از  28اسفندماه تا 13
فروردینماه سال جاری 259 ،هزار و  306خودرو از
گیتهــای منطقه آزاد چابهار عبــور کرده که از این
تعداد  60درصد پالک اســتانی و  40درصد پالک
غیر اســتانی است .پس از سیســتان و بلوچستان که
حدود  60درصد مسافران نوروزی چابهار را به خود
اختصاص میدهند به ترتیب اســتانهای خراسان
جنوبی ،خراســانرضوی ،کرمان و تهران بیشترین
آمار ورود مســافران به چابهار را تشکیل میدهند .
امســال ورود مســافران نوروزی از شــهرهای غیر
همجوار چابهار و سیستان و بلوچستان افزایش یافته
و شاهد ورود گردشگران و مســافرانی از اقصی نقاط
ایران از شــمال تا جنوب به چابهار بودیم که نشــان
از گســترش حوزه نفوذ گردشــگری چابهار در بین
ایرانیان اســت».این نکته راباید یــادآوری کرد که
دراسکان مســافران نوروزی دانشــگاه جامع علمی
و کاربردی نقش بســیار مهمی را ایفــا کرد .رییس
دانشــگاه جامع علمی کاربردی منطقه آزاد چابهار
ازاســکان حدود  ۱۰هزار مسافر نوروزی در دانشگاه
جامع علمی کاربردی منطقــه آزاد چابهارخبر داد .
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل ســازمان
منطقه آزاد چابهار "ازیربلوچ" ضمن بیان این مطلب
گفت «:اقامت این تعداد مســافر نوروزی با تخلیه و
تجهیز نمودن کالسهای درس دانشجویان صورت
گرفته که این امر موجب رضایت مسافران شده است .

عالوه بر اقامت مســافران برای رفاه و تسهیل در کار
آنان آشــپرخانه جداگانه و باربکیو مخصوص برای
پخت و پز ماهی ،هم چنین با گذاشــتن چند دســتگاه
آب ســرد کن و یخچال در قسمتهای مختلف و آب
تصفیه شــده و بهداشتی ،و دیگر امکانات رفاهی مورد
نیاز برای مهمانان عزیز در اختیارشان قرار دادیم».
به نظر میرســد که آمار
گرشــگران وضعیت قابل
قبولی را تجربه کرده است  .
سخنآخر
هرچند تا رســیدن به نقطه
مطلوب فاصله زیادی باقی
مانــده است.حســامالدین
یو ســفی ر ئیــس کمیتــه
اطالعرســانی ,جشــنوارهها و امور فرهنگی ســتاد
تسهیالت ســفرهای نوروزی منطقه آزاد چابهار  به
رشد  25درصدی ورود گردشــگران و مسافران به
چابهاراشــاره کرد و گفت «:رشد ورود گردشگران و
مسافران از مبادی زمینی و هوایی به چابهارعمدت ًا به
دلیل مقصدشــدن سیســتان وبلوچســتان در سال
گذشــته و تبلیغــات بــاال از رســانههای جمعی و
شناســاندن ظرفیتهای بکر طبیعی و منحصربهفرد
تنها بندر اقیانوســی ایران است.ســواحل مکران و
محدوده چابهــار تا کنارک بــا  200جاذبه طبیعی،
جانــوری و فرهنگــی منحصربهفــرد بــه گــواه
صاحبنظران یکــی از بکرترین نقاط بــرای ایجاد
زیرســاختهای گردشــگری و جذب حداقل 20
میلیون گردشگر در ســال را دارا است ».برای نیل به
هــدف توســعه گردشــگری،ضرورت داردضمن
تبلیغات گســترده برای چابهار ،زیرســاختهای
شــهری برای پذیرایی ازگردشــگران فراهم شود تا
گردشــگران تنها یک بــار ،گزینه چابهــار را برای
گردشــگری انتخاب نکرده و به گردشــگردائم تنها
بندر اقیانوسی کشورتبدیل شوند .
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حسامالدین یوسفی
رئیس کمیته
اطالعرسانی ستاد
تسهیالت سفرهای
نوروزی   :رشد
 25درصدی ورود
مسافران به چابهار  
به دلیل  شناساندن
ظرفیتهای بکر
طبیعی و منحصربهفرد
تنها بندر اقیانوسی
ایران است.سواحل
مکران و محدوده
چابهار تا کنارک با
 200جاذبه طبیعی،
جانوری و فرهنگی
منحصربهفرد یکی از
بکرترین نقاط برای
ایجاد زیرساختهای
گردشگری است
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وعده وزیر ورزش :حمایت از تیمهای چابهار
این روزها ورزش به یک پدیده چندوجهی اجتماعی ،اقتصــادی ،فرهنگی و حتی گاه
سیاسی بدل شده است و ترویج آن ،چه در بعد همگانی و چه در بعد قهرمانی یک وظیفه
حکومتی تلقی میشود .ورزش راه خود را به فهرست شاخصهای توسعه انسانی سازمان
ملل متحد هم باز کرده و یکی از سنجههای توســعهیافتگی کشورهاست .از همین رو،
دولتهابرایگســترشدسترســیهمگانبهفضاوامکاناتورزشی،تالشمیکنند؛
تالشی که در نگاه اول هزینه به نظر میرسد اما در واقع یک نوع سرمایهگذاری در توسعه
انسانیاست.ازاینمنظرمیتواندورجدیدفعالیتهایسازمانمنطقهآزادچابهاربرای
ایجاد و ارتقای زیرساختهای ورزشی در ســطح منطقه را توضیح داد .به عبارت دیگر،
ســازمان منطقه آزاد بهعنوان متولی اصلی توسعه بندر و شهر و شهرستان ،توجه ویژه
به ورزش را جزو وظایف اصلی خود میداند و از آنجا که این امر در سالیان طوالنی مغفول
مانده،انرژیدوچندانیراصرفآنمیکند.اینصرفانرژیمضاعفاستکهوزیرورزش
وجوانانرادرتعطیالتنوروزیبهچابهارمیکشاند.
مسعودسلطانیفردرسفربهمنطقهآزادچابهاربرنامهفشردهایازجلساتگوناگون،سفربه
مناطقاطراف،بازدیداززیرساختهاوافتتاحمسابقاتاتومبیلرانیصحرایی(آفرود)داشت
کهحاصلششدتخصیصبودجهبیشتربهشهرســتان،تفاهمباسازمانبرایفعالیتهای
مشترک،وعدهگسترشامکاناتفیریکیو...گزارشایندیدارراازنظرمیگذرانید:

