به نام خداوند بخشنده مهربان

شناسنامه

فهرست

نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد چابهار -شماره دو

باید از
انگیزه خدمت
در منطقه
آزاد چابهار
حمایت کنیم
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تحول در گردشگری
با ساخت هتل و ثبت ایرالین

نگاهی به تحوالت منطقه آزاد چابهار در سالی که گذشت

گامهای بلند در مسیر

تولیدواشتغال

نمایه رویدادهای ماه ��������������������������������������������������������������������������������������������������2

رشد  60درصدی بودجه سازمان
ظرفیتسازی برای المپیک 2022

آساجت؛ زمینهساز سفر آسان به چابهار
چابهار نقطه کانونی دیپلماسی اقتصادی
تیس سیراب میشود

گزارشی از قابلیتهای منطقه برای حل مشکل برنج

10

گزارشی درباره

رنج برنج کم

برنج،
دومین محصول
پرمصرف در سفره
محصوالت
ایرانیان پس از
کشاورزی پس از ذرت،
نان است که در
بخشی از نیاز
برنج بیشترین
میزان واردات
مصرفی با واردات
ارزبری را داشته
نیز رتبه دوم را از
آن خود کرده.
اســت .در واقع
خطرهای کالن این وابستگی تامین میشــود.
این یعنی ســفرههای ایرانیان چون تولید داخلی پاسخگوی این یعنی در میان
را افزایش میدهد ،روز دیگر واردات ،هر ســال
حجم
تا حد
با معضل تازهاي
مصرف نیست،
زیادی به خارج
محصوالت وارداتی مردم را صدای برنجکاران
مردم را غافلگیر
از کشور وابسته
هموطن بلند می
میکند؛ یک روز
است .اما غیر از
نگران
نوسات نرخ ارز،
میکند و گاه انتفاع دالالن و شــود که واردات
بازارشان را کساد کرده ،روزی قیمت برنج وارداتی
بازارسازیهای صوری
دیگر
احتمال آلودگی
گزارش میشود.
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نشریه داخلی
سازمان منطقه آزاد چابهار

مدیریت روابط عمومی
وامور بینالملل:
حسامالدین یوسفی

مشاور رسانه و مجری طرح:
علی نیلی احمدآبادی

مجله داخلی

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 :

دوره

جدید  -شماره دوم

مدیرعامل
ســازمان منطقه
آزاد
چابهــار می گویــد:
ظرفیت
«ظرفیت
پیشبینی شــده
 500هزار تنی
برای
در شهرک تخصصی برنج
منطقــه
آزاد چابهار 500
هزارتناست
بازدید دبیر شورای
کهبخشمهمیاز
عالی مناطق آزاد از
نیــاز وارداتــی
میکند ».کردی تبدیل چابهار به کشــور را تامین
وجودبنادر
شــهیدبهشــتیو
برنج وارداتی را هدف غایی این مرکز تولید و فرآوری
منطقــهآزادیکیازبهتریننقاطکالنتریوبرخورداریاز
ادامه میدهد« :توجه به یک شــهرک عنوان کرده و
نکته مهم،
کشور است ».حســن عادلی با بــرایوارداتبرنجبه
فرآوری برنج در
ایجاد شــهرک
اشاره به
معافیتهای
اقتصاد ملی بدل چابهار را به یک مطالبه
امتیازات قانونی و
مالیاتی
جدی
در
در
مناطق
سطح
می
آزاد،
کند و آن نکته این
میگوید« :هر کسی
درزمینهفرآوری
برنجمصرفیهموطنانماازطریق است که کسری از
برنجسرمایهگذاری
اولیه را از کشور
کند،میتواندمواد
در حالی
وارداتتامینمیشود،
مدت زمان پاکســتان با کمترین
که افغانســتان و
مدیرعامل سازمان:
تشریفات اداری و
کوتــاه به
برنجمصرفیخودرااز کشورهای آسیای میانه،
منطقه
عمده
آزاد
چابهار
پاکستانوهند
چابهــار وارد و پس از
فرآوریبهداخلو
کردی به
به دلیل نزدیکی
تأمینمیکنند».
خارجازکشــور
وجود بازار چندصــد
منطقه آزاد منطقیترین انتخاب صــادرکند.درواقع
در جنوب غربی آسیا اشــاره می میلیونی مصرف برنج
به هند و پاکستان
برای
از
کند و
ورود برنج قهوهای
پاکســتان و هند و
به دلیل نزدیکی
میگوید« :چابهار
ســپس فرآوری
است».
به این دو کشــور
بهترین مزیت رقابتی
و
و بستهبندی آن
بهترین مزیت رقابتی
اقتصادی را برای
و
تأمین و فرآوری
اومیافزایــد:
اقتصادی را برای
برنج ایران و ســایر
کشورها دارد و با
مهمی در باال «چنیــناقدامیعالوه
توجه به این قابلیت،
بــرآنکه نقش
بردن
فرآوری
شهرک تخصصی
ســطح اشتغال و
برنــج میتواند
تأمین و فرآوری برنج
نگرانی
بخش
های
بزرگی
گاه
و
از
تولید خواهد داشت،
بی
حاشــیههای
واردات را کم کنــد و
را به شــدت گاهدرموردآلودگی
به بازار تعــادل
برنجهایوارداتی
ایران و سایر کشورها
بدهد».به گفته او
هماکنون  16واحد
ترخیص ،کاهش میدهد .تمرکز
فرآوری برنج در
عملیات واردات و
نظارت،
بهکارهستند.
دارد و با توجه به
این شهرک مشغول
تولید و بستهبندی
نهایت به کاهش قیمت تمامشده در یک نقطه هم در
این
مدیرعامل
می
قابلیت ،شهرک
در هریک از ســازمان منطقه آزاد
انجامد که هم برای
بازارداخلیبسیار
این
چابهار با بیان اینکه
مجددبهاین تعیینکنندهاستو
واحدها برای حدود
هممزیتصادرات
کاالمیدهد».
شده است ،می
تخصصی فرآوری برنج
 60نفر اشتغالزایی
گوید« :با تکمیل این
عادلــی
می
کردن آزمایشــگاهها و انبارها و شهرک یعنی متمرکز
ادامه میدهــد« :در
تواند بخش بزرگی
میانمــدت می
برندســازیدر
اگرتوانبه از
تمامشده برنج به میزان قابل کاهش ضایعات ،قیمت
اینحوزهاقدامکرد.
توجهی
برکیفیتبرنجبهبستهبندیآن برایمثال عالوه
حاشیههای واردات را
یک نکته مهم دیگر هم اشاره می پایین میآید ».او به
هم
بعد برنج فرآوری شده در چابهار توجهکنیم،چندسال
این
کند که لزوم
کم کند و به بازار
شهرک
را
حمایت
از
خود
دوچندان
به
خواهدشد».
میسازد« :در
یک مزیت بدل
صورتیکه تمامی
واحدهای شهرک
تعادل بدهد
است عالوه بر برنج فعال شــوند،
این شهرک قادر
کشورهای تأمین نیاز برنج کشور،
بخش بزرگی از نیاز
افغانستان و آسیای میانه را
صورت ،برای بیش از 10هزار نفر تأمین کند .در این
شغل
گاممهمیدر
ایجاد میشود که
محرومیتزداییاز
خواهدبود».
سیســتانوبلوچستان
کارخانه فرآوری برنج

یک انتخاب
منطقی

یک
کارشــناسصنعتغذا
معتقــد
اســت« :چابهــار با
موقعیــت
راهبــردی و
همجواری
با کشور پاکستان،
دارا بودن
مرز مشــترک در
محدوده
ریمدان دشــتیاری،
کارگاه دوخت

دوره

جدید  -شماره دوم

کیسههای برنج
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گفتوگو با مهتاب کرامتی ��������������������������������������������������������������������������������������12
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گزارشی از کلنگزنی بزرگترین هتل جنوب شرق ایران

16

16

دبیر تحریریه(چابهار):
جواد صادقی
مدی ر هنری:
سیدابراهیم هاشمزاده

برنج را میتوان
پرحاشــیهترین
دانســت؛ طبق سیاســتهای محصول کشاورزی
وزارت
با شــروع فصل
جهاد کشاورزی،
برداشت برنج در
شــالیزارهای کشور،
ممنوعیتواردات
اعمالمیشــودکه
دارد.اقدامــات
تاپایانآبانادامه
الزمبــرایواردات
برنجنیزدرماههای
پایانیسالانجاممی
شود.اگرچهبهگفته
مسئوالنواردات
برنج تا آبان ممنوع
اســت اما بر اساس
از
اظهارات عدهاي
نمایندگان مجلس
واردات در فصل
میگیرد،آنهم
برداشت صورت
دربازارجهانی .وارداتبیکیفیتترین
برنجهایموجود
هنگامیکه
گفتــه دربارهبرنجسخن
می
شــود ،ذهنهــا
ناخودآگاه
تغییرجبهه
بهســمت مناطق
محمــود حجتــی،
وزیــر
شــمالی
ج
کشــور معطوف
هادکشــاورزی در آخرین
پرتالطمو
میشوند و
روزهای
گرچه تقریبا همه
پاییز ســال 96در
ناموفق
پهنههــای
برنامــه
کشــاورزی ایران
شاهد
خبری گفتوگــوی ویژه
کاشــت
برنج
قطب
تولیــد و
هستند ،ولی
بود :شــبکه دو سیما گفته
استانهای توزیــع مهمترین
«میزان
عنصر ســفره ایرانی،
گیالن و
تولید داخلی برنج
مازندران است و
حدود2/2
محصول
سرنوشت بازار این
ما به واردات برنج هم ساالنه میلیونتندرسالو نیاز
پرمصرفدرنوارشــمالی
800
هزار
تا
واردات نیز قواعد خــود را دارد و کشوررقممیخورد.
اســت که در
یک میلیون تن
تحت
چون
مجموع مصرف برنج
تاثیر متغیرهایی
میــزان تقاضا ،نرخ ارز،
میلیون تن میرسد .البته بخشی کشور به حدود 3/2
از
کمرگیدولتو...زیادوکممی سیاســتهای تعرفهای و
بازارچههای مــرزی انجام می واردات برنج از طریق
شود.
شــود
تغییر زمین بازی میتواند بازار کارشناسانمعتقدند
کــه معموال در
محاســبات نمی
برنج
آید .مــا در پی این
برســاند .به بیان دیگر حال که کشــور را به تعادل
هســتیم تا قیمت
محصوالتوارداتی
واردات
بتوانند برنــج باالنباشدکهاقشار
اجتنابناپذیر
برنج به کشــور
ضعیفجامعههم
برایواردات اســت ،باید بر پرمزیت
را با قیمت پایین
این
ترین نقطه کشور
محصول تولید
دریافــت و در عین حال
محصولمتمرکز
داخل روی دســت
نیستجزچابهار.چابهاربایک شــدوایننقطهجایی
چهارماهاولامسالبرنجبیشاز تولیدکننده نماند .در
بندر
اندازه
آزاد،نزدیکترینمنطقهایرانبه عملیاتیویکمنطقه
واردشد،هرچنداز
نظر کمی نمیتوانیم
قطب
برنجیعنی
انجام دهد و چه خطکشی کنیم که
هایجهانیتولید
چه کسی واردات
هندوستانوپاکستاناست.
رانتی ایجاد کسی واردات نداشته
بررســیها
باشد .برای اینکه
که آن را در نشــانمیدهدکهبا
نشــود ،هر کسی که
زمره
توجهبهاهمیتبرنج
کندمیتواندنسبتبهواردات ضوابط قانونی را رعایت
چابهار به این کاالهای اساســی
اقدامکند.
درآورده است ،ورود
واردات برنج در
در اقتصاد ساحت از یک سو روند
چهار
ماه
مشارکت
این
نخست
ملی را
منطقه
که برنج تولید داخلی روی دست امسال به گونهای بود
از مهمترین تســریع میکند و از
ســوی دیگر یکی
برنامه
قیمتهمعواملمتعددیدخیل کشاورز ماند و در مورد
های دولــت در
شــهروندان را دســتیافتنی زمینه امنیت غذایی
هستندازجملهنرخارزو
خواهد
الگو،
چابهار
فقط
کرد .بر اساس این
بارانداز واردات
نخواهد بود و با استقرار

اینها باعث شد
که چند روزی ثبت
شود،وقتیبازاربهتعادلرسیدو سفارش برنج متوقف
منطق
خودراپیداکردهم
واردات و هم تولید
داخلی مدیریت می
تاکید کرد« :در ارتبــاط با کاهش شود ».او همچنین
اقدامات زیادی شــده ولی آن فاصله تولید تا مصرف
گونه که
موفقنبودهایم».
باید در این زمینه

کارشناسان معتقدند
تغییر زمین بازی
می
تواند بازار برنج
کشور را به تعادل
برساند .به بیان دیگر
حال
که واردات برنج
به
کشور اجتنابناپذیر
است ،باید بر
پرمزیتترین نقطه
کشور برای واردات
این
محصول متمرکز
شد
و این نقطه جایی
جز
نیست چابهار

سالم چابهار

پیامدهای مثبت

تغییر بازار از شمال

به جنوب کشور

میشود اگر...

زنجیره فرآوری و
بستهبندی ،تبدیل
کشــور می
به قطب دوم برنج
تخصصی شــود .تخصیص زمین
برای ایجاد شهرک
برنج در
این منطقه به منطقه آزاد چابهار،
گام نخست تبدیل
قطب
البته همراهی و دوم تولید برنج در
کشــور است که
همکاری بیشــتر
میطلبد.
سازمانهای مربوطه را

نماینده مقام معظم

رهبری در استان

سیستان و بلوچستان:

باید از
انگیزه خدمت
در مدی
چا ریت منطقه آزاد
بهار حمایت کنیم

نماینده ولی
فقیه در اســتان
ادامه داد« :استان ما با  180سیستان و بلوچستان
هزار
بزرگترین اســتان کشــور کیلومتر مساحت،
ظرفیتهای گردشگری را اســت و بیشــترین
دارد اما
تا کنون
از این ظرفیتها
اســتفاده بهینه نشده
کــه  2میلیون و  700هزار اســت .برای استانی
نفــر
جمعیت دارد ،باید
برنامهریزی مدونی
صورت بگیرد».
آیتا...
سلیمانی به آغاز
سدس اشــاره کرد و گفت:ســاخت هتل بینالمللی
«امروز
که یک زمین
شاهد آن بودیم
بالاســتفاده ،تبدیل به
بســتری برای
اجرای پــروژهای
عمرانی ،تفریحی
برای استان و
و گردشــگری
استان پیاده کشور میشود .این
الگو را باید در همه
آیتا ...عباسعلی
سازی کنیم تا
مسأله این
ســلیمانی ،نماینده ولی
امامجمعه
محرومیت را از بین ببریم.
نیست که سرمایه
فقیه در اســتان
زاهدان در ســفری
بسیاری از اوقات ذخیرهسازینداشته باشیم بلکه در
آیین کلنگزنی مجهزترین کوتاه چابهار ،ضمن بازدیــد ازسیستان و بلوچستان و
هتل
پروژه
بهینه از سرمایه صورت نمی ســرمایه و استفاده
جنوب شــرق
های عمرانی ،در
یافت.ایشــانبا
گیرد».
کشــور در منطقه
اشارهبهافزایش
امــام
سرمایهگذاران
سرمایهگذاریهادراســتان ،آزاد چابهار حضور
جمعه زاهدان دلیل
چرا که در یک باالخص ســرمایه
گفت:
آزاد چابهــار را پروژهای حضــور خود در منطقه
گذار این پروژه
«جاداردازهمه
نقطه مهم و
در منطقه آزاد
از
شاخصهای گردشگری دانســت کــه میتواند
چابهار ،بهعنوان دروازه استراتژیک سرمایهگذاری کردهاند .چابهار قدردانی کنم
استان را
مقام
اقتصادی
داد« :ما مطمئنیم که اگر پروژه باال ببرد .او ادامه
نشانمیدهد».
کشور یاد کردهاند و این تعبیر معظم رهبری نیز
هایی
هم
مثل هتلسازی
در اینجا شــکل
اهمیت منطقه را
بگیرد ،شــاخص
استان افزایش مییابد و این به های گردشگری
معنای
رونق
سرمایه
گذاری
بیشتر و
نماینده ولی بیشتر خواهد بود».
فقیــه در امور اهل
قراردادن مدیرعامــل منطقه ســنت با خطاب
آزاد
شما
تشــکر
و
چابهار گفت« :از
قدردانی میکنم .از
سازمان منطقه آزاد مشــغول زمانی که شما در
به
تولید و اشتغال
کار شدهاید ،رونق
بیشتر شــده و...
البته این اقدامها به
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نظر بنده هنوز
مشکالت و کفایت نمیکند و
نیازها نیست».
آیتا...
ســلیمانی افــزود:
کــردی ،برادر
«جناب آقــای دکتر
عزیز و انقالبــیام
خاک و استان
از فرزندان همین
اســت .او در خارج
از استان در حال
فعالیت مرتبط با
ســرمایهگذاری
بــود و بنده بارها
جویای این شدم
که چرا در استان
نمیکنید .خوشــبختانه امروز خودمان خدمت
آزاد را به دســت گرفته و با ایشان سکان منطقه
همان
در
قوت و قدرتی که
بخش خصوصی
فعالیت
می
کرد،
منطقه آزاد
برای توســعه
وی بــه چابهار اهتمام دارد».
ســرمایه شــکایتها فعــاالن
اقتصــادی و
اداری ما گذاران اشــاره کرد و
ادامه
داد:
دچار
«سیستم
ما را فلج کرده اشــکاالتی است که
کارهای مملکتی
و
متاسفانه رویه و
با روح
کارهایمان مطابق
انقالب اســالمی و
سرمایهگذاری دارد».
رهبری پیش نمیرود .ما رهنمــودات مقام معظم
انقالبــی
او افــزود:
در دنیا بینظیر
انجام دادیم که
«بنده هم بــا بنیاد
بود ،ولی امــروز
داشــتهام و تاکید کردهام که برکــت مکاتباتی
و معیشت ،درآمد ،اشــتغال و رنج مردم اقتصاد
همه
فکر این منطقه
مسئوالن باید به
درست است که مردم برای زندگی مادی است.
بوده و ایــن منطقه
را
خویش
مورد
اقتصاد
قــرار
حمایت
و انقالب ما
انقالب نکردند
دهند .بــه ویژه آن
اعتقادی ،اخالقــی و
رهبری شــخص ًا به این منطقه که مقــام معظم
از معیشــت مردم غفلت کرد دینی بود اما نباید
و
و حتی از اعتبارات دفترشــان توجــه خاصی دارند
بیتفاوت بود».
نسبت به رنج آنان
میلیارد تومان برای رشــد و چیــزی بیش از 60
نماینده ولیفقیه
توسعه
در سیســتان و
اختصاص داده
سواحل مکران
«خداوند ایــن
بلوچستان گفت:
اند و این نگاه بلند
فرصت را در اختیار
ایشــان نسبت به
آینده منطقه است».
که در این
شــما قرار داده
امام
خدمت سرزمین بکر و دســت
جمعه زاهدان بیان
نخورده به مردم
کنیــد و آرمانهای
سئوال میشــود که چرا درداشــت« :گاهی از بنده
بپوشــانید ،به خصوص در اینانقــالب را جامه عمل
چنین
میکنم.
مراسمی شرکت
مذاهب مختلف در کنار هم استان که قومیتها و
مسائل پاســخ این اســت که
فقهی،
وظیفه مــا ،در کنار
زندگی میکنند».
او ادامه داد« :هر
وظیفه ما فقط عمران و شهرسازی
کجای استان کار
و آبادانی است.
اقتصادی انجام
گرفته ،نماد وحدت
اخالقی نیسترســیدگی به مسائل
بوده و شــیعه و
فقهی ،حقوقی یا
و باید برای
با هم ســرمایه
ســنی برادروار
گذاری کرده و با
کنیــم و در کنار فعاالن اینتوســعه منطقه نیز فکر
بنابراین دســتگاههای اجرایی هــم کار میکنند.
عرصه
حضور
باشــیم.
باید
بنده
داشــته
برای عمران و
همه شــرایط را
اعتقاد دارم آبادانی
شرایطی از آبادی منطقه آماده
مقدمتر از هر مســأله دیگری و عمران منطقه
کنند .باید در هر
سرمایهگذاران بخش
است و بنابراین فقط
شود».
خصوصی حمایت
آیتا...
ســلیمانی به آیات و
اهمیت عمران اشــاره کــرد روایات معتبر درباره
و
افــزود« :اقدامات
عمرانی و توسعه
ای ،همان حیات
جاوید است چون
برکات آن برای
همیشــه جاری
را منتفع میکنــد .بدانید که است و همه نسلها
چه در
و
بخش خصوصی
چه در بخــش
دولتی ،هر قدمی
برمیدارید ،حکم خیر مکــرر که برای توســعه
را
مأجورید».
دارد و نزد خداوند
نماینده ولی
فقیه در امور اهل
ســنت در ادامه به
پتانســیلهای جنوب
بلوچستان
اشاره
«برای آینده
کرد و گفت:
کشــور و بــرای
ســرمایهگذاریهای عظیمی رونق اقتصــاد ،باید
در
بگیرد .به همین دلیل اســت این منطقه صورت
که
موضوع توسعه
مقام معظم رهبری
ســواحل مکران را
مطرح کردهاند.
معنای تاکیدات
همهجا باالتر ایشان این است که
امنیت اینجا از
اســت و آمادگی
باالیی برای توسعه و
پاســخگوی حجم
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انعقاد 4/5میلیارد دالر سرمایهگذاری جدید در مناطق آزاد

مشاور

رییس جمهور و دبیر

انعقاد
سر  4/5میلیارد دالر
مایهگذاری ج
دید در مناطق
شورایعالی
مناطق آزاد و وِیژه

اقتصادی خبر داد

آزاد

مشــاور
رییس جمهور و
دبیر شــورایعالی
قراردادهایجدید
مناطق آزاد و وِیژه
سرمایهگذاریبه
بهگزارش
ارزش ۴.۵میلیارددالردرایناقتصــادی از امضای
باشگاهخبرنگاران
مشاورین،مدیرانعامل جوان«مرتضیبانک»درحاشیه مناطقخبرداد.
سازمان
نشست
دبیر
خبرنگاران اعالم کرد« :پس از مناطقآزاددرمحلفرودگاهامام شورایمعاونین،
آزاد و شــورای عالی مناطق
ویژه
مناطق آزاد در حوزه بنگاههایبرجام ،از ترکیه ،چین ،ایتالیا ،کره خمینی(ره)درجمع
اقتصادی کشور
نگرانآینده
جنوبی
در روزهای
سال اخیر  ۴.۵میلیارد دالر در کوچک و متوســط
و فرانســه در
پایانی بهمنماه
مناطقآزاد
سرمایه گذاری
نیستم به استان
دالرآن
مناطق آزاد سرمایه گذاری مصوب شده است .در چهار
بهمرحلهاجراو
رفت آذربایجان شرقی
شده
و در
عملیاتیرسیدهاست.
که  ۹۰۰میلیون
معارفه مراســم تودیع و
منطقه آزاد مدیرعامل ســازمان
ارس
شــرکت کرد.
مرتضی بانک در
مشاور رئیس
این جلسه تاکید
کرد« :نگران آینده
فعالیت مناطق آزاد
اقتصادی در جمهوری با بیان اینکه
نیستم،
فعالیت
های
معتقدم
کشور
با
در بعد بین
تکیه بر مقررات
میتوانیم حرکات
رقابت ســالم و آزاد انجام می المللی در چارچوب
سازنده شروع شده
به گزارش
را ،ادامه دهیم».
ایســنا او فعاالن
«ریشــه فعالیت مناطق آزاد ،شــود ،تصریح کرد:
سرمایه مناطق آزاد دانست و اقتصــادی را مهمترین
اساس همکاری و مشــارکت فعالیت اقتصادی بر
گفت:
با
امنیت فعالیت
«مناطق آزاد باید
سرمایهگذاران را
است .امروز در مناطق آزاد ،کشورهای همسایه
خیالراحتدرچارچوبقانون ،فراهم کنند تا آنان با
با کشــورهای همجوار آغاز همکاریهای مختلفی
را انجام دهند ».او با بیان اینکه کارهایاقتصادیشان
توسعه همکاری میان این شــده و ظرفیتهای
ایران
کشــور
اســت،
مناطق
با
تصریح
مستقلی
هدف وجــود
بازار کشورهای
تکنولــوژی و کرد «:در عین حال
به توسعه روابط و
کشورهایی دارد .رقیــب اصلی
مناطــق آزاد،
فناوری روز هم نیــاز
هستند
موضوع
داریم که البته این
که بتوانند جدی
استقالل کشورمان را
بــه توســعه
تر و گستردهتر
خدشهدار نمیکند».
همکاریهــای بین
ورزند».
المللــی اهتمام
مشــاور
بانک در
رییس جمهــوری
سخنان بخــش دیگری از
همکاری وزارت امور اقتصادی یــادآور شــد که با
خود
و
با بیان اینکه به
مناطقآزادباید
دنبال
ســرمایهگذاریهای خارجی دارایی و ســازمان
توافق
قانون اجــرای کامل و بهتر
برندشوند
جذب
های خوبی برای
مرتضی بانک از اتمام
ســرمایههای جدید در
اعالم مناطق آزاد هستیم،
اســت .بانک ابراز امیدواری مناطق آزاد انجام شده
کرد:
تدوین آییننامه
کرد
«دولت و مجلس
به دنبال
بتوانند از سهم  ۳۰میلیارد دالر کــه مناطق آزاد
شفافیت بیشتر برای
تأسیس بانکهای
شده برای ایران بهرهبرداری فاینانس جدید تعیین
ایجاد ســهولت
مناسب
در فعالیتهای
اقتصادی در مناطق
او
را داشته باشند.
آزاد هســتند».
همچنین تاکید کر
وخارجی در مناطق آزاد
مناطــقآزاد
دبیر شورای عالی
وویژهاقتصادیبا
د«:امتیازاتــی را که قانون در
مناطق آزاد برای
اشــاره
به
فعالیت
ایران
با
های
روابط
خوب
کشورهای
ارسال آن به شورای
برای ســرمایهگذاران درایناقتصادی در نظر گرفته
همسایه ،نیز گفت:
ورودبهبازار ۲۵۰میلیونیکشور «مناطق آزاد باید
اقتصاد خبر داد.
مناطق اعمال خواهیم
کرد که شــامل
معافیت مالیاتی و
کشــورترکیه
روسیهوهمچنینبازار
او
راهدفگــذاری
مدت  ۲۰ســال ،تردد بالمانع عوارض گمرکی به
گفت«:با تصویب
اتباع
مدیرعاملجدیدمنطقــهآزاد کننــد».اوخطاببه
مناطق آزاد و
خارجی در حوزه
این
ارس،
کارهای خوب
اختصاص زمین ۱۰۰
گفت«:میتوانید
آییننامه امکان
درصد رایگان به
منطقــه در گذشــته را ادامه داده
سرمایهگذاران است».
و زیرساختهای
مرتضــی
بخشهای مختلف از
ایجاد بانک خارجی
بانک در ادامه از
توسعهدهید».
اتمــام
جملــه حملونقل را
تدوین
در
تأســیس
آییننامه
بانک
های خارجی در
مناطق آزاد فراهم
بانک خواســتار
آن به شورای
مناطق آزاد و ارسال
راهاندازی پنجره
اقتصاد خبر داد.این
واحد خدماتی در
خواهد شد».
منطقه آزاد ارس شد
داد«:با تصویب
مقام مسئول ادامه
و افزود« :منطقه
کاهش
ایــن آییننامه
آزاد ارس برای
خارجی در مناطق آزاد فراهم امــکان ایجاد بانک
در بخشبروکراســی و ســهولت در
هــای
دریافت خدمات
خواهد شد.
کشوری اجراء مختلف،این طرح را
بــه عنوان نمونه
22
کرده و ســپس در
مجله داخلی
صورت موفقیت به
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سراسر کشور تسری
دهد ».او با تاکید
آزاد باید برند
براینکه مناطق
نمیشود و شــوند ،تصریح کرد:
«تنها با اسم برند
هر کدام از دبیرخانه باید هماهنگی
هایی انجام دهد تا
در سطح مناطــق آزاد در بخش
هایی به عنوان برند
کشور و دنیا
معروف شوند».
اعالم اینکه
این مقام مسئول
حدود  ۸۰درصد
آزاد ارس بومی هســتند ،کارکنان سازمان منطقه
تاکید کرد:
از توانمندی
«ضرورت دارد
نفرات بومی در بخش
شود ،البته پیشرفت با تضارب مدیریتی اســتفاده
افکار
در این نشست
حاصل میشود»
محســن ضمن تقدیر از محسن
خادم عربباغی،
نریمان به
عنوان
رئیس
ارس ،رسما فعالیت خود را آغاز جدیــد منطقه آزاد
کرد.
مرتضی
بانک دربهمنماهدر
مناطقآزاد
هشتمین
حاصلجمع
کنفرانس جایزه ملی
مثبترارقمبزند».
پیشانیارتباطبا مدیریــت
مشــاور رئیس
مالــی ایــران
سرمایهگذاری جمهوری با بیان این
اقتصاد بینالملل
که امروز متوسط
ســخنرانی کــرد .دبیــر
اصلی است ،عمرانی در مناطق آزاد
شورایعالی
بیش از سرزمین
افزود:
مناطقآزادوویژه
«با بهرهمندی از
اقتصادی ،در
ابزارهای نوین مالی،
قادر خواهیم بود به
این ســخنرانی
صورت اهرمی و
مناطق آزاد را
و ســرمایهگذاری منابع موفق تصاعدی در جذب
پیشــانی ارتباط با
اقتصاد بین الملل
باشیم.
دانست و افزود«:
میتواند از
یک اقتصاد وقتی
استراتژیهای خود ،اصل توسعه مناطق آزاد کشور در
تندبادهای تحمیلی و
باشــد که با اقتصادهای دنیا تحریمیهراسی نداشته
را با جدیت دنبال میکننــد .نهادها و ابزارهای مالی
گره
طراحی
دیپلماسی انرژی و دیپلماســی بخورد ،همانطور که
نهادها و بازارهای
برونمرزی برای
تنگه
می
هرمز
در
تواند
جای
بینالمللی ،یکی اســتفاده از جریان
عامل
خود
های سرمایههای
از
موازنه یا بازدارندگی
مالی
دغدغهها و دســتور
باشــند؛ دیپلماسی
در سطحی جامع
آزاد کشور
کار جدی مناطق
تر و افقی وسیعتر،
باشد.
خارجی در اســت ».او با بیان اینکه
میتواند اثرگذار
جذب منابع مالی
کشور ،قالب حقوق مترقی
عالوه
بر
پایه
گذاری رشد
مشارکت بینالمللی را نیز
«همانطور که در دکتریــن تضمین میکند ،افزود:
ازدیگــر
برنامههــایدبیر
تعداد
دشمنان را از
بازدارندگی ،دفاع در برابر
شــورای
در برابر کیلومترها خارج از مرز
آغاز
ویژه عالی مناطق آزاد و
می
مناطقآزادبه
کنیم،
دفاع
خصومت
15
دنبالکنیم ».های تحریمی را نیز
اقتصــادی حضور در
باید با همین روش
منطقهخواهد نشست
شــورای هماهنگی
رسید
مشاور
مد یــر ا
اقدام رئیسجمهورادامه
عمومی ن ر و ا بــط
داد«:ایجادمنافع
از
مشترک،
فرســنگها دورتر از مرز
سازمان دبیرخانــه شــورا و
یک اقتصاد
ازایندســت،سببمیشــود جغرافیایی و تدابیری
های
کهما
در تهران برگزار
مناطق آزاد کشور که
جنگمالیناشیاز
تحریمها را در داخل
شــد ،بود .مرتضی
وقتی میتواند از
جغرافیای خود و
خود در این نشســت با اعالم این بانک در سخنرانی
هموطنان خود ندیده واین معضل بر ســر سفرههای
که در
تندبادهای
مجلس،
صورت
را در
تعداد
تصویب
تحمیلی و
خود حل و فصل
بیرون از مرزهای
مناطق آزاد به۱۵
بهینه منابع و کنیــم ».او اقتصــاد
افزود« :چنانچه بتوانیم برداشت منطقه خواهد رســید،
را علم تخصیص
تحریمیهراسی نداشته
مدیریت را علم
میانمردمومســئوالنایجاد هماهنگ از مناطق آزاد
باشد
تخصیص بهینه تصمیمها
کنیم،به
دانســت و افزود« :دنیای
رسیده
هزاره
ایم».
سوم،
او
که با اقتصادهای
با
موفقیتمطلوبی
در تصمیم
دنیای هوشمندی
اشارهبهباالبودن
هاســت ،در جهانــی
کشور ،گفت« :برای پاسخگویی انتظاراتازمناطقآزاد
دنیا گره بخورد،
خردورزیها و دوراندیشــیها زندگــی میکنیم که
به
برگ
انتظارات و توقعات از
همان
مناطق آزاد ،باید بــا
تشکیلمیدهد.
برنده کشورها را
برنامه و طرحهای
طور که دیپلماسی
امروزهتوانمندی
نرم
همگرا وارد عمل
شویم ».مشــاور
افزاری
در
رئیس
فناداره
منابع ،بازیگران و
جمهوری با
ذینفعــان؛ مولفه
انرژی و دیپلماسی
بیان اینکه امروزه
فعالیتاستارتآپ
جوییهای ملی و فردی اســت تاثیرگذار در برتری
هاواقتصادمتکی
که این
توجهقرارگرفته
بهآندردنیامورد
مدیریتاست.
تنگه هرمز در جای
فن ،همان قدرت
کهبتوانندبا است،افزود«:استارت
ازاینرو،جریانهای
آپهاییموفقند
برقراری
سرمایه ،بازیگر جدی امروز تمام مالیوخطروندهای
ارتباطبامخاطب،
خود میتواند عامل
آنان معرفی
خدماتخودرابه
محیطهایکوچکیمانندبنگاه عرصهها هستند که از
کنند ».بانک ،روابط
های
نقطه ارتباطی سازمان منطقه عمومیها را مهمترین
موازنه یا بازدارندگی
بازی بــزرگ بین المللی را در اقتصادیتازمینهای
آزاد و
افــزود:
مخاطبان دانست و
همراهی و
بــر میگیرند و بی
«اولینگامموفقیت
تردید
همگامی
روابــط
باشند؛ دیپلماسی مالی
خبرگان
مخاطب و
صنعت
عمومیپیهاارتباطبا در
مالی ،میتواند کمک
شایانیبهمجریان
مخاطبــانشــناخت نیازهای آنان
امرکردهومقدمات
سطحی جامعتر و
است تا ببرند که
مناطــق آزاد از
شروعیکبازیبا
میخواهند».
افقی وسیع
ســازمانهای مناطق چه

تر ،میتواند
اثرگذار باشد
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گزارشی از سفر حسن

