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سردبیر

دولت  همراه  بهترین  می تواند  که  داده  نشان  گذشته  دهه  چند  طی  در  خصوصی  بخش 
در حوزه های مختلف باشد و هرکجا که دولت ها عینک بدبینی به بخش خصوصی را از 
فرهنگی  و  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  را  اعتماد  این  ثمره  برداشته اند،  چشمان شان 

دیده اند.
متاسفانه علی رغم شعارهای بسیار خوش رنگ و لعابی که در خصوص حمایت و مشارکت 
از بخش خصوصی در ساختارهای کالن تصمیم گیری و اجرایی کشور از سوی مسئولین 

به گوش می رسد، اما در عمل شاهد این مشارکت در حد قابل قبول نیستیم.
شاید در سطح کالن تصمیم سازی، هنوز اعتقادی به بخش خصوصی وجود ندارد و اگر هم 

هست بسیار ضعیف و یکجانبه و به نفع دولت است تا بخش خصوصی.
در  و  است  دولتی  نگاه  با  مسئولین  تصمیم های  برپایه  کشور  کلی  سیاست های  متاسفانه 
با مشکالت بسیار زیادی در رفع موانع و  اقتصادی  فعالین  عمل تشکل ها و سندیکاهای 
مشکالت اعضای خود در میان انبوهی از قوانین دست و پاگیر دولتی گیر افتاده اند و عمال 

توان هیچ کاری ندارند.
شاید مناطق آزاد به عنوان یک بخش اقتصادی و فعال کشور تا حدودی بیشتر از مابقی 
بدنه دولت، در حوزه های مختلف از بخش خصوصی بهره برده و نتیجه قابل قبولی از این 
اعتماد خود گرفته است. بی شک تقویت این رویکرد در مناطق آزاد می تواند باعث رونق 
بیشتر فعالیت اقتصادی، تجاری و همچنین درگیری کمتر برای سازمان های مناطق آزاد 

کشور شود.
در هفته گذشته شاهد افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک با مشارکت جامعه فعالین قشم 
در این منطقه آزاد بودیم که نشان از تغییر رویکرد و اعتماد به بخش خصوصی در جهت 
این دست  امیدواریم که  و  دارد  آزاد قشم  در منطقه  اقتصادی  فعالین  فعالیت های  تسریع 

اتفاقات را در مناطق آزاد دیگر هم شاهد باشیم.
اگر  و  است  دولتی  بخش  از  چاالک تر  هم  و  توانمندتر  هم  خصوصی،  بخش  بی شک 
حوزه  کالن  تصمیم گیری های  اجرای  مرحله  که  برسند  باور  این  به  کشور  تصمیم سازان 
اقتصاد را بدون نگاه منفی به بخش خصوصی واگذار کنند، در کوتاه مدت ثمره این اعتماد 

را خواهند دید.
با نگاهی به کشورهای همسایه که در کمتر از دو دهه پیشرفت چشمگیری در حوزه های 
این حقیقت می رسیم که  به  داشته اند  و گردشگری  ترانزیت  اقتصادی،  از جمله  مختلف 
در  بخش خصوصی  به  امور  واسپاری  و  تعامل  جز  راهکاری  این کشورها  سازان  تصمیم 
در  را  اعتماد خود  نتیجه  رو  این  از  و  نداشته  فعالیت های خود  به  جهت سرعت بخشیدن 

خصوص مشارکت بخش خصوصی به عینه دیده اند. 
شاید وقت آن است که از این پتانسیل بسیار بزرگ که با بی مهری و نادیده گرفته شدن، 
روزبه روز تحلیل خواهد رفت، در حوزه تقویت پایه های اجرایی در کشور خصوصا در مناطق 

آزاد بیش از پیش بهره ببریم.
آزاد  از جانب دبیرخانه شورایعالی مناطق  اقتصادی  با فعالین  ثابت  شاید برگزاری جلسات 
و  دیدگاه ها  کنار  در  آزاد  مناطق  واقعی  سرمایه های  این  و مشکالت  دغدغه ها  شنیدن  و 
نظراتی که فعالین اقتصادی در این مناطق دارند، می تواند راهگشای خیلی از مشکالت در 
از حیث جذب سرمایه گذاری، مشارکت  آزاد کشور  مناطق  اجرای سازمان های  حوزه های 
در ایجاد زیرساخت ها، واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک کردن بدنه عریض و 
این  نگاه خود در مقابل  تغییری کوچک در  اگر  باشد که  آزاد  طویل سازمان های مناطق 
سازندگان واقعی مناطق آزاد کشور داشته باشیم و به جای نگاهی غریبانه، دست دوستی 
کنیم،  دراز  آزاد  مناطق  سازمان های  و  فعالین  بین  مشترک  منافع  تعریف  با  همکاری  و 
در  مختلف  بحران های  از  برون رفت  خصوص  در  واقعی  و  عملیاتی  راهکارهای  می توان 

مناطق آزاد را یافت.
باید این باور را در خود تقویت کنیم که ما نیاز به وجود فعالین اقتصادی داریم، نه آنها به 
ناخواسته در  یا  از مشکالتی که خواسته  باعث رفع خیلی  ما. شاید تقویت همین رویکرد 
این سرمایه های واقعی  اعتماد  ایجاد می کنیم، شده و در کوتاه مدت  مسیر حرکت فعالین 

مناطق آزاد را جلب خواهد نمود.
بهتر است تا دیرتر از این نشده تصمیم بگیریم و حرف ها و راهکارهای فعالین اقتصادی 

را بشنویم، مطمئن باشید که همین لحظه هم دیر است چه رسد به فردا.

نگاه غریبه یا آشنا به بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از ترمینال 
به  فرودگاه  این  ظرفیت  افزایش  از  کیش،  فرودگاه  جدید 

6میلیون نفر و تکمیل پروژه تا سال آینده خبر داد.
دکتر انصاری الری که به همراه معاونان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش از روند احداث ترمینال جدید فرودگاه کیش 
بازدید کرد، با اشاره به بازدید سه ماه پیش از این پروژه گفت: 
در بازدید قبل که نزدیک به 70نیروی متخصص و کارگر 
در این پروژه مشغول به فعالیت بودند، مقرر شد نسبت به 
فعال تر شدن کارگاه و افزایش تیم کاری و سرعت بخشیدن 
به تکمیل پروژه اقدام کنیم که امروز شاهد هستیم این وعده 

محقق شده است.
عمرانی  معاونت  تخصصی  تیم  مدت  این  در  افزود:  وی 
قرار  بازبینی  مورد  را  این طرح  آزاد کیش  منطقه  سازمان 
دادند و با کمک مشاوران نسبت به رفع نواقص اقدام کردند 
که دستاورد این بازبینی افزایش ظرفیت پذیرش مسافر از 
سه و نیم میلیون نفر به حدود 6میلیون نفر و خدمات دهی 

بخش بار به سه هزار چمدان در ساعت است.
دکتر انصاری الری با بیان اینکه در پی این اقدامات ترمینال 
در خور و مناسبی برای جزیره کیش ساخته می شود که تا 
افزود:  آزاد کشور است،  این منطقه  نیاز  سال ها جوابگوی 
قرار بود این ترمینال هم زمان به پروازهای داخلی و خارجی 
ترمینال  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  که  بدهد  خدمات 
دیگری برای پروازهای خارجی با مساحت 17هزار مترمربع 
ترمینال  پروژه  تکمیل  زمان  تا  و  است  طراحی  حال  در 
خارجی، خدمات دهی به هر دو بخش داخلی و خارجی در 

همین ترمینال انجام می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه از انعقاد دو 
تجهیزات  تامین  هدف  با  خصوصی  بخش  با  تفاهم نامه 
موردنیاز ترمینال جدید فرودگاهی خبر داد و گفت: در پی عقد 
این دو تفاهم نامه و تهاتر با سرمایه گذاران بخش خصوصی 
با تامین منابع مالی موردنیاز، تجهیزات الزم تا یک ماه آینده 

خریداری خواهد شد.
ترمینال  پروژه  شده،  انجام  برنامه ریزی های  با  افزود:  وی 
جدید فرودگاه کیش تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری 
خواهد رسید و تاکنون 130میلیارد تومان در این پروژه هزینه 
شده است، اما به دلیل رکود اقتصادی کشور و دیگر دالیل، 
این پروژه مدتی متوقف شد و در حال حاضر با از سرگیری 
عملیات ساخت، حدود 300میلیارد تومان دیگر به صورت 
نقدی یا تهاتر برای تکمیل پروژه، اعتبار پیش بینی شده است.  
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بهره گیری از مشاوران 
خوب داخلی و خارجی در زمینه فرودگاهی را از نقاط قوت 
این پروژه برشمرد و گفت: هزینه تحمیلی اصالحات در طرح 
اولیه برای ظرفیت سه ونیم میلیون مسافر 200میلیارد تومان 
بود که با اصالحات انجام شده و افزایش ظرفیت به 6میلیون 

نفر، 100میلیاردتومان دیگر به هزینه اصالحات افزوده شد.