اولین دیدار وزیر ورزش و
جوانــان از منطقه چابهار ،به
بازدید ســرزده از سواحل
پتانسیلورزش
رمین اختصــاص یافت .
ساحلی
ســاحلی زیبا که بیشــتر
مردمــان آن بــه صیادی
مشغولهســتندونامشبهدلیل
کتابخانهاش درکل ایران شهرت یافته؛ روستای رمین که
درشرایطکنونیبهمرکزورزشهایساحلیتبدیلشدهو
گردشــگران زیادی را به خود جذب کرده اســت .وزیر
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ورزش وجوانان سرزده به ساحل رمین رفت تا از نزدیک
شاهد وضعیت ساحل رمین و ورزشهای ساحلی باشد .او
درست در شرایطی در ســاحل رمین حضور پیدا کرد که
دومیندورهمسابقاترالیساحلیدودیفرانسیلچابهاردر
حالبرگزاریبود .بههمیندلیلبسیاریازشرکتکنندگان
ازدیدارآقایوزیرتعجبکردند .وزیرورزشوجوانانکه
متولیامورورزشیکشوراست،بادستیپربهچابهارآمده
بودوخبرهایخوشیبرایاستانکمتربرخوردارسیستانو
بلوچستان داشــت .وزیر ورزش ضمن بازدید سرزده از
دومیندورهمســابقاترالیساحلیدودیفرانسیلگفت:
«در دولت دوازدهم به چند استان توجه مضاعفی خواهیم
داشــت تا عقبماندگی آنها را جبران کنیم ».این دیدار
سرزده نشــان داد که مسابقه ســاحلی از اهمیت باالیی
برخورداراست .البتهوزیرورزشخودنیزبهایننکتهاشاره
و تصریح کرد« :ظرفیتهای طبیعی شهرستان چابهار به
گونهایاستکهآنرابهشهریدارایپتانسیلهایبسیار
باالیی در برگزاری مسابقات مختلف آبی ،ساحلی تبدیل
کردهاســتبنابراینبایدتوجهویژهایبهآنهاشــود .در
دولت دوازدهم برنامه داریم به چند استان توجه مضاعفی
داشتهباشــیمتاعقبماندگیآنهاراجبرانکنیمواستان
سیستان و بلوچســتان یکی از این استانهاست .توسعه
زیرســاختهایورزشــیسیســتانوبلوچســتاناز
اولویتهای وزارت ورزش و جوانان است  ».وزیر ورزش و
جوانانرمیــنرادرحالیترککردکهمردمخونگرماین
منطقهامیدیدردلشانجوانهزدهبودکهروستایساحلی
و بزرگشان ،به کمک دولت بتواند روزگار بهتری را تجربه
کندوشرایطزندگیشانبهترمیشود .
وزیــر ورزش و جوانان در
ســفر خود به چابهار ،ضمن
حضــور در شــهر مرزی
بازدیدازشهر
پیشین شهرستان سرباز از
سرباز
زمیــن فوتبــال پــوری و
امکانات این مجموعه بازدید
کرد .
مســعود ســلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان ،به همراه
عبدالرحیم کردی ،مدیر ســازمان عامــل منطقه آزاد
چابهار ،در بدو ورود به شــهر پیشــین در محل شهادت
ســردار نورعلی شوشــتری و محمدزاده حاضر شد و به
مقام شامخ شــهدای واالمقام ادای احترام کرد .سپس از
زمین فوتبال پوری این شــهر بازدید کردند .سلطانیفر
ازنزدیکباجوانانوورزشــکارانگفتگوکردودرجریان
مسائلومشکالتورزشیجوانانشهرپیشینقرارگرفت .
ســلطانیفر بهعنوان نماینده دولت دوازدهم در راستای
حمایتوزارتورزشوجوانانازمناطقکمترتوسعهیافته