چابهارن

چابهار نقطه کانونی دیپلماسی اقتصادی

28

روحانی به هند و

پیامدهای اقتصادی آن

قطهکانونیدی

پلماسیاقتصادی

به همان میزانی
گوش مردم که در سالهای
اخیر نام چابهار به
عادی
عنوان یک مقصد
میرسد ،ظرفیت
نیز
های ترانزیتی و
گردشگری تازه به
توجهات زیادی
دیپلماتیک این
را به خود جلب
فاینانس۱۵۰
چابهار در گفتوگوهای انجام کرده اســت .سفر اخیر رئیس منطقه استراتژیک
این بندر و میلیون دالری دولت
شده
هند برای توســعه
در این ســفر ،تأیید کننده جمهور به هند و نقش
اســت.موقعیت
فاینانس  ۱۵۰میلیون
وجود
زیرساختهای سوقالجیشــی
خرید ریل ،متبلور شد .آنگونه دالری دهلینو برای
چنین توجهاتی
چابهاروتوجهی
آن
که
شده ،دلیل بسیار خوبی برای کهطیچندسال
اعالم کردند می
مقامهای هندی هم
بر اساس آخرین
گذشتهبهتوسعه
جلب
پررنگی راایفا خواهند در توســعه
کردن توجهات
جنوب ،بهترین آماری کهســازمان
بندر چابهار نقش
کنند.
بینالمللی است.
مللمنتشر کرده،
مزیت ترانزیتی
چابهار ازبین۳
دیدارهای
ارتباطات تجاری بینالمللی و جهان را در منطقه
شاهراهشمال-
رسمی با نخستوزیر،
دارد ،در حالی که با
کمتری
افزایش وزن
معاون رییسجمهــور و رییس وزیر امور خارجه،
توجه به افزایش
کشــتیها ،عم ً
برخورداراست.
ال کانال
به گواه
چندین دیدار با اعضای جوامع مجلس ســنای هند،
سوئز از قابلیت
های
تحلیلگران ،شرایط
مختلف ایرانی و هندی،
امضای ۱۵موافقت
«مگاپورت» تغییر کرده اقتصادی جهان برای
بازدید از برخی نامه همکاری میان
است.
استفاده از قابلیت
تهران و دهلینو،
معتقدند در آرایش جدید بســیاری از ناظران خاورمیانه ،در چابهار به عنوان یک
اماکن تاریخی
سطح
به گاندی ،شرکت در نماز هندوستان ،ادای احترام
خواهدبود.همهاینها اقتصادی و سیاســی
ملی و بینالمللی
منطقه،
جمعه
چابهار
دالیل
اهل
و
تغییر
خوبی
سنت حیدرآباد
تحکیم روابط دو
دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هستندبرایاینکهبندرچابهار دهنده قواعد بازی
کشــور قدیمی
در
قرار
سفر سه روزه
جنوب آسیا ،حاصل
اقتصادیموردتوجهقرارگرفت بگیرد .از مدتها پیش اهمیت کانونگفتوگوهای
رییس جمهور ایران به
هند
ودر
بندر
عنوان مسافر ویژه
بهامضایسه
به حساب میآید.
نهایت،نخستین
چابهار در محافل
رئیسجمهورایران،
سندبینالمللیبا
حســن
«موافقتنامه چابهار» مشهور افغانستانوهندوستانرسید.این محوریتاینبندر
روحانی که به دعوت
سند
نخســتوزیر هندوســتان رسمی «ناراندا مودی»
است ،چند ماه
صادراتیهندبه
بینالمللیکهبه
عازم این
پیش و در پی ارسال
از
افغانستانازطریق
کشور شد ،پیش
تــرک تهران در جمع
چابهار،واردفازاجراییشد .نخستین محموله گندم
ترانزیت و بندر چابهــار وخبرنــگاران گفت« :موضوع
اتصال هند
به افغانستان و
از طریق این بندر
مهمدرروابط آســیای مرکزی یکی
از مسائل بسیار
میاندوکشوراست.
پساز
همکاری میان مقامهای ایران ،پیشازاینیکسند
ســه امضایتفاهمنامهبین
در این زمینه به امضاء رســیدههندوستان و افغانستان
هیاتکشــور مزبور ،ســفر
است.
دستاورد400
بندر شهید
اخیرا نیز یک فاز
هــای دیپلماتیــک،
 ۱۷کشور بهبهشتی چابهار با حضور
میلیوندالری
تجاری و
مقامها و نمایندگان
افتتاح
منتفع سیاسی کشورهای
رسیده است که
از
ظرفیت ترانزیتی
چابهــار را به۸/۵
افزایش کریــدور چابهار
ظرفیت پس از میلیون تن افزایش
داده اســت .این
جایی که چشمگیری یافت تا
اجــرای فازهای
یافت».
بندر و
بعدی افزایش خواهد
منطقه آزاد چابهار
به موضوع رایزنی
در
هیاتهای تجاری
این ســفر ایران
پاکستان،
هندوستان ،چین،
و هندوستان ۱۵
افغانســتان ،عمان،
همکاری امضا
سند و تفاهمنامه
روســیه ،تاجیکستان،
کردند .این اسناد در
قزاقستان،ازبکستانو
روحانی و
دهلینو و در حضور
مذاکرات صورت ترکمنستانبدلشد.
مودی ،به امضای
مقامات
عالی
رسید.
رتبه
گرفته در سفر
به
دو کشور
اخیر رئیسجمهور
هند نیز نشــان
اســناد و
داد چابهار یکی از
همکاریهای مشترک دو کشور بخشهای مهم در
عبارتنداز :تفاهمنامههای مبادله
است
از
شــده در این ســفر
تا جایی که پیش
آغاز سفر رســمی
دکتر
روحانی،
-۱موافقت
هیات کارشناسی
نامهاجتنابازاخذ
ایران با عضویــت
مالیاتمضاعف
دهلینوشدند مدیرعامل منطقه
-2یادداشتتفاهم
تا
آزاد چابهار راهی
-3یادداشــت لغوروادیدسیاسی
زمینههایهمکاری
و
مشترکرابررسی
تفاهم چارچوب
اســناد تفاهمنامههای
همکاری
کشاورزی
را
همکاریها در زمینه
آماده
کنند .در دو
روز نخست ســفر
رئیسجمهور نیز،
-4یادداشت
یکی از طرحهای
اولویتدار ،توجه و
تفاهمهمکاریدر
پسکرانهاش ،ســرمایهگذاری
-۵یادداشت تفاهم مدیریت حوزهآنتیدامپینگ
در بندر چابهار و
موقت
منطقه آزاد بود.
بندرچابهار
فاز اول بندر اول
حاصــل ایــن
مذاکــرات ،در
-6یادداشــت
قالب تفاهــم برای
ســرمایهگذاری
تفاهم همکاری بین
چابهــار برای  ۸۵میلیون دالری
شــرکت پست
جمهوری اسالمی ایران
هندیها در بندر
نصب
و اداره پست هند
تجهیــزات بندری،
-۷یادداشت تفاهم
اســتفاده
از
همکاری
بین
ریاستجمهوری ایران و وزارت معاونت امور زنان
مجله داخلی
امور زنان هند
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-۸موافقتنامهاسترداد
-۹موافقتنامه معاضدتمجرمین(امورکنسولی)
تجاری
قضایــی در امور مدنی و
-۱۰یادداشت
تفاهم همکاریهای
و دارو
بهداشت ،درمان

-۱۱یادداشت
تفاهم همکاری در
حوزه طب سنتی
-۱2یادداشتتفاهمصدور
روادیدالکترونیک
-۱3یادداشت
اتاق بازرگانی تفاهم همکاری اتاق
بازرگانی ایران با
فیکی ()ficci
-۱4یادداشت
اتاق بازرگانی تفاهم همکاری اتاق
بازرگانی ایران با
آسوچم
()asshocham
۵
-۱یادداشــت تفاهم اتاق
بازرگانی پی.اچ.دی چمبر ( بازرگانی ایــران با اتاق
) .chamber

طرفین رضایت
بخش باشــد چرا
متعددی را میتوان فهرســت که کاالهای ایرانی
کرد
بازار بزرگی
که در هندوستان
phd
دارند و در مقابل،
حوزه فناوری اطالعات ،نرم شــرکتهای هندی در
افزار،
همچنین
مالی نوین و ...بازار مناسبی در حملونقل ،ابزارهای
در یکی از بندهای
بیانیه
از سوی دیگر نگاه هند به ایران خواهند داشت.
سرمایهگذاری
آمده مشــترک دو دولت،
بندر چابهار
نگاهی راهبردی
اســت .به عبارت
هندیهادرمنطقه
اســت« :طرف ایرانی
دیگر از زمانی که
نســبت
گرفت اقتصاد خود را به خارج از هندوستان تصمیم
آزادچابهار
به تقویت و تحکیم
فضای
دهد ،متوجه
مرزهایش گســترش
مناسب برای جذب
بازار بزرگ و تقریبا
ســرمایه
افغانستان شد اما برای ورود به دستنخورده قفقاز و
گذاری بخــش
این
خص
ایران و پاکستان
بازار ،تنها دو مسیر
آزاد تجاری چابهار اعالموصی/دولتــی هند در منطقه
وجود داشــت.
آمادگی
ناامنی در پاکستان از
ســویی و اختالفات
نمود .در این راستا،
جمهوری اســالمی
شدید سیاســی
دو
دیگر،
کشور
از
ایران برگــزاری
سوی
معرفی و
همــکاری ترانزیتی دو
برنامهای جهت
تشــویق فرصتهای
تقریبــا منتفی کــرد .بنابراینکشــور در این حوزه را
مشارکت کشورهای منطقه و تجاری در چابهار را با
اقتصادیترین مسیر ،یعنی بندر هندیهــا امنترین و
خواهدداشت».
فرامنطقه در دستور کار
بازارآسیایمیانهبرگزیدند.این چابهار را برای ورود به
در پایان
این سفر ســهروز،
شکلجدیمتوجهقابلیتهای کشورازسال2۰۰۹به
امور خارجه کشورمان در پیامیمحمدجواد ظریف وزیر
چابهار
شدوتالشهایی
برای اســتفاده از
وقتی چینیها
رســمی رییسجمهور روحانی توئیتری نوشت« :سفر
این بندر را آغاز
به
تحریمهای
هند
کرد .با اینحال موج
منجر
ظالمانــه
به
سرمایه
علیه
حصول
قراردادهای زیادی
ایران ،مانع
گذاری در
در زمینه تجاری و
شد .با روی کار
اقدام عملی آنان
همکاری شــده
است .از آن مهمتر
هستهای پس آمدن دولت یازدهم و
به تحکیم دوستی
حلوفصل بحران
بندر گوادر پاکستان
میان این دو کشور
از تقریبا یک دهه
منجر شده است».
بر
را
کشمکش ،باب مذاکره
ســر چابهار نیز
در دستور کار قرار
مجددا گشوده شد
شدید
و هندیها تمایل
خود به استفاده از این
دادند،
روابط
نکتــه اصلی در ایــن ظرفیت را نشان دادند.
هندیها فرصت
ایران و سیاســی و اقتصادی
میان ،رقابت
و
ارتباط
هــای منطقهای
سرمایهگذاری در
فرامنطقــهای دو قدرت
بسیار هندوســتان قدمتی
اقتصــادی
نوظهور ،یعنی
چابهار
هندوســتان و جمهوری
استراتژیکایران دو طوالنی دارد و رابطه
خلق چین است.
را مغتنم یافتند.
کشــور
وهندوستان
فضای جنگ ســرد
تقریبــا در همه
چینیها در اما
که هندوســتان
مقاطــع،
به اتحاد جماهیر
فقط هند نیست که
شوروی نزدیک شد،
حســنه و رو بــه
جانب پاکستان
به
گســترش
گمانهزنیهایی
را گرفتند و حتی
بــوده اســت.
دنبال توسعه روابط
اتمی ،برای وجود دارد که تجهیز
پیوندهــای
پاکستان به سالح
تمدنی در جنوب آســیا نیز بر فرهنگــی دو حوزه
حال این ایجــاد موازنه با هند
تجاری خود با ایران
صورت گرفت .به
رقابت
اقتصادی تاثیر داشــته است .همگراییهای تجاری و
های سیاســی و
هر و
آزادی
پس از جنگ سرد نیز با رویکرد تســلیحاتی در فضای
کشورهای دیگر از
استعمار نیز از
خواهی و مبارزه با
که نزدیکی شناسههای هویتی دو
بنابراین وقتی چینیها ســرمایهاقتصادی تداوم یافت.
ملت تلقی میشود
طریق چابهار است،
بیشتر آنان در مواضع
پاکستان را در دستور کار قرار گذاری در بندر گوادر
سیاسی را نیز در پی
داشته اســت .با
دادند،
این همه ،ســطح
افغانستان هم از جمله
هندیها فرصت
سرمایهگذاری در
کشــور مطلوب نیست .آمار  ۹روابط اقتصادی دو
چابهار را مغتنم
ماهه
نیست که به دنبال توسعه روابط یافتند .اما فقط هند
ســال  ۹6نشان
میدهد که ایران
کشورهایی است که به
شبهقاره صادر بالغ بر  ۱/۷میلیارد
تجاری خود با ایران و
کشورهای دیگر
دنبال
دالر محصول به
از طریق چابهار
کرده است
نقشآفرینی در
از جمله کشورهایی است که به است ،افغانستان هم
که از این میزان،
۷۰
ســهم حوزه
درصد
دنبال
خشکبار ،انرژی اســت و 3۰
چابهار است.
نقشآفرینی در
چابهار است .حضور
قیر،
درصد باقیمانده به
حضور روزافزون
خرما و ...اختصاص
افغان در منطقــه آزاد چابهار شــرکتها و تاجران
صادراتکشورمان،ترازتجاری دارد .با توجه به حجم
گواه
روزافزون شرکتها و
طبق اعالم
دو
این عالقه اســت.
دالربهنفعایرانمثبتاستاما کشور 2۰۰میلیون
تاجران
شــرکت مســئوالن منطقه آزاد
این
افغان در منطقه
چابهار ،اکنون ۱4۹
آمارنمیتواندبرای
بازرگانی 4 ،شــرکت
خدماتی و  3شــرکت ترانزیتی صنعتی ۱۰ ،مجموعه
آزاد چابهار گواه این
افغــان در این منطقه
عالقه

است

دفتر تهران :
خیابان کریمخانزند ،خیابان
بهآفرین ،کوچه شقایق،
پالک 11واحد12
تلفن021-88801387 :
سالم چابهار با کاغذ دوستدار محیط
زیست منتشر میشود.

دوره

توسعه بندر چابهار و ریل را همزمان دنبال میکنیم ������������������������������������������������32
چشم بادامیها در چابهار �����������������������������������������������������������������������������������������33
تیس سیراب میشود ����������������������������������������������������������������������������������������������34
گامهای بلند در مسیر تولید و اشتغال ��������������������������������������������������������������������������� 36

جدید  -شماره دوم

29

نمایه رویدادهای دیماه 96
برگزاری جشن شب یلدا در سازمان

1

تصویب طرح دهکده المپیک

3

آغاز پروژه احداث هتل سدس با حضور نماینده
ولیفقیه در استان

5

حضورکارکنان سازمان در مراسم گرامیداشت  ۹دی

9

14

16

17

20

22
نشست دکتر مرتضی بانک با اصحاب رسانه

10

آغاز مسابقات والیبال و فوتسال اعضای هیأتعلمی
دانشگاههای آزاد در منطقه

11

اعالم تصویب صورتهای مالی منطقه آزاد چابهار
در مجمع عمومی سازمان

12

اعالم اجرای طرحهای کارآفرینی در مناطق
حاشیه چابهار

13

23

26

28

29

برگزاری کارگاه مدیریت بهرهوری سبز

رونمایی از انیمیشن لنجهای چابهار

برنامهریزی و آغاز آمادهسازی  9شهرک تخصصی

آغاز دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

سفر وزیر راه وشهرسازی به هندوستان
با حضور عبدالرحیم کردی

پخش برنامه تلویزیونی همسفر
(ویژه برنامه چابهار)

تاکید مدیرعامل سازمان بر حمایت
همهجانبه از ورزش کریکت

عملیاتی شدن پروژه انتقال گاز از
ایرانشهر به چابهار

برگزاری پیادهروی خانوادگی
به مناسبت روز هوای پاک

نمایه رویدادهای بهمنماه 96
هماندیشی مدیرعامل سازمان با جمعی از جوانان،
نخبگان و دانشجویان شهرستان چابهار

1

آغازعملیات احداث پایانههای پتروشیمی مجتمع
نگین مکران

1

برگزاریچهارمیننشستبررسیمطالعات
ساماندهی اراضی ساحلی با هدف رونق گردشگری

2

مدیرعامل سازمان :فاز اول مجتمع فوالد مکران
سال آینده بهبهرهبرداری میرسد

3

برگزاری دهمین همایش سالیانه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

4

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

5

حضورنمایندگانسازماندربیستمینجشنواره
فرهنگی «مهرجان مسقط»۲۰۱۸

8

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

9

برگزاری همايش يك روزه «کسب و کار در مدارس
ابتدایی» به همت مركز رشد دانشگاه بينالمللي چابهار

11

غبارروبی از مزار شهدای گمنام
در نخستین روز از دهه فجر

12

برگزاری نشست صنوف جامعه بازاریان منطقه آزاد
با مدیرعامل با هدف بهبود امور بازرگانی و گمرکی

12

14
16
17
18
19
23
24
25
26
27

برگزاری دوره آموزش حرفهای
امداد و نجات حریق

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

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

بهرهبرداری از
 10پروژه عمرانی و تولیدی در منطقه

بهرهبرداری از
 10پروژه عمرانی و تولیدی در منطقه

آغاز طرح اتاق کارآفرینی مدارس تیس
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آغاز «کنگره ملی روانشناسی و آسیبهای روانی
اجتماعی»بهمیزبانیسازمان

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

معاون گردشگری و فرهنگی :برگزاری حداقل
سه رویداد بینالمللی ورزشی در سال ۹۷

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

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

برگزاری نشست مشترک معاون اقتصادی سازمان
و سرکنسول پاکستان در زاهدان

ایستگاههای اطالعرسانی
در سطح منطقه آماده بهرهبرداری شد

اهدای خون توسط مدیران و کارکنان سازمان

انعقاد  114قرارداد سرمایهگذاری
در منطقه طی سال ۹۶

امحای  109تن کاالی مصرفی تاریخگذشته

گزیده اخبار
پنجمیـــن رویــداد
کارآفرینــی و تمریــن
برگزاری
کســــبو کــــــا ر
پنجمینرویداد
دانشآموزی بــا هدف
کارآفرینی
ایدهپردازی ،مدلسازی و
دانشآموزی
تمریــن کســب و کار در
روستای تیس برگزار شد .این
رویداد ،یکی از فعالیتهــای طرح اتاق کارآفرینی
مدارس است که توسط بنیاد توســعه کارآفرینی
زنان و جوانان و بــا حمایت ســازمان منطقه آزاد
چابهار اجرا میشود .در این رویداد دانشآموزان با
ایدهپردازی ،مدلســازی ایدههای کســبوکار و
برنامهریزی برای اجرای ایده خود آشــنا شدند و
فرایند مدلسازی کســبوکار را به صورت تیمی
تمرین کردند.
ایــن رویــداد یــک روزه بــا حضــور بیــش از
100دانشآموز در پایههای دوره اول و دوم متوسطه
برگزار شــد .به گفتــه مدیر طرح اتــاق کارآفرینی
مدارس ،این طرح در چهار شــاخه کارگاه ،خالقیت و
ایدهیابی ،مهارتهای ارتباطی و کار تیمی و بازرایابی
تعریف شــده اســت که تا پایان ســال تحصیلی در
مدارس اجرا میشود.

پناه با بیان اینکه چابهــار بهترین و اقتصادیترین راه
برای تبادالت تجاری  8کشور آسیای میانه با دنیا است،
اضافه کرد« :کشورهای آسیای میانه ،عمدت ًا واردکننده
کاالها و خدمات هستند .این کشــورها برای مبادالت
تجاری خود مســیر دریای مدیترانه را انتخاب کردهاند
درصورتیکهاگرچابهاربهشبکهریلیمتصلشود،زمان
ترانزیتکاالبهاینکشورها 20تا 25روزکاهشمییابد
کهدرنتیجههزینههاهمبهشدتکاهشمییابد».

سرپرســت معاونــت
اقتصــادی منطقــه آزاد
انعقاد
چا بهـــــــار گفــت:
 114قرارداد
« ســر ما یهگذ ا ر یها ی
سرمایهگذاری
صورتگرفته در 5بخش
در سال 96
کارگاهی ،صنعتی ،خدماتی،
گردشگری و ترانزیتی ،مجموع ًا
به  114قرارداد رسیده که ارزش آن بالغ بر  4هزار و
 200میلیارد تومان است».
غالمرضا پنــاه افــزود« :عالوه بــر قراردادهای
منعقدشــده داخلی بیش از  4میلیون دالر قرارداد با
سرمایهگذاران خارجی به امضا رساندیم که عملیات
اجرایی تمامی این قراردادها از اوایل ســال  97آغاز
خواهد شد».
وی با اشــاره بــه رویکــرد «تولیدمحوری» در
منطقــه آزاد چابهــار ،ادامــه داد« :قراردادها و
ســرمایهگذاریهایی در اولویتند کــه با مطالعات
دقیق و ســرمایه مناســب آماده اجرا باشــند چرا
که قصد داریم طی چند ســال آینــده ،منطقه آزاد
چابهــار را به مرکــز توزیع ،فــرآوری و ترانزیت
تبدیل کنیم».

در نشســت هماندیشــی
مدیرعامل ســازمان منطقه
ایجادخانه
آزاد چابهــار بــا جمعی از
منطقه
جواندر
جوانــان ،نخبــگان و
چابهار
آزاد
دانشــجویان شهرســتان
چابهار برنامهریزی و پیشنهاد
ایجادخانهجواندرچابهارازسوی
جوانان مطرح شــد .به گزارش روابــط عمومی و امور
بینالملل ســازمان منطقه آزاد چابهار این نشســت
باهدف مشــارکت جوانان فعال اجتماعی در پیشبرد
اهدافوبرنامههایجامعههدفبرگزارشد.
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهاردرایننشست
با اشــاره به اینکه تمرکز ســازمان روی بخشهای
مختلف با محوریت چهار موضوع ،اشــتغال ،بهداشت
و سالمت ،آســیبهای اجتماعی ،آموزشوپرورش
اســت ،گفت« :بودجــه اختصاصیافته بــه ارتقای
کیفیت آموزشوپــرورش دو برابر رقمی اســت که
آموزشوپرورش اســتان میدهد ،ســال گذشــته
 1میلیــارد و دویســت میلیــون تومان بــه این امر
اختصاصیافته است ».عبدالرحیم کردی اضافه کرد:
«دورههای آموزشــی  ۱۵۰معلم مقطع دبســتان در

دوره جدید  -شماره دوم

5

آموزش دروس علوم پایه مانند ریاضی با مســاعدت
سازمانمنطقهآزادچابهاربرگزارشدهاست».
وی بابیان اینکه ایجاد و حمایت از شــورای مبارزه با
مواد مخدر در دستور کار است ،اظهار داشت« :با مرکز
مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران در ارتباط بامطالعه
بر روی مســئولیت اجتماعی شرکتها در منطقه آزاد
چابهار در همه بخشهای تولیدی و خدماتی بخصوص
در جوامع محلی برای ایجاد فرصتهای اشتغال بومی
قراردادیمنعقدکردهایم».

پس از ایــن ســخنان ،جوانان فعــال در حوزههای
گوناگون فرهنگی و اجتماعی به بیان نقطهنظرات خود
پرداختند .پس از ایــن بحثها و تبادلنظر ،تصمیماتی
اتخاذشــدکهمهمترینآنهاتشــکیلکارگروههایی
مشتمل از جوانان فعال و اعضای مؤسسات مردمنهاد
جهت اعالم برنامهها ،ظرفیتها و توانمندیهای خود
و تصویب برنامه مدون و مشــخص و تقســیمکار بین
کارگروهها اقدامات مبتنی بر برنامههای تدوینشــده
اجراییبود.
همچنینمقررشدهردستگاهویاسازمانمردمنهادی
کهقصدانجامبرنامهایبامشارکتسازمانمنطقهآزاد
را دارد ،ابتدا پروپوزال خود را در این کارگروه ارائه نماید
وپسازتأیید،بهمرحلهاجرادرآورد.
ارســان اهلل دادزهی از جوانان نخبــه و مطالبه گر
پیشــنهاد ایجاد بانک اطالعات و ســامانه جامع ثبت
رزومه مشــخصات فردی جهت دسترسی مسئولین
صنایع فعــال در منطقه بابت اشــتغال را مطرح کرد .
همچنین ،مسلم بشکار فعال اجتماعی و مدرس دانشگاه
گفت« :حضور جوانــان در جامعه جهت انجام کارهای
بزرگ ،این را میطلبد استعداد آنها شکوفا شود و این
نیازمنداعتمادمســئوالنومدیرانازجملهســازمان
منطقه آزاد است تا بســترهای الزم را جهت پرورش
نیروهای جوان و اشــتغال آنها را فراهم کنند .درواقع
میتوانگفتبرگزاریدورههایآموزشیدرحوزههای
مختلف تنها کافی نیست ،بلکه باید فضایی فراهم شود تا
مسئلهاشتغالآنهاحلشود».
خانم الهه سرحدیمقدم فعال اجتماعی گفت« :زمان
آن رسیده اســت که خانه جوان در منطقه آزاد تشکیل
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شود .درواقع برای حضور موفق جوانان و دانشجویان در
جامعه میتوان توانمندسازی را در دستور کار قرارداد
و خانه جوان را میتوان بهعنــوان پل ارتباطی جوانان با
سازمانمنطقهآزادمحسوبکرد».
ســیما رئیســی ،دانشــجوی روشــندل دکتری
جامعهشناسی سیاسی نیز گفت« :یکی از اصول اساسی
توسعه پایدار ،حضور و مشارکت زنان در جامعه است؛
بهطوریکه مشارکت فعاالنه اجتماعی و سیاسی زنان
نشاندهنده نوع فرهنگ و توسعه سیاسی مردم جوامع
مختلف اســت؛ جا دارد حقوقی که برای جامعه زنان و
معلولیننوشتهشــدهدرهمهجایکشور،استانوشهر
چابهار اجرا شــود زیرا باوجوداینکه چابهار در مسیر
توســعهقرار دارد اماهنوزبافتشــهریبرایجامعه
معلولین متناسبســازی نشــده و آنها برای انجام
ســادهترین امور شــخصی خود با مشکالت متعددی
مواجه هستند ».در ادامه ،مقرر شــد در حوزه درمان،
ســازمان منطقه آزاد کلیه هزینههــای ایابوذهاب،
اسکانوپذیراییپزشکانیراکهمتقاضیخدماترایگان
بهصورت چند روز در ماه و یا در طول هفته میباشند را
تقبل نماید .همچنین مقرر شــد جوانان فعال و اعضای
مؤسسات مردمنهاد نشســتی با مجری طرح تدوین
نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار مسئولیت اجتماعی
شرکتهاداشتهباشند.
«ســازمان منطقه آزاد در
حــال برنامهریــزی برای
میزبانی
میزبانیازحداقلسهرویداد
از  ۳رویداد
بینالمللیورزشی بینالمللی ورزشــی در سال
آینده است ».دادکریم بلوچ،
در سال 97
سرپرست معاونت اجتماعی و
فرهنگی ســازمان بــا اعالم این
مطلب ،به خبرگزاری تســنیم گفت« :این رویدادها به
رونقتوریسمورزشیدرمنطقهمنجرخواهدشد».بلوچ
ادامه داد « :در حوزه گردشگری ،هدف و تمرکز اول ما
شناســاندن این منطقه و ظرفیت بکر طبیعی و جامعه
محلیآناستامادرچابهارگردیصرف ًابهدنبالحضور
فیزیکیگردشگراندربندرومنطقهنیستموگردشگری
مجازی و سرمایهگذاری روی اپها و فضای مجازی را
نیزدردستورداریم؛اینهابهماکمکمیکندکهچابهار
ال واقعی به گردشــگران داخلی و
را بهدرســتی و کام ً
خارجینشاندهیموباایجادیکذهنیتمثبت،ذهنها
را نسبت به سفر به چابهار و دیدن ظرفیتهای بکر آن
حساسکنیم».

او گفــت« :برای رســیدن بــه این اهــداف ،تعریف
رویدادهای بزرگ و جذب گردشگران داخلی و خارجی
در قالب این رویدادها را در دستور کار داریم .زمانی که
ما رویداد را تعریف میکنیم و گردشگران را بهصورت
گروهی بــه چابهار میآوریم بهتــر میتوانیم به آنها
خدمــاتارائهدهیمووقتیکیفیــتخدماتراباالتر
ببریم،چابهاربهعنواننقطهایخوبدرذهنهاماندگار
میشود ».سرپرست معاونت گردشگری منطقه آزاد
چابهار در بخش دیگری از ســخنانش گفت« :هدف ما
که بهعنوانهمیارمتولیانگردشــگریکشورفعالیت
میکنیم ،ارائه اطالعات درست و کامل از ظرفیتهای
چابهار و جامعه محلی به مردم در قالب فضای مجازی،
کتاب،نقشهوبروشورهایتبلیغیوترویجیاست.
وی با اشــاره به درخواســتهای متعــدد برای
ارزانسازی ســفر به این خطه ،ادامه داد« :برخالف
تصور عدهای ،فرمول ارزانســازی ســفر این نیست
که ما بهصورت دســتوری یا مشــخص ًا بــا حمایت
مالی منطقه آزاد از آژانسها و شــرکتها ،قیمت را
کاهش دهیم چراکه این امر پایدار نخواهد بود .برای
ارزانشــدن ســفر به چابهار فرمولی تعریف کردیم
ال
تحت عنوان موسســه توسعه گردشــگری که کام ً
خصوصی اســت و ســازمان منطقه آزاد فقط در آن
سیاستگذاری و هدفگذاری میکند».
بلوچ خاطر نشــان کرد« :در این موسسه ،بازاریان،
آژانسها ،هتلها و همهکســانی که از گردشــگری
چابهــار منفعت میبرنــد حضور دارند تــا با منابع
خودشان ،ســفر به چابهار را با ارائه تخفیفهای کلی
به تورهای چابهارگردی و جذب گردشگران در همه
ایام سال ارزان کنند».
رئیس دانشگاه جامع علمی
کاربــردی سیســتان و
تجلیلرئیس
بلوچســتان گفت« :منطقه
دانشگاهجامع
آزاد چابهار با نگاه حمایتی
علمیکاربردیاز
خود در برگزاری مسابقات
سازمان
دانشــجویان کشــور ،ثابت
کرد ظرفیت خوبی در توســعه و
پیشرفت تمام امور چه در سطوح ملی و چه بینالمللی
دارد».
حبیباهلل ســاالرزه در حاشــیه پنجمیــن دوره
مسابقات دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
کشــور در رشــتههای تیراندازی ویــژه دختران و
والیبال ساحلی ویژه پسران ،افزود :در سال  ۹۷زمینه
برگزاری مســابقات جهانی را در ایــن منطقه فراهم
خواهیم کرد تا ضمن معرفی چابهار به جهانیان بتوانیم
در بخش توریست ورزشی برای جذب گردشگر در
سطح فراتری اقدام نماییم».
او در خصــوص روند برگزاری این مســابقات در
منطقــه آزاد چابهار اظهــار کــرد« :پنجمین دوره
مسابقات دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کشور
در رشتههای والیبال ساحلی ویژه پسران و تیراندازی

ویژه دختران با  ۱۸۰نفر ورزشکار از  ۲۵استان کشور
و  ۲۰تیم والیبال از  ۲۰اســتان و  ۱۶تیم تیرانداز از ۱۶
اســتان به همراه کادر فنی ،داور ،مربیان و سرپرستان
مربوطه حضور داشتند ».ساالرزهی با ابراز خرسندی
از همت دانشگاه علمی کاربردی و سازمان منطقه آزاد
چابهار گفت« :این اولین رویداد ملی در حوزه والیبال
ساحلی و تیراندازی است که در این مقیاس گسترده
به انجام رســید اما با همکاری و مساعدت هیأتهای
تیراندازی و والیبال اســتان خوشبختانه مسابقات در
سطح باال و بهخوبی برگزار شد».
رئیس ســازمان صنعت،
معدن و تجارت سیســتان و
چابهار
بلوچســتان گفــت« :در
پیشگام
آیندهای نزدیک و با اتصال
ترانزیتکاالبه
بنــدر چابهار در ســواحل
قفقازمیشود
مکران به شبکه ریلی کشور،
این بندر در موضــوع ترانزیت
کاال به کشــورهای افغانســتان و کشــورهای cis
پیشگام خواهد شد».
به فرینا ،نادر میرشکار در حاشیه برگزاری دومین
همایش بینالمللی توسعه سواحل مکران که در برج
میالد تهران برگزار شــد ،با بیان ایــن مطلب افزود:
«یکی از مهمترین قابلیتهای منطقه مکران مجاورت
با آبهای آزاد بینالمللی اســت و تجارت ،بازرگانی
و ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلف صنعتی و
معدنی اولویت مهم این منطقه به شمار میرود».
او  با اشــاره به اینکه سیستان و بلوچستان در مسیر
دو کریدور از ســه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار
دارد ،گفت« :این امر منطقه مکران را به عنوان محور
ترانزیتی و توسعه جنوب شرق مطرح میکند».
رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
افزود« :وجود آبهای عمیق در خلیج چابهار ،شرایط
پهلوگیری کشــتیهای باالی  100هزار تن و افزایش
میزان تخلیه و بارگیــری کاال در بندر چابهار از جمله
مزیتهای منطقه چابهار است که آن را نسبت به سایر
نقاط ساحلی ایران متمایز کرده است ».او وجود معادن

دوره جدید  -شماره دوم

7

نسبتا غنی ،متنوع و امکان توسعه فعالیتهای معدنی را
از جمله امتیازات منطقه دانست و گفت« :این موضوع
میتواند ســرمایهگذاران را جــذب و بهرهبرداری،
فــرآوری و صادرات محصوالت معدنــی را افزایش
دهد ».میرشــکار گفت« :پروژههای مهمی در منطقه
سواحل مکران در استان سیستانوبلوچستان تعریف
شده که از جمله آنها سیمان ،فوالد ،ساخت شناورهای
آلومینیومــی و فوالدی ،قوطی کنســرو ،ســازههای
پیچومهرهای ،کنســرو ماهی ،اسید ســولفوریک ،تور
ماهیگیری ،شیرینســازی آب ،فرآوری پیله ابریشم
و ...است که سرمایهگذاری اولیه آنها بیش از  8هزار و
 800میلیارد ریال برآورد شده است».
مدیرعامــل شــرکت
ســرمایهگذاری ،توســعه
هزینهسفربه
تجــارت و صیــد صنعتی
کاهش
چابهار
سازمان منطقه آزاد چابهار
مییابد
با اشــاره به اینکه چابهار،
بهعنوان تنها بندر اقیانوسی
ایران مزایای بیشتری نسبت به
سایر بنادر دارد ،گفت« :بزرگترین مزیت این منطقه
بحث ترانزیت اســت ».فرزین حقــدل اضافه کرد:
«کشورهایی مثل تاجیکستان ،ازبکستان ،قرقیزستان،
ترکمنســتان و همچنین همســایگان شــرقی یعنی
افغانستان و هند و حتی خراســانات ،کرمان و یزد به
اســتفاده از دریا نیاز دارند و این بــه معنای اهمیت
ترانزیت بینالمللی چابهار است».
حقدل گفت» :اگر زیرســاختهای منطقه چابهار

کامل شــود ،بهترین و ارزانترین مسیر برای ارسال
کاالهایی خواهد بود که از سمت اروپا به شبه قاره هند
و منطقه خاورمیانه ارسال میشــود و این امر مزیت
چابهار را دوچندان میکند».
اوبااشــارهبهمباحثحملونقلترکیبیکهدرسازمان
منطقــه آزاد دنبال میشــود ،گفت« :بحــث فرودگاه
اختصاصی ،تأســیس ایرالین و خریــد هواپیما در حال
پیگیری است و به زودی شاهد تحول در حوزه حملونقل
هوایی خواهیم بود ».مدیرعامل شــرکت سرمایهگذاری
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صید صنعتی ادامه داد« :با نهاییشدن خرید هواپیما برای
آساجت ،سفر به چابهار و ســفر از چابهار ارزانتر میشود
و کســبوکارهای مرتبط با حملونقــل هوایی نیز رونق
مییابد».حقدلدرپایانگفت«:سازمانمنطقهآزادچابهار
در حال پیگیری سلســله اقداماتی برای مشخصکردن
مرزهــایدریای،هواییوزمینیخود،دراختیارداشــتن
یک بندر و طرح توســعه خود است که بهزودی نتایج این
اقداماتوپیگیریهابهاطالععموممیرسد».
راهنمایـــــان دفاتــر
ا طال عر ســــــــا نی ،
راهنمایانو
تورگردانهــای محلــی و
تورگردانهای
راننــدگان وســایل نقلیه
محلیآموزش
گردشگری چابهار با شرکت
دیدند
در یــک دوره آموزشــی،
گواهینامه ایــن دوره را دریافت
کردند  .دوره آموزشــی عملی ،فنی و حرفهای مذکور به
مدت ۳۰۰ســاعت بهصورت تئوری و عملی با حمایت
سازمانبرگزارشد .متولیبرگزاریاینکارگاه،مدیریت
محیطزیســتســازمانبــاهمــکاریســمنهای
زیستمحیطی «موج و مرجان» و «قصر شیشهای» بود .
مدرســینی از ســازمان میراث فرهنگی و دانشگاه نیز
آموزششرکتکنندگانرابرعهدهداشتند.
در هشــتمین روز از ایــام
خجسته ســی و نهمین فجر
کلنگزنیو
بهرهبرداری از 10انقالب اســامی 6 ،پروژه
عمرانی و تولیدی مورد بهره
پروژهعمرانیو
بــرداری قــرار گرفت و 4
تولیدی
پروژه نیز کلنگزنی شد .برای
تکمیل این  10پــروژه ،اعتباری
بالغبر  444میلیارد ریال هزینه شــده و برای  154نفر
شغل مســتقیم ایجاد شده اســت  .کلنگزنی 4پروژه
عمرانی ،رفاهی و ورزشــی و بهرهبــرداری از  6واحد
تولیدی طی مراســمی با حضور مدیرعامل ،معاونین و
مدیرانســازمان ،فرمانداروجمعیازمسئوالنمحلی
شهرستان چابهار در پیکره هفتم صنعتی و فازهای یکم و
دومکارگاهیمنطقهبرگزارشد.
در این مراســم احــداث واحد آزمایشــگاه ژنتیک
مولکولی و محصوالت تراریخته بــا اعتبار  12میلیارد
ریال ،احداث مجتمع اقامتی و ورزشی نگین خاورمیانه با
اعتبار  124میلیارد ریال ،احداث واحد تولید کنستانتره
کرومیت در شــرکت پارس آلیاژ مکران با اعتبار 230
میلیارد ریال و آمادهسازی  200هکتار از اراضی صنعتی
منطقهباهدفاســتقرارصنایعکوچکواشتغالزاآغاز
شد .همچنین واحدهای تولید صندل زنانه ،تولید درب
و پنجره ،UPVCکارگاه بســتهبندی مواد غذایی ،شکر
و شــکالت ،کارگاه تولید محصوالت پالستیکی ،کارگاه
تولید آبنبات و شــکالت و تولید محصوالت آرایشی
و بهداشتی  6پروژه تولیدی بودند که مورد بهرهبرداری
قرارگرفتند.