شکوفایی اقتصاد دریامحور با نقش آفرینی مناطق آزاد
نگاهی به ظرفیت های مناطق آزاد در حوزه اقتصاد دریامحور و توسعه ترانزیت بین المللی

صفحه 4 را بخوانید

صفحه 2 را بخوانید صفحه 8 را بخوانید

تکمیل پروژه ترمینال 
جدید فرودگاه کیش 

تا یک سال آینده

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار
 بیان داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با هیات 
اقتصادی چین مطرح کرد :

راه اندازی کریدور چین، قزاقستان، انزلی 
با ورود نخستین محموله تجاری 

به بندر کاسپین 

توسعه گردشگری
 قشم

 بر روی موج دوم

برقراری پیوند آبی؛ 
ضرورت انکارناپذیر 

کشور
8 6 3

قدرت گرفتن حوزه اقتصادی منطقه 
آزاد قشم توسط بخش خصوصی

تصميمات جدیدباعث تضعيف 
مناطق آزاد شده است!

گشایش اولین دفتر خدمات الکترونیک 
جامعه فعاالن اقتصادی در قشم:

نگراني هاي دوباره بعد از 23سال
 تضعیف مناطق آزاد

الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري 
به منطقه آزاد چابهار

تشکیل جلسه شورایعالی مناطق آزاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور:

صفحه 4 را بخوانید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:
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تصميمات جديد باعث تضعيف مناطق آزاد شده است!
نگراني هاي دوباره بعد از 23سال، تضعيف مناطق آزاد

هاشمي  آقاي  سال 1374  30ارديبهشت ماه  شنبه  ادامه  روزنوشت  در 
آمده  پيش  به مشكالت  توجه  با  ارزي  جديد  سياست  به  رفسنجاني، 
سال 1374 كشور اشاره شده است؛ زماني كه رئيس كل اسبق بانك 
نزد  صادراتي  ارز  سياست هاي  جزئيات  درباره  مشورت  براي  مركزي 
ايشان رفته بود، كه نشان از مشكالت ارزي كشور در آن سال دارد و 
از جهتي قابل مقايسه با مسائل ارزي سال 1397 است. در همين روز 
گفته شده آقاي مرتضي الويري كه در آن موقع دبيرشورايعالي مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي بود، به ديدار آقاي هاشمي رفته و نگران بودند 
كه »تصميمات جديد باعث تضعيف مناطق آزاد شود«! و ابهاماتي كه 
آقاي  به اطالع  را  اقتصادي داشت  اقدامات جديد  اهداف  درخصوص 
هاشمي رساند. اما اين نگراني درحال حاضر بعد از گذشت 23سال، با 
مشكالت پيش آمده ارزي كشور دوباره ادامه روند فعاليت هاي مناطق 
سياست هاي  تحت الشعاع  و  انداخته  مخاطره  سال 1397به  در  را  آزاد 
نگاه دولتي در مراجع  آن كه  ويژه  به  است.  داده  قرار  اقتصاد دولتي 
دولتي و قانونگذار نيز سيطره يافته است. حال آن كه اقتصاد مردمی و 
ورود واقعی مردم به عرصه اقتصاد كامال ضروری است و مسجل شده 
كه اقتصاد دولتی جواب نمی دهد و همان گونه كه بايد سياست های 
با  شود  ترغيب  بخش خصوصی  تا  شود  گرفته  جدی  كامال  اصل 44 

جديت وارد ميدان فعاليت شوند. 
سيطره نگاه دولتي باعث شده تا همچنان ديواري كوتاه تر از مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي در اظهارنظرهاي متناقض برخي مسئولين پيدا 
مناطق  در  را  قاچاق  هرگونه  وجود  ايران  گمرك  كل  رئيس  نشود. 
مناطق  از  كشور،  كل  دادستان  حال  همان  در  و  مي شود  منكر  آزاد 
آزاد به عنوان بليه اي براي قاچاق ياد مي كند و مي گويد در كشور ما 
به جاي آن كه به محلي براي صادرات تبديل شود، دريچه اي بزرگ 
حال  در  كه  حالي  در  است!  شده  قاچاق  كاالي  ورود  براي  گشاد  و 
شده اند  راه اندازي  آزاد  مناطق  در  صنعتي  توليدي  1220واحد  حاضر 
صادرات  موازنه  سال 96  در  و  هستند  فعال  آنها  75درصد  حدود  كه 
نسبت به واردات در مناطق آزاد مثبت بوده و به بيش از يك ميليارد 

دالر رسيده است. 
وجه   1397 و  سال 1374  در  ارز  نرخ  افزايش  و  ارزي  اتفاقات 
تسميه هاي زيادي دارد. در آن سال، دوره اوج گيری تورم در اقتصاد 
ايران بود. با وجود اين كه نخستين دولت بعد جنگ تحميلي، كار خود 
را با نرخ تورم 9درصدی شروع كرده بود، اما تورم در اين دوره تا نرخ 
49 درصد افزايش يافت و تا سال 76 نيز، كماكان در حدود 20درصد 
باقيماند. در سال 70 با وقوع افزايش ناگهانی نرخ غيررسمی ارز، دالر 
با  و71،   70 سال های  در  رسيد.  142تومان  به  6.8تومان،  قيمت  از 
وجود تورم های باالی 20درصدی، سياست گذاران پولی با تزريق ارز 
به بازار در صدد حفظ نرخ آن برآمدند. برخی كارشناسان تورمی بودن 
اقتصاد ايران را در اين سال ها و نگرانی مسئوالن اقتصادی از اثرات 
رشد نرخ ارز را بر تشديد تورم از عواملی می دانند كه به تثبيت نرخ 
ارز در بازار غيررسمی در اين سال ها دامن زده است. در سال های 73 
اقتصادی،  تورم  و  داخلی  قيمت های  افزايشی  روند  تشديد  با   74 و 
نرخ ارز نيز به ناگهان جهش بی سابقه ای پيدا كرد. اين اولين شوك 
ارز  نرخ  بود.  اوليه سال 57  از شوك  ارز، پس  نرخ  افزايشی در  عمده 
در  رسيد.  263تومان  به  و  يافت  افزايش  46درصد  در سال 73 حدود 
به 403تومان  و  يافت  افزايش  روند حدود 53درصد  اين  نيز  سال 74 
ارزي  جديد  سياست هاي  از  پس  ارز  نرخ  كه  بود  درحالي  اين  رسيد. 
در سال 74 به 300تومان در مناطق آزاد ثابت ماند تا اين رقم مبناي 
محاسبه اخذ عوارض كاالهاي وارده قرار گيرد. چنين جهشی در نرخ 
ارز در اقتصاد كشور، در سال های پيش از آن سابقه نداشت ولي در 
سال های بعدی تا سال 89  نمونه مشابهی پيدا كرد. تورم نيز در اين 
بازه زماني وضعيت مشابهی داشت. به طوری كه نرخ تورم در سال 73 
از جهشی  بود، كه  بالغ بر 49درصد  حدود 35درصد و تورم سال 74، 

بی سابقه در قيمت های داخلی در اين دوره خبر مي دهد.
دهه1380؛ هم زمان با وقوع شوك تورمی از سال 73 به بعد، با تكميل 
بازسازی ها و تعديل های صورت گرفته در اقتصاد كشور، دولت مجددا 
اقدام به »تثبيت نرخ ارز مرجع« كرد. پيش از اين سال و در يك دوره 
يافته  افزايش  5ريال  تنها  بانك مركزی  ارز رسمی  نرخ  هشت ساله، 
بود و از 175تومان در سال 73، به 175.5تومان در سال 80 رسيده بود. 
قيمتی حدود 792تومان  به  آزاد در سال 80  بازار  در  ارز  حال آن كه 
ايجاد شده  نيز شكاف  اين سال  در  و همانند سال 70،  مبادله می شد 
نرخ  تعديل  به  را  پولی  سياست گذاران  نرخی،  چند  ارزی  سيستم  در 
از  بيش  آزاد،  بازار  در  ارز  قيمت  سال 80  در  واداشت.  غيررسمی  ارز 
چهار و نيم برابر نرخ رسمی آن بود. به اين ترتيب در سال 81، در پی 
نابساماني بازار ارز و رانت هاي گسترده ناشي از چند نرخي بودن ارز، 
بانك مركزی اقدام به افزايش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح 

795تومان كرد.
نرخ ارز در دهه هشتاد يعنی از سال 1379 تا سال 1389، از 813تومان 
28درصد  معادل  رشدی  تقريبا  كه  يافت،  افزايش  1100تومان  به 