و محروم گفت« :توسعه زیرساختهای ورزشی سیستان
و بلوچستان اولویت اول وزارتخانه است ب .همنظور بررسی
قابلیتهای ورزشــی سیستان و بلوچســتان و پیگیری
مشــکالت این حوزه در اولین فرصت تیمی از نمایندگان
وزارت ورزش و جوانان به این اســتان اعزام خواهد شد».
در ادامه ،عبدالرحیم کردی مدیرعامل ســازمان منطقه
آزادچابهار،ضمنتشکرازحضوروزیرورزشوجواناندر
استان سیستان و بلوچستان و شهر چابهار ،ابراز امیدواری
کرد که با تکیهبر توانمندیهای بومی استان ،بتوان تحولی
درخوروشأنورزشیاینمنطقهایجادکرد .ویضمنتاکید
براستعدادهایجوانانمنطقهگفت«:امیدواریمباحمایت
وزارت ورزش و جوانان بتوانیم استعدادهای ورزشی این
منطقهراباروروبهرشدوتوسعهورزشیاینمنطقهمستعد
کمک کنیم ».در ادامه وزیر ورزش و جوانان گفت« :تهیه
و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال پــوری و راهاندازی
سیستم سرمایشی و محوطهســازی سالن ورزشی شهید
محمدزاده،بهوسیلهوزارتورزشوجوانانبهزودیانجام
میشود .تأمین روشنایی و ساخت سرویسهای بهداشتی
کهمهندسامیاری،سرپرســتمحترمادارهکلورزش
اســتان تقبل کردهاند نیز در اولین فرصت اجرایی خواهد
شــد ».آقایانعبدالرحیمبر،رئیسشورایشهر وعارف
بون،نائبرئیسشورایشهر،ازهیئتمذکوراستقبالواز
حضورمسئوالنبلندپایهدرشهرپیشینقدردانیکردند .
درپایانازحمایتهاوزحماتحاجناصربون،خیر،معتمدو
فعالاجتماعیمنطقه،تشکروقدردانیشد.
بهاینترتیبدیداروزیرورزشازشــهرپیشینخاتمه
یافت و وزیر ورزش وعدههایی که داد که اهالی پیشــین
امیدوارند هر چه زودتر اجرایی شود تا به این ترتیب اهالی
پیشینبتوانندامکاناتمناسبورزشیداشتهباشند.
شاید کمتر کسی بداند که
چابهاردرحالحاضربهقطب
کریکت کشور تبدیل شده
کریکت
اســت .مدیر عامل منطقه
آراد چابهــار پیشــتر به
احداث دهکــده المپیک در
منطقهآزادچابهاراشــارهکردهو
گفته بود« :یکی از رویکردهای منطقه آزاد چابهار توسعه
ورزشوبهویژهورزشهایبومیومحلیاســتبنابراین
احــداثدهکدهالمپیکدرمحدودمنطقــهآزادچابهار
شــامل زمینهای فوتبال ،والیبال ،کریکت ،ســالنهای
وزرشیواستخردرزمینیبهمساحت 30هکتاردردستور
کار قرار گرفته است .دهکده المپیک منطقه آزاد چابهار با
احداث ورزشگاه دو هزار نفری ورنا به عنوان بزرگترین و
مجهزترینورزشــگاهجنوبشــرقکشــورآغازشد .
ورزشگاه ورنا تیرماه سال گذشــته با اعتباری بالغ بر 17
میلیارد تومان به بهرهبرداری رســید و برای نخستین بار
مسابقاتبینالمللیکشــتیجامیادگارامامباحضور13
کشوردرآنبرگزارشد .مرحلهبعدیبرایاحداثدهکده
المپیک چابهار بعد از ورزشــگاه ورنا ،احداث یک زمین و
ورزشگاه اســتاندارد کریکت برای برگزاری مسابقات
بینالمللیوتبدیلچابهاربهقطبکریکتکشوراستکه