در مراســمی بــا حضــور
آغازساخت
مدیرعامل ســازمان منطقه
پویانمایی«لنجهای آزاد چابهــار و مدیــرکل
چابهار»باحمایت
صداوسیمایاستانسیستان
سازمان
وبلوچســتان،ساختسری
دوم انیمیشــن «لنجهــای
چابهار» آغاز شد .در این مراسم
که با حضور عوامل و دستاندرکاران سری اول برگزار
شد،محمودکردستانیگفت«:قسمتنخستانیمیشن
لنجهایچابهارکهدرآنفرهنگوپیشینهتمدنیاستان
به نمایش گذاشته شــده ،به خوبی توانست مخاطبان
زیادی را جذب کند و بنابراین هدفگذاری شــد که
قســمت دوم این مجموعه کارتونی ،با استانداردهای
بینالمللیساختهشود».
او افزود« :اکنون بیش از  15نفــر در حوزه طراحی و
ساخت مجموعههای کارتونی در سیستان و بلوچستان
مشغولبهفعالیتهستندواستانتنهایکقدمباساخت
انیمیشنهایبینالمللیفاصلهدارد».
کردســتانیبااشــارهبهافزایشسفارشــاتتولید
پویانمایی توسط ادارات و سازمانهای مستقر در استان
گفت« :رســیدن به این هدف ،همت و حمایت جدی
مســئوالن فرهنگی را می طلبــد ».عبدالرحیم کردی
نیز در حاشیه این مراســم ،به مسئولیتهای اجتماعی
سازمان منطقه آزاد چابهار اشاره کرد و گفت« :بسیاری
از اهداف توسعهای کشــور در چابهار دنبال میشود و
بنابراین میتوان گفت منطقه آزاد چابهار به عنوان یک
ظرفیت ملی در اختیار سیستان و بلوچستان است ».او
افزود«:مــاخودراموظفمیدانیمدرهرعرصهایکه
زمینه فعالیت ســالم و مولد جوانان استان فراهم است،
ورودکنیموفضارابرایآنهامساعدکنیم».
او افزود« :انیمیشــن ظرفیت فراوانــی برای معرفی
سنت و ریشههای فرهنگی مردم استان دارد و از طرف
دیگر میتواند آینده صنعتی چابهار را پیش چشمها به
تصویر بکشد و از این طریق ،سرمایههای انسانی و مالی
بیشتریراجذبکند».

کردیباتاکیدبرحمایتسازمانمنطقهآزادازتولیدات
فرهنگی ،از دستاندرکاران انیمیشن لنجهای چابهار
خواســت به ظرفیتهای اقتصادی مغفول در چابهار
توجه بیشتری کنند .گفتنی اســت لنجهای چابهار در
 13قسمت  11دقیقهای و طی  30ماه ،در شبکه هامون
ساختهخواهدشد .

مدیر گردشگری سازمان
الگوی
گفت« :تجهیــز و راهاندازی
اشتغالزاییدر
کارگاه دوخت عروسک از
کارگاهعروسکدوزی
گونههای جانوری چابهار،
گسترشمییابد
بــرای 54نفــر از بانــوان
روســتای تیس و چند نقطه از
شهر چابهار اشــتغال ایجاد کرده
است ».طاهره شــهرکی ادامه داد« :این کارگاه با هدف
توانمندســازی بانوان ،ایجاد اشــتغال و کسب درآمد
راهاندازی شــده و میتواند به الگویی برای تعاونیهای

تولید صنایع دستی در کل منطقه تبدیل شود ».او افزود:
«معرفی ظرفیتهــای اکوتوریســتی منطقه ،ترویج
فرهنگحفاظتازمحیطزیست،جذبگردشگر،کمک
به تولید و جلب مشارکت جامعه محلی از دیگر اهداف
راهاندازیکارگاههایصنایعدســتیاست».شهرکیبا
اشاره به تولید نزدیک به2هزار عروسک گاندو ،دلفین و
الکپشــتگفت«:درحالتدوینبرنامهجامعیبرای
توسعهاینکارگاههادرسراسرشهرستانهستیم».
عملیات لولهگذاری با هدف
گازرسانی به جنوب سیستان
آغازعملیات
و بلوچســتان آغاز شــد .
انتقالگازبه
فرماندار ایرانشهر با اعالم
چابهار
ایــن خبر گفــت« :مرحله
نخســت این خط بــه طول
32کیلومتــر در مــدت 6ماه به
اتمام میرسد ».نبیبخش داوودی با اشاره به تخصیص
 340میلیارد ریالی برای فازنخســت این پروژه ،افزود:
«برای رساندن گاز به چابهار باید خط لوله  56اینچی به
طــول  280کیلومتر و خــط لوله  42اینچــی به طول
60کیلومتر ساخته شــود که عملیات مرحله نخست
آغاز شده و اکنون بیش از 150نفر در این پروژه مشغول
به کار هســتند ».داوودی ادامه داد« :نگاه رهبر معظم
انقالب و دولت تدبیر و امید به سیســتان و بلوچستان
موجبشــدهتاایناستانبهیککارگاهعمرانیتبدیل
شود و هر روز شــاهد شــکوفایی و آبادانی منطقه در
بخشهایمختلفباشیم».
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گزارشی درباره پیامدهای مثبت تغییر بازار از شمال به جنوب کشور

رنج برنج کم میشود اگر...
برنج ،دومین محصول پرمصرف در سفره ایرانیان پس از نان است که در میزان واردات نیز رتبه دوم را از آن خود کرده .اين یعنی در میان
محصوالت کشاورزی پس از ذرت ،برنج بیشترین ارزبری را داشته اســت .در واقع چون تولید داخلی پاسخگوی حجم مصرف نیست،
بخشی از نیاز مصرفی با واردات تامین میشــود .این یعنی ســفرههای ایرانیان تا حد زیادی به خارج از کشور وابسته است .اما غیر از
خطرهای کالن این وابستگی واردات ،هر ســال با معضل تازهاي مردم را غافلگير میکند؛ یک روز نوسات نرخ ارز ،قیمت برنج وارداتی
را افزایش میدهد ،روز دیگر صدای برنجکاران هموطن بلند میشــود که واردات بازارشان را کساد کرده ،روزی دیگر احتمال آلودگی
ش میشود.
محصوالت وارداتی مردم را نگران میکند و گاه انتفاع دالالن و بازارسازیهای صوری گزار 

برنج را میتوان پرحاشــیهترین محصول کشاورزی
دانســت؛ طبق سیاســتهای وزارت جهاد کشاورزی،
با شــروع فصل برداشت برنج در شــالیزارهای کشور،
ممنوعیتوارداتاعمالمیشــودکهتاپایانآبانادامه
دارد .اقدامــاتالزمبــرایوارداتبرنجنیزدرماههای
پایانیسالانجاممیشود .اگرچهبهگفتهمسئوالنواردات
برنج تا آبان ممنوع اســت اما بر اساس اظهارات عدهاي
از نمايندگان مجلس واردات در فصل برداشت صورت
میگیرد،آنهموارداتبیکیفیتترینبرنجهایموجود
دربازارجهانی .

کارشناسان معتقدند
تغییر زمین بازی
میتواند بازار برنج
کشور را به تعادل
برساند .به بیان دیگر
حال که واردات برنج
به کشور اجتنابناپذیر
است ،باید بر
پرمزیتترین نقطه
کشور برای واردات
این محصول متمرکز
شد و این نقطه جایی
نیست جز چابهار
10

مجله داخلی

محمــود حجتــی  ،وزیــر
جهادکشــاورزی در آخرین
روزهای پاییز ســال 96در
پرتالطمو
برنامــه گفتوگــوی ویژه
ناموفق
خبری شــبکه دو سیما گفته
بود« :میزان تولید داخلی برنج
حدود 2/2میلیون تن درسال و نیاز
ما به واردات برنج هم ساالنه  800هزار تا یک میلیون تن
اســت که در مجموع مصرف برنج کشور به حدود 3/2
میلیون تن میرسد .البته بخشی از واردات برنج از طریق
بازارچههای مــرزی انجام میشــود کــه معموال در
محاســبات نمیآید .مــا در پی این هســتیم تا قیمت
محصوالتوارداتیباالنباشدکهاقشارضعیفجامعههم
بتوانند برنــج را با قیمت پایین دریافــت و در عین حال
محصول تولید داخل روی دســت تولیدکننده نماند .در
چهارماهاولامسالبرنجبیشازاندازهواردشد،هرچنداز
نظر کمی نمیتوانیم خطکشی کنیم که چه کسی واردات
انجام دهد و چه کسی واردات نداشته باشد .برای اینکه
رانتی ایجاد نشــود ،هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت
کندمیتواندنسبتبهوارداتاقدامکند.
واردات برنج در چهار ماه نخست امسال به گونهای بود
که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند و در مورد
قیمتهمعواملمتعددیدخیلهستندازجملهنرخارزو
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اینها باعث شد که چند روزی ثبت سفارش برنج متوقف
شود،وقتیبازاربهتعادلرسیدومنطقخودراپیداکردهم
واردات و هم تولید داخلی مدیریت میشود ».او همچنین
تاکید کرد« :در ارتبــاط با کاهش فاصله تولید تا مصرف
اقدامات زیادی شــده ولی آنگونه که باید در این زمینه
موفقنبودهایم».
هنگامیکهدربارهبرنجسخن
گفتــه میشــود ،ذهنهــا
ناخودآگاه به ســمتمناطق
تغییرجبهه
شــمالی کشــور معطوف
میشوند و گرچه تقریبا همه
پهنههــای کشــاورزی ایران
شاهد کاشــت برنج هستند ،ولی
قطب تولیــد و توزیــع مهمترین عنصر ســفره ایرانی،
استانهای گیالن و مازندران است و سرنوشت بازار این
محصولپرمصرفدرنوارشــمالیکشوررقممیخورد .
واردات نیز قواعد خــود را دارد و تحت تاثیر متغیرهایی
چون میــزان تقاضا ،نرخ ارز ،سیاســتهای تعرفهای و
کمرگیدولتو ...زیادوکممیشود  .کارشناسانمعتقدند
تغییر زمین بازی میتواند بازار برنج کشــور را به تعادل
برســاند .به بیان دیگر حال که واردات برنج به کشــور
اجتنابناپذیر اســت ،باید بر پرمزیتترین نقطه کشور
برایوارداتاینمحصولمتمرکزشــدوایننقطهجایی
نیستجزچابهار .چابهاربایکبندرعملیاتیویکمنطقه
آزاد،نزدیکترینمنطقهایرانبهقطبهایجهانیتولید
برنجیعنیهندوستانوپاکستاناست .
بررســیهانشــانمیدهدکهباتوجهبهاهمیتبرنج
که آن را در زمره کاالهای اساســی درآورده است ،ورود
چابهار به این ساحت از یک سو روند مشارکت این منطقه
در اقتصاد ملی را تســریع میکند و از ســوی دیگر یکی
از مهمترین برنامههای دولــت در زمینه امنیت غذایی
شــهروندان را دســتیافتنی خواهد کرد .بر اساس این
الگو ،چابهار فقط بارانداز واردات نخواهد بود و با استقرار

زنجیره فرآوری و بستهبندی ،تبدیل به قطب دوم برنج
کشــور میشــود .تخصیص زمین برای ایجاد شهرک
تخصصی برنج در منطقه آزاد چابهار ،گام نخست تبدیل
این منطقه به قطب دوم تولید برنج در کشــور است که
البته همراهی و همکاری بیشــتر سازمانهای مربوطه را
میطلبد .
مدیرعامل ســازمان منطقه
آزاد چابهــار میگویــد:
«ظرفیت پیشبینی شــده
ظرفیت
برای شهرک تخصصی برنج
 500هزار تنی
در منطقــه آزاد چابهار 500
هزارتناستکهبخشمهمیاز
نیــاز وارداتــی کشــور را تامین
میکند ».کردی تبدیل چابهار به مرکز تولید و فرآوری
برنج وارداتی را هدف غایی این شــهرک عنوان کرده و
ادامه میدهد« :توجه به یک نکته مهم ،ایجاد شــهرک
فرآوری برنج در چابهار را به یک مطالبه جدی در سطح
اقتصاد ملی بدل میکند و آن نکته این است که کسری از
برنجمصرفیهموطنانماازطریقوارداتتامینمیشود،
در حالیکه افغانســتان و کشورهای آسیای میانه ،عمده
برنجمصرفیخودراازپاکستانوهندتأمینمیکنند».
کردی به وجود بازار چندصــد میلیونی مصرف برنج
در جنوب غربی آسیا اشــاره میکند و میگوید« :چابهار
به دلیل نزدیکی به این دو کشــور بهترین مزیت رقابتی
و اقتصادی را برای تأمین و فرآوری برنج ایران و ســایر
کشورها دارد و با توجه به این قابلیت ،شهرک تخصصی
فرآوری برنــج میتواند بخش بزرگی از حاشــیههای
واردات را کم کنــد و به بازار تعــادل بدهد».به گفته او
هماکنون  16واحد فرآوری برنج در این شهرک مشغول
بهکارهستند.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه
در هریک از این واحدها برای حدود  60نفر اشتغالزایی
شده است ،میگوید« :با تکمیل این شهرک یعنی متمرکز
کردن آزمایشــگاهها و انبارها و کاهش ضایعات ،قیمت
تمامشده برنج به میزان قابلتوجهی پایین میآید ».او به
یک نکته مهم دیگر هم اشاره میکند که لزوم حمایت از
این شهرک را دوچندان میسازد« :در صورتیکه تمامی
واحدهای شهرک برنج فعال شــوند ،این شهرک قادر
است عالوه بر تأمین نیاز برنج کشور ،بخش بزرگی از نیاز
کشورهای افغانستان و آسیای میانه را تأمین کند .در این
صورت ،برای بیش از 10هزار نفر شغل ایجاد میشود که
گاممهمیدرمحرومیتزداییازسیســتانوبلوچستان
خواهدبود».

یک انتخاب
منطقی

بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از کارخانه فرآوری برنج

وجودبنادرشــهیدبهشــتیوکالنتریوبرخورداریاز
منطقــهآزادیکیازبهتریننقاطبــرایوارداتبرنجبه
کشور است ».حســن عادلی با اشاره به امتیازات قانونی و
معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد ،میگوید« :هر کسی
درزمینهفرآوریبرنجسرمایهگذاریکند،میتواندمواد
اولیه را از کشور پاکســتان با کمترین تشریفات اداری و
مدت زمان کوتــاه به منطقه آزاد چابهــار وارد و پس از
فرآوریبهداخلوخارجازکشــورصــادرکند .درواقع
منطقه آزاد منطقیترین انتخاب برای ورود برنج قهوهای
از پاکســتان و هند و ســپس فرآوری و بستهبندی آن
است».
اومیافزایــد«:چنیــناقدامیعالوهبــرآنکه  نقش
مهمی در باال بردن ســطح اشتغال و تولید خواهد داشت،
نگرانیهایگاهوبیگاهدرموردآلودگیبرنجهایوارداتی
را به شــدت کاهش میدهد .تمرکز عملیات واردات و
ترخیص ،نظارت ،تولید و بستهبندی در یک نقطه هم در
نهایت به کاهش قیمت تمامشده میانجامد که هم برای
بازارداخلیبسیارتعیینکنندهاستوهممزیتصادرات
مجددبهاینکاالمیدهد».
عادلــی ادامه میدهــد« :در میانمــدت میتوان به
برندســازی در اینحوزه اقدام کرد .برایمثالاگرعالوه
برکیفیتبرنجبهبستهبندیآنهمتوجهکنیم،چندسال
بعد برنج فرآوری شده در چابهار خود به یک مزیت بدل
خواهدشد».

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

مدیرعامل سازمان:
چابهار به دلیل نزدیکی
به هند و پاکستان
بهترین مزیت رقابتی
و اقتصادی را برای
تأمین و فرآوری برنج
ایران و سایر کشورها
دارد و با توجه به
این قابلیت ،شهرک
تخصصی فرآوری برنج
میتواند بخش بزرگی
از حاشیههای واردات را
کم کند و به بازار
تعادل بدهد

کارگاه دوخت کیسههای برنج
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مهتاب کرامتی از تجربه اکران صفر تا سکو و سفرش به منطقه آزاد چابهار میگوید

شگفتزدهام و خوشحال

فیلم مستند «صفر تا سکو» در مدت کوتاهی توانست توجه بسیاری از صاحبنظران حوزه سینما ،مخاطبان حرفهای و مخاطبان عادی هنر
هفتم را به خود جلب کند؛ داستانی از سه خواهر که با سختی و مشقت و البته امید و پشتکار ،توانستند خود را به سکوی قهرمانی در جهان
برسانند.چندسالپیش،وقتیسحرمصیبی،مهتابکرامتیوطهوراابوالقاسمیمشغولساختمسابقهتلویزیونی«بدلکارانحرفهای»
بودند با الهه منصوریان ،یکی از خواهران ووشوکار آشنا شدند و از همینجا جرقه ساخت یک مستند بر اساس زندگی عجیب و دراماتیک
این ســه ورزشکار زده شد .کرامتی ،تهیهکنندگی اثر را عهدهدار شــد و کارگردانیاش را به سحر مصیبی سپرد .مستند ساخته شد و در
جشنوارهسینماحقیقتبهنمایشدرآمد«.صفرتاسکو»دراینجشنوارهجایزهبهترینفیلمراازآنخودکردوتوانستتماشاگرانزیادی
راباخودهمراهکند.استقبالمخاطبانوبعدمصاحبهجنجالیخواهرانمنصوریانبااحسانعلیخانیدربرنامه«ماهعسل»وآشناییتعداد
بیشتری با زندگی آنها ،سبب شد امکان اکران گســترده برای فیلم مهیا شود .اتفاقی که به شهرت بیشتر و بیشتر ورزشکاران انجامید و
سینماها را مجبور به پخش فیلم در سانسهای فوقالعاده کرد .عوامل فیلم سپس ایرانگردی را آغاز کردند و تقریبا به همه شهرهای دارای
سالن سینما رفتند و با اهالی اهل سینمای آن شهر به تماشای فیلم نشستند .نهم و دهم اسفند کاروان «صفر تا سکو» به منطقه آزاد چابهار
رسید و در سالن مرکز همایشهای منطقه به نمایش درآمد .اکران فیلم با استقبال سینمادوستان چابهاری مواجه شد تا جایی که تحسین
عوامل فیلم را در پی داشت .مهتاب کرامتی که عالوه بر بازیگری و تهیهکنندگی سینما ،سفیر حسن نیت یونیسف هم هست و فعالیتهای
انساندوستانه گستردهای دارد ،در مدت اقامت کوتاهش در چابهار ،از روستای تاریخی تیس و کارگاههای تولید صنایع دستی در منطقه
آزادچابهاربازدیدکرد.اوچنددقیقهایراهمبهگفتوگوباخبرنگارنشریه«سالمچابهار»اختصاصدادکهآنراازنظرمیگذرانید.

با تشــكر از اينكه وقتتــان را در اختيار ما قرار
داديد ،لطفا در مورد دالیل ساخت مستند «صفر تا
سكو» و عوامل توليد آن توضيح دهید.
همانطور که میدانید صفر تا سکو مستند بلندی
اســت به کارگردانی سحر مصیبی و تهیهکنندگی
مشترک بنده و طهورا ابوالقاســمی .این مستند،
زندگی خواهــران منصوریان ،ووشــوکاران اهل
ســمیرم را روایت میکند .این سه خواهر قهرمان
ایران و جهان شــدند و این اتفــاق مهمی بود که
میخواســتیم زیــر ذرهبیــن قــرار دهیم چون
همانطــور که میدانید مســیر ورزش قهرمانی
برای همه و به خصوص زنــان خیلی پرپیچ و خم
اســت و جز با اراده و انگیزه قوی ،نمی شــود قدم
در این راه گذاشت .ســحر مصیبی در این فیلم به
بخشهای مهمی از زندگی ورزشی و شخصی این
سه خواهر پرداخته است؛ از تمرین با امکانات کم
و مشکالتی که در این مســیر داشتند تا وضعیت
روحــی و رابطههــا و ...باید اشــاره کنم که
هیچکدام از صحنههای فیلم بازســازی
نشده و تمام اتفاقات به صورت واقعی
فیلمبرداری شده است.
انگیزه شما از
تهیهکنند گی
فیلم چه بود؟
وقتی بــا خواهران
منصوریان آشــنا
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شدم و داســتان زندگی آنان را شنیدم ،احساس
کردم زندگیشان خیلی متفاوت است و میتواند
برای همه مردم و بهویژه جوانان ،سرمشــق و الگو
باشد .به نظرم رسید زندگی آنان ،پتانسیل ساخت
یک فیلم مســتند را دارد .ما برای ساخت این فیلم
سه ســال زمان گذاشتیم تا به بهترین شکل ممکن
تولید شــود و خوشــبختانه نتیجه کار هم برایما
رضایتبخش بود.
معموال فیلمهای مســتند مخاطبان خاصی دارند و
در سینماها اکران نمیشــود .صفر تا سکو چگونه
توانست مجوز اکران عمومی دریافت کند؟
فیلم توانست در جشنواره ســینما حقیقت ،نشان
فیروزه را به عنوان بهترین فیلم مســتند دریافت
کند و ما به این نتیجه رســیدیم که صفر تا ســکو
پتانســیل اکران عمومــی را دارد و برای این مهم
تــاش زیادی کردیــم تا باالخره مجــوز اکران
عمومی را گرفتیم .همانطور که گفتید صفر تا سکو
اولین فیلم مستندی است که اکران عمومی شده و
چون با استقبال مردم مواجه شد ،اکرانش برای 7
هفته نیز ادامه داشت .
پس از اینکه واکنش مــردم در تهران را دیدیم،
تصمیم گرفتیم فیلم را در همه شهرستانها نمایش
دهیم با این هدف که جوانــان و مدیران خارج از
تهــران هم این فیلم را ببینند چــون از دید ما هیچ
فرقی بین جوانان تهران و مخاطبین شهرســتانی
نیست.

چابهار چگونه به فهرســت شهرهایی که فیلم در
آن اکران میشود راه یافت؟
مــا درخواســت خــود بــرای اکــران فیلم در
شهرستانها را به ارگانهای مختلف ارائه کردیم
که خوشــبختانه در اکثر موارد هم پاســخ مثبت
گرفتیم ،از جمله درخواستی را به دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد ارســال کردیــم که آقای دکتر
بانک بــا آن موافقت کردنــد .مدیرعامل منطقه
آزاد چابهار هم با اســتفاده از امکانات این سازمان
موافقت کردند و بنابراین برنامهریزی شد که فیلم
طی دو روز و در ســه سانس در سالن همایشهای
منطقه به نمایش دربیایــد .درآمد حاصل از بلیط
فروشی هم به موسســه خیریه مردمنهاد «مهبان
گلافشان» منطقه آزاد اختصاص یافت.
استقبال چابهاریها از فیلم چگونه بود؟
اســتقبال مــردم فراتــر از چیزی بــود که فکر
میکردیم .البته انتظار داشتیم فیلم ارتباط خوبی با
جوانان و اقشار مختلف برقرار کند اما چیزی که در
وهله اول من را شگفتزده کرد ،کیفیت سالن بود .
برای ما خیلی اهمیت داشــت که کیفیت نمایش
از لحاظ صدا و تصویر باال باشــد که خوشــبختانه
اینطور بود و فیلم با بهترین کیفیت پخش شــد .
استقبال از فیلم محدود به ســاکنان منطقه نبود و
مردم شــهر هم به ســالن آمدند و صفر تا سکو را
دیدند که از این بابت بسیار خوشحالم.
شــما مدت کوتاهی میهمان چابهاریها بودید اما
میخواهم بدانم چه چیز در این ســفر برای شــما
جذابیت بیشتری داشت؟
در چابهار بیشتر از هر چیز دیگری ،برایم خونگرمی
و مهربانی مردم جذابیت داشــت .من با این مردم
لحظهای احســاس ترس نکردم .به نظرم چابهار
برای یک سفر دستهجمعی زنانه کامال امن است و
اگر نکات عادی حفظ امنیت در هر سفری ،در سفر
به این شهر هم رعایت شود نه تنها مشکلی به وجود
نمیآید ،بلکه میتواند بــه عنوان یک مقصد ویژه
گردشگری شناخته شود.
شــما زمان کوتاهی بــرای تفریــح و بازدید از
جاذبههای چابهار داشــتید اما سراغ کارگاههای
تولید صنایع دستی رفتید .چرا؟
دغدغه شخصی و همیشــگی بنده ،توانمندسازی
زنان ،حفظ ســنتها و تولید صنایع دســتی بومی
است و اتفاق مهم ســفرم به چابهار آشنایی با این
مسائل بود .خیلی خوشــحالم که در این چند روز،
میهمان منطقهآزادچابهاربودموتوانستمامکاناتی
را که در منطقه وجــود دارد ،به طور کامل ببینم و
بتوانم با آنچه که دغدغه شخصی و همیشگی من
است آشنا شــوم .برایم مهم بود که ببینم زنان در
اینجا چگونه به مصاف مشکالت میروند ،چگونه
هنر سنتی خود را به نســل بعدی انتقال میدهند،
چه امکانات یا محدودیتهایــی دارند و ...دیدن
اینها برایم جذاب و مهم بود و از اینکه دیدم این

بازدید مهتاب کرامتی از نمایشگاه دائمی صنایع دستی در منطقه آزاد چابهار

دغدغهها در ســازمان منطقه آزاد هم مورد توجه
و حمایت است ،خیلی خوشــحال شدم .اقدامات
منطقه در حمایت از زنان و توانمندســازی آنان
واقعا جای تقدیر دارد .هر چند زمان سفرم محدود
بود ولی توانســتم با هنر ســوزندوزی یا طراحی
عروســکهای بومی و صنایع دستی مخصوص
استان سیستان و بلوچستان از نزدیک آشنا شوم و
شــاهد افرادی باشم که برای حفظ صنایع دستی و
هنر این مرزوبوم  تــاش میکنند .این واقعا برایم
ارزشمند است و همیشه در خاطرم میماند.
ممکن است شما را باز هم در چابهار ببینیم؟
میهماننوازی مسئوالن منطقه آزاد چابهار و مردم
بسیار عالی بود و در ذهن ما حک شد .هر شخصی
به اینجا ســفر میکند اولین چیــزی که از مردم
منطقه میبیند ،خونگرمی و میهماننوازی اســت
که ســفر را خوش و آســان میکند .طبیعی است
که با خود بگوید چرا ســفرم کوتاه اســت و کاش
میتوانستم مدت بیشتری اینجا بمانم .این حس
در من و همه عوامل فیلم صفر تا ســکو که میهمان
شــما بودند ،وجود دارد .بنابراین قطعا این آخرین
سفرم به چابهار نخواهد بود و خیلی زود به چابهار
بازمیگردم تا باز هم با اهالیاش دیدار کنم.
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معاون توسعه مدیریت خبر داد:

رشد60درصدیبودجهسازمانمنطقهآزادچابهار

 53پروژه و اقدام
عملیاتی در پنج
محور مشخص،
شامل بهبود نظامها
مدیریتی ،مدیریت
جامع عملکرد،
توسعه منابع انسانی،
مدیریت درآمد و
کنترل هزینه و در
نهایت هوشمندسازی
سازمانی در بازه زمانی
نیمه دوم سال  96و
سال  1397تدوین شد
که در حال پیگیری و
اجراست
14
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کســانی که بــا روند تهیــه و تنظیم اســناد مالی در
شرکتهای بزرگ آشــنایی دارند ،میدانند که یکی از
مهمترین مراجع رسیدگی به اسناد مالی ،مجمع عمومی
صاحبان سهام اســت .طبق قانون تجارت ،شرکتهای
سهامی عام و خاص موظفند هر ســاله مجمع صاحبان
سهامرابرگزارکنندتانحوهادارهداراییها،هزینهکردهاو
درآمدها را گزارش کنند .سازمان منطقه آزاد چابهار نیز
بهعنوانیکشــرکتسهامیکه 100درصدسهامش
متعلق به دولت است ،وظیفه دارد ساالنه مجمع عمومی
خود را برگــزار کند و صورتهای مالــی را به تصویب
اعضایمجمعبرساند.
امــا علیرغم تصریح قانون،پیچیدگی و گســتردگی
عملیات در سازمان سبب شــده بود تا در گذشته ،روند
تصویب صورتهــای مالی با اختالل همراه شــود .این
بدان معناســت که حسابهای شــرکت در سالهای
گذشــته همچنان باز و بالتکلیف بوده است .اینجاست
که اهمیــت برگزاری مجمع عمومی صاحبان ســهام و
تصویب صورتهای مالی سه دوره پیاپی عیان میشود .
به عبارت دیگر با نظاممندســازی امــور اداری و مالی،
ســازمان توانســت صورتهای مالی معوق خود را به
تصویب مجمع عمومی صاحبان ســهام خود برساند که
موفقیتی بزرگ برای همکاران معاونت توسعه مدیریت
تلقیمیشود.
کموکیفرســیدن بهاین نقطه مطلــوبراازمعاون
توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد چابهار جویا شدیم .
دکتر فرهاد صدر در پاســخ به پرسش «سالم چابهار»
از اقدامات این معاونت ،گفــت« :تالش کردیم برنامه
منســجم و هدفمند 18ماههای را برای معاونت توسعه
مدیریــت و مدیریتهای تابع آن تعریــف کنیم و در
قالبنقشــهراهازآنبهرهببریم .بهاینمنظور 53پروژه
و اقدام عملیاتی در پنج محور مشــخص ،شــامل بهبود
نظامها مدیریتی ،مدیریت جامع عملکرد ،توسعه منابع
انســانی ،مدیریت درآمد و کنترل هزینــه و در نهایت
هوشمندسازی سازمانی در بازه زمانی نیمه دوم سال 96
وسال 1397تدوینشدکهدرحالپیگیریواجراست».
صــدر افــزود« :مهمترین
اولویت ما در ابتدا مسائل مالی
سازمان بود که در این بخش
بهروزشدن
به دلیل شــرایط موجود و
اسنادمالی
تغییرات مدیریتی از سال93
تــا 95اقداماتنهاییصورت
نگرفتــه بــود و بــا وجــود تهیه
صورتهای مالی ،مجمع ســاالنه آن برگزار نشده و این
مهم از سالی به سال دیگر موکول شــده بود اما در دوره
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جدید و با هماهنگیهایــی که با بخشهای مربوط انجام
دادیم ،توانستیم  صورتهای مالی سه ساله را با تالش و
فشار کاری مضاعف و همکاری کلیه واحدهای سازمانی
به سرانجام برسانیم .خوشــبختانه این اقدام اساسی در
پاییز سالجاری به نتیجه رســید و اکنون اقدامات الزم
برای بررسی حسابهای ســال  96و تهیه صورتهای
مالی این سال در حال انجام اســت ».او برگزاری مجمع
عمومی ســازمان منطقه آزاد چابهار را گامی مهم برای
شفافســازی مدیریت مالی عنوان کــرد و ادامه داد:
«هدفگذاری کردهایم که برای نخســتین بار در طول
حیات سازمان ،در پایان بهار  97مجمع عمومی صاحبان
ســهام برای رســیدگی به صورتهای مالی سال 96را
برگزارکنیم».
معــاون توســعه مدیریت
ســازمان منطقه آزاد چابهار
یکی دیگر از اقدامات اساسی
بودجهریزی
ایــنمعاونــترااصالحیه
شفاف
بودجــه ســال  96و تنظیم
بودجه سال  97سازمان عنوان
کرد و ادامــه داد« :بودجه باید در
قالب جدول زمانی مشــخص و بر اســاس بخشــنامه
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تنظیم میشد که با
وجود فشردگی کارها ،این مهم نیز با همت همه همکاران
سازمانصورتپذیرفت».
صدر در خصوص ویژگیهای بودجه 96و 97سازمان
نسبتبهسالهايقبلگفت«:بودجهسازماندرسال95
معادل  215میلیارد تومان بوده است که  65درصد آن
محقق شده بود و در سال  96با توجه به برنامهریزیهای
انجام شده ،بودجه سازمان به میزان  310میلیارد تومان
تصویب شد که با توجه به روند مناسب تحقق برنامهها،
در اصالحیه بودجه پیشنهاد  355میلیارد تومان را ارائه
کردیم که هــم اکنون در مرحله تصویــب و ابالغ قرار
دارد  ».او ادامه داد« :معنای اعداد ذکر شــده این است
که در سال  1396شــاهد افزایش  14درصدي بودجه
نسبت به ســال قبل بودیم و برای سال 97نیز با توجه به
آمادگیهای موجود و اصالح روندها ،بودجه سالیانه را با
حدود 60درصدافزایشپیشنهاددادهایم».
صدر در پاسخ به پرسش ما در خصوص اهمیت رشد
 60درصدی بودجــه گفت« :نکته مهم این اســت که
ســازمانمنطقهآزادچابهارازمحلمنابععملیاتیخود
کسب درآمد میکند بنابراین افزایش بودجه به معنای
مثبتبودن روند درآمدزایــی و تحقق منابع پیشبینی
شدهاست».
به گفته صدر ،روند فزآینده کسب درآمدهای پایدار،

کاهش وابســتگی به درآمدهایحاصل از واردات ،سیر
کاهنده کمک هزینه زیان سازمان به نسبتسنوات اخیر
و ترکیب مناسبتر اقالم درآمدی و هزینههای عملیاتی
از دیگرویژگیهای بودجه 97سازماناست .او ادامهداد:
«عملکردمالیســازمانبهصورتمحسوسینسبتبه
بودجهسالهایگذشتهبهبودیافتهاست».
معــاون توســعه مدیریت
ســازمان منطقه آزاد چابهار
یکی از برنامههای اصلی این
تخصیص
معاونتراتخصیصهدفمند
هدفمندمنابع
بودجه عنوان کــرد و افزود:
«در ســنوات گذشته فرآیند
تخصیص بودجه به شکل سه ماهه
بود اما در دوره جدید برنامهای برای تخصیص ماهیانه
تنظیم شده است .در این برنامه ،مکانیسم کارگروههای
تخصصی و کمیته تخصیص به عنوان یک ابزار مدیریتی
به کار گرفته میشود تا منابع را به سمت اولویتهایی که
در برنامه ســالیانه ســازمان بر آن تاکید شده ،هدایت
کند».
صدر با بیان اینکــه مجموع ایــن اقدامها ،گامهای
نخســتین برای بودجهریزی عملیاتی تلقی میشــود،
گفت« :این اقدامها در نیمه دوم سال  96با قوت بیشتری
پیگیریشد تا بسترهای الزم برای بودجهریزی عملیاتی
در سال  97آماده شــود ».صدر ادامه داد« :استقرار این
فرآیند در سیستم مدیریت کالن منطقه آزاد با حمایت
و تاکید مدیر عامل محترم سازمان ،از ابتدای سال  97به
شکلجدیپیگیریخواهدشد».

فیمابین سازمان و دانشــگاه بینالمللی چابهار و شرکت
ســرمایهگذاری نیز صورت میگیرد که تاثیر مثبتی در
کاهشزمانفرآیندهایدرونسازمانیدارد».
دکتر صدر با تاکیــد بر ادامه رونــد اصالحات مالی
واداریگفــت«:تاقبلازســال 96بخشمالی،بودجه،
منابع انســانی ،انبار و تدارکات و ...به شــکل مستقل و
در قالب سیســتمهای تحت ویندوز کار میکردند اما
اکنون رویکرد یکپارچهسازی سیستمها دنبال میشود .
پیشبینی میشود در نیمه اول سال 97سیستم مدیریت
ســازمانی یکپارچه که تحت وب عمل میکند ،به شکل
کاملاستقراریابد».