داشت.
محدود  رواني  اثرات  تشديد  با  هم زمان  سال 90  در  دهه 1390؛ 
نرخ  به خود گرفت.  افزايشي شتابان  ارز  نرخ  نفتی،  درآمدهای  شدن 
غيررسمی ارز در پايان سال 89 معادل 1033تومان بود، ولي در پايان 
1892تومان  ميزان  به  ايران  آزاد  بازار  در  ارز  نرخ  سال 90،  اسفند 
83درصد  بر  افزون  ارز  غيررسمی  نرخ  سال 90،  در  يافت.  آفزايش 
اتفاق  سال  اين  دی ماه  در  قيمت  افزايش  بيشترين  يافت.  افزايش 
افتاد و نرخ ارز در عرض يك ماه رشدی 18درصدی به خود گرفت. 
شوك ارزی سال 90 در سال  بعد نيز ادامه يافت و در تابستان 91 نرخ 
پايان  در  2300تومان  حدود  به  تيرماه،  در  1800تومان  حدود  از  ارز 
مهرماه  در  ارز،  نرخ  ناگهانی  افزايش  رسيد.  سال  همان  شهريورماه 
افزايش، به  با تقريبا 900تومان  ارز  اين ماه نرخ  سال 91 رخ داد. در 
ارز  نرخ  نوسانات  دامنه  سال 91  در  رسيد.  3182تومان  معادل  رقم 
بسيار زياد بود و دالر به رقم 4000تومان هم رسيد؛ ولی بعد از آن 
نوسان  در  3100تومان  تا  بين3000  و  گرفت  خود  به  كاهشی  روند 
بود. اين در حالي بود كه نرخ دالر در بودجه همان سال 1150تومان 
تعيين  با 1465تومان  برابر  اين رقم در سال هاي 92  بود.  تعيين شده 
شده بود. قيمت دالر در سال 93 برابر با 2550تومان، در سال94 برابر 
با 2850تومان و در سال 95 قيمت دالر در بودجه برابر با 2997تومان 
تعيين شد. اين در حالی است كه پيش تر ارقام حدود 2950، 2997، 
نرخ  بود.  مطرح شده  دالر  نرخ  برای  نيز  3100تومان  و حتی   3010
اين  كه  است  رسيده  دولت  هيات  تصويب  به  حالی  در  2997تومانی 
بود.  از قيمت 3012تومانی دالر مبادله ای  نرخ حدود 15تومان كمتر 
سال 94  بودجه  2850تومانی  دالر  از  147باالتر  كه  حال  عين  در 

تصويب شده بود. 
شد.  تعيين  3300تومان  با  برابر  سال 96  در  دالر  قيمت  سال 1396؛ 
اين  در  ارز  بازار  سال 96،  بودجه  در  ارز  براي  قيمت  اين  وجود  با 
سال  چند  طی  در  را  خود  دوران های  پرالتهاب ترين  از  يكی  سال، 
اخير سپری كرد. اين در حالي بود كه در بودجه سال 97 قيمت دالر 
معادل 3500تومان تعيين شد. رقم فعلی حدود 30تومان كمتر از نرخ 
موجود در مركز مبادالت ارزی )3530تومان( و تا 700تومان كمتر از 
اسفندماه 96  به  منتهی  ماه های  بود.  بازار  در  فعلی  4200تومانی  نرخ 
اقتصادی  بانك مركزی، گروه  و صف های طوالنی مقابل صرافی ها، 
دولت دوازدهم را به فكر چاره انداخت. در روزهای نخستين سال 97، 
قيمت دالر از مرز پنج هزار تومان گذشت و بار ديگر اين بازار وارد 
ايران را در برگرفت. اين تجربه ناشي  اقتصاد  التهابي شد كه  تجربه 
بازار  كه  بود  كوتاه مدت  به صورت  سياسی  و  غيراقتصادی  عوامل  از 
ارز را دچار نوساناتی شديد كرد. هرچند عوامل اقتصادی مانند خارج 
شدن از ركود يا رشد اقتصادی، عواملی هستند كه به صورت بلند مدت 
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كه  گونه اي  به  آورند،  وجود  به  ارز  بازار  در  را  نسبی  ثبات  می توانند 
را  نسبی  ثبات  توانست  كوتاهی  مدت  برای  سياست ها  برخی  اعمال 
در بازار ارز به وجود آورد. بر همين اساس در سال 1397؛ در راستای 
اجرای تصميم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر يكسان سازی نرخ ارز با 
بهای 42هزار ريال برای هر دالر آمريكا كه به منظور تثبيت بازار ارز 

اتخاذ شد، بانك مركزي اعالم كرد:
1- از تاريخ 21فروردين ماه 1397 بانك مركزی نسبت به تامين ارز 
و  قوانين  چارچوب  در  توليدی  و  تجاری  قانونی  نيازهای  تمام  برای 
مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی كشور بر مبنای هر دالر 

42000ريال اقدام  می كند.
هر  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  ماده 2  بند )خ(  براساس   -2
گونه خريد و فروش ارز خارج از سيستم بانكی و صرافی های مجاز  
قاچاق محسوب شده و نهادهای ذيصالح با مرتكب براساس قوانين 
برخورد   ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  ازجمله  جاری  مقررات  و 

می كنند. 
3- ميزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص براساس دستورالعمل 
صادره توسط بانك مركزی در تاريخ 21فروردين ماه سال 1396 حداكثر 
10هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بوده و در صورت كشف ميزان بيش 
 از آن در اختيار هر شخص، با مرتكب براساس قانون برخورد خواهد شد. 
ارز به صورت اسكناس   به خريد  اقدام  4- تمام اشخاصی كه سابقا 
كرده اند و در تاريخ صدور اين اطالعيه بيش از 10هزار يورو يا معادل 
آن ارز در اختيار دارند، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاری نسبت 
به سپرده گذاری ارز در بانك های مزبور يا فروش آن به بانك ها اقدام 
كنند. براساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانك مركزی، در صورت 
بانك  مقررات  براساس  ارزی  سود  بانك ها،  در  ارزی  سپرده گذاری 
مركزی به سپرده های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسكناس 

به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمين می شود.
5- تامين ارز تمام واردات به كشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. 

ثبت سفارش صرفا با پرداخت از طريق مسير بانكی مجاز است.
6- بانك ها عالوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشكيل 
به  ارز  درخواست  ثبت  به  نسبت  واردكننده،  از  تعهد  اخذ  و  پرونده 
صورت حواله در سامانه نيما و همچنين حواله ارز از طريق صرافی ها 

اقدام كنند.
جز  به  را  صادرات  از  حاصل  ارز  موظفند  صادركنندگان  تمام   .7
يا  و  ارزی  بدهی  بازپرداخت  خود،  توسط  واردات  كه صرف  مواردی 
سپرده گذاری می كنند، از طريق سامانه نيما به بانك ها و صرافی های 

مجاز بفروشند.
كشور،  از  خارج  به  مسافران  برای  ارز  تامين  به  مربوط  ضوابط   -8
با  هم زمان  خروجی  مبادی  در  موارد  ساير  و  درمانی  و  دانشجويی 

فراهم شدن تمهيدات آن اطالع رسانی خواهد شد. 
در تاريخ 22فروردين ماه سال 97 هيات وزيران با تعيين سياست های 
خارج  از  خدمات  و  كاال  واردات  برای  ارز  تامين  كليات  ارزی،  جديد 
اقتصادی  ويژه  مناطق  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  به  را  كشور  از 
به گونه اي تعيين كرد كه واردات كاال و خدمت از خارج از كشور به 
اقتصادی مشمول بخش  ويژه  مناطق  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
اول مجموعه مقررات ارزی بانك مركزي شده و واردات كليه كاالها 
و  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  از  اعم  كشور  به  تجاری  صورت  به 
ممنوع  سفارش  ثبت  بدون  ورودي  مبادي  ساير  و  اقتصادی  ويژه 
شود. همچنين رفع تعهد ارزی واردكنندگان كاال و خدمت به مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی را منوط به ارائه پروانه 
كار  انجام  قطعی  اصل صورت حساب های  يا  و  كاال  قطعی  ترخيص 
كه  چنان  و  كرد  تعيين  خدماتی(  موارد  )در  كارفرما  تاييديه  ارائه  و 
مقصد  به  كه  مدت دار  اسنادی  اسنادی- بروات  اعتبارات  سررسيد 
شده اند  ثبت  گشايش  اقتصادی  ويژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
بعد از تاريخ 1397.1.21 باشد، تامين ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت 