انتظار میرود تا پایان سال آغاز شود و نیمه اول سال آینده
بهبهرهبرداری برســد .مذاکراتی برای انتقال فدارسیون
کریکت به چابهار نیز انجــام گرفته چراکه هم اکنون80
درصد ملی پوشــان کریکت کشــور چابهاری هستند .
همچنیندرحــالحاضر 22باشــگاهکریکتدرچابهار
مستقر هســتند و تیم کریکت این شهرستان تاکنون در
بسیاری از مسابقات ملی و بینالمللی افتخار کسب کرده
اســت .هدف اصلی از احداث دهکده المپیک در چابهار
میزبانی مسابقات و تورنمنتهای ملی و بینالمللی است .
برایاولینبارتورنمنتبینالمللیجامیادگارامامدرچابهار
برگزارشــدواالندنبالبرگزاریمســابقاتبینالمللی
کریکت در چابهار هستیم .همچنین برخی فدراسیونها
برایبرگزاریاردوهایشاندرچابهارابرازعالقهکردهاندو
قطعا پس از احــداث دهکده المپیک ،ایــن بندر میزبان
تورنمنتها و اردوهای بسیاری برای تیمهای مختلف در
سطحبینالمللیخواهدبود».
وزیر ورزش و جوانان همچنین از پروژههای ورزشــی
و گردشگری شهر توریســتی رویال صدف ،نوار ساحلی
چابهار-گواتروسطحشهرومنطقهآزادچابهاربازدیدکرد .
او ضمن بازدید از ظرفیتهای ورزشی بندر چابهار گفت:
«باید از این قابلیتها برای پرورش استعدادها و برگزاری
مسابقات ورزشــی ،بهره برد .چابهار استعدادهای بسیار
باالیی در زمینه ورزش کریکت دارد بهطوریکه بسیاری
از ورزشکاران تیم ملی از سیســتان و بلوچستان و بهویژه
اینشــهرهستند .اینشهرســتانازظرفیتهایخوبی
برای برگزاری ورزشهای آبی ساحلی ،کریکت ،فوتبال و
رقابتهایاتومبیلرانیبرخورداراست .برایبهرهبرداری
بهترازاینرشــتههابایدامکاناتورزشیهرچهسریعتر
به چابهار اختصاص پیدا کند .تکمیل طرحهای نیمهتمام
ورزشــی در چابهار یکی از خواستههای مهم ورزشکاران
استکهاینامردراولویتکاروزارتورزشوجوانانقرار
دارد .با تکمیل طرحهای ورزشی در چابهار ،شاخصهای
ورزشی این شهرستان ارتقا پیدا میکند .ورزشگاه چابهار
تاهفتهدولتامســالتکمیلمیشــودوبهبهرهبرداری
میرسد ».در ادامه رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار به
وضعیت ورزش کریکت اشاره و تصریح کرد« :ورزشگاه
کریکتاینشهرستان 35درصدپیشرفتفیزیکیداردو
تاکنون 30میلیارد ریال برای آن هزینه شده و 35میلیارد
ریالدیگربرایتکمیلآننیازاست .ورزشگاهچابهاربا25
میلیاردریالهزینه 45درصدپیشرفتفیزیکیداردو25
میلیارد ریال دیگر برای تکمیل آن الزم اســت.همچنین
ســالن  2هزار نفری چابهار با  90میلیارد ریال اعتبار 80
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و  30میلیارد دیگر برای
تکمیلآننیازاست .فضایسرانهورزشیچابهار16صدم
مترمربع است و در مجموع 5فضای ورزشی در سطح این
شهرستانوجوددارد».
نکتهقابلتوجهایناستکهمسعودسلطانیفردربازدید
ازپروژههایورزشیچابهاربالباس بومی بهکارخود ادامه
داد .بهگزارش«ورزشسه»،دراینبازدیدوزیرورزشبه
پیشنهادمسئوالناستانسیستانوبلوچستان،لباسبومی
این استان را به تن کرد و ســاعات کاری خود را با ظاهری
متفاوتگذارند.
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وزیر ورزش و جوانان:
توسعه زیرساختهای
ورزشی سیستان و
بلوچستان اولویت
اول وزارتخانه است .
بهمنظور بررسی
قابلیتهای ورزشی
سیستان و بلوچستان و
پیگیری مشکالت این
حوزه در اولین فرصت
تیمی از نمایندگان
وزارت ورزش و جوانان
به این استان اعزام
خواهد شد
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دانشگاهبینالمللیچابهاردوبارهاوجمیگیرد