صدردربارهاصالحفرآیندها
و شفافســازی آییننامهها و
مقررات چنین توضیح داد:
ادامهروند
«در حــوزه تحــول اداری
اصالحاتاداری
مهمتریــن اولویت ،تنظیم و
هدایت فعالیتهــای درون
ســازمانی در قالب آییننامهها و
شــیوهنامههای اجرایی اســت .به تعبیر دیگر ،نظامها
مدیریتــی مدون مبنای کار مــا در بخشهای مختلف
ســازمانبودهکهبهصورتجدیدردســتپیگیری،
اصالح،بازبینی،استقرارواجرایکاملاست».
وی بهرهگیری از فناوریهای روز را یک الزام دانست
و افزود« :هوشمندســازی فرآیندهای تخصصی یکی از
مطالبات مدیرعامل و شــرکای تجاری سازمان است .
به این منظور ،دو سیســتم مهم در حوزه شهرســازی و
ســرمایهگذاری راهاندازی شــد .هوشمندسازی سایر
حوزهها نیز در دستور کار است و فهرستی از نرمافزارها
و ســختافزارهای مورد نیاز برای پاسخگویی بهتر به
مراجعان تهیه شده است .همچنین با هدف حذف کاغذ
از فرآیندهای اداری ،پرتال اتوماسیون اداری فعال شده
که در حال حاضر بالغ بر   500کاربر دارد و خوشبختانه
در قالب همیــن اتوماســیون ،تعاملهــا و مکاتبها

معاون توســعه مدیریت
سازمان منطقه آزاد چابهار با
اشــاره به اهمیــت ارتقای
جذبحداکثری
دانــش و مهارتهــای
بودجهآموزش
کارکنان سازمان گفت« :در
بخش آموزش منابع انسانی،
شاهد رشد شــاخصها نسبت به
سال گذشته هستیم و در ده ماهه سالجاری بیش از 85
درصد بودجهای که برای آموزش منابع انسانی در نظر
گرفته شده بود ،جذب شده است در حالیکه این میزان
در کل ســال گذشته 65درصد بوده .همچنین در سال
 96ازتعدادسمینارهایمدیریتیکاستهشدودرمقابل
کارگاهها و دورههای آموزشــی بیشتری برگزار شد .
اغلب این دورهها ،تخصصی بودهانــد و در حوزههای
عملیاتیتعریفشدهاند .درواقعسعیکردهایمافزایش
کیفیت برنامههای آموزشی را جایگزین کمیت کنیم».
او ادامه داد« :بحث متناسبســازی ســاختار نیروی
انســانی در مناطق آزاد به شــکل جدی در دبیرخانه
شورای عالی مطرح است .بر اساس این طرح از جذب
نیروی مازاد بر نیاز خودداری میشــود و با توســعه
ظرفیتهای پرســنلی ،از توانمندی نیروهای موجود
استفادهبهینهخواهدشد».
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هدفگذاری کردهایم
که برای نخستین بار در
طول حیات سازمان،
در پایان بهار  97مجمع
عمومی صاحبان سهام
برای رسیدگی به
صورتهای مالی سال
 96را برگزار کنیم
15

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان:

باید از انگیزه خدمت
در مدیریت منطقه آزاد
چابهار حمایت کنیم
آیتا ...عباسعلی ســلیمانی ،نماینده ولی فقیه در اســتان سیستان و بلوچستان و
امامجمعه زاهدان در ســفری کوتاه چابهار ،ضمن بازدیــد از پروژههای عمرانی ،در
آیین کلنگزنی مجهزترین هتل جنوب شــرق کشــور در منطقه آزاد چابهار حضور
یافت.ایشــانبااشارهبهافزایشسرمایهگذاریهادراســتان،گفت«:جاداردازهمه
سرمایهگذاران باالخص ســرمایهگذار این پروژه در منطقه آزاد چابهار قدردانی کنم
چرا که در یک نقطه مهم و استراتژیک سرمایهگذاری کردهاند .مقام معظم رهبری نیز
از چابهار ،بهعنوان دروازه اقتصادی کشور یاد کردهاند و این تعبیر هم اهمیت منطقه را
نشانمیدهد».
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مجله داخلی
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نماینده ولیفقیه در اســتان سیستان و بلوچستان
ادامه داد« :استان ما با  180هزار کیلومتر مساحت،
بزرگترین اســتان کشــور اســت و بیشــترین
ظرفیتهای گردشگری را دارد اما از این ظرفیتها
تا کنون اســتفاده بهینه نشده اســت .برای استانی
کــه  2میلیون و  700هزار نفــر جمعیت دارد ،باید
برنامهریزی مدونی صورت بگیرد».
آیتا ...سلیمانی به آغاز ســاخت هتل بینالمللی
سدس اشــاره کرد و گفت« :امروز شاهد آن بودیم
که یک زمین بالاســتفاده ،تبدیل به بســتری برای
اجرای پــروژهای عمرانی ،تفریحی و گردشــگری
برای استان و کشور میشود .این الگو را باید در همه
استان پیادهسازی کنیم تا محرومیت را از بین ببریم .
مسأله این نیست که سرمایه نداشته باشیم بلکه در
بسیاری از اوقات ذخیرهسازی ســرمایه و استفاده
بهینه از سرمایه صورت نمیگیرد».
امــام جمعه زاهدان دلیل حضــور خود در منطقه
آزاد چابهــار را پروژهای دانســت کــه میتواند
شاخصهای گردشگری استان را باال ببرد .او ادامه
داد« :ما مطمئنیم که اگر پروژههایی مثل هتلسازی
در اینجا شــکل بگیرد ،شــاخصهای گردشگری
استان افزایش مییابد و این به معنای رونق بیشتر و
سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود».
نماینده ولیفقیــه در امور اهل ســنت با خطاب
قراردادن مدیرعامــل منطقه آزاد چابهار گفت« :از
شما تشــکر و قدردانی میکنم .از زمانی که شما در
سازمان منطقه آزاد مشــغول به کار شدهاید ،رونق
تولید و اشتغال بیشتر شــده و  ...البته این اقدامها به

نظر بنده هنوز کفایت نمیکند و پاســخگوی حجم
مشکالت و نیازها نیست».
آیتا ...ســلیمانی افــزود« :جناب آقــای دکتر
کــردی ،برادر عزیز و انقالبــیام از فرزندان همین
خاک و استان اســت .او در خارج از استان در حال
فعالیت مرتبط با ســرمایهگذاری بــود و بنده بارها
جویای این شدم که چرا در استان خودمان خدمت
نمیکنید .خوشــبختانه امروز ایشان سکان منطقه
آزاد را به دســت گرفته و با همان قوت و قدرتی که
در بخش خصوصی فعالیت میکرد ،برای توســعه
منطقه آزاد چابهار اهتمام دارد».
وی بــه شــکایتها فعــاالن اقتصــادی و
ســرمایهگذاران اشــاره کرد و ادامه داد« :سیستم
اداری ما دچار اشــکاالتی است که کارهای مملکتی
ما را فلج کرده و متاسفانه رویه و کارهایمان مطابق
با روح انقالب اســامی و رهنمــودات مقام معظم
رهبری پیش نمیرود .ما انقالبــی انجام دادیم که
در دنیا بینظیر بود ،ولی امــروز رنج مردم اقتصاد
و معیشت ،درآمد ،اشــتغال و زندگی مادی  است .
درست است که مردم برای اقتصاد انقالب نکردند
و انقالب ما اعتقادی ،اخالقــی و دینی بود اما نباید
از معیشــت مردم غفلت کرد و نسبت به رنج آنان
بیتفاوت بود».
نماینده ولیفقیه در سیســتان و بلوچستان گفت:
«خداوند ایــن فرصت را در اختیار شــما قرار داده
که در این سرزمین بکر و دســت نخورده به مردم
خدمت کنیــد و آرمانهای انقــاب را جامه عمل
بپوشــانید ،به خصوص در این استان که قومیتها و
مذاهب مختلف در کنار هم زندگی میکنند».
او ادامه داد« :هر کجای استان کار اقتصادی انجام
گرفته ،نماد وحدت بوده و شــیعه و ســنی برادروار
با هم ســرمایهگذاری کرده و با هــم کار میکنند .
بنابراین دســتگاههای اجرایی باید همه شــرایط را
برای عمران و آبادی منطقه آماده کنند .باید در هر
شرایطی از سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایت
شود».
آیتا ...ســلیمانی به آیات و روایات معتبر درباره
اهمیت عمران اشــاره کــرد و افــزود« :اقدامات
عمرانی و توسعهای ،همان حیات جاوید است چون
برکات آن برای همیشــه جاری است و همه نسلها
را منتفع میکنــد .بدانید که چه در بخش خصوصی
و چه در بخــش دولتی ،هر قدمی که برای توســعه
برمیدارید ،حکم خیر مکــرر را دارد و نزد خداوند
مأجورید».
نماینده ولیفقیه در امور اهل ســنت در ادامه به
پتانســیلهای جنوب بلوچستان اشاره کرد و گفت:
«برای آینده کشــور و بــرای رونق اقتصــاد ،باید
ســرمایهگذاریهای عظیمی در این منطقه صورت
بگیرد .به همین دلیل اســت که مقام معظم رهبری
موضوع توسعه ســواحل مکران را مطرح کردهاند .
معنای تاکیدات ایشان این است که امنیت اینجا از
همهجا باالتر اســت و آمادگی باالیی برای توسعه و

سرمایهگذاری دارد».
او افــزود« :بنده هم بــا بنیاد برکــت مکاتباتی
داشــتهام و تاکید کردهام که همه مسئوالن باید به
فکر این منطقه بوده و ایــن منطقه را مورد حمایت
خویش قــرار دهند .بــه ویژه آنکه مقــام معظم
رهبری شــخص ًا به این منطقه توجــه خاصی دارند
و حتی از اعتبارات دفترشــان چیــزی بیش از 60
میلیارد تومان برای رشــد و توسعه سواحل مکران
اختصاص دادهاند و این نگاه بلند ایشــان نسبت به
آینده منطقه است».
امام جمعه زاهدان بیان داشــت« :گاهی از بنده
سئوال میشــود که چرا در چنین مراسمی شرکت
میکنم .پاســخ این اســت که وظیفه مــا ،در کنار
مسائل فقهی ،عمران و شهرسازی و آبادانی است .
وظیفه ما فقط رســیدگی به مسائل فقهی ،حقوقی یا
اخالقی نیست و باید برای توســعه منطقه نیز فکر
کنیــم و در کنار فعاالن این عرصه حضور داشــته
باشــیم .بنده اعتقاد دارم آبادانی و عمران منطقه
مقدمتر از هر مســأله دیگری است و بنابراین فقط
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هتل پنج ستاره سدس
با سرمایهگذاری 400
میلیارد تومانی بخش
خصوصی با زیر بنای
 102هزار مترمربع در
 2بلوک  Aو Bدر مدت
 60ماه به بهرهبرداری
میرسد .بلوک   Aبا زیر
بنای  88هزار مترمربع
شامل رستوران،
مجموعه ورزشی ،سینما،
پارکینگ  شهربازی
در  23طبقه است .برج
هتل در  14طبقه ساخته
میشود که شامل
 88اتاق 44 ،سوئیت
و  8رویالسوئیت با
زیربنای  42هزار و 400
مترمربع است
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بــرای کلیدخوردن ایــن پروژه عظیم بــه چابهار
آمدهام».
آیتا ...ســلیمانی گفت« :اولین وظیفــه بنده به
عنوان نماینده مقــام معظم رهبری در سیســتان
و بلوچســتان این اســت که هر کجا ببینم هر کسی
برای ســرمایهگذاری آمادگــی دارد ،با هر امکانی
که در اختیار دارم ،او را حمایــت کنم .میبینیم که
برادرمان جناب آقــای دکتر کردی ،انگیزه خدمت
دارد و بنابراین از ایشــان حمایــت میکنم و وظیفه
خود میدانم که مدافع چنین اندیشههایی باشم».
او بــه وضعیت صنعت گردشــگری در کشــور
نیز اشــاره کرد و ادامه داد« :در شــمال کشــور
ظرفیتهای گردشگری اشــباع شده ضمن آنکه
گردشــگری در آن منطقه حداکثر دو فصلی است
اما چابهار در تمام ســال ،هوای بهاری دارد و هیچ
زمســتانی ندارید .بنابراین میتوانید هتلی بسازید
که در همه فصلها گردشــگر میپذیرد و این اتفاق
مبارکی است».
آیتا ...ســلیمانی اضافه کرد« :بایــد برای همه
تبیین کرد که ســاخت یک هتل اســتاندارد چقدر
میتواند ارزش افزوده ایجاد کند؟ چقدر اشــتغال
درست میکند؟ چقدر در رونق اقتصاد محلی موثر
اســت؟ چقدر فرهنگ منطقه را بهبود میدهد و ...
مهمتر از همه این اســت که اجرای چنین پروژهای
نشــانه وجود امنیت در اینجا اســت .بنابراین باید
دست کســی که پروژهای با این عظمت را در دست
ساخت دارد ،بوسید و حمایتش کرد».
نماینده رهبری نظام در استان گفت« :هنگامی که
چنین پروژههایی ساخته شــود ،فرهنگها متحول
میشــود ،نگاهها تغییر پیدا میکند ،اشــتغالزایی
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هم صــورت میپذیــرد و حتما دیگــران هم برای
ســرمایهگذاری در منطقه ترغیب خواهند شد .به
همین دالیل ،باید برای جذب ســرمایهگذار تالش
کرد .باید سرمایهداران ایرانی در خارج از کشور را
تشــویق و دعوت به سرمایهگذاری در داخل کشور
کرد و سپس ایشان را مورد حمایت قرار داد».
او ادامه داد« :آنهــا هم هنگامی کــه میبینند
مورد اســتقبال قرار گرفتهاند و دولت در کنارشان
ایســتاده ،مطمئن ًا به ســرمایهگذاری در کشــور
خودشان عالقهمند میشوند و برای این مهم اقدام
میکنند».
آیتا ...سلیمانی افزود« :تنگنظری را هم باید از
خودمان دور کنیم .فرقی نمیکند که ســرمایهگذار
از چه مذهبی باشــد .حضــور او در عرصه عمران و
آبادانــی ،یک پیــام دارد و آن دلدادگــی به میهن
و کشــور خویش اســت .هر کس در هر گوشه این
مملکت ســرمایهگذاری کند ،معلوم اســت که به
کشور و ملت خود عالقهمند است».
نماینده ولی فقیه در سیســتان و بلوچســتان در
پایــان ،ضمن تقدیر از همه کســانی کــه به مردم
شــریف چابهار خدمت میکنند ،گفت« :هرگاه از
بنده در هر قســمتی کاری بر بیاید برای این پروژه
و ســایر پروژهها و اقدامات عمرانی ،تمام تالشم را
خواهم کرد تا به سرانجام برسد و این را برای خودم
یک تکلیف میدانم .هر کجا مشــکلی وجود داشته
باشــد ،مورد پیگیری اینجانب قرار خواهد گرفت
و مخلصانه در خدمت هســتم و پیگیــری خواهم
کرد .امیدوارم این فضــای همدلی و همکاری برای
خدمت ،چهره اســتان را متحول کند و محرومیت را
از چهره این منطقه محو کند».

عبدالرحیم کردی در آیین کلنگزنی هتل سدس مطرح کرد

تحول در گردشگری
با ساخت هتل و ثبت ایرالین

اعــام خبرهای امیدبخــش درباره چشــمانداز
گردشگری ســواحل مکران ،مراسم کلنگزنی هتل
سُ ــدُ س در منطقه آزاد چابهار را از برنامههای مشابه
متفاوت کرد .
در ابتدای این مراسم که با حضور آیتا ...عباسعلی
ســلیمانی ،نماینده مقــام معظم رهبری در اســتان
سیســتان و بلوچســتان ،فرماندار چابهار ،جمعی از
مقامات محلی ،اعضای هیات مدیره ســازمان منطقه
آزاد و فعاالن بخش خصوصی برگزار شــد ،نماینده
سرمایهگذار و گروه ســازنده به ارائه گزارشی درباره
خصوصیات و ویژگیهای این پروژه ،مطالعات بازار،
زمانبندی فازهای اجرایی و ...پرداخت .
در ادامه ،عبدالرحیم کــردی ،رئیس هیاتمدیره
و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار در سخنان
کوتاهی ،ضمــن خیرمقدم بــه میهمانان مراســم،
برنامههای در دســت اجرا در حوزه گردشــگری را
تشریح کرد .او گفت« :چابهار با داشتن جاذبههای بکر
طبیعی و تاریخی ،قابلیت جذب میلیونی گردشگران
داخلی و خارجی را دارد و در سالهای اخیر نیز ،تقریبا
هر سال بر حجم بازدیدکنندگان از این منطقه افزوده
میشــود».کردی ادامه داد« :با این همــه و با توجه
بــه قابلیتها و پتانســیلهای موجــود برای جذب
گردشــگر ،میزان ســفرهای تفریحی به این منطقه
رضایتبخش نیست».
مدیرعامل سازمان به مطالعات صورتگرفته برای
یافتن دالیل این نقیصه اشاره کرد و افزود« :تقریبا همه
یافتهها و پیمایشها نشان میدهد یکی از اصلیترین
دالیل عدم توفیق چابهار در جذب گردشــگر ،هزینه
باالی سفر به این منطقه است».
او  افزود« :هزینههای باالی ســفر به چابهار ،موجب
نارضایتی شهروندان و گردشگران شده است و نظر به
اینکه چابهار بهعنوان نگین شــرق و منطقه آیندهدار
اقتصاد کشــور محســوب میشــود ،جلب رضایت
سرمایهگذاران و گردشگران با ارزانسازی سفر جزو
اولویتهای ســازمان قرار گرفته است و در این راستا
اقداماتی را صورت دادهایم».
کردی گفــت« :یکی از اصلیتریــن اقدامات برای
ارزانسازی ســفر به چابهار ،کاهش نرخ حملونقل و
اقامت است».
کردی در ادامــه از صدور موافقــت اصولی برای
ساخت چند باب هتل در منطقه آزاد چابهار خبر داد

و افزود« :مهمتریــن اقدام ما برای کاهش هزینههای
حملونقل ،مشــارکت در تاســیس یــک ایرالین
اختصاصی بوده اســت ».او گفــت« :از چند ماه پیش
با فعــاالن بخش خصوصی وارد مذاکره شــدیم و در
نهایت با ایرالین جدیدالتاســیس آساجت به توافق
رســیدیم .اکنون این ایرالین به صورت رسمی ثبت
شــده و فعالیتهای اداری خود را آغاز کرده است».
او ادامه داد« :گام بعدی ،خرید ســه فروند هواپیمای
اختصاصی برای این ایرالین اســت که مذاکرات آن
آغاز شده و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته،
آساجت در بهار  97عملیاتی میشود».
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد چابهار اضافه
کرد« :گردشــگری چابهار را با ســاخت چند هتل و
اقامتگاه اســتاندار و عملیاتیکردن ایرالین آساجت
متحول میکنیــم ».او در ادامه به مزایــا ،امتیازات و
معافیتهای در نظر گرفته شده برای سرمایهگذاران
اشــاره کرد و گفت« :مطالعات فنی و اقتصادی برای
بیش از  ۸۰بســته ســرمایهگذاری در منطقه آزاد
چابهار در حال انجام اســت و امید داریم با معرفی این
بستهها ،شاهد رونق بیشتر سرمایهگذاری در منطقه
باشیم».
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در بخش زیرین هتل،
مجموعهای با زیر بنای
 43هزار و  400متر
مربع تاسیس میشود
بلوک  Bهتل سدس در
مجموع  14هزار و 200
مترمربع زیربنا دارد
و کاربریهای انبار،
پارکینگ ،واحد تجاری
رستوران و فودکورت
در آن پیشبینی شده
است
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گزارشی از ظرفیتسازی منطقه آزاد
برای افق المپیک  2022با یک دهکده ورزشی مدرن

رویایی که دستیافتنی شد
اوایلتابستانسالگذشته،بهرهبرداریازسالنورزشی
«ورنا» همزمان با برگزاری مســابقات بینالمللی کشتی
آزادنوجوانانجهان،اثباتکردشهرستانچابهارظرفیت
بزرگیدرتوسعهورزشقهرمانیکشوردارد .آننخستین
تجربهمیزبانیازیکرویدادبینالمللیورزشــی،درکنار
اســتقبال مردم و پوشش رسانهای شــگفتانگیزی که
چابهار را برای چند روز در صدر رسانههای کشور نشاند،
دســتاندرکاران ســازمان منطقه آزاد را بر آن داشت
که ایجاد یک دهکده ورزشــی را از یک ایده دور و دراز به
پروژهای عینی و اجرایی بدل کنند .اتفاق ناگوار درگذشت
یکیازکریکتکارانچابهاربهدلیلفقدانزمیناستاندارد
برای این ورزش محبوب هم بــه موتور محرک دیگری
بدلشــدکهبهمطالبهنوجوانانوجوانانچابهار،پاسخی
درخور داده شود .بنابراین ساخت یک استادیوم کریکت
به عنوان فاز نخســت آن دهکده ورزشی ،هدفگذاری
شد  .برای رسیدن به این هدف ،تجهیز منابع گستردهای
صورتگرفتوازجمله،یکمشــاورصاحبصالحیت
برایمطالعهوطراحیدهکدهالمپیکمنطقهآزادانتخاب
شــد .همزمان رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان
نیز با اعالم ساخت استادیوم استاندارد کریکت در جمع
اصحابرسانه،اینپروژهرادرمسیریغیرقابلبازگشت
قرار داد .با آغاز زمســتان ،مشــاور پروژه در جلسهای با
حضور اعضای هیاتمدیره و کارشناسان سازمان ،نتایج
مطالعه خود را به بحث گذاشت و از نقشه دهکده المپیک
چابهاررونماییکرد .آنچهازنظرمیگذرانید،خالصهای
از مطالعات و یافتههای مشــاور اســت   .بندر چابهار به
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سبب قرار گرفتن در نزدیکی منطقه استوایی ،از تغییرات
دمای اندکی در فصول مختلف ســال برخوردار است و
همچون بهشتی از ناشناختههاســت که هر گردشگری
راشــیفتهزیباییهایشمیکند .بندرزیبایچابهارشاید
در نخستین نگاه ،ناحیهای محروم به نظر آید اما واقعیت
آن است که دارای بهترین کرانه اقیانوسی و معتدلترین
هوای جنوب کشور است و پتانسیلهای بسیار باالیی در
گونههای مختلف تفریح و جذب توریست دارد   .صنعت
جهانگردی که رویدادی صنعتی ،گســترده ،جهانشمول
و در حال رشد اســت میتواند نمودهای اقتصادی مهمی
برایورزشومسابقاتورزشیبهارمغانبیاوردکهمنافع
حاصل از سفر و جهانگردی نیز نصیب کشورهای میزبان
میشود .گردشگري ورزشي میتواند شرايط مطلوبتر و
مناسبتری را به لحاظ فرهنگي و ارزشي ،نسبت به ديگر
انواعگردشگري،ايجاد كند  .برگزاريرويدادهايورزشي
بهطور گستردهای در رشد و پيشــرفت محل برگزاري
اينرويدادهامؤثرواقعمیشــودواین یکیازمؤثرترينو
باارزشترینروشهابرايتوسعهاقتصادي كشورهاست
کهباحضوربخشخصوصیوایجادزمینهمشارکتآنان
وهمچنینایجادزمینهمشــارکتسرمایهگذارخارجی،
رشد اقتصادی بسیار چشــمگیری در پی خواهد داشت  .
گردشگريورزشيپدیدهایچندبعدیاست كهموفقيت
دربهرهبرداریازآنمستلزمبهبودشرايطعمومي كشور،
ثبات اقتصادي اجتماعي و گسترش و تقويت زمینههای
مربوط به گردشگري ورزشي از جمله گسترش و توسعه
تفریحگاههای ورزشي ،ايجاد تسهيالت ورزشي مناسب
و استاندارد در محل جاذبههای طبيعي كشور ،برگزاري
جشــنواره بازیهای بومي محلي در دامنههای طبيعي،
ارتقايســطح كيفيخدماتدراينمراكزو ...است .نکته
مهمي كه در زمينة تقويت و توســعه گردشگري ورزشي
بايدموردتأكيدقراربگيرد،ايجادنگرشصحيحنسبتبه
مقولهگردشگريورزشيدرجامعه،وجودديدگاهواحددر
ردههای مختلف هرم مسئوالن و درك و تفاهم مشترك 
آنها در زمينة اهميت و جايگاه گردشــگري ورزشي در
توسعهگردشگري كشوراست .
برمبنایمطالعاتصورتگرفته؛تقویتزیرساختهای
گردشگری و توســعه توان اقتصادی منطقه از مهمترین
عواملمؤثردرتوسعهگردشگریمنطقهآزادچابهاراست
ودراین بینبایــدعواملدیگریچونتجهیزجاذبههای
گردشــگری ،حمایت بخشهای خصوصــی ،آموزش
نیرویانســانیمتخصص،تقويتتبليغاتوازبینبردن
تصویرذهنینامناسبگردشگراننیزمدنظرقرارگیرند .
باتوجهبهاینعوامل،گردشــگریمیتواندبهعنوانیکی
از راهبردهای برتر برای توســعه چابهار مطرح شود که
دســتیابی به اهداف منطقه آزاد ،رونق اقتصادی ،توسعه
پایدار ،ارتباط فرهنگی ،افزایش رفاه اجتماعی و شــکوفا
شدناستعدادهایمنطقهایرابههمراهدارد.
در راســتای نیل به این اهداف ،ســازمان منطقه آزاد
چابهار زمینی به مســاحت  40هکتار را برای رشتههای
مختلفورزشیدرقالبیکدهکدهورزشیدرنظرگرفته
که در فاز اول ،ســالن ورزشی سرپوشــیدهای با ظرفیت
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احداثشــدهاســت  .ازآنجاکهبیشاز 80درصدملی 
پوشان ورزش کریکت ایران در همه ردههای سنی ساکن
شــهرهایچابهار،کنارکونیکشهرهستند،راهاندازی
یک اســتادیوم با اســتاندارد روز جهان برای برگزاری
تورنمنتهای آســیایی و بینالمللــی میتواند عالوه بر
ارتقایتوانورزشکارانبومی،زمینهبرگزاریرقابتهای
لیگ استانی ،کشوری و بینالمللی را مهیا کند و از حوادث
دلخراشــیچونحادثهتابستان( 96کهدراثرنبودزمین
استاندارد پیشآمد) اجتناب شــود .بنابراین در فاز دوم،
ورزشگاه اختصاصی کریکت با اســتانداردهای روز دنیا
طراحی ،اجرا و تجهیز میشود و در مراحل بعدی بر اساس
اولویتبندی ،مابقی فضاها اجرا میشــوند .این مجموعه
تحتعنواندهکدهتوریســتیورزشی،زمینهسازجذب
تیمهای ملی کشورهای همسایه برای برگزاری اردوهای
تمرینی و تورنمنتهای ورزشــی میشود .ضمنا در تنوع
کاربریها ،افق طرح یعنی جامجهانی  2022در کشــور
قطر مد نظر بوده  و تالش شده به محیطی همساز و مشابه
بااقلیمآنمنطقهدستیابیمتازمینهبرایجذبتیمهای
شرکتکنندهوبرگزاریاردوهایتدارکاتیفراهمشود.
اهداف،ضرورتهاوالزاماتایجادطرح:
ggنیاز به ایجاد فضای مناسب و در شأن و اعتبار منطقه
جهتورزشهایبومیومنطقهای
ggفراهم نمودن امکانات مناســب توریستی ،تفریحی
و ورزشــی در مقیاس بینالمللی  و جذب توریســم
ورزشی
ggاســتفاده بهموقــع از ظرفیتهــای منطقه جهت
رخدادهای ورزشی معتبر جهانی ( بهویژه جام جهانی
2020قطر)وهمچنینبرگزاریمسابقاتبینالمللی
ggظرفیت و پتانســیل باالی مجموعه در پاسخگویی
به نیازهای ورزشــی  -تفریحی ساکنین منطقه آزاد
چابهــار (بهویــژه در ورزش کریکت) و توریســم
ورزشی.
ggاســتفاده از عناصر کارآمد معمــاری بومی و حفظ
اصالتوهویت
ggحضور بخش خصوصی و ایجاد زمینه مشارکت آنان
بهویژهسرمایهگذارخارجی
ggعدم وجود مجموعه ورزشــی در محدوده (پاسخگو
نبودن مناســب از نظر کیفی و کمــی برای تقاضای
گردشگران و ورزشــکاران خارجی و حتی داخلی و
کمبودفضاییورزشیمطابقسرانهورزشی)
ggدارا بودن قابلیتها و امکانات ســرمایهگذاری در
منطقه آزاد چابهار (دستیابی سریع ،آسان و ارزان به
بازارهای منطقهای و جهانی از طریق جادهای ،ریلی،
دریایی و هوایی و همچنین زیرساختهای صادرات،
وارداتوترانزیتکاال)
ggکمک به انســجام اماکن ورزشی و جذب توریسم از
طریق جاذبههای گردشــگری و تاریخی با توجه به
پتانسیلهایمنطقهواحداثمجتمعهایگردشگری
ورزشیمناسبتورنمنتهایورزشی
ggکمبود فضاهای اقامتی و هتل مناســب با شــرایط
نالمللی
بی 

فضاهاورشتههایورزشیدرنظرگرفتهشدهدهکده
المپیک:
باتوجهبهاهدافپروژهوکارآمدیآننسبتبهتأمیننیاز
استفادهکنندهازآن،نیازموبرمیبرایجادزمینیمشتملاز  
ورزشهایاصلیوبینالمللیمدنظرقرارگرفتهودرذیل
اشارهمختصریبهاینعملکردهاشدهاست:
ggســالن چندمنظوره (فوتســال ،هندبال ،والیبال،
بسکتبال و بدمینتون)
ggاســتادیوم فوتبال و پیســت دوومیدانی (شامل
گرادنها و زمین چمن طبیعی)
ggاســتادیوم کریکت (شــامل گرادن و زمین چمن
طبیعی)
ggسالن ورزشهای تشکی (رزمی)
ggسالن مجموعه ورزشهای آبی
ggزمینهای تمرین ورزشی( فوتبال و کریکت شامل
پیچهای تمرینی
ggزمینهای روباز ( بســکتبال ،اســکواش ،هندبال
فوتبال گل هندبالی ،تنیس ،والیبال )
ggزمین ماســهای (مخصوص بازیهای ســاحلی
فوتبال ،والیبال و ) ...
ggزمین مینی گلف یا پینت بال
ggپیست کارتینگ
ggپیست اسکیت و بی ام ایکس
ggبیلیارد  ،بولینگ
ggسالن بدنسازی
ggاسکواش و تنیس روی میز سالنی
ggمسیر پیادهروی و دوچرخهسواری
ggپاراگالیدر و موتور کایــت(در صورت امکان در
خارج از سایت بر روی تپههای مجاور
ggساختمان اداری سالن همایشها فضای آموزشی
فروشگاه (صنایعدستی و محصوالت ورزشی)
ggفضای اقامتی( هتل 4یا  5ستاره)...
ggکافی شاپ رستوران
ggفضاهای خدماتی (نمازخانه ،ســرویس بهداشتی
عمومی ،اتاقــک باغبانی و تجهیــزات مجموعه،
نگهبانیمجموعه
ggفضای خدمات اضطراری (اورژانس ،آتشنشانی
و )...
ggتأسیسات زیربنایی (پست برق ،منبع آب و )....
ggپارکینگ (سواره و اتوبوس)
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این مجموعه تحت
عنوان دهکده توریستی
ورزشی ،زمینهساز
جذب تیمهای ملی
کشورهای همسایه
برای برگزاری اردوهای
تمرینی و تورنمنتهای
ورزشی میشود .ضمنا
در تنوع کاربریها ،افق
طرح یعنی جامجهانی
 2022در کشور قطر
مد نظر بوده  و تالش
شده به محیطی همساز
و مشابه با اقلیم آن
منطقه دست یابیم
تا زمینه برای جذب
تیمهای شرکتکننده
و برگزاری اردوهای
تدارکاتی فراهم شود
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انعقاد  4/5میلیارد دالر
سرمایهگذاری جدید در مناطق آزاد
مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ِویژه اقتصــادی از امضای
قراردادهایجدیدسرمایهگذاریبهارزش ۴.۵میلیارددالردراینمناطقخبرداد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان«مرتضیبانک»درحاشیهنشستشورایمعاونین،
مشاورین،مدیرانعاملسازمانمناطقآزاددرمحلفرودگاهامامخمینی(ره)درجمع
خبرنگاران اعالم کرد« :پس از برجام ،از ترکیه ،چین ،ایتالیا ،کره جنوبی و فرانســه در
مناطق آزاد در حوزه بنگاههای کوچک و متوســط سرمایه گذاری شده است .در چهار
سال اخیر  ۴.۵میلیارد دالر در مناطق آزاد سرمایه گذاری مصوب شده که  ۹۰۰میلیون
دالرآنبهمرحلهاجراوعملیاتیرسیدهاست.