در بانك عامل امكان پذير خواهد بود. 
بانك مركزي همچنين اعالم كرد جزئيات و ضوابط مربوط به تامين ارز 
برای واردات كاالها و خدمات خدمات از خارج از كشور به مناطق آزاد 
بانك های  به  اقتصادی، طی بخشنامه  تجاری- صنعتی و مناطق ويژه 
بي مباالتي  از  ناشي  كه  تصميم  اين  اثرات  است.  شده  ابالغ  عامل 
تا  باعث شد  بود،  ارز  نرخ  كنترل  در  بانك مركزي  پولي  سياست هاي 
واردات كاال از مناطق آزاد از تاريخ تصويب اين مصوبه تاكنون متوقف 
و موكول به ثبت سفارش شده است. ثبت سفارش هم براساس اجازه اي 
است كه سازمان توسعه تجارت ايران براي اقالم وارده صادر مي كند. 
كاالهای  برای  ورود  مجوز  نوعی  درواقع،  سفارش  ثبت  است  گفتني 
خارجی خريداری شده است كه در سيستم وزارت صمت ثبت می شود و 
تا قبل از اين مصوبه ربطي به مناطق آزاد نداشت. بر اين اساس، دريافت 
پيش فاكتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل اوليه واردات كاالست. 
مجوز ثبت سفارش فايلی است كه از سوي سازمان توسعه تجارت ايران 
صادر می شود و روی آن شماره هشت رقمی مجوز  و تاريخ مجوز ثبت 
سفارش همراه شماره و تاريخ پروفرما و نام شركت متقاضی كه می تواند 
شركت وارد كننده باشد، درج می شود. اخذ مجوز ثبت سفارش الزاما به 
معنای اينكه كاال از گمرك ترخيص می شود، نيست. برخی كاالها نياز 
به گواهی بهداشت، گواهی دامپزشكی، استاندارد نيز دارند كه كاال در 
مبدا بعد از ورود به گمرك نمونه برداری می شود. انجام ثبت سفارش در 
مناطق آزاد در حالي صورت مي گيرد كه انجام آن مغاير با بند الف فصل 
دوم، فعاليت ها و عمليات مجاز گمركي در منطقه و مقررات مربوط به 
آزاد  امور گمركي مناطق  واردات و  آن است كه در مقررات صادرات، 
تجاري- صنعتي مصوب 1373.2.19 شورايعالي مناطق آزاد آمده است 
و امور بازرگاني مناطق آزاد مسئول صدور مجوز كاال بوده اند و فعاالن 
از ورود طبق ضوابط و مقررات گمركي كاالهاي خود  اقتصادي پس 
را به دو صورت مسافري و تجاري موضوع تبصره 2 ستاد تنظيم بازار 
ترخيص مي كردند. در اين بند ورود هر نوع كاال به هر يك از مناطق 
مجاز اعالم شده است، به استثناي كاالهايي كه به موجب شرع اسالم 
يا قوانين كشور كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده است، ممنوع يا 

براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز شود. 
همراه  كاالهاي  ورود  عمال  كار  اين  انجام  با  كه  است  آن  واقعيت 
دالر  600ميليون  به  آزاد  منطقه  هفت  در  آن  جمع  سر  كه  مسافر 
و  شده  وقفه  دچار  دالر،  85ميليون  حدود  منطقه  هر  يعني  نمي رسد، 
مجتمع هاي تجاري و واحدهاي مستقر در آن مناطق آزاد عمال دچار 
درصد  بيست  حدود  مي شود  پيش بيني  كه  آن  ضمن  شده اند.  ركود 
از  تجاري  كاالهاي  ورود  البته  يابد.  كاهش  آزاد  مناطق  درآمدهاي 
كشور صورت  داخل  به  ورود  براي  كمافي السابق  آزاد  مناطق  طريق 
به سرزمين اصلي محسوب شده و  مي گيرد كه درواقع، جزء واردات 
رشد  به  البته  مسافري  كاالي  كاهش  ندارد.  آزاد  مناطق  به  ربطي 
به  اينكه  به  توجه  با  مي كند.  وارد  آزاد صدمه  مناطق  در  گردشگري 
هيچ  حاضر  حال  در  كه  كرده  تاكيد  ايران  گمرك  كل  رئيس  تازگي 
موضوع  اين  و  نمی شود  كشور  وارد  رسمی  مبادی  از  قاچاقی  كاالی 
درباره مناطق آزاد نيز صدق می كند؛ به نظر مي آيد براي رشد و عدم 
توقف فعاليت هاي معمول مناطق آزاد الزم باشد موضوع ثبت سفارش 
حسب بند فوق به سازمان هاي مناطق آزاد واگذار شده و براساس آن 
آزاد  مناطق  فعاليت هاي  حوزه  كه  به خصوص  شود.  تامين  الزم  ارز 
و  فعاليت ها  روان سازي  به  بتواند  بايد  زائد،  بوروكراسي هاي  رفع  با 

تجارت موجود كمك كند. 
الزم به ذكر است پيش از اين مرتضی بانك، مشاور رئيس جمهور و 
دبير شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در گفت وگوهای خود با 
رسانه ها عالوه بر تاكيد بر استقرار گمرك ايران در مبادی ورودی و 
خروجی مناطق آزاد كشور، بر اين نكته تاكيد داشته است كه قاچاق 
كشور  آزاد  منطقه  هفت  محدوده  و  نمی شود  انجام  آزاد  مناطق  از 
زيرنظر گمرك قرار داشته و با وجود نظارت ها، قاچاق از اين مناطق 

بی معنی است.

و  دانشگاه  استاد  خليلي  دكتر عبدالرسول 
سرمايه گذار  جذب  آزاد،  مناطق  كارشناس 
ترانزيت  ابراولويت رشد  را،  داخلی و خارجی 
انتقال  افزود:  و  دانست  مجدد  صادرات  و 
بازارهای  به  ورود  پيشرفته،  تكنولوژی 
فناوری  به  دستيابی  و  جهانی  و  منطقه ای 
مناطق  در  توسعه صادرات محور  الزام  جديد، 
سرمايه گذاران  همكاری  با  كه  است  آزاد 

محقق می شود. 
اقتصادی  ديپلماسی  به  دادن  اولويت  وی، 
الزمه  را  سرمايه گذاری  توسعه  هدف  با 
سند  و  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق 
حوزه  افزود:  و  كرد  عنوان  چشم انداز1404 
در  مهمی  نقش  كشور  اقتصادی  ديپلماسی 
دارد  برعهده  آزاد  توان مناطق  از  بهره گيری 
امور  وزارت  توجه  مورد  بايد  مهم  اين  كه 

خارجه و سازمان توسعه تجارت قرارگيرد. 
خليلی تاكيد كرد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، 
با فعال كردن ظرفيت  را دارند كه  توان  اين 
رونق  تحقق  ضمن  اقتصادی،  ديپلماسی 
اقتصادی در جلب و جذب سرمايه های خارجی 
برای  منطقه اي  هدف  بازارهای  تعريف  و 

توليدات كاالهاي ايرانی، نقش آفرينی كنند. 
كشور  امروز  توسعه  بی شك  داد:  ادامه  وی 
مغفول  ظرفيت های  فعال  كردن  گرو  در 
از طريق  توليد  از طريق  است كه  اقتصادي 

جذب تكنولوژی پيشرفته حاصل می شود. 
لزوم  بر  تاكيد  با  اقتصادی  كارشناس  اين 
كشور  از  خارج  ايرانيان  سرمايه  جذب 
از  استفاده  با  خارجی  سرمايه گذاران  و 
توجه  با  آزاد  مناطق  مشوق های الزم گفت: 
به مزيت های اقتصادی و ظرفيت هايی مانند 
دسترسی آسان به فضای كسب و كار در اين 
زمينه، توان فعال شدن بيش از پيش را دارند. 
پايين  ريسك  مشوق ها  اين  افزود:  وی 
نرخ  موجب  آورده،  پايين  را  سرمايه گذاری 
باالی بازگشت سرمايه شده و امنيت باالی 
هرچند  مي آورد،  به وجود  را  سرمايه گذاری 
معافيت های مالياتی درآمد و دارايي موضوع 
مناطق  اين  در  مستقيم  ماليات هاي  قانون 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  حسب  كه 
اليحه  براساس  و  شده  تعيين  20سال  آزاد 
به صورت  5سال  مدت  به  است  قرار  دولت 
پلكاني معادل صفر در سرزمين اصلي بشود، 
مستثنا  خارجي،  اتباع  رواديد  صدور  سهولت 
از  كشور  خارج  با  بازرگاني  مبادالت  بودن 
و  ورود  آزادي  واردات،  و  صادرات  مقررات 
فعاليت هاي  از  خروج سرمايه و سود حاصل 
اقتصادي در مناطق آزاد براي جلب و حمايت 
سرمايه گذاري و مشاركت خارجيان  و حقوق 
قانوني سرمايه گذاران مورد تضمين و حمايت 
را  مناطق  توان  همه  اينها  است.  شده  واقع 
خارجی  و  داخلی  سرمايه های  جذب  برای 

افزايش می دهد. 
برای  را، رهيافتی  اين مهم  به  خليلی، توجه 
در  ويژه  به  مولد  اشتغال  و  پايدار  توسعه 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور دانست و 
افزود: جذب سرمايه های خارجی و داخلی از 
ماموريت هاي حائز اهميت در مناطق آزاد و 
ويژه بوده كه توجه ويژه همه مسئوالن كشور 
مشترك  كميسيون هاي  در  خصوص  به  را 
برمي انگيزد  ديگر  كشورهاي  با  اقتصادي 
هدف  اين  به  دستيابی  برای  دارند  آنچه  تا 
كه  نكته ای  دهند،  قرار  كار  دستور  در  مهم، 