ارسالن دژکام :مرکز
رشد دانشگاه بینالمللی
برای راهاندازی
کسبوکار به شرکتها
مشاوره میدهد و
اکنون حدود  20شرکت
در مرکز رشد مستقر
شدهاند تا با همکاری
و همافزایی هستههای
فناور و شرکتهای
نوپای دانشبنیان را
شکل دهند و بتوانند
فعالیتهای اقتصادی
نوپا از جنس فناوری
را در چابهار افزایش
دهند
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دانشگاه بینالمللی چابهار سرگذشت غمانگیزی دارد؛ داشگاهی که اعتبار بینالمللی یافته بود و
با معتبرترین مراکز علمی و پژوهشی جهان مراوده داشت ،دانشگاهی که به لحاظ امکانات ،سرانه
فضاهای آموزشی و سطح علمی اســاتید وضع مطلوبی داشت ،دانشگاهی که در حال تبدیلشدن
به یک برند برای منطقه آزاد بود و میتوانســت ثروت تولید کند ،ناگاه و با یک دســتور نیمخطی
منحل شد و جز نامش ،تقریبا هیچ نماند .حاال یکی دو سالی میشود که آن مصوبه غیرکارشناسانه
انحالل دانشــگاه بینالمللی چابهار ابطال شده و احیای دانشــگاه در دستور کار سازمان منطقه
آزاد قرار گرفته است .دانشــگاه در دوره جدید رسالت خود را تربیت دانشجویان مسئولیتپذیر،
خالق ،متخصص ،مولد و منطبق با ارزشهای اســامی و آرمانهای انســانی ،تعریف و دستیابی
به باالترین اســتانداردهای دانشگاهی را هدفگذاری کرده اســت .این نهاد علمی که قرار بوده
پشتیبان کارشناسی سازمان منطقه آزاد باشد قصد دارد خود را به عنوان یک دانشگاه پژوهنده و
داناییمحور به نسل جوان ،پژوهشگران و دانشمندان کشور معرفی کند .دانشگاهی که میخواهد
از طرفی مانع ترک کشور (به بهانه ادامه تحصیل) شود و از طرف دیگر ،با تربیت و پرورش متخصص
در رشتههای کاربردی و مورد نیاز ،به ویژه در مناطق آزاد ،کمبود تکنسین را جبران کند.
ارســان دژکام ،عضو هیات مدیره سازمان منطقه
آزاد و رییس دانشگاه از برنامههای فعلی و آتی این نهاد
علمی با «سالم چابهار» سخن میگوید.
او تاریخچــه فعالیتهای دانشــگاه را چنین مرور
میکند« :در ســالهای گذشــته عمده دانشجویان
دانشگاه دورههای مشترکی را با دانشگاههای خارجی
تجربه میکردند و طبق مفاد تفاهمنامه یا به کشورهای
خارجی اعزام میشدند و یا با حضور اساتید خارجی در
دانشگاه ،دوره کارگاهی میدیدند .تدریس و تحصیل
نیز به زبان انگليســي بود که خود به عنوان یک فیلتر
در جذب دانشجو عمل میکرد .به عبارت دیگر سطح
علمیپذیرفتهشدگاندرمجموعمناسببود».
دژکام با بیان این نکته که روند پیشــین هنوز حاکم
نشــده میگوید« :تــاش میکنیم بــا تجدید برخی
تفاهمنامههای موجــود و همچنین انعقاد قراردادهای
جدید با دانشــگاههای خارجی بتوانیم منشا خدمات
آموزشیبینالمللیدرکشورباشیم».
یکــی از اتفاقــات ناگــوار دوره انحــال ،فروش
ساختمانهای دانشگاه بود .دژکام به توسعه فضاهای
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آموزشــی ،کارگاهی و آزمایشــگاهی و رفاهی اشاره
میکند و میگویــد« :با تکمیل ســاختمان آموزش
دانشــگاه 5 ،هزار متر فضای جدیــد در اختیار ما قرار
میگیرد که به کالسهای درس ،آزمایشگاه ،کتابخانه
و برخی دفاتر ویژه برای همکاری با مراکز علمی داخلی
وخارجیاختصاصمییابد».
رییس دانشــگاه بینالمللی
چابهــار از فعالیتهــای
برونمــرزی نیــز خبــر
راهاندازیدفتر
دانشگاهدرعمان میدهــد« :مذاکراتی برای
راهاندازی دفتر دانشگاه در
كشور عمان و شــهر مسقط
صورت گرفته .دانشگاه مسقط نیز
دفتری در چابهار تاســیس میکند تا شرایط را برای
برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت در دو کشور
فراهم کنند ».دژكام در ادامه میگوید« :با طرف عمانی
توافق کردیم که در حوزه نوآوری و توســعه فناوری،
فعالیتهای مشترک انجام دهیم .کشور ظرفیتهای