مرتضی بانک از اتمام
تدوین آییننامه
تأسیس بانکهای
خارجی در مناطق آزاد
و ارسال آن به شورای
اقتصاد خبر داد .
او گفت«:با تصویب
این آییننامه امکان
ایجاد بانک خارجی
در مناطق آزاد فراهم
خواهد شد».
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مجله داخلی

مشاور رئیسجمهوری با بیان اینکه فعالیتهای
اقتصادی در کشور در بعد بین المللی در چارچوب
رقابت ســالم و آزاد انجام میشــود ،تصریح کرد:
«ریشــه فعالیت مناطق آزاد ،فعالیت اقتصادی بر
اساس همکاری و مشــارکت با کشورهای همسایه
است .امروز در مناطق آزاد ،همکاریهای مختلفی
با کشــورهای همجوار آغاز شــده و ظرفیتهای
توسعه همکاری میان این مناطق با بازار کشورهای
هدف وجــود دارد .رقیــب اصلی مناطــق آزاد،
کشورهایی هستند که بتوانند جدیتر و گستردهتر
بــه توســعه همکاریهــای بینالمللــی اهتمام
ورزند».
مشــاور رییس جمهــوری یــادآور شــد که با
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان
ســرمایهگذاریهای خارجی توافقهای خوبی برای
جذب ســرمایههای جدید در مناطق آزاد انجام شده
اســت .بانک ابراز امیدواری کرد کــه مناطق آزاد
بتوانند از سهم  ۳۰میلیارد دالر فاینانس جدید تعیین
شده برای ایران بهرهبرداری مناسب را داشته باشند.
او همچنین تاکید کرد«:امتیازاتــی را که قانون در
مناطق آزاد برای فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته
برای ســرمایهگذاران دراین مناطق اعمال خواهیم
کرد که شــامل معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی به
مدت  ۲۰ســال ،تردد بالمانع اتباع خارجی در حوزه
مناطق آزاد و اختصاص زمین  ۱۰۰درصد رایگان به
سرمایهگذاران است».
مرتضــی بانک در ادامه از اتمــام تدوین آییننامه
تأســیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد و ارسال
آن به شورای اقتصاد خبر داد.این مقام مسئول ادامه
داد«:با تصویب ایــن آییننامه امــکان ایجاد بانک
خارجی در مناطق آزاد فراهم خواهد شد.
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دبیر شــورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی کشور
در روزهای پایانی بهمنماه
نگرانآینده
مناطقآزادنیستم به استان آذربایجان شرقی
رفت و در مراســم تودیع و
معارفه مدیرعامل ســازمان
منطقه آزاد ارس شــرکت کرد .
مرتضی بانک در این جلسه تاکید کرد« :نگران آینده 
فعالیت مناطق آزاد نیستم ،معتقدم با تکیه بر مقررات
میتوانیم حرکات سازنده شروع شده را ،ادامه دهیم».
به گزارش ایســنا  او فعاالن اقتصــادی را مهمترین
سرمایه مناطق آزاد دانست و گفت« :مناطق آزاد باید
امنیت فعالیت سرمایهگذاران را فراهم کنند تا آنان با
خیالراحتدرچارچوبقانون،کارهایاقتصادیشان
را انجام دهند  ».او با بیان اینکه ایران کشــور مستقلی
اســت ،تصریح کرد «:در عین حال به توسعه روابط و
تکنولــوژی و فناوری روز هم نیــاز داریم که البته این
موضوع استقالل کشورمان را خدشهدار نمیکند».
بانک در بخــش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه به
دنبال اجــرای کامل و بهتر
مناطقآزادباید
قانون مناطق آزاد هستیم،
برندشوند
اعالم کرد« :دولت و مجلس
به دنبال شفافیت بیشتر برای
ایجاد ســهولت در فعالیتهای
اقتصادی در مناطق آزاد هســتند ».دبیر شورای عالی
مناطــقآزادوویژهاقتصادیبااشــارهبهروابطخوب
ایران با کشورهای همسایه ،نیز گفت« :مناطق آزاد باید
ورودبهبازار ۲۵۰میلیونیکشورروسیهوهمچنینبازار
کشــورترکیهراهدفگــذاریکننــد».اوخطاببه
مدیرعاملجدیدمنطقــهآزادارس،گفت«:میتوانید
کارهای خوب گذشــته را ادامه داده و زیرساختهای
منطقــه در بخشهای مختلف از جملــه حملونقل را
توسعهدهید».
بانک خواســتار راهاندازی پنجره واحد خدماتی در
منطقه آزاد ارس شد و افزود« :منطقه آزاد ارس برای
کاهش بروکراســی و ســهولت در دریافت خدمات
در بخشهــای مختلف،این طرح را بــه عنوان نمونه
کشوری اجراء کرده و ســپس در صورت موفقیت به

سراسر کشور تسری دهد ».او با تاکید براینکه مناطق
آزاد باید برند شــوند ،تصریح کرد« :تنها با اسم برند
نمیشود و دبیرخانه باید هماهنگیهایی انجام دهد تا
هر کدام از مناطــق آزاد در بخشهایی به عنوان برند
در سطح کشور و دنیا معروف شوند ».این مقام مسئول
اعالم اینکه حدود  ۸۰درصد کارکنان سازمان منطقه
آزاد ارس بومی هســتند ،تاکید کرد« :ضرورت دارد
از توانمندی نفرات بومی در بخش مدیریتی اســتفاده
شود ،البته پیشرفت با تضارب افکار حاصل میشود»
در این نشست ضمن تقدیر از محسن خادم عربباغی،
محســن نریمان به عنوان رئیس جدیــد منطقه آزاد
ارس ،رسما فعالیت خود را آغاز کرد .
مرتضیبانک  دربهمنماهدر
هشتمین کنفرانس جایزه ملی
مناطقآزاد
پیشانیارتباطبا مدیریــت مالــی ایــران
اقتصاد بینالملل ســخنرانی کــرد .دبیــر
شورایعالیمناطقآزادوویژه
اقتصادی ،در این ســخنرانی
مناطق آزاد را پیشــانی ارتباط با
اقتصاد بین الملل دانست و افزود «:مناطق آزاد کشور در
استراتژیهای خود ،اصل توسعه نهادها و ابزارهای مالی
را با جدیت دنبال میکننــد .طراحی نهادها و بازارهای
برونمرزی برای اســتفاده از جریانهای سرمایههای
بینالمللی ،یکی از دغدغهها و دســتور کار جدی مناطق
آزاد کشور اســت ».او با بیان اینکه جذب منابع مالی
خارجی در قالب حقوق مترقی عالوه بر پایه گذاری رشد
کشور ،مشارکت بینالمللی را نیز تضمین میکند ،افزود:
«همانطور که در دکتریــن بازدارندگی ،دفاع در برابر
دشمنان را از کیلومترها خارج از مرز آغاز میکنیم ،دفاع
در برابر خصومتهای تحریمی را نیز باید با همین روش
دنبالکنیم».
مشاوررئیسجمهورادامهداد«:ایجادمنافعمشترک،
اقدام از فرســنگها دورتر از مرز جغرافیایی و تدابیری
ازایندســت،سببمیشــودکهماجنگمالیناشیاز
تحریمها را در داخل جغرافیای خود و بر ســر سفرههای
هموطنان خود ندیده واین معضل را در بیرون از مرزهای
خود حل و فصل کنیــم ».او اقتصــاد را علم تخصیص
بهینه منابع و مدیریت را علم تخصیص بهینه تصمیمها
دانســت و افزود« :دنیای هزاره سوم ،دنیای هوشمندی
در تصمیمهاســت ،در جهانــی زندگــی میکنیم که
خردورزیها و دوراندیشــیها برگ برنده کشورها را
تشکیلمیدهد .امروزهتوانمندینرمافزاریدرفناداره
منابع ،بازیگران و ذینفعــان؛ مولفه تاثیرگذار در برتری
جوییهای ملی و فردی اســت که این فن ،همان قدرت
مدیریتاست .ازاینرو،جریانهایمالیوخطروندهای
سرمایه ،بازیگر جدی امروز تمام عرصهها هستند که از
محیطهایکوچکیمانندبنگاههایاقتصادیتازمینهای
بازی بــزرگ بین المللی را در بــر میگیرند و بیتردید
همراهی و همگامیخبرگان صنعت مالی ،میتواند کمک
شایانیبهمجریانامرکردهومقدماتشروعیکبازیبا

حاصلجمعمثبترارقمبزند».
مشــاور رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز متوسط
سرمایهگذاری عمرانی در مناطق آزاد بیش از سرزمین
اصلی است ،افزود« :با بهرهمندی از ابزارهای نوین مالی،
قادر خواهیم بود به صورت اهرمی و تصاعدی در جذب
و ســرمایهگذاری منابع موفق باشیم .یک اقتصاد وقتی
میتواند از تندبادهای تحمیلی و تحریمیهراسی نداشته
باشــد که با اقتصادهای دنیا گره بخورد ،همانطور که
دیپلماسی انرژی و دیپلماســی تنگه هرمز در جای خود
میتواند عامل موازنه یا بازدارندگی باشــند؛ دیپلماسی
مالی در سطحی جامعتر و افقی وسیعتر ،میتواند اثرگذار
باشد .
ازدیگــربرنامههــایدبیر
شــورایعالی مناطق آزاد و
تعداد
ویژه اقتصــادی  حضور در
مناطقآزادبه
15منطقهخواهد نشست شــورای هماهنگی
مد یــر ا ن ر و ا بــط
رسید
عمومیدبیرخانــه شــورا و
سازمانهای مناطق آزاد کشور که
در تهران برگزار شــد ،بود .مرتضی بانک در  سخنرانی
خود  در این نشســت با اعالم اینکه در صورت تصویب
مجلس ،تعداد مناطق آزاد به 15منطقه خواهد رســید،
افزود« :چنانچه بتوانیم برداشت هماهنگ از مناطق آزاد
میانمردمو مســئوالنایجادکنیم،بهموفقیتمطلوبی
رسیدهایم».اوبااشارهبهباالبودنانتظاراتازمناطقآزاد
کشور ،گفت« :برای پاسخگویی به انتظارات و توقعات از
مناطق آزاد ،باید بــا برنامه و طرحهای همگرا وارد عمل
شویم ».مشــاور رئیسجمهوری با بیان اینکه امروزه
فعالیتاستارتآپهاو اقتصاد متکیبهآندردنیامورد
توجهقرارگرفتهاست،افزود«:استارتآپهاییموفقند
کهبتوانندبابرقراریارتباطبامخاطب،خدماتخودرابه
آنان معرفی کنند ».بانک ،روابط عمومیها را مهمترین
نقطه ارتباطی سازمان منطقه آزاد و مخاطبان دانست و
افــزود«:اولینگامموفقیتروابــطعمومیهاارتباطبا
مخاطب و شــناخت نیازهای آنان است تا پی ببرند که
مخاطبــان مناطــق آزاد از ســازمانهای مناطق چه
میخواهند» .
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یک اقتصاد
وقتی میتواند از
تندبادهای تحمیلی و
تحریمیهراسی نداشته
باشد که با اقتصادهای
دنیا گره بخورد،
همانطور که دیپلماسی
انرژی و دیپلماسی
تنگه هرمز در جای
خود میتواند عامل
موازنه یا بازدارندگی
باشند؛ دیپلماسی مالی
در سطحی جامعتر و
افقی وسیعتر ،میتواند
اثرگذار باشد
23

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در تحلیل خود به توجه ویژه روحانی نسبت به جنوبشرق ایران تاکید کرد

چابهار تقاطع دو سند راهبردی توسعه ایران
به نوشته «ایرنا» کمترسخنرانی و اظهارنظری از حســن روحانی ،رئیسجمهوری درمقیاس ملی
طرح مساله از زبان
ســراغ داریم که نامیازسواحل مکران و چابهاردرآن مطرح نشــده باشد،این ِ
دولت حســن روحانی برای بهکارگیریاین ظرفیت درجنوب

رئیس دولت ،نشان دهنده اولویت
شرق کشوراست.

درگوادر فقط توسعه
بندری صورت گرفته
است و ظرفیت ارتباط
و اتصالی با کشورهای
شمالی و بازارهای
هدف خود را ندارد
درحالی که ترانزیت
جادهای چابهار با
ظرفیت خوبی قابل
بهره برداری است
24

مجله داخلی

عبدالرحیم کــردی ،مدیرعامل ســازمان منطقه
آزاد چابهــار درمصاحبــهای که با «ایرنا» داشــته
اســت درمورد توجه دولت یازدهــم و دوازدهم به
منطقه آزاد چابهار گفــت «:دلیل این توجه موقعیت
اســتراتژیک چابهار و قــرار گرفتــن در تقاطعی از
برنامههای توسعهای کشور اســت؛ ما دو سند مهم
توســعه منطقهای در شرق کشــور داریم؛ نخست
توسعه ســواحل مکران و دوم توســعه محور شرق،
که چابهار تقاطع این دو ســند است.چابهارتنها بندر
اقیانوسی کشــور و کوتاهترین مسیر برای دسترسی
کشــورهای محصور در خشــکی آســیای میانه و
افغانســتان به آبهای آزاد به شمار میرود ».او در
ادامه تاکید کرد«:عالوه برایــن ،آنچه چابهار را به
منطقهای خــاص تبدیل کرده ،توجیــه اقتصادی و
نقشی اســت که چابهار میتواند در زمینه ترانزیت
منطقه و جهانایفا کند؛ دراین ارتباط ،آسیای میانه و
افغانســتان فقط با جنوب آفریقا و شرق آسیا ساالنه
حدود  14میلیون تــن و  150میلیارد دالر مبادالت
تجاری دارند که چابهار نزدیک ترین مســیر برای
اتصالاین دو نقطه اســت و هیچ مســیر قابل رقابتی
برایاین تبادل کاال وجود ندارد.دسترســی به بازار،
شــاخص دیگری اســت که چابهار را از دیگررقبای
منطقهای خود متمایز کرده اســت ،به عنوان نمونه،
اصلــی تریــن رقیب چابهــار دو بنــدر «دوقوم» و
«صحار» در حاشــیه دریای عمان اســت که پشت
سر آنها فقط  40میلیون نفر جمعیت وجود دارد اما
چابهار ،حدود  800میلیــون نفر جمعیت را میتواند
پوشش دهد».
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موضــوع دیگــری کــه
عبدالرحیم کــردی دراین
توگو بــه آن پرداخته
گوادرالزامارقیب گف 
ارتباط بنــدر چابهار با بندر
چابهارنیست
گوادر درپاکســتان است.او
تاکید کرد« :این دو بندرالزام ًا
رقیب هم نیستند ،بلکه میتوانند
همکاریکدیگرباشند».
بندرگوادر که درجنوب پاکستان و در 72کیلومتری
بندرچابهارقراردارد،بخشیازطرحراهرویاقتصادی
مشــترک چین و پاکستان اســت که با هدف اتصال
مناطق شرقی چین به آبهای گرم دریای عمان ،خلیج
فارس و اقیانوس هند و کوتاه شدن مسیر تجارت چین
با جهان دردستور کار قرار گرفته است.به همین دلیل
چینیها متقاضی اتصــال چابهار به بندر شــده اند تا
بتوانندازمحورترانزیتیاینبندراستفادهکنند.
او به ســئوال «ایرنا» درمورداینکه دیردست به کار
شدهایموبندررقیبیعنیگوادردرپاکستانباهمکاری
چینیها از چابهار ســبقت گرفته است،این گونه پاسخ
میدهد «:باید بدانیم که صرف ًا ظرفیت بندری مالک
نیست ،درگوادر فقط توســعه بندری صورت گرفته
اســت و ظرفیت ارتباط و اتصالی با کشورهای شمالی
و بازارهای هدف خود را نــدارد درحالی که ترانزیت
جــادهای چابهار با ظرفیت خوبی قابــل بهره برداری
است».
مدیرعاملمنطقهآزادچابهاردرموردشروعفعالیت  
فاز نخست بندربعد ازافتتاح آن توسط رئیسجمهور
نیز گفت «:بندرچابهار از حدود یک ماه پیش کار خود

را شروع کرده و درنخســتین توافق ،قراردادی برای
انتقال یک میلیون تــا یک و نیم میلیون تن گندم از هند
به افغانستان امضا شــده است،هم زمان بااین قرارداد،
مذاکرات دیگری هم درحال انجام است».
او درمــورد الزاماتی که برای توســعه بندرو منطقه
آزاد چابهار باید مورد توجه قرار گیرد ،افزود «:اولویت
نخستایناستکهبایدپیوندهایپشتبندرراتقویت
کنیم؛ باید احداث خط ریلی را سرعت ببخشیم و چابهار
را به شبکه ریلی سراسر کشــور وصل کنیم ،البتهاین
پروژه درحال اجراســت اما نیاز به منابع و ســرعت
بیشــتری دارد.عالوه براین ،ابزارهــای حمل و نقل
ترانزیتی مانند استانداردهای جادهای نیز باید تقویت
شود تا بتوانیم ازاین مسیر نیز برای توسعه بندراستفاده
کنیم.برای روان شدن کار دراین منطقه ،باید به لحاظ
قوانین و مقررات ارتباط بین بنــدر و منطقه آزاد را هر
چه ســریع تر برقرار کنیم ،درایــن خصوص مباحثی
درزمان افتتاح فاز نخست ،توسط وزیر راه و شهرسازی
مطرح شد که بر اساس آن به زودی تفاهمهایی صورت
میگیرد واین نگرانی ســرمایه گــذاران نیز برطرف
میشــود .به نظر من اگر بحث قوانیــن و مقررات را
برطرف کنیم و زیرســاختها هر چه زودتر مهیا شود،
چابهار به یک بندربی رقیــب درمنطقه تبدیل خواهد
شد».
عبدالرحیم کردی درمورد اقدامات صورت گرفته و
چشماندازآینده منطقه چابهار نیز تصریح کرد «:برای
اســتفاده ازاین ظرفیت ،اقداماتی توســط دولت آغاز
شــده که مهم ترینِ آنها ،توســعه بندرچابهاراست،
فازنخست پروژه توســعه بندرچابهارحدود یک ماه
پیش توسط رئیسجمهوری افتتاح شد و بهاین ترتیب،
ظرفیــت  8.5میلیون تــن تخلیه و بارگیــری دراین
بندرایجاد و هم چنین قابلیت پهلوگیری کشــتیهای
 100هزار تنی میسر شــد که بااین اقدام ،فصلی جدید
درحمل و نقل و ترانزیت آن منطقه آغاز خواهد شــد .
درفاز دوم ،ظرفیت تخلیــه و بارگیریاین بندربه 20

میلیون و درفاز نهایی که فاز پنجم اســت،این ظرفیت
بــه 80میلیون تن میرســد.بندرچابهار به واســطه
حضور منطقه آزاد درپشــت آن ،یک بندرعملیاتی و
نســل چهارم بنادرخواهد بود ،یعنــی عالوه براین که
میتوان عملیات تخلیه و بارگیری و توزیع کاال را دراین
منطقه انجام داد ،فرآوری و تولید نیز درپس کرانهاین
بندر-یعنیمنطقهآزادچابهار-فعالخواهدبود.دراین
ارتباط ،هــم اکنون دو صنعت پتروشــیمیو فوالد در
منطقه فعال شــده اند ،ظرفیت واحد پتروشیمیدرفاز
نخســت  8.5میلیون تن و ظرفیت واحد فوالدی 1.6
میلیون تن است که بهاین ترتیب ،هم اکنون  12میلیون
تن بار برای بندر درمنطقه آزاد چابهار تولید میشود».
عبدالرحیــم کــردی،
مدیرعامل ســازمان منطقه
آموزشمهارتی
آزاد چابهار در گفتوگویی
برای 790نفر در
دیگــر با «ایرنــا» به بحث
سال96
توانمندی نیروی کار در این
منطقــه پرداخــت و اعالم
کرد «:یکی ازبرنامههای مهماین
ســازمان توانمندی ســازی و آموزش نیروی انسانی
برای اشتغال درصنایع مختلف دراین منطقه است که
790نفردرسالگذشتهمهارتهایالزمرافراگرفتند.
هم چنین درســال جاری برنامه برای مهارت آموزی
هزار نفردیگر بــرای بکار گیــری درصنایع مختلف
منطقه آزاد چابهار وجود دارد».
او درمــورد نحوه اجــرای برنامههای آموزشــی  
تصریح کرد« :مرکز آموزش فنی و حرفهای ،دانشگاه
بینالمللی و دیگرمراکز دورههای کوتاه و بلند مدت را
با اساتید و کارگاههای مجهز برگزارمیکنند که نقش
مهمیدر تربیت نیروی انسانی مجرب دارند و درادامه
افزود «:سه هزار و  168شرکت داخلی و خارجی ثبت
شده درمنطقه آزاد چابهار  13هزار و  600شغلایجاده
کرده اند».

دوره جدید  -شماره دوم

بندرچابهار به واسطه
حضور منطقه آزاد
درپشت آن ،یک
بندرعملیاتی و نسل
چهارم بنادرخواهد بود،
یعنی عالوه براین که
میتوان عملیات تخلیه
و بارگیری و توزیع کاال
را دراین منطقه انجام
داد ،فرآوری و تولید
نیز درپس کرانهاین
بندر  -یعنی منطقه آزاد
چابهار -فعال خواهد بود
25

آمادهسازی اراضی پهنه مسکونی منطقه

آمادهسازی سولههای پهنه صنعتی منطقه

تسریع در عملیات احداث پتروشیمی مپنا

احداث نخستین مجتمع توریستی تفریحی بومگردی

عبدالرحیم کردی:
در سفر رئیسجمهور
به هند ۸۰۰ ،میلیون
دالر فاینانس برای
بندر چابهار مدنظر
قرار گرفت .همچنین
در سال 96بالغ بر
۹۰۰درخواست
سرمایه گذاری در
چابهار ارائه شده که
براساس اظهارهای
صورت گرفته۴۲ ،هزار
و  ۸۱۷میلیارد ریال
ارزش دارد
26

مجله داخلی

مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد چابهار در یک کنفرانس
آغاز
خبــری نیــز به تشــریح
ترانزیت
فعالیتهای این ســازمان
ازچابهاربه
پرداخــت و گفــت « :روند
افغانستان
توســعه بندر چابهــار کند
نیستو به سرعت در حال انجام
اســت .باید بدانیم که ترانزیت از چابهار به افغانستان
شروع شده و سرمایهگذاران افغان باید جایگاه خود را
در بندر چابهار پیدا کنند .آنچه توســط ما به عنوان
هدف برای افغانســتان تعریف شده سرمایهگذاری با
اتکا به مزیتهایاین کشور اســت و معتقدیم باید به
جای خامفروشــی در چابهار ،تولیــد دراین منطقه را
داشته باشند و از ارزش افزوده نیز سهم ببرند».
کردی با اشــاره بهاینکه حمل و نقــل ترانزیتی از
عمدهترین ماموریتهای بندر چابهار اســت ،اعالم
کرد« :با افتتاحاین بندر انتقال گندم از هند به افغانستان
انجام شد و یک میلیون تن ازاین محموله تا پایان سال به
مقصد میرسد .منطقه آزاد چابهار  ۷۰درصد شیالت
و ۳۴درصد تن ماهی کشــور را تامین میکند و با توجه
بهاینظرفیت،قراراستاولینشهرکصنعتیشیالت
در چابهارایجاد شود ».او با تاکید براین که فرصتهای
ســرمایهگذاری در چابهار به روی ســرمایهگذاران
افغان باز است ،گفت« :شــرایط برای سرمایه گذاری
در بخشهایــی همانند صنایع غذایــی و حوزه معدن
فراهم شده اســت و چابهار دروازه ورودی مهمیبرای
افغانستانیهابهشمارمیآید».
او در مورد اتصال راهآهن چابهار به خط سراســری،
تصریح کــرد« :پروژه مربوطه  ۳۰درصد پیشــرفت
فیزیکی داشته و به زودی با تامین مالی به خط سراسری
راهآهن وصل میشود».

دوره جدید  -شماره دوم

کردی در بخش دیگری از
ســخنان خود به توســعه
۸۰۰
سواحل مکران اشاره کرد و
میلیوندالر
گفت« :توسعهاین سواحل
فاینانسبرای
جدیترین سند منطقهای
بندرچابهار
است که عزم ملی نظام را در
توسعه خود به همراه دارد .طرح
پهنهبندی سواحل مکران در حال تنظیم پیوستهای
اجتماعی ،فرهنگی است و پیوست زیست محیطی آن
مراحل تصویب خود را در ســازمان محیط زیســت
پشت ســر میگذارد .به طور حتم توسعهاین سواحل
تغییر آرایش اقتصادی جدید در منطقه آزاد چابهار را
به همراه دارد و براســاس تعاریفی که صورت گرفته
میتواند در سالهایآینده حرف زیادی برای گفتن
داشته باشیم».
او همچنیــن بــا اعالماینکــه  ۸۰۰میلیون دالر
فاینانس بــرای بندر چابهار در ســفر رئیسجمهور
به هند مدنظر قرار گرفت ،خاطر نشــان کرد« :باید
بدانیم که  ۹۰۰درخواست سرمایه گذاری در چابهار
طی سال جاری ارائه شــده و  ۴۲هزار و  ۸۱۷میلیارد
ریال ارزش ســرمایه گذاری براســاس اظهارهای
صورت گرفته است».
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه
همچنین به وضعیــت واحدهای صنعتــی فعال در
منطقــه آزاد چابهار اشــاره کرد و گفــت«« :تعداد
واحدهای فعال در منطقه معادل  ۱۱۷مورد اســت
و واردات مــواد اولیه در طول ســال جاری شــش
برابر شــده اســت .باید توســعه صنایع کوچک و
متوســط در دســتور کار قرار گیرد و توجه ویژهای
به توســعه صنایع پایین دستی پتروشــیمیو فوالد
شود».

آساجت؛ زمینهساز سفر آسان به چابهار
توسعه شــبکههای اجتماعی در ســالهای اخیر ،یکی
از عجیبترین و بکرترین مناطق ایــران را به هموطنان
معرفی کرده و به تقاضای ســفر ،دیدن و شناختن بیشتر
آندامنزدهاست .تکرارنامچابهاربهواسطهفرصتهای
اقتصادی یا جاذبههای توریستی و تفریحیاش در رسانه،
خیلیها را مشــتاق دیدن آن کرده است .از طرف دیگر،
سیاســتهای دولت برای تبدیل چابهار به یک فرصت
اقتصادیبرایسرمایهگذاران،تولیدکنندگانوبازرگانان
داخلی و خارجی ،همچنین تأکیــد مقام معظم رهبری بر
لزوم توسعه ســواحل مکران ،همگی دست به دست هم
دادهاند که ناحیه جنوب شرقی کشور از انزوا خارج شود و
درمسیرتوجهیقراربگیردکهاستحقاقشرادارد .
یکی از مسیرهای تحقق این هدف ،یعنی خروج بیشتر
از انزوا و قرارگرفتن در کانون توجه ،سهولت دسترسی
به منطقه است .بهبود وضعیت جادههای منتهی به تنها
بندر اقیانوسی ایران و تسریع در عملیات اتصال به شبکه
ریلی کشور از جمله اقداماتی بوده که در دوره دولتهای
یازدهم و دوازدهم دسترسی هموار به منطقه را مدنظر
داشته اســت که نتایج آن را میتوان در رشد ترانزیت
زمینی از مبدا یا به مقصد چابهار مشــاهده کرد .با وجود
این تالشها اما وضعیت راههــای هوایی هنوز مطلوب
نیست .مســافرانی که تجربه ســفر هوایی به چابهار را
داشتهاند،هموارهازقیمتباالیبلیتشکایتداشتهاند .
کمبود پرواز به چابهار باعث بــاال رفتن قیمت بلیت تا
آنجا که خیلی از عالقهمندان سفر به این منطقه ،قیمت
پرواز را یکی از فاکتورهای اصلی انصراف از سفر عنوان
میکنند .دیگراینکهدربسیاریازشهرهایمهمکشور
المقصدپروازیچابهارتعریفنشدهاستومتقاضی
اص ً
ســفربایدخودرابهتهرانبرساندواینبهمعنایهزینه
گزافتر و مانعی بزرگ برای گسترش سفرهای تجاری
و تفریحی محسوب میشــود .مجموع این مشکالت،
مســئوالنمنطقهآزادچابهاررابرآنداشــتکهایده
تاسیس یا مشــارکت در ایجاد یک ایرالین را به شکل
جدی دنبال کنند که خوشبختانه این ایده در مدتزمان
کوتاهیجامهعملپوشــید .بهایــنترتیبمجوزهای
قانونیوموافقتاصولیراهاندازیایرالین«آســاجت»
به مرکزیت چابهار اخذ شــد .البته ناگفته نماند که طی
یکی دو سال گذشته ،مذاکره با ایرالینها و آژانسهای
گردشگری از سوی ســازمان باعث افزایش دوبرابری
تعدادپروازهابهمنطقهشدهاست.
ویژگیهای
اختصاصی
آساجت

ایرالین جدید آساجت که
با ســرمایهگذاری بخش
خصوصــی و حمایــت
سازمان منطقه آزاد چابهار
تاسیس شده ،چشمانداز و
ماموریتهای خاصی را برای

خود تعریف کرده است که آن را از سایر ایرالینهای
کشــور متفاوت میکند .یکی از ایــن تفاوتها ،نوع
هواپیماهایی است که در این شــرکت به کار گرفته
میشــوند .بر اســاس مطالعات بازار انجامشده در
آســاجت ،یکی از دالیــل مقرون به صرفــه نبودن
برقــراری پرواز به مقصد چابهار برای شــرکتهای
هواپیمایی ،ظرفیت خالی یا به اصطالح پرنشدن پرواز
در مقاطعی از سال بوده است .بنابراین شرکتها باید
فاصله پروازهای خود را افزایش میدادند .برای غلبه
بر این مشــکل ،آســاجت روی خریــد هواپیماهای
کوچک و متوســط تمرکز میکند و هواپیماهایی را به
کار خواهد گرفت که تعداد صندلی کمی دارند و برای
پروازهای زیر دو ســاعت مناسب هستند .از مزایای
خرید هواپیماهای کوچک و متوســط این اســت که
خرید آنها آسانتر است و تشریفات و دردسرهای
خرید هواپیما از شرکتهایی مانند بوئینگ و ایرباس
را ندارند .یکی از کمپانیهای تولیدکننده این دســت
هواپیماها ،شــرکت «امبرائر» اســت .مرور سابقه و
تجربه «امبرائر» نشــان میدهد که این شــرکت در
زمینه پروازهای منطقهای بســیار موفق عمل کرده .
شرکت «بمباردیر» نیز ســابقه خوبی در زمینه تولید
هواپیماهــای کوچک و متوســط دارد .مســئوالن
آســاجت در حال رایزنی با این شرکتها برای خرید
هواپیماهای مد نظر هستند.
دیگــر اینکه آســاجت میخواهد یــک ایرالین
منطقهای باشد و مقاصد کوتاه و متوسط در داخل کشور
و شهرهای مختلف کشــورهای حاشیه خلیجفارس
و دریای عمان را پوشــش میدهد .یکــی از مزایای
وجود ایرالینــی با مرکزیت چابهــار ،افزایش امکان
مسافرتهای یکروزه است که اغلب مورد تقاضای
تجار ،فعاالن اقتصادی و مدیران کشوری است .
اگرچه هدف اصلی ایرالین «آســا جت» سفرهای
درونکشــوری اســت اما مأموریت ثانویه آساجت
برقراری پروازهای منطقهای اســت ،یعنی ایجاد خط
هوایی بین چابهار و شــهرهای مسقط ،دهلی ،کراچی،
عمان ،دبی و ...این کار میتوانــد مراودات بینالمللی
چابهــار را افزایــش چشــمگیری دهــد  .برقراری
پروازهــای تجــاری و فراهم کردن امــکان کارگو و
ترانزیــت هوایی کاال ،ماموریت مهم دیگری اســت
که در آساجت تعریف شده اســت .ترانزیت هوایی
کاال ،عالوه بر مزایای اقتصادی بیشــمار ،زنجیرهای
از خدمات مرتبط را هم ایجــاد میکند که به افزایش
اشــتغال و رونق بیش از پیش منطقه منجر میشــود .
این موضوع وقتی اهمیت بیشــتری مییابد که به یاد
بیاوریم فاصله چابهار با بســیاری از حوزههای تجاری
که با ایران در ارتباط هســتند ،کوتاهتر از سایر بنادر و
مناطق آزاد کشور است.
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برقراری پروازهای
تجاری و فراهم کردن
امکان کارگو و ترانزیت
هوایی کاال ،ماموریت
مهم دیگری است که در
آساجت تعریف شده
است .ترانزیت هوایی
کاال ،عالوه بر مزایای
اقتصادی بیشمار،
زنجیرهای از خدمات
مرتبط را هم ایجاد
میکند که به افزایش
اشتغال و رونق بیش
از پیش منطقه منجر
میشود
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گزارشی از سفر حسن روحانی به هند و پیامدهای اقتصادی آن

چابهارنقطهکانونیدیپلماسیاقتصادی
به همان میزانی که در سالهای اخیر نام چابهار به عنوان یک مقصد گردشگری تازه به
گوش مردم عادی میرسد ،ظرفیتهای ترانزیتی و دیپلماتیک این منطقه استراتژیک
نیز توجهات زیادی را به خود جلب کرده اســت .سفر اخیر رئیسجمهور به هند و نقش
چابهار در گفتوگوهای انجام شده در این ســفر ،تأیید کننده وجود چنین توجهاتی
اســت.موقعیتسوقالجیشــیچابهاروتوجهیکهطیچندسالگذشتهبهتوسعه
زیرساختهای آن شده ،دلیل بسیار خوبی برای جلب کردن توجهات بینالمللی است.
بر اساس آخرین آماری کهســازمانمللمنتشر کرده،چابهار ازبین ۳شاهراهشمال-
جنوب ،بهترین مزیت ترانزیتی جهان را در منطقه دارد ،در حالی که با توجه به افزایش
ارتباطات تجاری بینالمللی و افزایش وزن کشــتیها ،عم ً
ال کانال سوئز از قابلیتهای
کمتریبرخورداراست.
به گواه تحلیلگران ،شرایط اقتصادی جهان برای استفاده از قابلیت چابهار به عنوان یک
«مگاپورت» تغییر کرده است .بســیاری از ناظران خاورمیانه ،در سطح ملی و بینالمللی
معتقدند در آرایش جدید اقتصادی و سیاســی منطقه ،چابهار تغییر دهنده قواعد بازی
خواهدبود.همهاینهادالیلخوبیهستندبرایاینکهبندرچابهاردرکانونگفتوگوهای
دیپلماسی اقتصادی و سیاسی قرار بگیرد .از مدتها پیش اهمیت بندر چابهار در محافل
اقتصادیموردتوجهقرارگرفتودرنهایت،نخستینسندبینالمللیبامحوریتاینبندر
بهامضایسهرئیسجمهورایران،افغانستانوهندوستانرسید.اینسندبینالمللیکهبه
«موافقتنامه چابهار» مشهور است ،چند ماه پیش و در پی ارسال نخستین محموله گندم
صادراتیهندبهافغانستانازطریقچابهار،واردفازاجراییشد.
پسازامضایتفاهمنامهبین
ســه کشــور مزبور ،ســفر
هیاتهــای دیپلماتیــک،
دستاورد400
تجاری و سیاسی کشورهای
میلیوندالری
منتفع از کریــدور چابهار
افزایش چشمگیری یافت تا
جایی که بندر و منطقه آزاد چابهار
به موضوع رایزنی هیاتهای تجاری هندوستان ،چین،
پاکستان ،افغانســتان ،عمان ،روســیه ،تاجیکستان،
قزاقستان،ازبکستانوترکمنستانبدلشد .
مذاکرات صورتگرفته در سفر اخیر رئیسجمهور
به هند نیز نشــان داد چابهار یکی از بخشهای مهم در
همکاریهای مشترک دو کشور است تا جایی که پیش
از آغاز سفر رســمی دکتر روحانی ،هیات کارشناسی
ایران با عضویــت مدیرعامل منطقه آزاد چابهار راهی
دهلینوشدندتازمینههایهمکاریمشترکرابررسی
و اســناد تفاهمنامههای همکاری را آماده کنند .در دو
روز نخست ســفر رئیسجمهور نیز ،یکی از طرحهای
اولویتدار ،توجه و ســرمایهگذاری در بندر چابهار و
پسکرانهاش ،منطقه آزاد بود .
حاصــل ایــن مذاکــرات ،در قالب تفاهــم برای
ســرمایهگذاری  ۸۵میلیون دالری هندیها در بندر
چابهــار برای نصب تجهیــزات بندری ،اســتفاده از
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فاینانس ۱۵۰میلیون دالری دولت هند برای توســعه
این بندر و فاینانس  ۱۵۰میلیون دالری دهلینو برای
خرید ریل ،متبلور شد .آنگونه که مقامهای هندی هم
اعالم کردند میخواهند در توســعه بندر چابهار نقش
پررنگی را ایفاکنند.
دیدارهای رسمی با نخستوزیر ،وزیر امور خارجه،
معاون رییسجمهــور و رییس مجلس ســنای هند،
چندین دیدار با اعضای جوامع مختلف ایرانی و هندی،
امضای ۱۵موافقتنامه همکاری میان تهران و دهلینو،
بازدید از برخی اماکن تاریخی هندوستان ،ادای احترام
به گاندی ،شرکت در نماز جمعه اهل سنت حیدرآباد
و تحکیم روابط دو کشــور قدیمی جنوب آسیا ،حاصل
سفر سه روزه رییس جمهور  ایران به عنوان مسافر ویژه
هند به حساب میآید.
حســن روحانی که به دعوت رسمی «ناراندا مودی»
نخســتوزیر هندوســتان عازم این کشور شد ،پیش
از تــرک تهران در جمع خبرنــگاران گفت« :موضوع
ترانزیت و بندر چابهــار و اتصال هند از طریق این بندر
به افغانستان و آســیای مرکزی یکی از مسائل بسیار
مهمدر روابطمیاندو کشوراست .پیشاز این یکسند
همکاری میان مقامهای ایران ،هندوستان و افغانستان
در این زمینه به امضاء رســیده است .اخیرا نیز یک فاز
بندر شهید بهشتی چابهار با حضور مقامها و نمایندگان
 ۱۷کشور به افتتاح رسیده است که ظرفیت ترانزیتی
چابهــار را به 8/5میلیون تن افزایش داده اســت .این
ظرفیت پس از اجــرای فازهای بعدی افزایش خواهد
یافت».
در این ســفر ایران و هندوستان  ۱۵سند و تفاهمنامه
همکاری امضا کردند .این اسناد در دهلینو و در حضور
روحانی و مودی ،به امضای مقامات عالیرتبه دو کشور
رسید.
اســناد و تفاهمنامههای مبادله شــده در این ســفر
عبارتنداز:
-1موافقتنامهاجتنابازاخذمالیاتمضاعف
-2یادداشتتفاهملغو روادیدسیاسی
-3یادداشــت تفاهم چارچوب همکاریها در زمینه
کشاورزی
-4یادداشتتفاهمهمکاریدرحوزهآنتیدامپینگ
-5یادداشت تفاهم مدیریت موقت فاز اول بندر اول
بندرچابهار
-6یادداشــت تفاهم همکاری بین شــرکت پست
جمهوری اسالمی ایران و اداره پست هند
-7یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور زنان
ریاستجمهوری ایران و وزارت امور زنان هند

-8موافقتنامهاستردادمجرمین(امورکنسولی)
-9موافقتنامه معاضدت قضایــی در امور مدنی و
تجاری
-10یادداشت تفاهم همکاریهای بهداشت ،درمان
و دارو
-11یادداشت تفاهم همکاری در حوزه طب سنتی
-12یادداشتتفاهمصدورروادیدالکترونیک
-13یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با
اتاق بازرگانی فیکی ()ficci
-14یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با
اتاق بازرگانی آسوچم ()asshocham
-15یادداشــت تفاهم اتاق بازرگانی ایــران با اتاق
بازرگانی پی.اچ.دی چمبر  ()phd.chamber
همچنین در یکی از بندهای
بیانیه مشــترک دو دولت،
سرمایهگذاری
آمده اســت« :طرف ایرانی
منطقه
هندیهادر
نســبت به تقویت و تحکیم
چابهار
آزاد
فضای مناسب برای جذب
ســرمایهگذاری بخــش
خصوصی/دولتــی هند در منطقه
آزاد تجاری چابهار اعالم آمادگی نمود .در این راستا،
جمهوری اســامی ایران برگــزاری برنامهای جهت
معرفی و تشــویق فرصتهای تجاری در چابهار را با
مشارکت کشورهای منطقه و فرامنطقه در دستور کار
خواهدداشت».
در پایان این سفر ســهروز ،محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت« :سفر
رســمی رییسجمهور روحانی به هند منجر به حصول
قراردادهای زیادی در زمینه تجاری و همکاری شــده
است .از آن مهمتر به تحکیم دوستی میان این دو کشور
منجر شده است».
روابط سیاســی و اقتصادی
ایران و هندوســتان قدمتی
ارتباط
بسیار طوالنی دارد و رابطه
استراتژیکایران دو کشــور تقریبــا در همه
وهندوستان
مقاطــع ،حســنه و رو بــه
گســترش بــوده اســت .
پیوندهــای فرهنگــی دو حوزه
تمدنی در جنوب آســیا نیز بر همگراییهای تجاری و
اقتصادی تاثیر داشــته است .آزادیخواهی و مبارزه با
استعمار نیز از شناسههای هویتی دو ملت تلقی میشود
که نزدیکی بیشتر آنان در مواضع سیاسی را نیز در پی
داشته اســت .با این همه ،ســطح روابط اقتصادی دو
کشــور مطلوب نیست .آمار  ۹ماهه ســال  ۹۶نشان
میدهد که ایران بالغ بر  1/7میلیارد دالر محصول به
شبهقاره صادر کرده است که از این میزان 70 ،درصد
ســهم حوزه انرژی اســت و  ۳۰درصد باقیمانده به
خشکبار ،قیر ،خرما و ...اختصاص دارد .با توجه به حجم
صادرات کشورمان ،تراز تجاری دو کشور ۲۰۰میلیون
دالربهنفعایرانمثبتاستامااینآمارنمیتواندبرای