دكتر عبدالرسول خليلي
 استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد

سرمایه گذاری، ابراولویت رشد 
ترانزیت و صارات مجدد

 در مناطق آزاد است
تا  كرده  چندان  دو  را  آزاد  مناطق  مسئوليت 
بتوانند گام های مهمی در اجرای سياست هاي 
بند 11 اقتصاد مقاومتي براي تامين نيازهای 
ضروری و منابع مالی از خارج بردارند. ضمن 
آنكه با حمايت همه جانبه  هدفمند از صادرات 
و  افزوده  ارزش  تناسب  به  كاالها و خدمات 
ارزآوری مثبت از طريق: گسترش  با خالص 
تجارت  خدمات  گسترش  الزم،  مشوق های 
خارجی و ترانزيت و زيرساخت های مورد نياز، 
تشويق سرمايه گذاری خارجی برای صادرات 
با  متناسب  ملی  توليد  برنامه ريزی  طريق  از 
نيازهای صادراتی، شكل دهی بازارهای جديد 
و تنوع بخشی پيوند های اقتصادی با كشورها 
به ويژه با كشورهای منطقه در جهت حمايت 
كار  و  ساز  از  استفاده  با  ايراني  كاالي  از 
مبادالت  تسهيل  برای  تهاتری  مبادالت 
هدف  با  صادرات  مورد  در  نياز  صورت  در 
گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف 
كه مي تواند حداقل بيست درصد از نيازهاي 

بازار هاي طبيعي و همجوار منطقه اي باشد.
اين استاد دانشگاه افزود: به صراحت می توان 
سياست های  عنوان  به  آنچه  كه  گفت 
تعريف  توسعه اي  برنامه هاي  در  اقتصادي 
مناطق  توان  از  بهره گيری  با  می تواند  شده، 
آزاد به صورت بارزتری جلوه گر شده و رشد و 

پيشرفت كشور را در پی داشته باشد. 
به  از كشورهای خارجی  وی، صادرات مجدد 
ايران را فرصتی برای تامين منافع اقتصادی 
دو طرف دانست و افزود: سود اين صادرات 
آن  سرمايه گذاران  الزام  ايران،  اقتصاد  برای 
فعاليت های  در  مشاركت  برای  كشورها 
در  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  اقتصادی 
زمينه صنايع اقالم صادراتی به كشور است. 

اين كارشناس اقتصادی با بيان اينكه رعايت 
فرصت های  و  اشتغال  ايجاد  به  اعتدال  اين 
كاری برای جوانان توانمند ايرانی می انجامد، 
با  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  افزود: 
هوايی  و  دريايی  زمينی،  راه های  از  استفاده 
قانونی  ويژه  مزيت های  از  موجود،  ريلي  و 
نسبي  مزيت هاي  براساس  اختصاصي  و 
به  مجدد  و  قطعي  صادرات  برای  رقابتي  و 
اين  می توانند  و  برخوردارند  كشورها  ديگر 

فرصت های كاری را فراهم كنند. 
وی مناطق آزاد را، پل ارتباطی ورود كاالهای 
كشورهای اروپايی و آسيايی جنوب شرقی به 
كشورهای همجوار و مشترك المنافع دانست 
و افزود: توجه به سيستم خدماتی و نهادهای 
همه جانبه   تقويت  و  اصالح  مناسب،  مالی 
نيازهای  به  پاسخگويی  هدف  با  مالی  نظام 
زيرساخت های  توسعه  به  توجه  اقتصادی، 
مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در 
صادرات مجدد و تقويت نظام بانكی متناسب 
را  مفيدی  فرصت های  بين المللی،   اقتصاد  با 
فراروی صنايع صادرات مجدد در مناطق آزاد 

و ويژه اقتصادی كشور قرار می دهد. 
وی افزود: از سويی، بهای تمام شده بسياری 
از  آنها  مجدد  صدور  امكان  كه  كاالها  از 
طريق مناطق وجود دارد، به علت همطرازی 
مانند  كشورها  ساير  اقتصادي  مزيت هاي  با 
سنگاپور، دبی و هنگ كنگ، امكان سفارش 
اين  از  را  صادرات مجدد  موضوع  كاالهای 

مناطق امكان پذير می سازد. 
چالش های  رفع  رو،  اين  از  افزود:  خليلی 
پيش روی مناطق آزاد، فرصت های بسياری 

ويژه  و  آزاد  مناطق  سرمايه گذاران  اختيار  در 
دارد  جا  و  می دهد  قرار  ايران  اقتصادی 

مسئولين به آن توجه كنند. 
حدود  را  دنيا  صادرات مجدد  كل  ارزش  وی 
افزود:  و  كرد  عنوان  دالر  2800ميليارد 
سنگاپور، هنگ كنگ و در مقياس كوچك تر 
بزرگ  قطب  سه  امارات،  در  دبی  اميرنشين 
و  می روند  شمار  به  جهانی  صادرات مجدد 
درآمد ارزی آنها از بازصادرات كاال، بيش از 

درآمد حاصل از صادرات ملی آنان است. 
سياست های  بند10  در  شد:  يادآور  خليلی 
اقتصاد مقاومتی بر حمايت همه جانبه  هدفمند 
تناسب  به  خدمات  و  كاالها  صادرات  از 
مثبت  ارزآوری  خالص  با  و  افزوده  ارزش 
هندوستان،  كشورهای  كه  است  شده  تاكيد 
عراق، پاكستان، كشورهای آفريقايی، آسيای 
طبيعی  بازارهای  كلی،  طور  به  و  مركزی 
صادرات  بازارهای  مهم ترين  ايران،  همجوار 
مجدد در مناطق آزاد و ويژه به شمار می روند. 

توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت 
رقابتی اولویت مناطق آزاد

اولويت  به  اشاره  با  اقتصادی  كارشناس  اين 
ايجاد   بخش ريلی در توسعه حمل و نقل و 
گفت:  كشور  آزاد  مناطق  در  رقابتی  مزيت 
نياز  آزاد،  مناطق  گمركات  باالی  ظرفيت 
بااهميت تر  پرداختن به حمل و نقل ريلی را 

كرده است. 
وی توجه به بخش ترانزيت در مناطق آزاد را، 
اقتصادی و  راهكاری برای كمك به توسعه 
كسب درآمدهای ارزی دانست و افزود: حجم 
باالی صادرات و واردات نيازمند فراهم  شدن 
زيرساخت های حمل و نقلی از جمله حمل و 
حاضر  درحال  اينكه  است؛ ضمن  ريلی  نقل 
بايد با تاكيد بر شكل گيری مناسبات تجاری 
در چارچوب موافقت نامه سه جانبه ايران، هند 
چابهار،  موافقت نامه  به  موسوم  افغانستان  و 
مي توان اميدوار بود كه ما به دنبال ارتباطی 
پايدار و همه جانبه با هندوستان و افغانستان 
تحت تاثير  هيچ وجه  به  كه  توافقی  هستيم، 
تحوالت مقطعی و رفتارهای يك جانبه ساير 

كشورها قرار نخواهد گرفت.
مناطق  باالی  كه ظرفيت  كرد  تاكيد  خليلی 
اجرای  برای  مناسبی  كمك   ويژه،  و  آزاد 
دولت  اقتصادی  برنامه های  دقيق  و  صحيح 
اين  فراوان،  تالش  با  كه  است  دوازدهم 

امكان بيشتر و بهتر بالفعل خواهد شد. 
شامل  تجاری - صنعتی  آزاد  7منطقه  ايران 
كيش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماكو 
و 64منطقه ويژه اقتصادی دارد و درصورت 
تجاری  آزاد  8منطقه  ايجاد  اليحه  تصويب 
بانه و مريوان در استان كردستان، مهران در 
استان ايالم، قصرشيرين در استان كرمانشاه، 
زابل  در  سيستان  بوشهر،  اردبيل،  جاسك، 
استان  در  اينچه برون  ميلك،  مرزي  نقطه  و 
گلستان و 12منطقه ويژه اقتصادی جديد نيز 
كه از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در 
دست بررسی است؛ تعداد اين مناطق به بالغ 
بر 90 می رسد كه روي هم مي توانند اقتصاد 
كشور را  با استفاده درست از منابع و ذخاير 
سرزمينی،  ظرفيت های  معدنی،  و  طبيعی 
نيروی انسانی جوان و تحصيلكرده، دسترسی 
به آبهای بين المللی و ديگر نقاط قوت كشور 

جزء اقتصادهای پيشرو قرار دهد.