خوبیدرحوزهآموزشنیرویانسانیدارد .همچنیندر
حوزههای مختلف فنی و مهندســی دانشآموختگان
ممتــازی داریم که در کشــورهای منطقه کمتر دیده
میشود .اميدواريم با توافقی که با طرف عمانی صورت
گرفته بتوانیم گامهای خوبی بــرای بهرهگیری از این
ظرفیتها بهویژه درعلوم کامپیوتر و فناوری اطالعات
برداريم و در نهايت از مســیر چابهــار خدمات فنی و
مهندسی را بهکشورهای منطقه صادرکنیم».
رييس دانشــگاه بینالمللی
چابهاردرپاسخبهاینپرسش
که چــه برنامــهای برای
حمایتاز
توســعه دانش کاربردی
استارتاپها
دارد ،چنین پاســخ میدهد:
«امروز دانشــگاه باید موتور
محرکه چرخه کارآفرینی باشد و
مت هم به دانشگاه صرفا از دید آموزش و پژوهش نگاه
نمیکنیم .بــه همین دلیــل تالش کردیــم چرخه
کارآفرینیرادردانشگاهایجادکنیم .درابتدامرکزرشد
را مجددا فعال کردیم و سپس برگزاری رویداد کسب
و کار با هدف حمایت از اســتارتاپها در دستور کار
قرارگرفت».
عضو هیات مدیره ســازمان از ســاماندهی  22تیم
متشکل از دانشــجویان و نخبگان جوان خبر میدهد و
اضافه میکند« :مرکز رشــد دانشگاه بینالمللی برای
راهاندازی کســبوکار به شرکتها مشاوره میدهد و
اکنون حدود  20شرکت در مرکز رشد مستقر شدهاند
تا با همکاری و همافزایی هستههای فناور و شرکتهای
نوپای دانشبنیان را شکل دهند و بتوانند فعالیتهای
اقتصادی نوپا از جنس فنــاوری را در چابهار افزایش
دهند ».خبر دیگر رییس دانشگاه بینالمللی چابهار به
حوزه پشتیبان فعالیتهای نوین یعنی قوانین و مقررات
پیشرو مربوط بــود .دژکام میگوید« :آییننامههای
مربوط به تجاریســازی یافتههــای علمی در منطقه