طرفین رضایتبخش باشــد چرا که کاالهای ایرانی
متعددی را میتوان فهرســت کرد که در هندوستان
بازار بزرگی دارند و در مقابل ،شــرکتهای هندی در
حوزه فناوری اطالعات ،نرمافزار ،حملونقل ،ابزارهای
مالی نوین و  ...بازار مناسبی در ایران خواهند داشت .
از سوی دیگر نگاه هند به بندر چابهار نگاهی راهبردی
اســت .به عبارت دیگر از زمانی که هندوستان تصمیم
گرفت اقتصاد خود را به خارج از مرزهایش گســترش
دهد ،متوجه بازار بزرگ و تقریبا دستنخورده قفقاز و
افغانستان شد اما برای ورود به این بازار ،تنها دو مسیر
ایران و پاکستان وجود داشــت .ناامنی در پاکستان از
ســویی و اختالفات شدید سیاســی دو کشور از سوی
دیگر ،همــکاری ترانزیتی دو کشــور در این حوزه را
تقریبــا منتفی کــرد .بنابراین  هندیهــا امنترین و
اقتصادیترین مسیر ،یعنی بندر چابهار را برای ورود به
بازارآسیایمیانهبرگزیدند .اینکشورازسال۲۰۰۹به
شکلجدیمتوجهقابلیتهایچابهارشدوتالشهایی
برای اســتفاده از این بندر را آغاز کرد .با اینحال موج
تحریمهای ظالمانــه علیه ایران ،مانع اقدام عملی آنان
شد .با روی کار آمدن دولت یازدهم و حلوفصل بحران
هستهای پس از تقریبا یک دهه کشمکش ،باب مذاکره
بر ســر چابهار نیز مجددا گشوده شد و هندیها تمایل
شدید خود به استفاده از این ظرفیت را نشان دادند .
نکتــه اصلی در ایــن میان ،رقابتهــای منطقهای
و فرامنطقــهای دو قدرت اقتصــادی نوظهور ،یعنی
هندوســتان و جمهوری خلق چین است .چینیها در
فضای جنگ ســرد که هندوســتان به اتحاد جماهیر
شوروی نزدیک شد ،جانب پاکستان را گرفتند و حتی
گمانهزنیهایی وجود دارد که تجهیز پاکستان به سالح
اتمی ،برای ایجــاد موازنه با هند صورت گرفت .به هر
حال این رقابتهای سیاســی و تســلیحاتی در فضای
پس از جنگ سرد نیز با رویکرد اقتصادی تداوم یافت .
بنابراین وقتی چینیها ســرمایهگذاری در بندر گوادر
پاکستان را در دستور کار قرار دادند ،هندیها فرصت
سرمایهگذاری در چابهار را مغتنم یافتند .اما فقط هند
نیست که به دنبال توسعه روابط تجاری خود با ایران و
کشورهای دیگر از طریق چابهار است ،افغانستان هم
از جمله کشورهایی است که به دنبال نقشآفرینی در
چابهار است .حضور روزافزون شــرکتها و تاجران
افغان در منطقــه آزاد چابهار گواه این عالقه اســت .
طبق اعالم مســئوالن منطقه آزاد چابهار ،اکنون ۱۴۹
شــرکت بازرگانی ۴ ،شــرکت صنعتی ۱۰ ،مجموعه
خدماتی و  ۳شــرکت ترانزیتی افغــان در این منطقه
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وقتی چینیها
سرمایهگذاری در
بندر گوادر پاکستان
را در دستور کار قرار
دادند ،هندیها فرصت
سرمایهگذاری در
چابهار را مغتنم یافتند .
اما فقط هند نیست که
به دنبال توسعه روابط
تجاری خود با ایران
و کشورهای دیگر از
طریق چابهار است،
افغانستان هم از جمله
کشورهایی است که به
دنبال نقشآفرینی در
چابهار است .حضور
روزافزون شرکتها و
تاجران افغان در منطقه
آزاد چابهار گواه این
عالقه است
29

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

نویسنده گزارش
روزنامه جنوب چین
چنین ادامه میدهد:
«چابهار یک راه
آبی  -ریلی میان هند،
ایران و افغانستان
باز خواهد کرد که
همسایه رقیب هند
یعنی پاکستان را دور
میزند .مقامات هندی
امیدوارند این راه
ظرف سه سال ارزش
تجارت سالیانه این
کشور با افغانستان را
از 700میلیون دالر
به یک میلیارد دالر
افزایش دهد
30
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عملیاتیشــدن توافقهای
ایــران و هنــد در خصوص
بهرهبرداری از ظرفیتهای
ازنگاهرسانهها
بنــدر چابهــار ،بازتــاب
گســتردهای در رسانههای
منطقــهای و فرامنطقــهای
داشته اســت .برای مثال ،پایگاه
اینترنتی روزنامه «اکونومیک تایمز» در تحلیلی بلندباال
درباره روابط ایران و هند نوشــت« :ســفر اخیر حسن
روحانــی رئیسجمهور ایران به هند چشــماندازهای
روابط ایــران و هنــد را تقویت کرده اســت .مودی،
نخستوزیر هند در  ۲۰۱۶به ایران سفر کرده بود و دو
رهبر در  ۲۰۱۵در روســیه و در حاشیه نشست ساالنه
اقتصادهای نوظهور (بریکس) دیدار کردند .از آن زمان
به بعد روحانی درباره توســعه روابط دو جانبه در همه
حوزهها و نیز درباره نقش مهمتر هند در منطقه دیدگاه
مثبتی ابراز میکند .توســعه بندر چابهار ایران یکی از
موضوعات اصلی در همکاری ایران و هند است».
تحلیلگر این روزنامه ادامه میدهد« :سفر روحانی و
اشارههای مثبت او درباره این کشور در اظهارنظرهای
عمومیاش ،نشان میدهد ایران با تنوع روابط هند در
غرب آسیا مشــکلی ندارد .ایران تمایل دارد هند در
رویاروییهای تهران با آمریکا ،اســرائیل و عربستان
سعودی ،طرف آن باشــد ،یا دستکم بیطرف بماند .
هند نیز ترجیح میدهد ایــران از نگرانیهایش درباره
حمایتهای پاکستان از تروریسم مرزی حمایت کند
و دهلینو را به افغانســتان ،آســیای مرکزی ،قفقاز و
روسیه متصل کند .این ارتباط از طریق ایران برای هند
اهمیت دارد .ایران به شکل روزافزونی در سیاستهای
هند در قبال افغانستان اهمیت یافته است .مثالی برای
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توضیح این اهمیت ،انتقال یک میلیون تن گندم هند به
افغانستان از طریق بندر چابهار ایران است .راهاندازی
بندر چابهار میتواند نقش بســیار مهمی در روابط سه
جانبه ایران ،هند و افغانستان ایفا کند».
در ادامه این تحلیل ،آمده اســت« :کریدور تجارت
بینالمللی شــمال-جنوب که سیزده عضو دارد ،عامل
مهمدیگرارتباطدهندههندبهایراناست .پیوستنهند
به توافقنامه عشقآباد میان عمان ،ایران ،ترکمنستان،
قزاقستان و ازبکســتان به این کشــور برای ارتباط با
آســیای مرکزی کمک میکند .هند میتواند با ایجاد
یکخط کشتیرانی به چابهار این ارتباطرا آغاز کند .این
موضوع مسیر ترانزیت از طریق چابهار را به افغانستان
و آســیای مرکزی تقویت میکند .بــه همین علت در
بیانیههای مشــترک به سرمایهگذاری هند در منطقه
آزاد تجاری چابهار اشاره شد .اکنون هند این فرصت را
پیدا کرده است تا در ایران سرمایهگذاری کند».
روزنامــه هنگکنگــی
«جنوب چین» نیــز با درج
گزارشی درباره روحانی به
امیدآیندههند
هند نوشت« :هند با امضای
قرارداد توسعه بندر چابهار
دراواخرسالگذشتهمیالدی
با ایران ،موفق به فتح یک خاکریز
مهم برای مقابله با گسترش نفوذ چین در اقیانوس هند
شد ».نویسنده گزارش با اشاره به رقابتهای اقتصادی
هندوســتان و چین آورده اســت« :روابط هند و چین
تحتتاثیر مناقشات مرزی قرار داشت  .این سوءظن
نیز در دولت هندوستان تقویت میشد که چین در حال
محاصــره این کشــور از طریق ســرمایهگذاری در
همسایگی آن در چارچوب طرح «یک کمربند یک راه»
اســت .همزمان با طرح این نگرانیها ،توجه دهلینو به
قابلیت چابهار برای محدود کردن قدرت نفوذ چین در
منطقهمعطوفشد».
طبق تحلیلهای روزنامه هنگکنگی« ،بندر چابهار
ایران به دهلینو امکان دسترســی به افغانستان و اروپا
را بدون نیاز به پاکستان میدهد .بنابراین هند قرارداد
توســعه بندر چابهار را (واقع در  90کیلومتری شرق
بندر گوادر پاکستان که چین در حال توسعه آن است)
با ایران امضا کرد».
نویســنده گزارش روزنامه جنوب چین چنین ادامه
میدهد« :چابهار یک راه آبی  -ریلی میان هند ،ایران و
افغانستان باز خواهد کرد که همسایه رقیب هند یعنی
پاکستان را دور میزند .مقامات هندی امیدوارند این
راه ظرف سه سال ارزش تجارت ســالیانه این کشور
با افغانســتان را از  700میلیــون دالر به یک میلیارد
دالر افزایش دهد .این راه تقریبــا به موازات کریدور
اقتصادی  62میلیارد دالری چین  -پاکستان است که
ســینکیانگ را به گوادر وصل میکند و چین آن را به
مدت  40سال اجاره کرده است».
گــزارش مزبور با اظهــارات یکی از کارشناســان

موسسه مطالعات بینالملل شانگهای تکمیل میشود .
این کارشــناس اظهار داشته است« :بندر چابهار ایران
بخشی از طرح پشــتیبان هند با توجه به کاهش اعتماد
میان پکن و دهلی نو بود .اگر چین بندر گوادر را تبدیل به
پایگاه نظامی خود کند ،هند از همه توان خود در منطقه
از جمله ظرفیت استفاده از بندر چابهار را بهکار خواهد
گرفت تا چین را محدود سازد».
یک رســانه هنگکنگی دیگر با عنــوان «مورنینگ
پست» نیز در تحلیل شــرایط منطقهای نوشته است:
«همکاریهای گســترده ایران و هند در بندر چابهار
میتواند یک آزمون بــزرگ در مقابل جاهطلبیهای
چین برای اجرای برنامههایی چون راه ابریشم دریایی
باشــد ».به گزارش ایرنا در این گزارش آمده اســت:
«دسترســی هند به چابهار به این کشور امکان میدهد
تا بدون نیاز به پاکســتان به بازار افغانستان و اروپا راه
پیدا کند و همین میتواند آزمایشــی سخت برای چین
باشــد .هند به عنوان یک رقیب بر سر راه چین ایستاده
و چابهار به این کشــور امکان میدهد تا توان بیشتری
برای طرحهای اقتصادی بزرگ در کشورهای مختلف
داشتهباشد».
این نشریه به توافقی  500میلیون دالری میان ایران
و هند برای ســرمایهگذاری در چابهار اشــاره کرده
و ادامه میدهــد« :در حالی که چین هیچ ســاحلی در
اقیانوس هند ندارد ،اخیرا سرمایه گذاری های سنگینی
در بنادر و دیگر تاسیســات کشــورهای ساحلی نظیر
میانمار ،سریالنکا ،بنگالدش ،مالدیو و پاکستان انجام
داده است .در همین حال ،هند به شدت در حال مقابله
با افزایش حضور و نفوذ چین در اقیانوس هند اســت و
سرمایهگذاری و حضور در بندر چابهار ایران نیز یکی
از گام های هند در چهارچوب این استراتژی است».
مرور گزارش و تحلیلهای
رســانههای گوناگون منطقه
نشان میدهد که چابهار به
فرصتیبرای
نقطه کانونــی رایزنیهای
همگرایی
اقتصادی بدل شده است .با
این حال رســانهها بر اساس
منافــع ملــی کشــورهای خود،
موقعیت چابهار را تجزیه و تحلیل کردهاند در حالیکه
مجموعه مذاکراتی در جریان است که توسعه چابهار را
به یــک بازی برد-بــرد بدل میکنــد .چندی پیش،
نشانههایی از تمایل چینیها برای آغاز همکاری دو بندر
گوادر و چابهار آشکار شده اســت .در واقع این سناریو
تدوین شــده که دو بندر به صورت مکمل به همکاری
بپردازند .همکاریهای دو بندر معطوف به پتانســیل
منطقــه آزاد در عقبه بندر ایرانی خواهــد بود و به این
ترتیب یک مگاپورت بینالمللی در کرانه دریای عمان
ایجاد خواهد شد که بخش بزرگی از رقابتهای مخرب
را به همگرایی و بهرهبرداری مشترک از فرصتها بدل
میکند .مطالعات مقدماتی برای امکانســنجی طرح
مذکور در سازمان منطقه آزاد چابهار آغاز شده است .

مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد چابهار در نشســتی با
فرصتهای
رئیس اتاقهــای بازرگانی
سرمایهگذاری
هنددرمنطقهآزاد هند (آسوچام) ضمن بحث
و گفتوگو در مورد شرایط
سرمایهگذاری شرکتهای
هندی در چابهــار ،ظرفیتها و
پتانسیلهای منطقه را به طرف هندی معرفی کرد.
عبدالرحیم کردی با اشاره به وجود اراده توسعه
روابط در مقامات عالیرتبه دو کشور ،خواستار رفع
موانع حضور سرمایهگذاران و بازرگانان هندی در
منطقه آزاد چابهار شــد و متقابال آمادگی سازمان
برای تسهیل فعالیت طرف هندی را اعالم کرد .او
سپس به تشریح مشوقهای قانونی سرمایهگذاری
در مناطق آزاد ایران پرداخت و به پرســشهای
رئیس اتاقهای بازرگانی هند پاسخ داد .در ادامه،
فرصتهــای ســرمایهگذاری به طــرف هندی
معرفی شد .
رئیس هیاتمدیره ســازمان منطقه آزاد چابهار با
اشــاره به مزیتهایی چون نیروی کار ارزان و ماهر،
قیمــت انرژی ،امنیــت و زیرســاختهای در حال
تکمیل ،زمانبندی اســتقرار واحدهای باالدســت
فوالد و پتروشــیمی را به اطالع مذاکرهکننده هندی
رســاند .عبدالرحیم کردی همچنیــن فرصتهای
ســرمایهگذاری در پارک لجســتیک ،شهرکهای
تخصصی خودرو ،صنایع غذایی و تجهیزات پزشــکی
منطقه را معرفی و تاکید کرد تولید با هدف صادرات
در صدر اولویتهای منطقــه آزاد چابهار قرار دارد
و ســرمایهگذاران در چنیــن صنایعــی به صورت
ویژه مــورد حمایت قرار خواهند گرفــت .او صنایع
انرژیبر ،انرژیهای تجدیدشونده و خدمات مالی و
بیمهای را به عنوان زمینههای سودآور فعالیت برای
سرمایهگذاران هندی عنوان کرد.
عضو هیات عالیرتبه ایران در ســفر به هندوستان،
در پایان این نشســت گفــت« :امیدواریــم تجار و
ســرمایهگذاران هنــدی فرصت حضــور در بندر
اســتراتژیک و منطقه آزاد چابهار را که میتواند آنان
را به بازارهای افغانستان و آسیای میانه متصل کند از
دست ندهند».
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مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد چابهار
در نشستی با رئیس
اتاقهای بازرگانی هند
(آسوچام) ضمن بحث
و گفتوگو در مورد
شرایط سرمایهگذاری
شرکتهای هندی در
چابهار ،ظرفیتها و
پتانسیلهای منطقه را
به طرف هندی معرفی
کرد
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وزیر راه وشهرسازی:

توسعه بندر چابهار و ریل
را همزمان دنبال میکنیم
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در روزهای آغازین اسفندماه از توافق هندوستان
برای ســرمایهگذاری در راهآهن چابهار ـ زاهدان به ارزش  ۸۰۰میلیون دالر خبرداد .او
گفت«:توسعهبنادرچابهاروجاسکبایدهمزمانباتوسعهریلیاینمنطقهپیشبرود».

وزیر راه وشهرسازی:
ما به دو بندر جاسک
و چابهار فقط به عنوان
محلی برای تخلیه بار
نگاه نمیکنیم بلکه این
دو بندر را محلی برای
توسعه صنعتی هم
میدانیم .باید در یک
مدت زمانی  ۱۵الی
 ۲۰ساله برای صنایع
سنگین که در مناطقی
مستقر هستند مشکل
جدی آب دارند را
آرام آرام به این منطقه
منتقل کنیم تا توسعه
سازگار با اقلیم
داشته باشیم

به گــزارش روابــط عمومــی و امور بیــن الملل
منطقــه آزاد چابهــار  ،عباس آخوندی در حاشــیه
دومیــن همایــش بینالمللی معرفــی فرصتهای
سرمایهگذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران در
جمع خبرنگاران تاکید کرد «:ما در حال توســعه دو
بندر مهم در شرق کشور یعنی جاسم و چابهار هستیم
اما میخواهیم توســعه این بنادر همزمان با توســعه
ریلی در این مناطق انجام شود بنابراین پروژه راهآهن
چابهار ـ زاهدان در حال اجراســت .در سفر اخیر به
هندوســتان با آنها توافق کردیم کــه  ۸۰۰میلیون
دالر در این پروژه سرمایهگذاری کنند تا در سه سال
آینده این طرح اجرایی شوند .در زمینه بندر جاسک
هم برنامه ما همین اســت و تصمیم گرفتهایم راهآهن
جیرفت را به جاسک متصل کنیم تا از این طریق بندر
جاســک به راهآهن سراسری متصل شــود زیرا در
توسعه بندر شهید رجایی این نقیصه وجود داشت که
این بندر پیش از آنکه ریل توسعه یابد ،توسعه یافت و
در این زمینه مشکالتی برای ما به وجود آمد بنابراین
همزمان دنبال توسعه بنادر و ریل هستیم».
وزیر راه در ادامه گفت« :در کنــار این بنادر دنبال
اسکان و رشــد و توسعه صنعت هســتیم و صنایعی
مدنظر ماست که برای کشور ثروت تولید کند .ما به
دو بندر جاســک و چابهار فقط به عنوان محلی برای
تخلیه بار نگاه نمیکنیم بلکه این دو بندر را محلی برای
توسعه صنعتی هم میدانیم .باید در یک مدت زمانی
 ۱۵الی  ۲۰ســاله برای صنایع سنگین که در مناطقی
مستقر هستند مشــکل جدی آب دارند را آرام آرام
به این منطقه منتقل کنیم تا توســعه ســازگار با اقلیم
داشته باشیم».
  در بهمنماه نیز اعالم شد،
آستان قدس رضوی هم در
خطآهنیبرای
ساخت خط آهن ترانزیتی
محرومیت
کمکبه
چابهار ـ سرخس همکاری
زدایی
خواهد کرد .خبرهای اخیر
درباره ســرمایهگذاری در
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مجله داخلی
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صنعت ریلی این منطقه موجب تزریق امید بیشتر به
ســاکنان چابهــار و فرصتــی بــرای زدودن گرد
محرومیت از چهره برخی از نقاط منطقه شده است.
ســیدمیثم الجوردی کارشــناس صنعت ریلی در
یادداشــتی بر ضرورت تأمین مالی ساخت راه آهن
ترانزیتی چابهار ـ ســرخس  در این باره نوشت«:در
دنیای امروز تجارت جهانی به شــکلی درآمده است
که کشورهای بزرگی مانند چین در شرق آسیا ،کاالی
خود را به کیلومترها دورتر از مرزهای جغرافیایی خود
صادر میکنند .از همین رو فراهم نمودن زیرســاخت
الزم برای جابجایی این حجم از کاال ســبب شده است
تا ترانزیت بهعنوان یکی از راهکارهای کسب درآمد
برای کشورهایی که در مسیرهای ترانزیتی قرار دارند
به حساب آید .کشور ایران در میان کشورهایی که در
مســیر ترانزیتی کاال قرار دارند موقعیتی ممتاز دارد
چراکه با قرار گرفتن در نقطه کانون اتصال  ۳قاره آسیا،
اروپــا و آفریقا نقش مهمــی در جابجایی کاال بین این
سه قاره ایفا میکند.کریدور های ترانزیتی عبوری از
ایران به دو دسته شرقی ـ غربی و شمالی جنوبی تقسیم
میشــوند .این کریدور های ترانزیتی وظیفه اتصال
کشورهای شرق آسیا به غرب آسیا ،اروپا و همچنین
اتصال کشورهای شمالی آســیا ( CISو حوزه قفقاز)
به کشورهای جنوبی آســیا و آفریقا را برعهده دارند.
قابل پیش بینی اســت که مزیــت جغرافیایی ایران
دراتصال کریدور های ترانزیتی شمال ـ جنوب است .
چراکه در مســیر کریدور های شرقی ـ غربی به دلیل
وجود مسیرهای رقیب دریایی (کانال سوئز) و زمینی
(عبوری از باالی دریای خزر) حجم بار جابجا شــده
بین این مسیرها تقسیم میشود .این در حالی است که
در مسیرهای شــمالی ـ جنوبی موقعیت کشور ایران
طوری اســت که برای جابجایی کاال از شمال آسیا به
جنوب ،جنوب شرق و جنوب غرب تنها مسیر عبوری
از خاک ایران ممکن است و همین امر به باعث ایجاد
مزیت مطلق بــرای ایران در کریدور های شــمال ـ
جنوب شده است».
در بخــش دیگــری از ایــن یادداشــت آمــده
اســت«:کریدور شــمال -جنوب به دوشاخه اصلی
بــرای حمل و توزیع کاال تقســیم میشــود .هرچند
یکطرف آن در هر دوشــاخه سواحل جنوبی کشور
ایران اســت؛ اما طرف دیگر آن پس از عبور از خاک
ایران به دوشــاخه شرقی (شرق دریای خزر به مقصد
کشورهای  )CISو غربی (غرب دریای خزر به مقصد
کشورهای حوزه قفقاز) تقسیم میشود».
ایــن تحلیلگر در ادامه مینویســد«:نقطه کانونی
اتصال کریدورهای فوق سواحل مکران و بندر شهید
بهشــتی در چابهار است .آنچه ســبب شده است تا
کنون از ظرفیت موجود بــرای ترانزیت کاال در این
مسیر استفاده نشــود ،عدم وجود پس کرانه مناسب
برای بندر شهید بهشتی چابهار بوده است .به عبارت
دیگر خط ریلی چابهار ـ ســرخس بهعنوان مهمترین
عامل در فعال سازی کریدور شمال ـ جنوب شناخته
میشود».

هیات سرمایه گذار ژاپنی از
ظرفیتهای شیالتی چابهار بازدید کرد

چشمبادامیها
در چابهار
هیات ســرمایهگذاری ژاپن با سفر به چابهار از
ظرفیتهایشیالتی،تجاریواقتصادیاینبندر
راهبردیدیدنکردند.
به گزارشایرنا ،سرپرســت گروه ســرمایهگذاری
شرکتژاپنیکیومیورا(  )KYOMURAپسازبازدید
ازظرفیتهایاقتصادیچابهاردرجمعمدیرانسازمان
منطقه آزادتاکیدکــرد«:چابهارظرفیتهایخوبی در
زمینهشیالت،آبزیاندریایی،تجارتوبازرگانیدارد».
«سوگاکوکیمیورا»هدفازسفرهیاتسرمایهگذاری
کشــور ژاپن را بررسی زمینههای ســرمایهگذاری در
حوزهشیالتوآبزیانبندرراهبردیچابهارعنوانکرد.
او  افــزود« :پس از بررســی و ارزیابیهــا در زمینه
شــیالت و آبزیان اقدامات الزم بــرای فعالیت انجام
خواهد شــد .پرورش آبزیان ،صید تن ماهیان و عرضه
غذاهای دریایی از جمله اهدافاین شــرکت اســت
که سبب اشتغال و توسعه میشــود ».سرپرست گروه
سرمایهگذاری شرکت ژاپنی کیومیورا و یکی از مدیران
فنیاین شرکت تصریح کرد« :تمایل داریم در خصوص
فرآوری غذاهــای دریایی ،صید تن ماهــی و خاویار،
پرورشآبزیان،تهیهوفروشغذاهایدریاییبهصورت
عمده یا در رستورانهای عرضه کننده غذاهای دریایی
سرمایهگذاری کنیم .شرکت کیومیورا در سال 1985
توســطآقایکیوشــیکیمیورادرزمینهفروشعمده
غذاهای دریایی و مدیریت رستوران غذاهای دریایی راه
اندازیشدهاست».
معاون وقت اقتصادی و ســرمایهگذاری منطقه آزاد
چابهار نیز گفت« :چابهار یکی از بهترین نقاطایران برای
سرمایهگذاریداخلیوخارجیاستومیتواندبرایهر
سرمایهگذاریسودآورباشد».
سعید عیسیزاده افزود« :سازمان منطقه آزاد چابهار
تمام زمینههای ســرمایهگذاری را در کوتاه ترین زمان
برای شــرکت و افراد فعال اقتصادی و سرمایهگذاری
فراهممیکند».
او به تسهیالت و مزیتهای ســرمایهگذاری دراین
منطقه اشــاره و تاکید کــرد« :منطقــه آزاد چابهار از
شرکتهای ژاپنی جهت سرمایهگذاری دراین منطقه
استقبال میکند .ســازمان منطقه آزاد چابهار در سال
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راه اندازی شده است و برای توسعه تجارت و ترانزیت به
کشورهایهمسایهمیتواندنقشمهمیداشتهباشد».
هیات ســرمایه گذار کشــور ژاپن از زیرســاخت و
ظرفیتهای تجاری ،بازرگانی ،شیالت و بنادر صیادی
وگردشگریچابهارنیزدیدنکردند .
گروهی از محققان اقتصادی
ژاپنی نیــز در روزهای پایانی
زمینههای
همکاریمشترک بهمن ماه  بــه چابهار رفتند .
معــاون اقتصــادی و
ژاپنوهنددر
ســرمایهگذاری ســازمان
چابهار
منطقهآزادچابهاردرنشستبا
هیأت محققین اقتصادی کشــور
ژاپن گفت« :ژاپــن میتواند چابهــار را بهعنوانهاب
تولیــدیبرایســرمایهگذاریبلندمــدتکاالهای
وارداتیکشورهایمنطقهوآسیایمیانهدرنظربگیرد».
به گزارش روابط عمومیو امور بینالملل ســازمان
منطقه آزاد چابهار غالمرضا پناه افزود «:امروز اولویت
اول دولت ،توســعه چابهار است چراکه رئیسجمهور
در تمامیجلسات سرمایهگذاری و اقتصادی به توسعه
چابهارتأکیدمیکند».
او هدف بازدید هیأت محققین اقتصادی کشور ژاپن
را انجام مطالعات بینرشتهای با عنوان «امکان همکاری
مشــترک ژاپن و هند در چابهار» و بررســی وضعیت
توسعه زیرســاختی منطقه آزاد چابهار عنوان کرد .از
دیگربرنامههایاینهیأتژاپنیدیداروگفتگوباارسالن
دژکام رئیس دانشــگاه بینالمللی منطقه آزاد چابهار
در خصوص برگزاری دورههای مشــترک و همکاری
آموزشیبود.
کنتا آئوکی رئیس هیأت ژاپنی گفت «:بازدید هیأت
محققین اقتصادی کشور ژاپن بهمنظور انجام مطالعات
بینرشتهای با عنوان «امکان همکاری مشترک ژاپن و
هند در چابهار» و بررســی وضعیت توسعه زیرساختی
منطقه آزاد چابهار و همچنین چالشها و موانع پیش رو،
صورت میگیرد.حاصل مطالعاتاین تیم که با حمایت
مالی بنیاد  Suntoryژاپن صورت میگیرد ،بهصورت
مقــاالت و گزارشهایی در ژورنالها و ســمینارهای
بینالمللیارائهخواهدشد».
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هدف بازدید هیأت
محققین اقتصادی
کشور ژاپن ،انجام
مطالعات بینرشتهای با
عنوان «امکان همکاری
مشترک ژاپن و هند
در چابهار» و بررسی
وضعیت توسعه
زیرساختی منطقه آزاد
چابهار عنوان شد
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گزارشی از یک پروژه عمرانی-اجتماعی در سطح منطقه

تیس سیراب میشود

باورش مشکل است اما واقعیت دارد؛ تنها روستای منطقه آزاد چابهار از مشکل بیآبی و
کمآبی رنج میبرد ،شبکه انتقال و توزیع آب ندارد ،مایه حیات با تانکر به روستا میرسد و
همسایگاندریا،گاهطعمتشنگیراچشیدهاند.

آب ،ســنگ بنای تمدن اســت تا آنجا که مطالعه
تاریخ این سرزمین نشان میدهد آب اصلیترین عامل
توزیع جمعیت در فالت ایران بوده است .مردمان این
دیار ،آنجا که توانســتهاند طبیعت را رام خود کنند و
آب بیابند ،سکنی گزیدهاند اما تشنگی در کنار بیکران
دریا ،حکایت پرغصهای اســت بــرای اهالی مکران و
ساکنان چابهار .خشکسالی از یکسو و الگوی مصرف
نابههنجار از سوی دیگر« ،مسأله آب» را به جدیترین
چالش توســعه این ناحیه بدل کرده است اما رویکرد
معطوف به مسئولیت اجتماعی ،همچنین عملگرایی
مثبت سازمان منطقه آزاد چابهار در یکی دو سال اخیر،
غلبه بر این مشــکل را نوید میدهــد .پیشتر ،رئیس
هیاتمدیره در جلسهای خصوصی گفته بود« :فهرست
مشکالت و مسائل نباید ما را وحشتزده کند .باید به
مصاف مشکالت برویم و وقتی مردم این رویکرد را در
ما دیدند ،خودشــان دست به کار میشــوند و کنار ما
میایستند .آنگاه مشــکالت خیلی راحتتر از آنچه
فکرش را میکردیم حل میشود».
مدیریتمسألهمحور،حلوفصلمشکالتروستای
تیس با مشارکت جامعه محلی را به یکی از اولویتهای
عمرانی و یکی از اولویتهای اجتماعی ســازمان بدل
کرد .به این ترتیب فهرســتی از طرحها و برنامهها در

34

مجله داخلی

دوره جدید  -شماره دوم

ســه افق کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تهیه شد،
واحدهای عملکننده و مسئولیتهای آنان مشخص
و برنامه عملیاتی نیز تدوین شــد .ساماندهی سیما و
بهبود منظر روســتا ،نظمدهی بــه فعالیتهای خرد و
مشاغل خانگی ،ســازماندهی تعاونیهای روستایی،
کارآفرینی پایدار ،ایجاد یا ارتقای زیرساختها از جمله
شــبکههای انتقال برق و آب از مهمترین برنامههای
تحول در روستای تاریخی تیس بود.
برای دســتیافتن به برنامههای عملیاتی ،سلسله
مطالعاتی نیز صــورت گرفت .ضمنا با تاکید مدیریت
سازمان ،رســیدگی به اموری که مرتبط با معیشت یا
کیفیتزندگیمردمبود،اولویتبندیشد .براینمونه،
با توجه به اهمیت آب آشامیدنی سالم ،هم برای زندگی
مردم و هــم برای هرگونه اقدام عمرانی و توســعهای
دیگر ،تحوالت جمعیتی برای روشنشــدن نیاز فعلی و
پیشبینی رشد مصرف آب مورد مطالعه قرار گرفت .
در بررسی تحوالت جمعیت ساکن تنها روستای منطقه
آزاد چابهار ،مشــاهده شــد که ظرف  30سال اخیر،
جمعیت آن نزدیک به  3/5برابر شــده است .آخرین
سرشــماری قبل از ایجاد منطقه آزاد چابهار (ســال
 ،)1365نشــان میدهد تنها  213خانوار ساکن تیس
بودهاند و این روســتا جمعیتی بالغ بر   1860نفر داشته
است اما در سال  1385جمعیت روستا به  717خانوار
و  3886نفر رسیده .طبق یافتههای آخرین سرشماری
عمومی نفوس و مسکن ،در سال  95تعداد خانوارهای
تیس به  1526واحد و جمعیت آن به  6348نفر رسیده
است .روندی که نشــان میدهد رشد جمعیت روستا
بسیار بیشتر از حداکثر رشــد معمول در سایر مناطق
کشور بوده است.
یافتههای این مطالعه ،شرایط را برای مدلسازیهای
عددی فراهم کرد و مشــخص شــد با نرخ رشــد 3
درصدی ،در ســال  ،1420جمعیت ســاکنان تیس
به مرز  15هزار نفر خواهد رســید .بــه عبارت دیگر،
طرحهای عمرانی و تقویت زیرساختها در حوزه آب
باید برای افقی  24ســاله و متناســب با رشد جمعیت
روستا طراحی و اجرا شود.
مطالعات یادشده ،مســیر برنامهریزی برای اجرای
پروژه آبرسانی به تیس را روشــن کرد و در نهایت ،
اجرای خط انتقال ،شــبکه توزیع و مخزن ذخیره آب
شرب روســتا آغاز شــد .دوره طرح  24ساله و سال
انتهایــی آن  1420در نظر گرفتــه و جمعیت هدف
حدود  15هزار نفر تعیین شــد .همچنین حجم مخزن
مورد نیــاز نیز  3هزار متر مکعب در نظر گرفته شــد .
(مخزن  2هــزار متر مکعبی اولیه و مخــزن هزار متر
مکعبیتکمیلی).
با مشخصشــدن نقشــه راه بــرای حــل یکی از
بزرگترین معضالت تیس ،بودجه الزم برای شروع
و تکمیل عملیات تخصیص داده شــد .بررسیها نشان
مــیداد برای اجــرای  50کیلومتر خــط انتقال آب،
انشعابات اصلی و فرعی آن و ساخت مخزن 3هزار متر
مکعبی ،بالغ بر 75میلیارد ریال باید هزینه شود.
تا پایان اســفند  ،96خط اصلی انتقال آب آشامیدنی