اخبار - انزلی

در سطح  فعال  کتابخانه های  اعضای  تعداد  گذشته  سال  چهار  ظرف 
منطقه آزاد انزلی به ۲۶۰۰عضو افزایش یافته که بیانگر دستیابی این 
سازمان به رشد فوق العاده ۱۲۰۰درصدی در این شاخص مهم فرهنگی 

است.
بر این اساس، در حالی که تعداد افراد عضو در کتابخانه های روستاها 
پایان سال ۱۳۹۲  در  انزلی  آزاد  منطقه  دانشگاهی  و  آموزشی  مراکز  و 
و  فرهنگی  متنوع  برنامه های  اجرای  با  نمی کرد،  تجاوز  ۲۰۰نفر  از 
زیرساختی، تعداد اعضای این کتابخانه ها در انتهای سال ۹۶ از ۲۶۰۰نفر 
عبور کرد، آماری که نشان دهنده اقبال عمومی نسبت به برنامه های 
توسعه فرهنگی سازمان و ظرفیت بی نظیر مردمان این منطقه در حوزه 

کتابخوانی است.
از مهم ترین  انزلی شاخص مطالعه کتاب را یکی  آزاد  سازمان منطقه 
شاخص های توسعه انسانی قلمداد کرده و طی چهار سال گذشته در کنار 
توجه به پروژه  های زیرساختی- عمرانی، اقدامات وسیعی را در راستای 
و  کتابخوانی  کتاب،  بر موضوع  مترتب  مباحث  از  جانبه  حمایت همه 
مشارکت در این زمینه و ارتقای شاخص های مطالعه در سطح منطقه 

انجام داده است.
بنا بر این گزارش، انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان گیالن، راه اندازی کتابخانه مرکزی والیت، شروع به کار 
و فعالیت کتابخانه عمومی سیار به عنوان اولین کتابخانه سیار شمال 
کشور، اجرای طرح تاکسی کتاب در ۲۷دستگاه خودروی تاکسی بی سیم 
منطقه، تجهیز اماکن تفریحی و گردشگری منطقه به ایستگاه مطالعه 
مهم ترین  از  منطقه  کتابخانه های  تجهیز  و  بازسازی  همراه  به  کتاب 
اقدامات سازمان در حوزه زیرساختی، توسعه فضای مطالعاتی و مهیا 

نمودن فرصت های مطالعه در سطح منطقه بوده است.
از سوی دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی طی چهار سال گذشته اقدام به 
مشارکت در دو دوره برگزاری جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی، 
برپایی نشست های کتابخوانی در سطح مدارس منطقه، حضور مداوم 
کتابخانه عمومی سیار منطقه در روستاهای محدوده منطقه آزاد، برپایی 
مراسم رونمایی از کتاب، برگزاری مسابقات کتابخوانی و قصه خوانی، 
برگزاری عصر شعر و خرید کتاب نموده، مجموعه اقداماتی که زمینه 
ایجاد شور و نشاط در فضای کتابخوانی منطقه شده و این در حالی است 
طی این مدت حمایت از نویسندگان بومی استان گیالن و منطقه نیز در 

دستور کار قرار داشته است.
افزایش سرانه مطالعه منجر به باال رفتن سطح آگاهی و دانایی عمومی، 
آسیب پذیری  کاهش  جوان،  نسل  میان  در  کاوشگری  روحیه  تقویت 
برخورد  در  عامه  شناخت  ارتقاء  و  اجتماعی  ناهنجاری های  به  نسبت 
با اثرات سوء تبلیغات رسانه ای علیه فرهنگ و هویت ایران اسالمی، 
و  فرهیختگی  سطح  رفتن  باال  و  توسعه  موفق  الگوهای  با  آشنایی 
وارستگی عمومی و ارائه الگویی زیبا از ایران ۱۴۰۴ در محدوده کوچک 
منطقه آزاد انزلی از مهم ترین نتایج و دالیل اجرای طرح ها و برنامه های 
مختلفی است که این سازمان به منظور افزایش سطح کمی و کیفی 

سرانه مطالعه در محدوده منطقه اجرایی نموده است.
گفتنی است منطقه آزاد انزلی با محدوده ۸۴۰۰هکتار، دارای چهار واحد 
دانشگاهی با حدود ۲۵۰۰دانشجو مشغول به تحصیل است و در عین 
حال در ۲۹روستای منطقه با حدود ۳۰هزار نفر جمعیت، ۴۱مدرسه در 
مقاطع مختلف تحصیلی با حدود ۳۰۰۰دانش آموز در مدارس محدوده 

منطقه آزاد انزلی فعالیت خود را انجام می دهند.

افزایش ۱۲۰۰درصدی تعداد اعضای 
کتابخانه های منطقه آزاد انزلی

عراق  و  ایران  با  تجارت  اداره  مدیر  شیکسئو  چن 
مهندسی  شرکت  از  قراردادها  دپارتمان  مدیرکل  و 
ساخت و ساز دولتی چین، وینهوآ معاون اداره تجارت 
 CATICبا ایران و عراق و تیان ژنگ مدیر نمایندگی
در ایران و شرکت دولتی زیرمجموعه هلدینگ دولتی

AVIC توانمند در زمینه صنعت هوایی، مهندسی و 
ساخت و ساز، ماشین آالت و ساخت مسکن با دکتر 
رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون سرمایه گذاری در 
پروژه های زیرساختی، گردشگری، ریلی و بندری با 
بهره مندی از ظرفیت های موجود در منطقه آزاد انزلی 

نشست و تبادل نظر داشتند.
بنا بر این، گزارش دکتر رضا مسرور در این نشست با 
بیان اینکه با ورود اولین محموله کاالهای تجاری به 
بندرکاسپین از مسیر کریدور جدید چین، قزاقستان، 
کشور  دو  مقامات  حضور  با  نزدیک  آینده  در  انزلی 
ایران  روابط  کرد:  اظهار  می شود،  فعال  کریدور  این 
در  و  است  دوسویه  و  استراتژیک  روابطی  چین،  و 
در  چینی  شرکت های  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال 
منطقه آزاد انزلی فعالیت تولیدی و تجاری می کنند 
و با اتاق بازرگانی چین و شرکت های مختلف چینی 
توافقنامه همکاری داریم و باتوجه به حجم مبادالت 
تجاری ایران و چین در تالش هستیم که یک مسیر 
از چین- آکتائو-انزلی که  را  ابریشم  از کریدور جاده 
یکی از مسیر های مورد توجه این کریدور است را از 

ایران عبور دهیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد انزلی در ادامه با تاکید بر اینکه این منطقه تنها 
ریلی  اتصال  افزود :  است،  کشور  شمال  آزاد  منطقه 
از مهم ترین پروژه های  بندر کاسپین یکی  به  رشت 
توجه  با  و  بوده  کاال  انتقال  بخش  در  و  زیرساختی 
جهت  توافق  امکان  چینی،  هیات  توانمندی های  به 
با  کاسپین  بندر  به  رشت  راه آهن  خط  احداث 

سرمایه گذاری شرکت چینی وجود دارد.
رضا مسرور با اشاره به اهمیت پروژه های زیرساختی 
تجاری  مراودات  توسعه  منظور  به  کاسپین  بندر  و 
همچنین  و  کاسپین  بندر  در  اسکله  ساخت  گفت: 
است  قرار  که  صنعتی  شهرک  و  لجستیک  پارک 
دیگر  از  شود،  ساخته  کاسپین  بندر  پسکرانه  در 
این منطقه برای شرکت  فرصت های سرمایه گذاری 

در مسیر کریدور  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  است،  چینی 
حمل  از  بهره گیری  با  و  است  گرفته  قرار  نستراک 
کوتاه تری  زمان  مدت  در  می توان  ترکیبی  نقل  و 
اروپا  به  آسیا  مناطق مختلف  از  را  کاالهای تجاری 

انتقال داد.
اینکه مهم ترین کریدوری که برای  با تاکید بر  وی 
چین-قزاقستان- مسیر  شده،  مطرح  ابریشم  جاده 

آمادگی  کرد:  خاطرنشان  است،  انزلی  آزاد  منطقه 
همکاری مشترک با شرکت ساخت و ساز دولتی چین 
گردشگری،  حوزه های  در  سرمایه گذاری  زمینه  در 
مجموعه های  سایر  و  آبی  پارک  هتل،  ساخت 

تفریحی، گردشگری و عمرانی را داریم.
چن شیکسئو مدیرکل دپارتمان قراردادها از شرکت 
این  ادامه  در  چین  دولتی  ساز  و  ساخت  مهندسی 

نشست با اشاره به اینکه هدف ما از حضور در منطقه 
آزاد انزلی آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در این 
منطقه است، گفت: منطقه آزاد انزلی و بندرکاسپین 
این  امیدواریم  و  است  برخوردار  باالیی  پتانسیل  از 
در  نیز  ما  و  یابد  توسعه  سرعت  با  همچنان  منطقه 

توسعه این منطقه سهیم باشیم.
شرکت  بزرگترین  ما  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مالی  با گردش  چین  دولت  تملک  تحت  ساختمانی 
در  حاضر  حال  در  و  بوده  دالر  ۱۸۰میلیارد  سالیانه 
۱۲۰کشور و منطقه  فعالیت می کند، بیان کرد : طراحی 
را  و سرمایه گذاری  زیرساختی  و  پروژه های عمرانی 
باشد،  اگر شرایط قراردادها مناسب  برعهده داریم و 
پروژه ها  در  مستقیم  صورت  به  که  عالقه مندیم 

سرمایه گذاری کنیم.