تکمیل و بســتر برای ایجاد مراکز انتقال فناوری فراهم
شده است .تسهیل حضور شــرکتهای دانشبنیان
ملــی در چابهار هــم از اقدامات دیگر دانشــگاه بوده
است .ضمن آنکه مذاکره با پارکهای علم و فناوری
بوشهر ،دانشگاه شریف و دانشــگاه زاهدان پیشرفت
خوبی داشته است و امیدواریم از نیمه دوم سال ،تعداد
مجموعههایفعال در مرکز رشد چابهار بیشتر شود».
دانشگاه بینالمللی چابهار از
مــردم ســاکن بنــدر و
همسایگان منطقه آزاد نیز
گسترش
آموزشهایپایه غافل نشــده و برنامههایی
برای ارائه خدمات آموزشي
به آنــان دارد« :تحلیل ما این
بود که ساکنان شهری که دروازه
ملل نام گرفتــه باید توان برقــراری ارتباط کالمی با
ملیتهای گوناگون را داشــته باشــند .طبیعتا هر چه
فرزندان ما و شهروندان چابهاری بتوانند ارتباط کالمی
موثرتری با گردشگران ،صنعتگران و سرمایهگذاران
خارجی برقرارکنند ،توفیقبیشتری در گسترش روابط
فرهنگی و اقتصادی خواهند داشت .از این رو ،تاسیس
مرکز آموزش زبانهای خارجه در دستور کار دانشگاه
قرار گرفت ».به گفته دژکام بیــش از  150کودک و
خردســال چابهاری آموزش زبان انگلیسی دیدهاند و
برنامههای دقیقی برای گسترش آموزش در سال 97
تدوین شده است.

رییس دانشگاه
بینالمللی چابهار
از فعالیتهای
برونمرزی نیز خبر
میدهد :مذاکراتی
برای راهاندازی دفتر
دانشگاه در كشور عمان
و شهر مسقط صورت
گرفته .دانشگاه مسقط
نیز دفتری در چابهار
تاسیس میکند تا
شرایط را برای برگزاری
دورههای آموزشی
کوتاهمدت در دو کشور
فراهم کنند

اگر پــای درد دل صاحبان
کارگاههــا و کارخانههــای
صنعتــی بنشــینید ،حتما
آموزشبرمبنای
فرازی را به گله و شکایت از
نیازسنجی
ضعف دانــش و تخصص
نیــروی کار اختصــاص
میدهند .در سالهای اخیر نیز به

دوره جدید  -شماره سوم

47

این دید امروز در
منطقه آزاد وجود دارد
که جوانان این مرز و
بوم میتوانند درست
و کاربردی پژوهش
کنند و یافتههای خود
را درست و دقیق
اجرا کنند .بنابراین
ایده تاسیس صندوق
پژوهش و فناوری
پیشنهاد و مصوب شد