ســالم به آســتانه روســتای تاریخی تیس رســید و
انشعابدهی به حداقل 200خانوار آغاز شد .
معاونت فنی و زیربنایی ســازمان منطقه آزاد چابهار با
همکاری شورای راهبردی توســعه تیس برنامههای
دیگری نیز برای ارتقای کیفیت زندگی در این روســتا
به اجــرا درمیآورد که مهمترینهایــش عبارتند از  :
اجرای معبر محور ورودی روســتای تیس مشتمل بر
جدولگذاری ،آسفالت و پیادهروسازی ،احداث خانه
بهداشــت و پایگاه اورژانس،احــداث کتابخانه،انجام
مطالعات مربوط به شــبکه جمــعآوری فاضالب و
تصفیهخانه ،اجرای طرح تأمین روشنایی معابر ،احداث
ســاختمان دهیاری ،جمعآوری مکانیزه زباله ،احداث
پارک محلهای ،مطالعات بهبود وضعیت شــبکه برق،
توسعه  زیرساختهای ورزشی ،تهیه و تجهیز مبلمان
شهری و...
حمیــدهلل بلیــدهای ،عضو
هیاتمدیره و معــاون فنی
سازمان منطقه آزاد چابهار
سال ،97سال
میگوید« :بهبود وضعیت
تحولدرتیس
روســتاهای مجاور مناطق
آزاد از سال  94در دستور کار
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
قرار گرفــت و در تفاهمی میان بنیاد مســکن انقالب
اسالمی و سازمان منطقه آزاد ،مقرر شد بهبود وضعیت
ســیما و منظر روســتا با همکاری این دو ارگان انجام
پذیرد اما متاســفانه آنگونه که انتظار میرفت کارها
پیش نرفت .بنابراین سازمان خود دست به کار شد».
معاون فنــی و زیربنایی منطقــه آزاد ادامه میدهد:
«یکی از مهمتریــن و واجبترین اقدامات برای تیس،
تامین آب شرب روستا بود و بنابراین سازمان در یک
فراخوان ،مهندسین مشاور در زمینه آب را به همکاری
فراخواند و با انتخاب مشــاور ،مطالعه وضعیت فعلی،
پیشبینی رشد مصرف و طراحی شبکه انتقال اصلی و
انشعابات فرعی آغاز شد».
او به اجراییشــدن خط  1200متــری انتقال آب در
اســفند ماه اشــاره میکند و میافزاید« :بهرهبرداری
نهایی از فاز نخســت پروژه آبرسانی به تیس سبب
برخــورداری  2هزار نفر از خانوارهای ســاکن از آب
آشامیدنیسالممیشود».
بلیــدهای از وجود طرحهــا و برنامههــای گوناگون
سازمان برای ارتقای شــاخص کیفیت زندگی در تنها
روســتای منطقه آزاد چابهار خبر میدهد و میگوید:
«هیاتمدیره ســازمان در مصوبهای به معاونت فنی
اجازه داده است تا ســقف  30میلیارد ریال با شرکت
سرمایهگذاری صید صنعتی قرارداد منعقد کند .از این
رقم بخشی برای آبرسانی و بخشی برای زیرسازی،
آسفالت و جدولگذاری خیابان اصلی روستا از ورودی
تا مسجد جامع به طول 800متر هزینه خواهد شد».
معــاون فنی و عمرانــی منطقه آزاد چابهار با اشــاره
به افزایــش همکاریهــا و رایزنیها میان شــورای
تیــس و هیات مدیره ســازمان ،به بیــان جزئیاتی از

برنامهریزیهای بلندمدت برای ســاماندهی روستا
میپردازد« :در نخســتین گام مشــاور طرح جامع و
تفصیلی تیس را انتخاب کردیم .مقرر شده است طی 6
ماه طرح جامع و تفصیلی روستا تهیه شود و در صورت
تایید عامل چهارم طبق شــرح خدمــات مندرج در
قرارداد ،همه اقدامات آتی بر مبنای طرحهای جامع و
تفصیلی به اجرا درمیآید ».او خبر میدهد« :این مشاور
اکنون در حال فعالیت اســت و به زودی پیشنهادهای
خود را برای تحول در نما و منظر روستا ارائه میکند».
بلیدهای به هزینهکرد  9میلیارد ریالی سازمان منطقه
آزاد در تیس اشــاره میکند و ادامه میدهد« :سازمان
هزینه ســرویس مدارس دانشآموزان ،هزینههای
جاری اماکن عمومی و اســتفاده از خدمات کارگران را
بر عهده گرفته که به طور ســاالنه هزینه میشود و در
سال  96این موارد حدود  600میلیون تومان را به خود
اختصاص داده اســت .مابقی نیز برای بهسازی شبکه
برق و رفع مشکل افت ولتاژ هزینه شده است».
عضو هیات مدیره ســازمان در ادامه تعهد به ارتقای
کیفیت آموزشــی را یکی از مهمترین سیاســتهای
مدیریت منطقه آزاد دانســته و میگوید« :در دو سال
 96و  ،97بالغ بر  20میلیارد ریال برای احداث و تجهیز
مدارس تیس هزینه میشــود .امروز عملیات اجرایی
مدرسه  12کالسه آغاز شده  و بنابراین میتوانیم سال
 97را سال تحول در روستای تیس بدانیم».
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بهرهبرداری نهایی
از فاز نخست پروژه
آبرسانی به تیس
سبب برخورداری
 2هزار نفر از
خانوارهای ساکن از
آب آشامیدنی سالم
میشود
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گامهای بلند در مسیر

تولیدواشتغال
شاید بتوان گفت در تاریخ فعالیت  25ساله منطقه آزاد چابهار ،سال  ،96سال اوجگرفتن ،سال موفقیتهای بزرگ و سال قرارگرفتن در مسیر
توسعه به شمار میرود .در این سال با نهادینهشدن راهبردهای مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور ،افقهای جدیدی برای فعالیتها تدوین
و حرکت در مسیر رسیدن به این اهداف آغاز شد .در دقایق آغازین سال ،مقاممعظم رهبری در پیام نوروزی خود این سال را «اقتصاد مقاومتی؛
تولید و اشتغال» نامیدند و از همه دستگاهها خواستند که این شعار را سر لوحه برنامههای خود در سال جدید قرار دهند .دکتر حسن روحانی،
رئیسجمهوری نیز در پیام نوروزی خود بر مســاله اشتغال و حمایت از تولید داخلی تاکید ویژه داشــت .ترسیم این اهداف از سوی مقامات
عالیرتبه نظام پشتگرمی بزرگی برای مدیران و کارکنان منطقه آزاد چابهار برای تداوم مسیر ارزیابی میشد ،چه آنکه مدیرعامل سازمان در
گفتوگویی با ویژهنامه نوروزی روزنامه شرق در اسفندماه  95بر توجه ویژه منطقه به تولید و اشتغال تاکید کرده بود.
سازمان منطقه آزاد چابهار همچون هر سازمان توســعهگرای دیگری ،نشیبوفرازهای زیادی را از سرگذراند اما برآیند کلی حرکت مدیران،
کارشناسان و کارکنان سازمان ،بهبود شرایط حاکم بر منطقه و نواحی همجوار ،رونق کسبوکارهای محلی ،شناساندن موقعیت استراتژیک
بندر و منطقه آزاد به صاحبان سرمایه در داخل و خارج ،معرفی پتانسیلهای عظیم اقتصادی ،گردشگری و ...بود که موفقیتهای نسبی هم به
همراه داشت .بارزترین وجه موفقیت سازمان ،رونق کمنظیر گردشگری در نیمه دوم سال و به ویژه ایام نوروز 97است که نشان میدهد تالشها
برای ترویج و تبلیغ سفر به چابهار با موفقیت قرین بوده .برای ترسیم واقعبینانه تحوالت منطقه ،مروری خواهیم داشت بر خبرها و تحلیلهای
منتشرشده در سالی که گذشت.
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برگزاری نخستین جشنواره استعدادیابی موسیقی بلوچی

بازدید وزیر دادگستری دولت یازدهم از تولیدیهای منطقه

جشــنواره طبخ غذاهای دریایی و تجلیل از نخبگان علمی،
فرهنگی ،ورزشــی بود ،توانســت رضایت خاطر میهمانان
منطقه آزاد را فراهم کند .نمایشــگاه بزرگ صنایع دســتی
با بیش از  20غرفه با حضور صنعتگران اســتان و کشور در
رشــتههای حصیربافی ،معرق صدف ،ســفالگری ،سوزن
دوزی ،سکه دوزی ،شیشه نگاری نیز در این ایام برگزار شد .
در این ایام افزون بر هزار و  700واحد تجاری به گردشگران
و مسافران نوروزی ارائه خدمت کردند.
طبق گفته مســئوالن مناطق آزاد چابهار ،تمرکز سازمان
بر فعالیت بخش خصوصی در برگزاری جشــنوارهها بود و
تمامی رویدادها و جشــنوارههای برگزار شده در این منطقه
توسط شرکتهای بخش خصوصی و مردم محلی انجام شده
به طــوری که از ظرفیتهای حداکثری مشــارکت جامعه
محلی در برنامهریزی و پذیرایی از میهمانان اســتفاده شده
اســت .در بخش افزایش ظرفیتهای هتلــی و اقامتی نیز
نسبت به سال گذشته شاهد رشد  ۲برابری بودیم.
یکی از مهمترین اقدامــات در فروردین ماه ،برنامهریزی
برای ساماندهی روستای تاریخی تیس بود که با اعالم یک
خبر خوش از ســوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار
عینیت یافت .عبدالرحیم کردی اعالم کرد« :روستای تیس
به روستای بدون بیکار تبدیل میشود».
به گفته او ،ســاماندهی و بهسازی روســتا نیز بر اساس
تفاهمنامه با بنیاد مســکن آغاز میشــود و اجــرا و تکمیل
زیرســاختهای اساســی در اولویت پروژههــای عمرانی
سازمان قرار گرفته اســت .این گزارهها به معنای بازسازی
منظر و محیط روســتا ،ارتقــای ظرفیتهای آموزشــی،
توانمندســازی تعاونیهای صیــادی و تولیدیهای صنایع
دستی ،حل مشکل آب آشامیدنی و ...بود .
عبدالرحیم کردی به نکته مهم دیگــر که بحث بودجه و
کمبودهای همیشگی آن است ،اشاره کرد که مشکلی شایع
در همه کشور تلقی میشــود .مدیرعامل سازمان گفته بود:
«افزایش بودجه روســتای تیس در حوزههای بهداشــت و
آموزش متناسب با سرانههای موردنیاز در بودجه سال ۹۶
لحاظ شده است .آنچه که مورد نیاز روستای تیس است این
است که روستاییان به لحاظ توانمندی اقتصادی ارتقاء پیدا
کنند که این هم در گرو توسعه فعالیتهای مرتبط با صنایع
دستی ،صیادی و شیالت و خدمات گردشگری است که در
این باره اقدامات موثری آغاز شده و تالش میکنیم تا پایان
امسال روستای تیس به روستایی بدون بیکار تبدیل شود».
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فروردین

تعطیالت نوروز برای منطقه آزاد چابهار یکی
از پرترافیکترین دورههای فعالیت بهشــمار
میرود .طبق آمار رســمی مقامات اســتان
سیســتان و بلوچســتان 338 ،هزار و  674نفر گردشگر و
مسافر نوروزی از  27اسفند تا  13فروردین  1396در اماکن
مختلف اقامتی شــهر و منطقه آزاد چابهار ساکن شدند .این
تعداد ســفر ،خبر خوبی برای ساکنان چابهار بود .با استناد به
این آمار میتوان گفت که تعداد مســافران بــه چابهار در
تعطیالت نوروز  96نســبت به مدت مشابه سال قبل حدود
 20درصد رشد داشته اســت  .در این ایام برای نخستینبار
مرکز ورزشهای هوایی در پالژ ســاحل تیس توسط کمیته
ورزشهای هوایی استان سیستان و بلوچستان راهاندازی شد
و ورزشهایی شامل پاراگالیدر ،پاراموتور و کایت موتوردار
مورد استقبال گســترده ســاکنان و میهمانان قرار گرفت .
همچنین برای انجام تفریحات دریایــی ،تا پایان تعطیالت
نوروزی 30 ،قایق توسط تعاونی صیادی تیس به گردشگران
و مســافران خدمات ارائه کردند .مسابقات رالی خانوادگی،
موتورسواری ،دوچرخه ســواری ،شتردوانی و اسب سواری
نیز از دیگر برنامههای جذاب منطقه در نوروز  96به شــمار
میآمد .
از دیگر مــواردی که میتــوان به صورت ویــژه به آن
توجه کرد ،برگزاری نخســتین فســتیوال اســتعدادیابی
موســیقی بلوچی« ،زیمل» بود که با اســتقبال گستردهای
مواجه شد .جشــنواره بهار در چابهار نیز که شامل برنامه و
جشنواره ورزشــی -فرهنگی از جمله مسابقات خانوادگی،
ساخت مجسمههای شــنی ،پرواز بادبادکها ،مچاندازی،
طنابکشــی ،کارناوال شــادی و جنگها ،موسیقی آئینی،

نشست مشترک مدیرعامل سازمان با راهنمایان برتر گردشگری
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نشست خبری مدیرعامل با اصحاب ر سانه

شهرک تخصصی خرما ایجاد خواهد شد؛ این
خبر یکی از مهمترین اخبار اردیبهشت ماه بود .
طبــق برنامهریزیهــای صورتگرفته این
شهرک تخصصی با ظرفیت  ۲۰۰هزار تن و مساحتی حدود
 ۳۰هکتار در چابهار ساخته خواهد شد .تهیه طرحها و مذاکره
با ســرمایهگذاران خارجی و داخلی از جمله اقداماتی بود که
پس از اعالم این خبر ،در معاونت اقتصادی سازمان پیگیری
شد  .ایده ساخت یک شهرک تخصصی برای فرآوری خرما
درمنطقهآزادچابهارازسالهاقبلمطرحشدهبودچراکهتنها
بخش کوچکی از خرمای تولیدشده در سطح استان ،آن هم به
صورت سنتی بستهبندی میشــود که به معنای هدررفتن
منابع است .همچنین در طول این سالها یکی از دغدغههای
اصلی خرمــاکاران ،بحث بازاریابی و فــروش محصول بوده
است .با قطعیشدن ایجاد شهرک تخصصی خرما ،چند بازار
هدف نیز مورد مطالعه قرار گرفت از جمله بازار روسیه برای
فروش خرماهای صنعتی و بستهبندی شده ،بازار اروپا برای
فروش فرآورده به ویژه خمیــر و پودر خرما و بازار هند برای
فروش محصــول نهایی .امکانســنجی و بررســی توجیه
اقتصادی قریب به  40طرح ،از دیگر اقدامات سازمان برای
ورود به فاز اجرایی ایجاد شهرک تخصصی خرما بود .
از دیگر خبرهای مهم این ماه تسریع در عملیات اجرایی طرح
توسعه بندر شهید بهشــتی چابهار بود .به این منظور مصطفی
پورمحمدی،وزیروقتدادگستریسفریبهچابهارداشتودر
جریان روند پیشرفت فیزیکی طرح توسعه بندر قرار گرفت .او
دراینبازدیددرجمعخبرنگارانتاکیدکرد«:نقشمنطقهآزاد
چابهار نباید صرفا به بحث واردات و صادرات خالصه شــود،
بلکهبایدسعیکندتادرمسیراقتصادمقاومتیگامبردارد».
در روزهای میانی اردیبهشتماه خبری خوب برای ساکنان
ســواحل مکران روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت .طبق
اعالم  مســئوالنمنطقهچابهــار،بااهتمامدولــت،تنهابندر
اقیانوسیایرانبهقطبسومپتروشیمیکشوربدلمیشود .این
خبرالبتهمیتوانستنگرانیهاییدرفعاالنمحیطزیستایجاد
کندامامسئوالنســازمانبرایرفعایننگرانیها،بههمکاری
گسترده با متولی اصلی آن ،یعنی ســازمان حفاظت از محیط
زیست را در دستور کار قرار دادند و برای نخستینبار در طول
حیاتمنطقه،تهیهپیوستهایزیستمحیطیبرایطرحهای
صنعتی منطقه را به یک الزام بدل کردند .به این ترتیب سازمان
حفاظت از محیط زیســت ،با ساخت هفت واحد پتروشیمی به
ظرفیت تولید ( 8/5هشــت و نیم) میلیون تن در سال موافقت
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کرد .در این ماه تفاهمنامه خواهرخواندگی بین چابهار و بیرجند
نیز امضاء شــد که هدف از آن شتاببخشی به توسعه محور
شرق عنوان شــد .خبر دیگر ،سفر یک هیات سرمایهگذاری از
کشــور ژاپن به چابهار ،بود .این هیات از ظرفیتهای شیالتی،
تجاری و اقتصادی بندر و منطقه آزاد بازدید کردند و ســپس
مشغولرایزنیبامسئوالنحوزههایمرتبطشدند .
نشســت خبری مدیرعامل در تهران با اصحاب رسانه ،از
دیگر خبرهای ماه دوم ســال بود .این نشست که در آستانه
برگزاری انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری
برگزار شــد ،متاثر از حال و هوای سیاسی کشور بود و در کنار
پرسشهای اقتصادی ،سئواالتی با مضمون سیاسی نیز مطرح
شــد .برای مثال ،مدیرعامل ســازمان در پاسخ به پرسشی
درباره شرایط منطقه در بدو تشــکیل دولت یازدهم ،گفت:
«در دولتهای نهم و دهم بیبرنامگی در مناطق آزاد کشــور
به اوج خود رسید تا جایی که یکشبه تصمیم گرفتند دانشگاه
بینالمللی منطقه آزاد چابهار را منحل کنند .این دانشگاه در
حالی منحل شــد که به یک برند برای منطقه تبدیل شده بود
اما بدون هیچ پیوست کارشناســی ،یکشبه محو شد و حتی
ساختمان آن را هم فروختند ...با داراییهای دیگر سازمان هم
به همین شیوه برخورد کردند و بسیاری از این داراییها بدون
هیچ دلیلی واگذار شد ».کردی در جواب این پرسش که «شما
هم جوانید و هم اهل ســنت .رویکرد دولت یازدهم را در این
زمینه چگونه ارزیابی میکنید؟» پاسخ داد« :رویکرد دولت
یازدهم در مورد جوانان و اقــوام و مذاهب واقعا قابل تقدیر
است .آنچه در یک سال گذشته تجربه کردهام این بوده که
مدیریت کالن کشــور در سطح دولت به تخصص و تعهد در
کار ،بیشــتر از مذهب و قومیت اهمیت قائل است .من فکر
میکنم عالقه به ایــران و باور به آرمانهای نظام اصلیترین
مالک انتخاب افراد باید باشــد و اساســا تقسیمبندیهای
اینچنینی بین مذاهب و اقوام ایرانی را یک توطئه میدانم .من
به سهم خودم ،حضور در دولت را یک تجربه ارزشمند برای
خود میدانم ،اعتماد دولت یازدهم به جوانان اهل سنت را ارج
مینهم و امیدوارم این روند در دولت آتی هم ادامه یابد .باورم
ایناستکهآقایروحانیبهاستفادهازظرفیتهایهمهاقوام
و مذاهب ایرانی اعتقاد دارد اما باید شرایط و مقدورات را هم
در نظر داشت و سطح توقع را با امکانات موجود تنظیم کرد».
در روزهای پایانی اردیبهشت ،با حضور مهندس ترکان ،دبیر
وقت شورای عالی مناطق آزاد ،کلنگ تولید اسکلت و سازههای
فلزیدرمنطقهآزادچابهاربهزمینزدهشد.

جوانان چابهاری برای اشتغال در صنایع بزرگ آموزش میبینند

در روزهــای آغازین خردادماه ،نخســتین
کشــتی از مبدأ هند بــا  300کانتینر حاوی
برنج در بندر شــهید کالنتــری چابهار پهلو
گرفــت .اهمیت ایــن خبر آنجا بــود که ایــن اتفاق ،به
ثمرنشســتن رایزنیهای پســابرجامی دولت را به اثبات
میرســاند .بر این اســاس ،کریدور ترانزیتی توافقنامه
چابهار میان ســه کشور هندوستان ،افغانســتان و ایران،
عمال شــکل گرفت .تحلیلگــران تحوالت آســیا ،این
کریدور را برگ برنده هند برای ورود به بازارهای آسیای
میانه و افغانســتان و حتی شرق اروپا در رقابت با چین تلقی
میکنند .همچنین گفته میشــود تبادل مســتقیم کاال از
کشور هندوستان به بندر چابهار ،هزینههای حملونقل را
به شکل چشمگیری کاهش میدهد  .خبر احداث شهرک
شیالتی به مســاحت  50هکتار در محدوده منطقه آزاد از
خبرهای مهم ماه پایانی بهار  96بود .هدف از تاســیس این
شهرک تخصصی ،همراســتاکردن فعالیتهای مرتبط با
صیــد و صیادی ،افزایش کاربســت دانش و اســتفاده از
فناوریهای روز ،جذابسازی ســرمایهگذاری ،کاهش
هزینهها ،افزایش تولید و حمایــت از تعاونیهای صیادی
عنوان شــد .ایجاد شــهرک شیالت ،در راســتای تحقق
راهبرد «تقویت اقتصاد محلی» ارزیابی میشــود چرا که
کرانه شــمالی دریای عمان شاهد فعالیت بیش از  24هزار
صیاد دائمی و فصلی اســت و وجود بیش از 2هزار و 300
لنج و قایق ظرفیت قابل توجهی برای توســعه شیالت در

منطقه فراهم آورده است.
توافق سازمان منطقه آزاد با شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی و یک شرکت خصوصی نیز از اتفاقات مهم بهار 96
بــود .مدیر بازرگانی با اعالم این خبر ،آغاز حمل مســتقیم
کاالی تجــاری از بنادر هند به چابهــار را نوید داد و گفت:
«طبق این توافق ،هر هفته یک کشتی با ظرفیت   1000TEU
کانتینر از بنادر موندرا و کانــدالی هند به صورت منظم و
مستقیم به بندر چابهار عزیمت میکند».
در ســال «اقتصاد مقاومتــی؛ تولید و اشــتغال» ،بخش
عمدهای از برنامهریزیهــا و فعالیتها در منطقه معطوف
به نیــل به اهداف این شــعار بود .در زمینــه تولید طبیعتا
بهرهبرداری از دو کارخانه بزرگ فوالد و پتروشــیمی ،سهم
منطقه در اقتصاد ملی را پررنگتر خواهد کرد اما تا پیش از
بهرهبرداری از این صنایع ،ایجاد پیوندهای پیشینی و پسینی
باید در دستور کار قرار گیرد تا موفقیت کارخانجات مزبور
تضمین شود .یکی از مهمترین حلقههای اتصال جامعه محلی
با صنایع ملی ،بحثهای مرتبط با اشــتغال است .تجربیات
فراوانی در کشــور وجــود دارد که نشــان میدهد صنایع
بزرگ به دلیل بیتوجهی به وضعیت محیط پیرامونی خود،
با شکســت مواجه شدهاند .بنابراین ســازمان منطقه آزاد
چابهار نقشه راهی برای ایجاد پیوند بین صنایع ملی و جامعه
محلی تدوین کرد که شــامل مواردی چون پیوســتهای
زیســتمحیطی طرحهای صنعتی ،مســئولیت اجتماعی
شرکتها ،بومیگزینی نیروی کار و ...بود .
به عبارت دیگر ،اشتغال مولد برای اهالی شهرستان به یک
هدفگذاری عینی بدل شد تا جاییکه رئیس هیات مدیره
سازمان ،با اشاره به فعالیت مســتمر در سایت پتروشیمی
و فوالد ،گفت« :بــهزودی هزار نفر از جوانــان بومی ،برای
بهکارگیری در فــوالد آموزشهای الزم را خواهند دید تا با
مهارت و تسلط به فنون مرتبط در کارخانه استخدام شوند».
کردی تاکید کــرد« :یکی از اهداف ســازمان منطقه آزاد
چابهار ایجاد اشــتغال پایدار و مولد برای افراد بومی است
چون باور داریم بومیسازی نیروها گام مثبتی برای توسعه
منطقه محسوب میشود».
رایزنیها برای ترانزیت  ۳۷هزار تن شکر از مسیر چابهار
به افغانستان ،صدور  21فقره موافقت اصولی برای پرورش
ماهی در قفس  ،و برگزاری نخســتین دوره آموزشی ایمنی،
بهداشت شغلی و حفاظت از محیط زیست ( )HSEاز دیگر
خبرهای خرداد بود.

دوره جدید  -شماره دوم

خرداد

توزیع سبد کاال در روستاهای همجوار منطقه

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد چابهار و دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور

39

افتتاح ورزشگاه سرپوشیده منطقه آزاد

تیر
40

مجله داخلی

بازدید دبیر شورای عالی منطقه آزاد از پروژه فوالد مکران

خبرهــای تابســتانی منطقه آزاد بیشــتر از
همیشه ،رنگوبوی ورزشــی داشت .تیرماه
برای اهالی چابهار با خبری خوب آغاز شــد؛
افتتاح ورزشگاه  2هزار نفری «ورنا» در منطقه آزاد چابهار به
مناســبت برگــزاری رقابتهای بینالمللی کشــتی آزاد
نوجوانان جام یادگار امام .کلنگ این مجموعه ورزشــی در
سال  1392زده و برای احداث آن  170میلیارد ریال هزینه
شد .مهندس ترکان در مراســم افتتاحیه ،از تصویب طرح
احــداث یک دهکده المپیک در منطقــه آزاد نیز خبر داد و
گفت« :چابهار از قطبهای ورزش در شــرق کشور است و
میتواند میزبان رقابتهای بینالمللی و ملی در رشتههایی
چون کریکت ،کشــتی ،قایقرانی ،شنا ،والیبال ساحلی و سایر
ورزشهای آبی -ساحلی باشد».
گفتنی است جام یادگار امام (ره) با حضور  ۱۲تیم خارجی
از آذربایجان ،روســیه ،قرقیزستان ،ارمنســتان ،اوکراین،
گرجستان ،مغولستان ،مجارســتان ،پاکستان؛ تاجیکستان،
بالروس و ایتالیــا به همراه  4تیم داخلی در ورزشــگاه تازه
تاســیس منطقه آزاد برگزار شــد و از آنجا کــه اتحادیه
جهانی کشــتی این تورنمنت را از معتبرترین مســابقات
کشــتی اســت ،برای چند روز منطقه آزاد چابهار در صدر
اخبار ورزشی رسانهها قرار گرفت .در این ماه ،بحث فزونی
قاچاق در اقتصاد ایران در ســطح کشــور باال گرفت و طبق
رویه معمول ،انگشت اتهام به سمت مناطق آزاد نشانه رفت
که واکنشهایی را در پی داشــت .برای نمونه ،عبدالرحیم
کردی در مصاحبهای اعالم کــرد« :طبق قانون هر کاالیی
که به منطقه آزاد وارد میشود ،مجاز است ،مگر اینکه جزو
کاالهای غیرشرعی یا ســاخت رژیم صهیونیستی باشد ».او
همچنین در برنامه تلویزیونی جریان نیز حاضر شد و با بیان
اینکــه اعتقادی به مقوله قاچاق در چابهــار نداریم ،گفت:
«منطقه آزاد متولی کنترل خروجیها نیست».
او در گفتوگویی با ایســنا نیز گفــت« :در دولت یازدهم
برای اولینبار دو نهاد نظارتی ،یعنی سازمان بازرسی و دیوان
محاسبات ،عملکرد مناطق آزاد را مورد بررسی قرار دادند .
یکــی از گرفتاریهای بزرگ مناطــق آزاد که هزینههای
آن را دولت یازدهــم پرداخت کرده اســت ،این بوده که
مناطق آزاد همانند جعبه ســیاه بودند و کسی به عملکرد و
مســائل آنها ورود نمیکرد و گزارشی در این رابطه وجود
نداشــت .بزرگترین خدمتی که دبیر شورای عالی مناطق
آزاد در دولت یازدهم انجام داد این بود که به دســتگاههای
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نظارتی اجــازه داد تا عملکرد مناطق آزاد را نظارت کند و به
صورت شفاف در این رابطه گزارش دهد .این موضوع حلقه
مفقوده مناطق آزاد بود که در چهار ســال گذشــته مدنظر
قرار گرفت ».وعده مدیرعامل در تسریع ساخت استادیوم
استاندارد کریکت ،خبر ورزشــی دیگری بود که در تیر ماه
اعالم شد .رشد 25درصدی تولید در سه ماهه نخست سال
 96و رشــد مواد اولیه وارد شــده به منطقه از خبرهای مهم
اقتصادی و امکانســنجی و جانمایی ســایتموزه منطقه از
خبرهای مهم فرهنگی تیرماه بود .
بیانیه سازمان درباره فســخ قراردادهای راکد که نشان
از پررنگشــدن روند نظارتها داشــت،نیز مورد توجه
فعاالن اقتصادی قرار گرفت  .براین  اساس،سازمان    8فقره
قرارداد واگذاری اراضی را  بــه دلیل عدم اجرای تعهدات
مندرج در قراردادهــای منعقده بر اســاس برنامه زمان
بندی فسخ کرد.
خبر دیگر تیر ماه،آموزشهــای مهارتی رایگان به بانوان
روســتای تیس بود که توسط  سرپرست دانشگاه بینالمللی
منطقه آزاد چابهار اعالم شــد .ارســان دژکام با اشاره به
اینکه یکی از اولویتهای کاری مرکــز آموزشهای آزاد
این دانشــگاه ارائه خدمــات آموزشــی  -مهارتی در بین
جوامع روستایی و شهرستان اســت ،افزود :برای  30نفر از
بانوان متقاضی شــغل و ارتقای شغلی بهویژه کارآفرینی در
زمینههای مختلف ،یک دوره آموزش یکماهه در رشــته
کامپیوتر زیر نظر اساتید مجرب در حال انجام است.

میزبانی از مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان

تجلیل از همکاران واحد روابط عمومی به مناسبت روز خبرنگار

مهمترین رخداد روزهای ابتدایی مرداد ،سفر
آیتاهلل سلیمانی ،نماینده ولیفقیه در استان
سیستان و بلوچســتان به چابهار بود .ایشان با
حضور در منطقه آزاد ،به بازدید از پروژههای بزرگ درحال
ســاخت پرداخت و در جریان روند ســاخت و سازها قرار
گرفت .کلنگزنی کارخانه تولید انواع ســنگ ساختمانی و
سخنرانی در جمع مدیران مجتمع پتروشیمی نگین مکران از
دیگر برنامههای ایشان در ســفر به منطقه آزاد چابهار بود  .
بعد از ظهر روز چهارم مرداد ،نخســتین جشــن گلریزان
چابهار برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و همچنین آغاز
به کار بنیاد خیریه «مهبان» توســط ســازمان منطقه آزاد
چابهار با حضور مقامات بلندپایه استان و شهرستان برگزار
شــد .مدیرعامل در این مراســم گفت« :ما در مسیر انجام
مأموریتهای اصلی مناطق آزاد هستیم و رشد بیش از هزار
درصدی تولید در چهار ســال گذشته ،توسعه شرکتهای
ســرمایهگذاری ،حرکــت از تجــارت به تولید ،توســعه
زیرســاختهای اساســی و بنیادین منطقه و ...نشانگر این
تالش اســت اما نیک میدانیم که اگر مشارکت ،همراهی و
توانمندســازی جوامع محلی در آن لحاظ نشــود ،همه این
حرکات محکوم به شکســت اســت ».کردی شرکتها و
صنایع درحالتوســعه چابهار را دارای مسئولیت اجتماعی
دانست و ادامه داد« :ســرمایهگذارانی که حضور فعالی در
منطقه دارند ،باید توجه کنند که مسئولیت اجتماعی فراتر از
برنامههای مقطعی و مرهمهای موقتی است و ایفای درست

این مسئولیت ،برنامهریزی و اقدام مؤثر میطلبد».
او افــزود« :توفیق پیدا کردیم در آغــاز دهه کرامت ،یک
بنیاد خیریه را بنیــان بگذاریم تا حرکات فردی و کمکهای
موردی و اقدامــات مقطعی ،به یک جریان کمکرســانی
و توانمندســازی با برنامــه و دائمی تبدیل شــود .ما امید
داریم بنیاد خیریه مهبان ،منشــأ خدمت به مردم بزرگوار و
وطندوست چابهار و جنوب اســتان سیستان و بلوچستان
بشود و بتوانیم قدمی در راه اهداف نظام که کاهش نابرابری
و توزیع عادالنهتر امکانات است ،برداریم ».نماینده ولیفقیه
در استان نیز در ســخنان کوتاهی ،ضمن تجلیل از اقدامات
اقتصادی و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد گفت« :اینکه ما
سرمایهگذاری کنیم ،قدمی ارزشــمند است .اینکه به کار
و تولید بپردازیم ،قدم واالیی اســت .اینکه ما بستر اشتغال
ایجاد کنیم باارزش اســت و بهعنوان جهاد قلمداد میشود
اما زمانی انگیزه ،اشــتغال دیگران است همراه با سود و یک
زمان انگیزه تنها سود اســت که وقتی سود کاهش پیدا کند،
به تعطیلی کشانده میشود که این حیات طیبه نیست .حیات
طیبه ،عمل صالح با اعتقاد راسخ میخواهد».
خبرهای دیگر حوزه اجتماعی ،تفاهم سازمان منطقه آزاد
با معاونت توســعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه
کشور برای نوسازی مدارس روســتای تیس بود که در پی
ســفر غیررســمی محمدرضا واعظمهدوی به منطقه آزاد،
مــورد موافقت طرفین قــرار گرفت( .گــزارش کامل این
تفاهم و تحوالت ناشی از آن در شماره پیش «سالم چابهار»
منعکس شــده است ).اعالم سیاســتهای جدید دانشگاه
بینالمللی منطقه آزاد هم نشــان از عزم جــدی برای ارتقا
دانش کاربردی در سطح شهرستان داشت؛ آنجا که اعالم
شد ایجاد رشتههای جدید و پذیرش دانشجو بر اساس نیاز
صنایع درحال اســتقرار صورت میگیرد و به عبارت دیگر،
دانشگاه بینالمللی ،عهدهدار تربیت نیروی انسانی متخصص
شده اســت تا نیاز کارخانجات متوسط و بزرگ سطح منطقه
را برطرف ســازد  .اما شــاید بتوان مهمترین رویداد میانه
تابســتان را اعالم ســرمایهگذاری  25میلیون دالری یک
شرکت هلندی در منطقه دانست .این سرمایهگذاری حاصل
همکاری یک شرکت خصوصی ثبتشــده در منطقه آزاد
چابهار و گروه دالســم ( )Dalsemکشور هلند و با موضوع
ســاخت گلخانه بود و طبق اعالم طرف ایرانی« ،فاز اول این
پروژه به مســاحت  20هکتار ظرف مدت  18ماه در پیکره
هفتم صنعتی به بهرهبرداری خواهد رسید».
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مرداد

برگزاری نخستین جشن گلریزان با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

اعالم آمادگی گروه هلندی دالسم ( )Dalsemبرای سرمایهگذاری  25میلیون دالری در منطقه
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بهرهبرداری از پروژههای عمرانی در هفته دولت

ماه سوم تابســتان همچون ماه اول آن با یک
خبر ورزشــی آغاز شــد؛ حمایت سازمان از
برگزاری اولین جشــنواره موجســواری در
ســواحل چابهار بــا اســتقبال غیرمنتظره اهالــی چابهار،
ورزشکاران و گردشــگران مواجه شد .انجمن موجسواری
کشــور که متولی فنی این جشنواره در ســاحل رمين بود ،با
برگزاری چند دوره آموزشی از جمله موجسواری مقدماتی و
حرفهای ،امداد و نجات دریایی موجسواران و مربیگری این
رشته ورزشی زیر نظر مربیان بینالمللی خانم و آقا ،بر غنای
برنامه افزود.
با آغاز نخســتین هفته دولت در دوره دوازدهم ،به رسم
هر ســاله ،مجموعهای از اقدامات عمرانــی و برنامههای
فرهنگی و اجتماعی ســازمان کلید خــورد .کلنگزنی یک
پاالیشــگاه کوچک ،آغــاز عملیات ســاخت دو مجموعه
پاییندستی پتروشــیمی ،آغاز ساخت  160واحد مسکونی
در قالب تعاونی مســکن فعاالن اقتصادی و آغاز ســاخت
تصفیهخانه فاضالب پیکره مسکونی به روش  BOTاز جمله
طرحهای ویژه هفته دولت بود که به گفته مسئوالن ذیربط،
بهرهبرداری از این طرحها بالغ بر هزار فرصت شغلی جدید
خلق میکند .در این هفته همچنین یک کارگاه طالســازی
با ســرمایهگذاری بخش خصوصی و یــک کارگاه تولیدی
نایلون و نایلکس با اعتبــار  16میلیارد ریال به بهرهبرداری
رسیدند .
در کنــار کلنگزنیهــا و بهرهبرداریهــا ،نمایشــگاه
توانمندیهای منطقه آزاد چابهار با شعار «تدبیر و امید برای
تولید و اشتغال» برگزار شــد .صنایع سنگین ،نیمهسنگین و
سبک ،به عالوه کارگاههای فرآوری محصوالت نیمهآماده،
آخرین دســتاوردهای خود را بــه بازدیدکنندگان عرضه
کردند اما آنچه بر اهمیت این نمایشــگاه افزود ،جلسات و
مذاکرات رسمی و غیررســمی در حاشیهاش بود که عمدتا
جذب ســرمایه ،انتقال تکنولوژی ،به اشتراکگذاشــتن
تجربیــات و بهرهگیری از توان شــرکتهای دانشبنیان
مستقر در مرکز رشد دانشگاه بینالمللی را دنبال میکرد .
برگزاری جشنواره فرهنگی – هنری مونسون در میان دو
عید قربان تا غدیر ،مذاکره با یک شــرکت فعال در زمینه
تولید انرژی از کشور پرتغال و ســفر ژنرال زلمی ویسا والی
قندهار از ظرفیتهای منطقه خبرهای دیگری بود که مورد
توجه رسانههای کشور قرار گرفت.
حمیداهلل بلیده ای ،معاون فنی و زیربنایی ســازمان  با ابراز
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خرســندی  از حضور والی قندهار و هیات همراه درچابهار
گفت :این رفت و آمدهای مســئوالن ایران و افغانستان به
توسعه روابط  2کشور دوست و همسایه منجر خواهد شد.
وی بیان کرد :مســئوالن استانی و کشوری نگاه ویژه ای به
توسعه زیرســاخت های چابهار دارند و بزودی طرح های
بزرگ نظیر راه آهــن چابهار -زاهدان ،انتقــال گاز ،طرح
توســعه بندر شهید بهشــتی و کارخانه های بزرگ فوالد و
پتروشیمی تکمیل و بهره برداری خواهند شد.
عضو هیات مدیره ســازمان منطقــه آزاد چابهار گفت:
ســازمان منطقه آزاد چابهار امکانات و زیرساخت ها را در
کمترین زمان برای ســرمایه گذاران فراهم می کند تا هیچ
نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
وی تصریح کرد :ثبت بیش از  160شــرکت افغانستانی
نشان دهنده تعامل باالی مدیران و مسئوالن منطقه آزاد با
سرمایه گذاران افغان است.
بلیده ای افزود :شــهرک های زیادی نظیر شهرک برنج،
خرما ،تجهیزات پزشکی ،شهرک شیالتی و پارک لجستیک
در منطقه آزاد تعریف شــده است و سرمایه گذاران کشور
افغانستان در هر زمینه ای که تمایل داشته باشند می توانند
سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تجاری را آغاز کنند.
امــا مهمترین خبر در ابعاد ملــی از مناطق آزاد ،انتصاب
دکتر مرتضی بانک به عنوان مشــاور رئیسجمهور و دبیر
شــورای عالی مناطق آزاد در دولــت دوازدهم بود .دکتر
بانک جانشین مهندس اکبر ترکان در این سمت شد.