3دوشنبه 14  خرداد ماه 1397 - 4  ژوئن  2018 - شماره 368

ANZALIانزلی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با هیات اقتصادی چین مطرح کرد :

مدیرکل  و  عراق  و  ایران  با  تجارت  اداره  مدیر 
دپارتمان قراردادها از شرکت مهندسی ساخت و ساز 
دولتی چین در ادامه با ابراز خوشحالی از حضور در 
این منطقه، خاطر نشان کرد: شرکت ما در مسیر راه 
ابریشم در حال فعالیت است و عالقه مندیم در این 
منطقه نیز فعالیت داشته باشیم و با توجه به تجارب 
ارزنده مان اگر پروژه خاصی است، آمادگی همکاری 

را داریم.
در پایان این نشست که معاونین و مدیران سازمان 
اسکله  بندر کاسپین،  از  داشتند، هیات چینی  حضور 
مارینا، مجموعه آکواریوم با سرمایه گذاری خارجی و 
شعبه تولیدی ایران کارخانه ایران یونگ چین که از 
مهم ترین تولیدکنندگان لوازم الکتریکی ضدحریق در 

جهان است، بازدید کردند.

با ارائه بسته های حمایتی و تشویقی، سازمان منطقه 
مساحت  سال  چهار  مدت  در  شد  موفق  انزلی  آزاد 
انبارهای موجود محدوده خود را ۶۵۶درصد افزایش 

دهد.
مختار گرشاسبی مدیر توسعه و تجارت سازمان منطقه 
آزاد انزلی با اعالم این خبر گفت: مساحت انبارهای 
حدود  سال ۹۲  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده 
۳۰۰۰مترمربع بوده که با بهره گیری از توانمندی های 
انبارهای  ظرفیت  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاران 
یافته  افزایش  ۲۲۶۰۰مترمربع  از  بیش  به  محدوده 
این  احداث  مسیر  در  مناسب  رشد  بیانگر  که  است 

زیرساخت مهم در محدوده منطقه می باشد.
را  سرپوشیده  انبارهای  توسعه  طرح  ادامه  در  وی 
حوزه های  در  ضروری  زیرساخت  از  یک  عنوان  به 
و  دانست  ترانزیت  و  تجاری  صنعتی-تولیدی، 
خاطرنشان کرد: با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی 
توانمندی های  از  بهره گیری  و  انزلی  آزاد  منطقه 
یکی  عنوان  به  منطقه  سطح  در  خصوصی  بخش 
مسرور  دکتر  سوی  از  راهبردی  سیاست های  از 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در مدت چهار 
شده  موفق  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گذشته  سال 
است در ساخت تمامی انبارهای جدید، از توانمندی 

بخش خصوصی استفاده کند.

مدیر توسعه و تجارت منطقه آزاد انزلی افزود: مجتمع 
بندری کاسپین جزء بنادر نسل سوم بوده و گسترش 
بر  تمرکز  با  انزلی  آزاد  منطقه  در  انبارداری  شبکه 

مدیر توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

افزایش ۶۵۶درصدی مساحت انبارهای منطقه آزاد انزلی در چهار سال گذشته 

صورت  کاسپین  بندری  مجتمع  پسکرانه  فضای 
گرفته تا در مسیر تکمیل زیرساخت های این مجتمع 
تبدیل  برای  الزم  زیرساخت های  از  بخشی  بندری، 

شدن این منطقه به مرکز داد و ستد کاالهای اساسی 
کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز تکمیل شود و 
از سوی دیگر باید با توسعه شبکه انبارداری اقدامات 
حوزه های  آتی  و  فعلی  نیازهای  تامین  جهت  الزم 
این در  انجام داد و  را  بازرگانی  ترانزیتی و  تولیدی، 
امکان  منطقه،  انبارهای  توسعه  با  که  است  حالی 
درآمدزایی در حوزه های انبارداری برای این سازمان 

و بخش خصوصی نیز فراهم می شود.
گرشاسبی با اشاره به ضرورت ایجاد انبارهای مختلف 
در سطح منطقه بیان کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی 
بر این باور است که تنوع انبارهای موجود در سطح 
می تواند  ضروری،  زیرساخت  یک  عنوان  به  منطقه 
به عنوان یکی از حلقه های اصلی در زمینه صادرات 
تولیدی- واحدهای  اولیه  مواد  انبارداری  مجدد، 

از شبکه تجاری در  صادراتی منطقه و در پشتیبانی 
حوزه کاالی همراه مسافر نقش موثر و تنظیم کننده 

عرضه و تقاضا داشته باشد.
الزم به ذکر است ما بین سازمان منطقه آزاد انزلی 
و بورس کاال تفاهم نامه همکاری منعقد شده است و 
با رعایت استانداردهای بورس کاال، انبارهای منطقه 
مورد تایید سیستم انبارداری بورس کاال قرار گرفته تا 
در قالب گواهی سپرده کاالیی قبض انبار، هزینه های 

مالی و زمانی معامالت بورسی منطقه کاهش یابد.

راه اندازی کریدور چین، قزاقستان، انزلی 
با ورود نخستین محموله تجاری به بندر کاسپین 

با 2600عضو فعال در سطح منطقه آزاد انزلی:

شمال- کریدور  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  گرفتن  قرار   
از  بین المللی  ترانزیت  کارشناسان  که  )نوستراک(  جنوب 
آسیا  و  اروپا  میان  بیست و یکم  قرن  کریدور  عنوان  به  آن 
و  استراتژیک  مزایای  مهم ترین  از  یکی  می کنند،  یاد 
با  بین المللی است که  این منطقه در سطح  ژئواکونومیک 
قانونی موجود و طرح های  عنایت به مزایا و معافیت های 
از سوی  که  کاسپین(  بندری  مجتمع  )همچون  توسعه ای 
این سازمان در دست اجرا است، می تواند این منطقه را به 
مرکز داد و ستد کاالهای استراتژیک ارتقاء دهد؛ استراتژی 
مهمی که طی سال های اخیر از سوی دکتر مسرور رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان پیگیری شده است.

کریدور شمال- جنوب؛ 
کریدور قرن بیست و یکم میان اروپا و آسیا

اما معرفی این کریدور بین المللی؛ موافقت نامه کریدور حمل 
بین المللی شمال - جنوب در شهریورماه سال ۱۳۷۹  و نقل 
در سن پترزبورگ به امضای وزرای حمل و نقل سه کشور 
ایران، هند و روسیه رسید؛ کریدور شمال - جنوب مهم ترین 
با  مقایسه  در  که  می باشد  اروپا  و  آسیا  بین  تجارت  حلقه 
مسیرهای سنتی موجود، از نظر مسافت و زمان تا ۴۰درصد 

کوتاهتر و از نظر هزینه تا ۳۰درصد ارزان  تر می باشد.
کریدور شمال-جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در 
این کریدور هر  آسیای میانه است و کشورهای در مسیر 
انعقاد قراردادهای همکاری، در  اتحادیه و  با تشکیل  یک 
رقابتی همه جانبه به توسعه و تجهیز بنادر، جاده ها، ترمینال 

و مسیرهای ریلی خود می پردازند.
برگزاری  متعاقب  سال ۱۹۹۳  در  شمال- جنوب  کریدور 
کشورهای  نقل  و  حمل  وزرای  اروپا  کمیسیون  اجالس 
جنوبی،  و  مرکزی  شمالی،  کریدورهای  بر  عالوه  عضو، 
شاهراه ترانزیتی موسوم به کریدور ترانزیتی شمال- جنوب 

)نستراک( را معرفی کرده و به تصویب رساندند.
این کریدور ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه 
از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس 
ابتدا  در  می سازد .  برقرار  آسیا  جنوب  و  فارس  خلیج  هند، 
هلستیکی-جلفا  مسیر  در  شمال-جنوب  ترانزیتی  محور 
واقع شده بود که پس از وقوع جنگ در قره باغ این محور 
سرخس- مسکو- بندر  محور  ایران،  و  شد  متروکه  عمال 
مافاچ قلعه در داغستان را به عنوان مسیر ترانزیت پیشنهاد 
کرد . مدتی به علت ناامنی و تشنج در محور مافاچ قلعه و 
سرخس- محور  ار  استفاده  برای  اقتصادی  توجیه  فقدان 

دریای  )در شمال  و الگان  آستاراخان  بنادر   مسکو، محور 
و  خزر(  دریای  جنوب  )در  انزلی  و  امیرآباد  بنادر  خزر( 

بندرعباس پیشنهاد شد. 
این مسیر که بخش مهم آن از خاک ایران می گذرد، بسیار 
و  بوده  کاال  حمل  سنتی  مسیرهای  از  ارزان تر  و  سریع  تر 
و  مالی  صرفه جویی  کاال  صاحب  برای  ۳۰درصد  حدود 
و  متعدد  تقاطع های  از  برخورداری  دارد؛  همراه  به  زمانی 
این  محاسن  ازجمله  میانه  آسیای  بین  مختلف  انشعابات 
کاالهای  توزیع  موجبات  نهایت  در  که  است  کریدور 
فراهم  غرب  و  شرق  حوزه  در  را  شمال - جنوب  مبادالتی 
می سازد و در این میان اتصال بندر چابهار به عنوان بندری 
استراتژیک به این کریدور، در مبادله کاال به شرق کشور و 
همسایه های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد 
کرد و همچنین نقش مهمی در فعال شدن کریدور شمال -