صورت مداوم شنیدهایم که آموزشهای آکادمیک
باید بر مبنای نیازهای کشــور طراحی و اجرا شود و به
صرف اعطای مدرک ،فارغالتحصیالن جذب شده در
بازار کار گره از کار صنعت باز نمیکنند .حاال دانشگاه
بینالمللی چابهار تربیت تکنسین برای صنایع منطقه
را هدفگذاری کرده اســت .به عبارت دیگر جوانان
جویای کار ،بر اساس نیاز بخشهای گوناگون صنایع
در حال اســتقرار آموزش میبینند« :یقینا جوانان این
ناحیه انتظار دارند از فرصتهای شغلی ایجاد شده در
صنایع باالدســتی و پاییندســتی فوالد و پتروشیمی
بهرهمند شــود که انتظار بجایی هم هست .دانشگاه با
شــناخت این تقاضا ،برای آنکــه بتواند هم دغدغه
جوانــان را برطرف کند و هم نیاز صنعت را با کمترین
هزینه پاسخ گوید ،تالش دارد نیروی کار متخصص و
آشــنا با موضوع فعالیت تربیت کنــد .به این منظور
آموزشهــای علمی-کاربــردی را برنامهریــزی
کردهایم».
اما فقط این نیســت و دانشــگاه متولــی برگزاری
دورههــای حرفهآموزی هم شــده اســت .به گفته
دژكام ،عده زیادی از جوانــان منطقه در حرفههایی
مانند جوشکاری ،تعمیر لوازم خانگی ،برق ساختمانی
و صنعتی ،نقشــهبرداری ،حســابداری و ...آمورش
دیدهانــد .دانشــگاه همچنین دورههــای آموزش
نرمافزارهای فتوشــاپ و اتوکد را برگزار کرده است .
دژکام میگوید« :اســتقبال هنرجویان از این دورهها
انگیزهای شده است که برای برگزاری مستمر دورهها
و آموزشهای پیشرفتهتر برنامهریزی کنیم».
عضو هیات مدیره سازمان
منطقه آزاد چابهار میگوید:
دبیرستانی
«نگاه متفــاوت مدیریت
بنيه
برايتقويت
ســازمان منطقــه آزاد به
علمي
مقوله توسعه ،این احساس
نیاز را به وجود آورده است که
دانشآموزان ورودی به دانشگاه
منطقه باید ویژگیهایی فراتر از ســایر دانشآموزان
داشته باشند .بر این اساس ایجاد یک مجتمع آموزشی
برای دوران پیش از دانشــگاه مطرح و تصویب شد .
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تاســیس این مجتمع که رویکــرد متفاوتی به تعلیم و
تربیت دارد با کســب مجوز از هیات امنای دانشگاه
عملیاتی شــد و به این ترتیب دبیرســتان دانا و توانا
فعالیت خود را آغاز کرد».
عضو هیاتمدیره سازمان
از اهتمام مدیریت منطقه به
تاسیسنهادهای افزایش توان کارشناســی
ســازمان و تاکید بر انجام
پشتیبان
مطالعــه پیــش از آغــاز
پروژههــا خبــر میدهــد و
میگوید« :دستیابی به اهدافی که
مقــام معظم رهبری بر آن تاکیــد دارند و به ویژه در
حوزه اقتصــاد مقاومتی مســتلزم تغییــر باورها و
رویکردها به جوانان اســت .این دید امروز در منطقه
آزاد وجود دارد که جوانان ایــن مرز و بوم میتوانند
درست و کاربردی پژوهش کنند و یافتههای خود را
درســت و دقیق اجرا کنند .بنابراین ایده تاســیس
صندوق پژوهش و فناوری پیشــنهاد و مصوب شد .
هدف از تاسیس این صندوق ،سوقدادن منابع مالی یا
به عبارت دیگــر ســرمایهگذاری خطرپذیر برای
توسعه فناوریهایی است که بخش خصوصی ریسک
سرمایهگذاری در آنها را نمیپذیرد .هدف دیگر از
تاســیس صندوق هــم افزایش دانــش مدیریت
بهخصوص در زمینه کسب و کارهای نوین است».
ارســان دژکام خبرهای خوش دیگری هم دارد:
«راهانــدازی مرکز ســرمایهگذاری هوشــمند نیز
با هدف ارتقای دانــش و مهارت ســرمایهگذاری
صورت گرفت .برای تاســیس ایــن مرکز مطالعات
گستردهای انجام شــد و در نهایت با جلب همکاری
افراد صاحب تجربه و دانــش در این حوزه که اغلب
از فارغالتحصیالن دانشــگاه صنعتی شریف هستند،
مرکز تاسیس شد».
او با یادآوری امضای تفاهمنامهای میان ســازمان و
وزارت علوم اشاره میکند و میگوید« :طبق توافقات
صورتگرفته ،رئیــس دانشــگاه بینالمللی چابهار
مسئول راهاندازی پارک علم و فناوری است و وظیفه
دارد شرایط تاســیس این پارک را فراهم کند .به این
منظور ،پارکهای مشــابه در کشور را مورد بازدید و
مطالعه قرار دادیم و با تهیه یک فهرست از ملزومات
و احتیاجات ،برای تامین آنها اقــدام کردهایم .گام
بعدی نیز درخواســت صدور مجوز برای تاســیس
پارک خواهد بود».
دژکام در پایــان میگوید« :دانشــگاه بینالمللی
چابهار بــرای آنکه حقیقتا یک دانشــگاه بینالمللی
باشــد ،نیازمند ایجــاد و تقویت زیرســاختهای
آموزشی و پژوهشی اســت و باید با الگویی نو و فراتر
از شــیوههای رایج در مراکز علمی کشور اداره شود .
از این رو باور داریم که ســاختار دانشگاه نیاز به برخی
اصالحات جــدی دارد و امیدواریم با اراده مدیریت
منطقه آزاد و همکاری وزارتخانــه علوم ،تحقیقات و
فناوری ،این مهم به سرعت عملی شود».

گزارش برگزاری
دومین جشن گلریزان منطقه آزاد را
در شماره بعد بخوانید

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد:

راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺘـــﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻔـــــــﺮجﮔﺎهﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺑــــﺎزارﻫــﺎ و....
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