آغاز ساخت تصفیهخانه فاضالب پیکره مسکونی

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

با تغییر دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد در
نیمه شــهریور ماه ،گمانهزنیهای رسانهای
درباره تغییر در ترکیب مدیران عامل مناطق
آزاد شــدت گرفت و در این میان ،برخی از رســانههای
بیهویت ،تسویه حســابهای شــخصی و جناحی را در
دستور کار قرار دادند .مدیریت منطقه آزاد چابهار نیز به
نوبه خود آماج حمالت گســترده قرار گرفــت و روزانه
چندین خبر با مضمون عزل او در چنین رسانههایی منتشر
میشــد با ایــن همــه ،موضعگیریهای دکتــر بانک و
معاونانش در دبیرخانه نشان داد دولت بر عهد خود پایبند
است .سفر مشاور رئیسجمهور به منطقه آزاد چابهار نیز
نشــان از حمایتهای شــورای عالــی مناطــق آزاد از
سیاستگذاریهای جدید داشت .دکتر بانک در این سفر
از طرحهــای تولیــدی ،عمرانی ،خدماتی و گردشــگری
بازدید کرد .او ضمن بازدید از سایت فوالد مکران و پروژه
پتروشیمی نگینمکران ،در نشستی با مدیران این دو طرح
بزرگ صنعتی شرکت کرد و در جریان دغدغههای آنان
قرار گرفت .دبیر شــواری عالی مناطــق آزاد همچنین از
کارخانههای آریــا پروفیل و روغنکشــی بحار تجارت،
دانشــگاه بینالمللی و مرکز علمی کاربردی منطقه ،سالن
ورزشــی ورنا ،کارگاه عروسکســازی و صنایع دســتی
روستای تیس ،مدرســه حضرت مریم (س) این روستا و
پروژه رویالصدف بازدید کــرد .کلنگزنی پروژه تولید
ماشــینآالت فلزی ،افتتاح کارگاه فرآوری برنج و افتتاح
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مهر

گشایش نخستین کارگاه آموزشی  -تولیدی صنایع دستی در روستای تیس

کارگاه چاپ و کیســهدوزی برنج نیز از دیگر برنامههای
ســفر بانک به چابهار بود .دبیر شــورای عالی مناطق آزاد
همچنین از بنادر شهید بهشتی و کالنتری نیز بازدید کرد.
مرتضی بانک تاکیــد کرد« :در ســازمان منطقه آزاد
چابهار ،پنج راهبــرد اصلی را دنبال میکنیــم ...ما برای
پیشــبرد هر یک از این راهبردهــا ،برنامههای ویژهای
داریم .یکی از اصلیتریــن اهداف ما تقویت اقتصاد محلی
و بهویژه کمک به افزایش اشــتغال بوده است .آمارها از
هدفگذاری درســت خبر میدهند و در شــش ماه اول
امسال با رشــد  45درصدی اشــتغال در منطقه روبهرو
بودهایم که میتوان آن را در کشور کمنظیر دانست».
مشــاور رئیسجمهور با اشــاره به عملکرد منطقه آزاد
چابهار در ســالهای اخیر ،گفت« :ما معتقدیم که منطقه
آزاد چابهــار با وجــود ظرفیتهای بســیاری که دارد
میتواند ســهم بزرگی در جذب ســرمایههای خارجی
داشته باشــد و ســهم خودش را در اتقای این شاخص به
خوبی ایفا کنــد .آنچه در گزارشها هم منعکس شــده
نشــان میدهد که در طول دولت دوازدهــم ،این منطقه
میزبان ســرمایهگذاران داخلی و خارجی بیشتری خواهد
بود و سهم بزرگتری از جذب سرمایه خارجی را به خود
اختصاص میدهد».
در این ماه ،مقالهای به قلم عبدالرحیم کردی در نشریات
مهم افغانستان منتشــر شد .این مقاله با عنوان «دهلینو -
چابهار -کابل؛ مثلث توســعه خاورمیانه» با اشاره به اراده
سه دولت برای گسترش روابط اقتصادی ،چابهار را نقطه
اتصال شبه قاره به کابل و آســیای میانه دانسته ،مزایای
ترانزیت از مســیر چابهار و امکانات و ظرفیتهای بندر
و منطقه آزاد را برشــمرده بود .بهرهبرداری از نخســتین
دفتــر نمایندگی قرنطینــه گیاهی مناطق آزاد کشــور با
حضور مســئوالن محلی باهدف پیشگیری از ورود آفات
نباتی ،گشــایش نخســتین کارگاه آموزشــی  -تولیدی
صنایع دســتی در روســتای تیس ،همایش آبنوردی و
شــنای آزاد کشــور ویژه جانبازان و معلولین به مناسبت
روز پارالمپیک ،برگــزاری دوره «طعم خوش ریاضی» با
هدف ارتقای مهارتهای دانشآموزان ،انتشار گزارش
عملکــرد منطقه آزادچابهــار در دولت تدبیــر و امید و
برگزاری کارگاه ارتقای کسبوکار در حوزه گردشگری،
دیگــر خبرهای مهم منطقه آزاد چابهار در نخســتین ماه
پاییز  96بود.
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دیدار با معاون نخستوزیر ازبکستان

در آبان ماه اعالم شد منطقه آزاد چابهار شريک
لجستيک ازبکستان ميشــود .در ديدار عليشير
ســلطاناف ،معاون نخســتوزير ازبکستان و
عبدالرحيم کردي ،رئيس هيأتمديره و مديرعامل ســازمان
منطقهآزادچابهار،برگسترشهمکاريهاياقتصاديبهويژهدر
حوزه حملونقل و ترانزيت ،تأکيد شد .در ابتداي اين ديدار که به
درخواست طرف ازبک صورت گرفت ،مديرعامل منطقه آزاد
چابهار گفت« :توسعه زيرساختهاي منطقه آزاد و بندر چابهار
بهعنوان يکيازمگاپروژههايدولتدکترروحانيسرعتگرفته
است ».کردي ضمن دعوت از مقامات جمهوري ازبکستان براي
بازديد از امکانات منطقــه آزاد چابهار ،گفت« :فرصت را مغتنم
ميشمارموازشــرکتهايفعالدرحوزهحملونقلازبکستان
براي پيوستن به کنسرسيوم لجســتيک بينالمللي که با حضور
شرکتهايخصوصيعمان،ايرانوچابهارتشکيلشده،دعوت
بهعملميآورم».معاوننخستوزيرجمهوريازبکستانضمن
تشکر از مقامات جمهوري اسالمي ایران براي زمينهسازي اين
ديدار ،گفت« :هنگام عزيمت به ايران ،آقاي نخستوزير تأکيد
کردند اين سفر بايد حتما نتايج روشن و دستاوردهاي ملموسی
داشــته باشــد و من اميدوارم حاصل اين نشست براي طرفين
سودمندباشد».عليشيرسلطانافادامهداد«:يکيازبزرگترين
مشــکالت جمهوري ازبکســتان ،اين اســت که نه خود و نه
همسايگانش به آبهاي آزاد دسترسي ندارند و همين مشکل،
هزينههايحملونقلدرکشورمارابهشدتافزايشدادهاست».
او ضمن دعــوت از مدیران منطقه آزاد چابهــار برای بازدید از
سمرقند و بخارا ،خواستار تشــکیل یک کارگروه عملیاتی برای
بررسی زمینههای مشــترک همکاری شد که با موافقت طرف
ایرانی،دوهیاتنمایندگانخودبرایحضوردراینکارگروهرابه
یکدیگرمعرفیکردند.
در روزهای میانی آبان ،خبر یک موفقیت در حوزه شــیالت،
خوشحالی صیادان را در پی داشــت؛ بر اساس این خبر ،برای
نخستینباریکشــرکتخصوصیبانوآوریوبهرهگیریاز
علم نوین موفق شــد  5هزار قطعه بچه ماهی را در قفسهای
تعبیهشده در دریا به وزنرســانی کند .قفسهای مذکور در
خلیج چابهار و اسکله صیادی تیس مستقر بودند .اینگونه به
وزنرســانی بچه ماهی معموالً در خشکی و تأسیسات خاص
صورت میگیرد ولی شــرکت آگســام با همکاری مشاور
فرانسوی خود برای نخستین بار در ایران به وزنرسانی را در
دریاانجامداد .
میزبانی از اجالس جهانی موزههای آســیا و اقیانوسیه (ایکوم
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آســپک)ازرویدادهایمهممیانهپاییزبود .ایناجالسشاهدحضور چهرههای مشهور داخلی و خارجی فعال در حوزه میراث
فرهنگی ،از جمله استاد محیططباطبایی وسیدمحمد بهشتی بود
ودرحاشــیهآنازماکتمجموعهموزههایمنطقهآزادچابهار
رونماییشد .اتفاقمهمدیگر،رسیدننخستینمحمولهترانزیتی
 4800کانتینری حــاوی گندم اهدایی دولت هندوســتان به
افغانستان به سواحل چابهار بود .این محموله که از مبدأ کاندالی
هندوستانتوسطکشتیرانیجمهوریاسالمیبارگیریشدهبود،
رسما مسیر ترانزیتی کاندال-چابهار-دوقارون را عملیاتی کرد .
به بیان دیگر ،با حمل این محموله ،توافقنامه چابهار میان ایران،
هند و افغانستان ،اجرایی شد  .برای ساکنان تنها روستای منطقه،
افتتاحخانهتوسعهتیسبامشارکتبانکقرضالحسنهرسالت،
اتفاقی خوشــایند بود .طبق برنامهریزیهــای صورتگرفته،
خانه توســعه تیس با هدف رقــمزدن الگوی اشــتغال پایدار،
توانمندسازی جوامع محلی ،کمک به توسعه و آبادانی روستایی،
تقویتجاذبههاومنابعگردشگریبهویژهدرحوزهصنایعدستی،
ایجادفضایمناسببرایحضورهنرمندانعرصهصنایعدستی،
اشتغالزایی به ویژه برای بانوان به عنوان نیمی از پیکره جمعیتی
روستا ،کاهش وابستگی خانوارهای کمبضاعت به دستگاههای
حمایتی ،معرفی فرهنگ و هنر بلوچستان به گردشگران داخلی و
خارجی،تبلیغ،اطالعرسانیوبازاریابیبرایمحصوالتتولیدی،
ســاماندهی فعالیتهای مربوط به صنایع دســتی و میراث
فرهنگی،شناساییاستعدادهاوظرفیتهایروستادرزمینههای
مختلف ،ایجاد نمایشــگاه و محل عرضه مســتقیم محصوالت
صنایعدستی،ایجادمزیتهایرقابتی،برندسازیبرایروستای
تیس به عنوان روســتای شــاخص و موفق گردشگری ،جذب
و ماندگاری گردشگران ورودی به روســتا و بسترسازی برای
فعالیت سمنهای حوزه گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد .
(گزارش کاملتحوالتتیسدرشــمارهیکسالم چابهاردرج
شدهاست)
در آبانماه ایــن رویدادها نیز مورد توجه رســانهها قرار
گرفت :برگزاری نخستین استارتاپویکند ،برگزاری نشست
تخصصیمبارزهباپولشوییدرمناطقآزاد،برگزارینخستین
جلسه ستاد تسهیالت ســفر ،اعزام تیم ملی کریکت زیر  19
سال به مسابقات جهانی مالزی با حمایت مالی سازمان ،دیدار
مدیرعاملسازمانباسفیرنوروژدرتهران،حضورمدیرعامل
در نمایشگاه مطبوعات و تقدیر از فعالیتهای اصحاب رسانه
و حضور در نمایشگاه فرصتهای ســرمایهگذاری ایران در
جزیرهکیش.

بهرهبرداری از کارخانه ورق و فوم آریا مَکُّ ران

در آخریــن ماه پاییز ،اســتان سیســتان و
بلوچســتان میزبــان حســن روحانی بود .
رئیسجمهور در نخستین سفر استانی خود
در دولت دوازدهــم ،در جمع مردم زابل و زاهدان حاضر
شد و در آخرین مرحله از ســفر ،با حضور در چابهار ،فاز
اول طرح توســعه بندر شهید بهشــتی را افتتاح کرد .این
مراســم در جمع مدیران کشوری و استانی و میهمانانی از
 ۱۷کشــور جهان برگزار شد .دکتر روحانی پس از افتتاح
بندر ،به ســالن همایشهای منطقه آزاد چابهار رفت و در
جمع حضار گفت« :چابهار نقطه درخشان در منطقه بندر
و ساحلی است که میتواند ملتهای منطقه را هر چه بهتر
و بیشتر به یکدیگر متصل کرده و منافع مشترک را برای
کشورهای منطقه تعریف کند ».روحانی افزود« :اهمیت
چابهار به واســطه امنیت و وحدتی است که توسط مردم
استان سیســتان و بلوچستان به وجود آمده و این در سایه
همبستگی قومی و مذهبی حاصل شده است».
رئیسجمهور ترانزیت را یکی از مســیرهای اصلی اتحاد
و ارتبــاط ملتهای منطقه با هم دانســت و گفت« :اولین
گام در راســتای اتصال همسایگان شــرقی و کشورهای
آفریقایی از طریــق جنوب ایران به آســیای مرکزی و
اروپای شــرقی این بود که بندر چابهــار ظرفیت الزم را
برای تردد بار و مســافر پیدا کند و امروز این اتفاق افتاده
و ظرفیت این بنــدر از  2/5میلیون تن بــه  8/5میلیون
تن افزایش یافته اســت».دکتر روحانی با اشاره به لزوم

پیگیری مســئوالن برای تکمیل و افتتــاح فازهای بعدی
این بندر و اتصال آن از طریق جاده و ریل به کشــورهای
منطقــه ،گفت« :جاده اصلی چابهار بــه زاهدان باید ابتدا
ترمیــم و پــس از آن تبدیل به بزرگراه شــود .همچنین
باید چابهار نیز به شــبکه ریلی سراســری کشور متصل
شود».
دو روز پیــش از ســفر رئیسجمهور به اســتان ،دبیر
شــورای عالی مناطــق آزاد برای دومین بــار به منطقه
آزاد چابهار ســفر کرد .او در این ســفر در جمع مدیران
ســازمان و همچنین فعاالن اقتصادی منطقه ســخنرانی
کرد .یکی از مهمترین فرازهای ســخنان دکتر بانک در
جمع فعاالن اقتصادی ،تاکید بر شــفافیت و قانونمندی
مناطق آزاد بود .او گفت« :قرار نیســت در مناطق آزاد
هیچ ضابطه و مقرراتی وجود نداشته باشد بلکه قرار است
بخشی از قوانین جاری در سرزمین اصلی ،در مناطق آزاد
تسهیل شــود تا ســرمایهگذاران بتوانند در این مناطق
فعالیــت کنند و معافیتهای مالیاتی  20ســاله از جمله
همین تسهیالت اســت ».بهرهبرداری از کارخانه ورق
و فــوم آریا َمکُّران با ســرمایهگذاری بخش خصوصی و
آغاز به کار باســکولهای الکترونیکی  60تنی در بندر از
خبرهای مهم حوزه اقتصاد بود .کلنگ مدرسهای دارای  
12کالس در روســتای تیس هم در این ماه به زمین زده
شد .
اعضای شــورای راهبردی روابط خارجــی و اعضای
کمیسیون شــوراهای مجلس نیز در ســفرهای جداگانه
بــه منطقه ،در جریــان روند امور ،مشــکالت موجود و
اســتراتژیهای رفع محدودیتها قــرار گرفتند .کمال
خرازی ،رییس شــورای راهبردی روابــط خارجی دفتر
مقــام معظم رهبــری ،پــس از بازدیــد از منطقه آزاد
و بندر ،در جلســه شــورای اداری شهرســتان چابهار
گفت« :اســتفاده از ظرفیتهــای بندر چابهــار یکی از
آرمانهای رهبر انقالب اســت ».خرازی افزود« :علت
ســفر من به چابهار بعد بینالمللی مســائل توســعهای
این منطقه بود که با شــورای راهبــردی روابط خارجی
ارتباط داشت و خواســتیم از نزدیک در جریان نیازهای
منطقه ،ناهماهنگیها ،مشــکالت و چالشها قرار بگیریم
تــا بتوانیم راهبــردی را تهیــه و خدمت مقــام معظم
رهبری ارســال کنیم تا ایشان دســتورات الزم را صادر
کنند».
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مجله داخلی

آغاز ساخت بزرگترین هتل جنوب شرق کشور

مهمترین رویداد آغازین ماه فصل پایانی ســال
 ،1396صدور موافقت اصولــی و ثبت ایرالین
«آساجت» در سازمان هواپیمایی کشوری بود .
آساجت شرکتی خصوصی است که با حمایت سازمان منطقه
آزاد چابهار تاســیس شــده و چابهار را بهعنوان دومین مرکز
فعالیت خود به ثبت رسانده است .اهمیت تاسیس این ایرالین،
آنجاست که میتواند سرعت توســعه فرهنگی و اقتصادی
منطقهراافزونکند .نخستینمزیتایجادایرالینیبهمرکزیت
چابهار ،کوتاهکــردن فاصله منطقه تا مراکز جمعیتی اســت .
کوتاهشــدنفاصلهبهمعنایآسانشدنسفربهمنطقهاستو
افزایش سفر ،مسیر سرمایههای انسانی و مالی را هموار میکند .
از دیگر مزیتهای عملیاتیشدن آساجت ،کاهش هزینههای
سفربهمنطقهاستکههموارهبهعنوانیکیازبزرگترینموانع
توسعه گردشگری کرانه شــرقی سواحل مکران شناخته شده
است .طبق  اخباربهدستآمده،مذاکراتبرایخریدسهفروند
هواپیمابهمراحلنهایینزدیکمیشودودرفصلبهار،نخستین
سفرآساجتثبتمیشود .دربرنامهریزیهایصورتگرفته،
فرودگاه چابهار مرکز پروازهای منطقهای آساجت به مقاصد
داخلیوخارجیخواهدبود .درگاماولشهرهایمشهد،شیرازو
بندرعباس و در گام بعد مســقط ،ابوظبی ،دبی ،کراچی ،کابل و
دهلینــو به عنوان مقاصــد پروازی آســاجت هدفگذاری
شدهاند   .
یکی از خبرهای پربازتاب منطقه در دی ماه ،رونمایی از طرح
دهکده المپیک و اعالم آغاز عملیات اجرایی فاز نخســت آن
بود .طبق اخبار منتشره شده ،در فاز اول ،آمادهسازی و ساخت
زمین کریکت به عنوان اولویت نخست معرفی و مشاور طرح
موظف شد ظرف یک ماه نسبت به آمادهسازی اسناد مناقصه
و نقشــههای اجرایی زمین کریکت اقدام کند .این خبر ،بعد از
برگزاری نشست نقد و بررسی طرح مطالعات احداث دهکده
المپیک در شورای اداری ســازمان ،روی خروجی رسانههای
سراســریقرارگرفت .طبقطرحتهیهشده،درنهایتدهکده
المپیک منطقه آزاد ،یک اســتادیوم فوتبال ،یک اســتادیوم
کریکت ،یک زمین تمرینی فوتبــال ،دو زمین تنیس ،دو زمین
والیبال ،دو زمین بســکتبال ،زمینهای ماســهای مخصوص
ورزشهای ساحلی ،زمین مینیگلف ،پیست کارتینگ ،پیست
دوچرخهسواری ،ســالن ورزشهای آبی ،چند استخر و سالن
ورزشهای رزمی را در خود جای میدهد.
مهمترین خبر عمرانــی دیماه ،کلنگزنی بزرگترین هتل
جنوب شرق کشور بود که با حضور نماینده ولی فقیه در استان
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و جمعی از مدیران شهرســتان برگزار شــد .هتل «سدس» با
زیربنای 102هزارمترمربعدر 2بلوک Aو Bباسرمایهگذاری
 400میلیارد تومانی کنسرسیومی متشکل از سرمایهگذاران
بخشخصوصیایرانوســرمایهگذارانعمانیساختهخواهد
شد .آیتا ...سلیمانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی این هتل،
در سخنانی گفت« :جا دارد از همه ســرمایهگذاران باالخص
سرمایهگذار این پروژه در منطقه آزاد چابهار قدردانی کنم چرا
کهدریکنقطهمهمواستراتژیکسرمایهگذاریکردهاند .مقام
معظم رهبری نیز از چابهار ،بهعنوان دروازه اقتصادی کشور یاد
کردهاندواینتعبیرهماهمیتمنطقهرانشانمیدهد .استانما
با  180هزار کیلومتر مساحت ،بزرگترین استان کشور است
و بیشترین ظرفیتهای گردشــگری را دارد اما از این ظرفیت
تاکنون اســتفاده بهینهنشده است .برای استانی که 2میلیون و
 700هزار نفر جمعیت دارد ،باید برنامهریزی مدونی صورت
بگیرد ».او به آغاز ســاخت هتل بینالمللی سدس اشاره کرد و
گفت« :امروز شاهد آن بودیم که یک زمین بالاستفاده ،تبدیل
به بستری برای اجرای پروژهای عمرانی ،تفریحی و گردشگری
برای استان و کشــور میشــود .این الگو را باید در همه استان
پیادهســازیکنیمتامحرومیتراازبیــنببریم».عبدالرحیم
کردی نیز در سخنانی ،با اشاره به اینکه در دهه آینده ،سواحل
مکران جزء چند هدف اصلی گردشگری کشور خواهد بود ،از
تالشهای ســازمان منطقه آزاد برای تکمیل زیرساختهای
این حوزه خبر داد و گفت« :این نوید را به سرمایهگذاران حوزه
گردشــگری میدهم که تا پایان ســال  ،96حداقل  80بسته
سرمایهگذاریدرحوزهگردشگریبامطالعاتفنیواقتصادی 
کامالشفاف،آمادهوعرضهخواهدشد».
ازدیگرخبرهایاینماهسفرعبدالرحیمکردیبههندوستان
بود  .وی در نشســت مشــترک با رئیس اتاقهای بازرگانی
هند (آســوچام) ضمن بحث و گفتگو در مورد سرمایهگذاری
شرکتهای هندی در چابهار ،ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه
رابهآنانمعرفیکرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهاردر حاشیه این نشست
گفت « :امیدواریم که این نشست مشترک به تبادل تجربیات
مفید برای بهبود روابط تجاری و اقتصادی دو کشور بینجامد و
شاهد ســرعت گرفتن صاحبان هندی سرمایه و تکنولوژی در
چابهارباشیم» .
کردی در این نشست به معرفی مشوقهای سرمایهگذاری
درصنایعانرژیبربهخصوصمتالوژی،حملونقلوترانزیتو
صنایعهایتکپرداخت .

بهرهبرداری از  6واحد تولیدی در دهه فجر

 200هکتار از اراضی صنعتی جهت احداث صنایع کوچک
و اشتغالزا کلنگزنی شد .واحدهای تولیدی صندل زنانه،
درب و پنجــره ، UPVCکارگاه بســتهبندی مواد غذایی،
شکر و شــکالت ،تولیدی محصوالت پالستیکی ،تولیدی
آبنبات و شــکالت و تولیــدی محصوالت آرایشــی و
بهداشــتی  6پروژهای بودند که مــورد بهرهبرداری قرار
گرفتند.
مراسم تجلیل از شهدای نفتکش سانچی در میدان ورنا
نیز از برنامههای مهم ماه دوم زمستان بود .در این آیین که
با حضور خانم فرشــچی ،معاون رئیس سازمان حفاظت از
محیطزیســت و اعضای هیاتمدیره سازمان برگزار شد،
 33نهال به یاد شهدای سانچی غرس شد.
انتشــار فراخوان ایدههای برتر کسب و کار و کارآفرینی،
نشســت صمیمی مدیرعامــل با نخبگان و جوانان شــهر
چابهار ،برگزاری نشســت بررسی «مطالعات ساماندهی
اراضی شــرق خلیج چابهار» ،حضور سازمان در یازدهمین
نمایشگاه بینالمللی گردشــگری و صنایع وابسته تهران،
حضور سازمان در بیســتمین جشنواره گردشگری مسقط،
برگزاری کارگاه توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد در
حوزه اعتیاد ،اعالم ایجاد خانه جوان در منطقه آزاد ،تقدیر
مدیرکل پیشــگیریهای وضعی معاونــت اجتماعی قوه
قضائیه از اقدامات سازمان ،برگزاری ششمین همایش ملی
و اولین همایش بینالمللی ساحلپیمایی و مریخنوردی در
سواحل چابهار و آغاز تولید فیلم سینمایی «بیگاه» از دیگر
خبرهای بهمنماه بــود .اما چابهار با چند رخداد ملی نیز در
صدر اخبار رســانهها فرار گرفت ،از جمله هنگامی که وزیر
راه و ترابری اعالم کرد در مذاکره با مقامات هندوســتان،
ســاخت فرودگاه بینالمللــی چابهار را بهعنــوان یکی از
مهمترین پروژههای ترانزیتی شرق کشور به آنان پیشنهاد
کرده اســت .رئیسجمهور نیز در همایش طرح نوسازی
ناوگان حملونقل ،به مزیتهای کشــور در حوزه ترانزیت
اشاره کرد و در ضمن از چابهار نیز نامی به میان آورد .دکتر
روحانی در این همایــش گفت« :راهآهن چابهار به زاهدان،
پس از اتصال به شــبکه سراســری به یک شاهراه بزرگ
بینالمللی تبدیل میشود ».انتشار چند مقاله درباره اهمیت
بندر و منطقه آزاد در نشــریات اقتصادی معتبر جهانی نیز
از اهمیــت روزافزون این منطقه بــرای ناظران جهان خبر
میداد .بهمنماه با خبر ســفر تاریخــی رئیسجمهور به
هندوستان پایان یافت.
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بهمن

در آغازین روزهای این ماه اعالم شد عملیات
احداث فاز اول پایانههای پتروشیمی «مجتمع
نگین مکران» برای صــادرات محصول در
بندر چابهار آغاز میشــود .عبدالرحیم کردی نیز در یک
مصاحبه اعــام کرد« :فــاز اول مجتمع فــوالد مکران با
ظرفیت تولید ســاالنه  2میلیون تن فوالد در ســال آینده
بهبهرهبرداری میرسد ».این دو خبر به معنای نزدیکشدن
زمانی است که بندر و منطقه آزاد چابهار ،نقشهای خود در
اقتصاد ملی را به شــکل جدی ایفا کنند  .در هفته اول بهمن
انتشــار گزارشــی درباره توانایی منطقــه آزاد در تولید و
فرآوری برنــج و به عبارت دیگر تامین نیاز کشــور مورد
توجه رســانهها قرار گرفت .همچنین اعالم شــد شهرک
تخصصی برنج منطقه آزاد بــا فعالیت  14کارخانه تولید و
فــرآوری ایــن محصــول پرمصــرف ،آمــاده جذب
ســرمایهگذاران داخلی و خارجی اســت .این  14کارخانه
بیش از  340شغل مســتقیم نیز ایجاد کردهاند و عالوه بر
ایــن 300 ،نفر از زنان سرپرســت خانوار بــرای دوخت
کیسههای برنج مشغول به فعالیت شدهاند.
در ایام خجسته سیونهمین فجر انقالب نیز ،برنامههای
متنوعی در منطقه برگزار شد .در نخستین روز از دهه فجر،
مدیرعامل ،معاونین و کارشناسان ســازمان ،با حضور در
گلزار شهدای گمنام در مسجد پیامبر اعظم(ص) با نثارگل
به مقام شــامخ شــهدا ادای احترام کرده و با آرمانهای
انقالب و امام راحل تجدید میثاق کردند .دیدار مدیران با
خانواده شهدا ،برگزاری جشن انقالب در مدرسه روستای
تیس و برپایی نمایشــگاه انقالب اسالمی در قاب جراید از
دیگر برنامههای ســازمان در دهه فجر بــود .در این ایام
همچنین  10پــروژه عمرانی و تولیدی بــا اعتباری بالغبر
 444میلیارد ریال و میزان اشتغالزایی  154نفر کلنگزنی
شــد یا مورد بهرهبرداری قرار گرفت .کلنگزنی  4پروژه
عمرانی ،رفاهی و ورزشــی و بهرهبرداری از  6واحد تولیدی
طی مراســمی در پیکره هفتم صنعتی منطقه برگزار شــد .
احداث واحد آزمایشــگاه ژنتیــک مولکولی و محصوالت
تراریخته ،شرکت آزمون پردازه لیپار با اعتبار  12میلیارد
ریال و اشــتغالزایی  26نفر ،آغاز عملیات اجرایی مجتمع
اقامتی و ورزشــی شــرکت نگین خاورمیانه با اعتبار 124
میلیارد ریال و اشــتغالزایی  25نفر ،احــداث واحد تولید
کنستانتره کرومیت در شرکت پارس آلیاژ مکران با اعتبار
 230میلیارد ریال و اشــتغالزایی  30نفر و آمادهســازی
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مجله داخلی

آغاز عملیات آبرسانی به روستای تاریخی تیس

درماهپایانیســال،دومیــنهمایشبینالمللی
معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری و توسعه
پایدار در سواحل مکران با سخنرانی معاون اول
رئیسجمهور و با شرکت وزیر دفاع ،دبیر شورای عالی مناطق
آزاد،جمعیازاستانداران،مدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهار
و جمعی از مدیران کشوری و مقامات لشکری در تهران و چابهار
برگزار شد .پیگیری سیاستها و اهداف کالن کشور در توسعه
اینسواحل،معرفیظرفیتهای منطقهوجذبسرمایهگذاران
داخلی و خارجی از اهداف این همایش عنوانشــده بود .اسحاق
جهانگیری در این همایش گفت« :در طرح توســعه ســواحل
مکران ،نقاطی به عنوان کانون توسعه انتخاب شدهاند که چابهار
و جاسک از جمله این نقاط است و خوشبختانه زیربناهای بندر
چابهارکهازگذشتهایجادشدهبوددرسالهایاخیرتکمیلشده
و سال گذشته ظرفیت ترانزیت بندر چابهار به  8/5میلیون تن
افزایش یافته اســت ».او با اشــاره به توافق ســه جانبه ایران،
افغانســتان و هند ،گفت« :در همین راســتا میتوان همکاری و
توافقاتیباکشــورهایدیگــرنیزانجامدادوکشــورهاییکه
درآسیایمیانهوسایرکشورهاییکهبهآبهایآزاددسترسی
ندارندمیتواننددراینطرحهامشارکتکنندواقتصادهایمان
رابهیکدیگرمتصلکنیم».جهانگیریباتاکیدبراینکهعالوهبر
توسعه بنادر نیازمند اتصال خطوط ریلی با کشورهای همسایه
هســتیم ،افزود« :خوشــبختانه در حال حاضر ایــران با اکثر
کشورهای آسیای مرکزی خط ریلی دارد و باید تالش کنیم که
ســواحل مکران از طریق راه آهن به زاهدان و سپس به مشهد
متصل شــود ».معاون اول رئیسجمهور از حمایت دولت برای
اســتقرار صنایع مختلف در ســواحل مکران خبر داد و گفت:
«دولت از شرکتهای ســرمایهگذار داخلی و خارجی به طور
جدی حمایت میکند و از آنان دعوت میکند که در ســواحل
مکرانحضوروسرمایهگذاریداشتهباشند».درادامه،پنلهای
تخصصیدرسالنهمایشهایبرجمیالدبرگزارشد .یکیازاین
پنلها ،مربوط به فرصتهای ســرمایهگذاری در منطقه آزاد
چابهار بود که توسط مدیرعامل سازمان ارائه شد .همچنین در
حاشیهاینهمایش،تفاهمنامههمکاریمیانسازمانمنطقهآزاد
چابهار و منطقه آزاد بیشــکک قرقیزستان با موضوع ترانزیت،
حملونقل،لجستیکوگردشگریبهامضایعبدالرحیمکردی
واسماعیلوویچرسید .
اماخبرمهمدیگراینبودکه؛نزدیکشدنبهتعطیالتپایان
سال ،بخش عمده فعالیتهای ســتاد خدمات سفر سازمان،
به ارتقای سطح خدمات معطوف شــد .یکی از این فعالیتها،
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برگزاریجلساتفشردهدرکارگروههایمتعددستادباهدف
دســتیافتنبهنتایجملموسبود .برگزاریدورهآموزشــی
راهنمایاندفاتراطالعرسانی،تورگردانهایمحلیورانندگان
وسایل نقلیه گردشگری چابهار نیز از فعالیتهای دیگر ستاد
بود .تمهید مکانهای کمپینگ ،توســعه پارکینگها ،بهبود
خدمات شــهری و برنامهریزی برای برگزاری جشــنهای
روزانهوشبانهازایامنوروزدرستادبهتصویبرسید.
نشست مدیرعامل ســازمان با خبرنگاران ،پوشش نسبتا
گستردهای در رســانهها داشــت .دکتر کردی در پاسخ به
پرسشــی در مورد ســرمایهگذاری در منطقــه ،گفت« :در
سالجاری  ۹۰۰درخواست سرمایهگذاری ثبت شد که ۳۱۶
موردآندرکمیســیوناقتصادیمصوبشدهوازاینتعداد،
 ۴۶طرح به مرحله قرارداد رسیده که ارزش سرمایهگذاری
اظهار شــده آنها بالغ بر ۴۲هزار و ۸۱۷میلیارد ریال است و
پیشبینی اشتغالزایی این طرحها بیش از  ۳۱۷۰نفر خواهد
بود .همچنین بهدلیــل راهاندازی و آغاز به کار بندر شــهید
بهشتی در سال ،۹۶در حوزه صادرات مجدد ،شاهد رشد۱۳۳
درصدی در منطقه آزاد چابهار بودیم ».او به راهاندازی اولین
پرتال سرمایهگذاری در منطقه اشاره کرد و افزود« :توانستیم
مدت زمان الزم برای ثبت شرکتها را در منطقه آزاد چابهار
ازحــدودیکماهبهدوروزکاهشدهیمکهاینموضوعبرای
ســرمایهگذاران داخلی و خارجی از اهمیــت فوقالعادهای
برخوردار است و ما توانستیم به تسهیل شرایط کسبوکار با
سرعت در صدور مجوزها نزدیک شویم ».او تاکید کرد« :یکی
از مباحث مورد توجه منطقه توجه به تولید است و اکنون۱۱۷
واحد فعال تولیدی در منطقه داریم که در ســال  ۹۶واردات
مواد اولیه آنها ۶برابر شده است .همچنین قراردادهای بسته
شده برای آغاز بهکار واحدهای جدید اثرات بسیار باالیی در
حجمتولیدونیزاشتغالزاییمنطقهخواهدداشت».
در روزهای پایان ســال ،دبیر شــورای عالی مناطق آزاد از
تصویب الحاق بندر شــهید بهشتی به ســازمان منطقه آزاد
چابهار در کارگروه زیرمجموعه این شورا خبر داد .او ادامه داد:
«امیدواریم به زودی این مصوبه در صحن شورای عالی مناطق
آزادنیزمطرحوتصویبشودودرادامهتفاهمنامهایباسازمان
بنادر و دریانوردی در خصوص بهرهبــرداری از این دو بندر
خواهیم داشت که بر این اساس سازمان بنادر نقش حاکمیتی
خود در بنادر شهید بهشتی و کالنتری را بر عهده میگیرد ولی
مالکیتایندوبندربهمنطقهآزادچابهارواگذارشــدهوبنادر
میتوانندازمزایایقانونیمناطقآزادبهرهببرند».