 جنوب و همین طور شرق - غرب خواهد داشت. 
انتقال  در صورت فعال شدن تمام حلقه های این زنجیره، 
نیاز  زمان  ماه  به مسکو حدود یک  بمبئی  بندر  از  کانتینر 
دارد، در حالی که ترانزیت کانتینری مشابه از طریق دریای 
را در پی  نقل  افزایش ۲۰درصدی هزینه حمل و  بالتیک 

خواهد داشت.
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نگاهیبهظرفیتهایمناطقآزاددرحوزهاقتصاددریامحوروتوسعهترانزیتبینالمللی

شکوفایی اقتصاد دریامحور با نقش آفرینی مناطق آزاد
SPECIAL CASESپرونده ویژه

مجلس

تهیه و تنظیم: حسین مرادی

با توجه به ظرفیت های بسیار زیادی که در  ایران  آزاد   مناطق 
خصوص وجود سواحل و چسبندگی اغلب مناطق مانند، قشم، 
در  قویی  واقع  به  پتانسیل  دارند،  دریا  به  اروند  و  انزلی  کیش، 
محور  دریا  اقتصاد  چرخه  ایجاد  از  حداکثری  استفاده  خصوص 
سرعت  با  جهان  دریایی  نقل  و  حمل  امروزه  دارند.  کشور  در 
سرمایه های  از  توجهی  قابل  حجم  و  است  رشد  روبه  باالیی 
بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی در قالب سرمایه گذاری 
ساخت  ناوگان،  توسعه  بنادر،  ساخت  و  تجهیز  در  زیربنایی 
و  کشتی سازی ها،  تاسیسات  شیپی یاردها،  بزرگ،  کشتی های 
تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می شود 
بازگشت  بنادر،  توسعه  در  خصوصی  بخش  هزینه کرد  این  و 
سرمایه مناسبی دارد، به همین دلیل این موارد بخش عمده ای 
از سرمایه های دنیا را درگیر خود کرده است و سهم قابل توجهی 
در اقتصاد بین الملل ایفا می کند و همچنین شاهد حضور پررنگ 
چابهار  بهشتی  شهید  بندر  توسعه  در  هندی  سرمایه گذاران 
هستیم و این نشان از وجود پتانسیل در مناطق آزاد کشور در 
خصوص بهره برداری بیشتر از این منابع ذاتی اقتصادی است؛ 
این نکته که چابهار یک ظرفیت ملی برای حضور در  باید به 
عرصه بین المللی و بهینه ترین نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا 
و اروپاست که نقطه آغاز تحول در اقتصاد و تجارت ایران خواهد 

بود، اعتقاد قلبی داشته باشیم.    
بزرگ  سهم  و  ساحلی  نوار  ۵۸۰۰کیلومتر  بودن  دارا  با  ایران 
مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی است که 
استفاده  ارزآوری مطلوب  برای  از ظرفیت های مناسب آن  باید 
دنیا،  کشتیرانی  بزرگ  خطوط  جذب  نظیر  ظرفیت هایی  کرد، 
سرعت بخشیدن به توسعه بندر اقیانوسی چابهار در مقابل رشد 
اینها  کشتی سازی؛  صنایع  رشد  و  منطقه ای  رقبای  افزون  روز 

همه مصادیق عدم تکیه بر اقتصاد نفتی است.
جابه جایی  در  اساسی  بسیار  نقش  دنیا  در   دریایی  نقل  و  حمل 
کاال دارد، ۹۰درصد کاالی تجارت جهانی از طریق دریا حمل 
می شود و این سیستم نقش اساسی در اقتصاد جهانی و کشور 

دارد.
  در کشور ایران هم حمل و نقل دریایی نقش بسزایی در توسعه 
دارد، ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در 
خاورمیانه برخوردار است، دسترسی  کشور ما به دریا و آبی بودن 
 یک سوم مرزهای  کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار 

داده است.
  ۹۰درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می شود؛ 
صادرات  در  بنادر  و  آبی  مرزهای  که  مهمی  نقش  به  توجه  با 
به  پاسخگویی  برای  خاصی  توجه  باید  دارند،  کشور  واردات  و 

نیازهای توسعه کشور در این بخش انجام شود.
بی تردید مناطق آزاد کشور با وجود ظرفیت هایی که در حوزه های 
می توانند  دارند،  تولید  و  بازرگانی  جمله  از  اقتصادی  کالن 
جذب  با  بلندمدت  اهداف  طراحی  و  درست  برنامه ریزی  با 
شمال- کریدور  زیرساخت  ایجاد  و  بین المللی  سرمایه گذاران 
 جنوب با همکاری با کشورهای هدف، نقش بسیار پررنگی را در 
حوزه اقتصاد دریا محور هم در خصوص نقش آفرینی در اقتصاد 

ملی کشور و هم در حوزه اقتصاد منطقه ای خود ایفا کنند.
مساحت آب های ملی ایران ۱۹۰هزار کیلو متر مربع است، اما با 
این حال در برخی شرایط در تعیین مساحت کشور، این مساحت 
آب ها را جزء مساحت کشور قلمداد نمی کنیم، به هر حال این 
یک سوم طول مرزی آبی کشور، برای ایران مزیتی ایجاد کرده 

است که باید از آن استفاده مناسب به عمل آید .
هم اکنون در حدود ۲۰۰بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، 
صنعتی، نفتی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد بنادر 
بندر  هشت  که  داریم  تجاری  عمده  ۱۱بندر  بزرگ،  و  کوچک 
آن در جنوب و سه بندر آن در شمال کشور است، تنها بخشی 
از این بنادر کار می کنند و بقیه ظرفیت و پتانسیل برای ایجاد 
ظرفیت های جدید صنایع اعم از صنایع شیالتی، کشتی سازی، 

ساحلی و فراساحلی دارند.
 در حال حاضر طول سواحل کشور براساس مطالعات مدیریت 
و  بنادر  سازمان  توسط  که  کشور  ساحلی  مناطق  یکپارچه 
دریاها  و  سواحل  بهره برداری  در  موثر  ۱۸ارگان  و  دریانوردی 

با  برابر  هزارم  یک بیست و پنج  مقیاس  است،  با  آمده  دست  به 
عرض  در  سواحل  این  طول  اگر  حال  است،  ۵۸۰۰کیلومتر 
با  ساحلی  نوار  مساحت  شود،  ضرب  ۱۰کیلومتری  حدود 
این  که  است  مربع  کیلومتر  ۵۸هزار  حدود  ۱۰کیلومتر  عرض 
به بهترین نحو در  از آن  باید  پتانسیلی  خدادادی است و  رقم، 
برای  قابلیت  اصلی ترین  ظرفیت ها  کرد؛  این  استفاده  ارزآوری 
کسب درآمد  از محل هایی غیر از درآمدهای نفتی است. ۵۸هزار 
کیلومتر مربع اراضی ساحلی، رقم باال و پتانسیل بزرگی برای 
آرزوی  ظرفیتی  چنین  قطعا  و  می شود  محسوب  کشور  یک 
بسیاری از کشور ها است، اما  میزان استفاده از این ظرفیت در 

ایران بسیار ناچیز است.
ظرفیت سازی در جنوب کشور در منطقه آزاد چابهار، کیش، قشم 
بندری  ایجاده شده مجتمع  زیرساخت  به  آن  اتصال  و  اروند  و 
اقتصاد  رونق  مجهول  نقطه  می تواند  کشور  شمال  در  کاسپین 
و خشکی  دریایی  نقل  و  حمل  محوریت  با  کشور  در  ترانزیت 
عظیمی در کشور باشد که بی تردید نقش بسیار بزرگی در اقتصاد 

ملی کشور با محوریت ترانزیت ایجاد خواهد کرد.
بی شک تسریع در ایجاد زیرساخت های در حال انجام در مناطق 
با نگاهی کالن به دسترسی به  آزاد در شمال و جنوب کشور 
بازار مصرف بسیار بزرگ کشورهای CIS می تواند نقش بزرگی 
در به سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون نگاه به نفت در 

کشور باشد.
تمام  در  نفتی،  درآمدهای  به  اتکا  دلیل  به  گذشته  از  متاسفانه 
دولت ها اغلب توجه به داخل کشور و خشکی  بوده و سیاست  

اغلب در حیطه خشکی محوری خالصه شده است.  
شود؛  انجام  مناسب  مشوق های  با  بندری  باید  اراضی  توسعه 

تا  کرد  جذب  را  بنادر  در  خصوصی  سرمایه گذاری  است  الزم 
با توسعه سواحل و بنادر کشور، توسعه دریامحور عملیاتی شود، 
ما نمونه های مشارکت بخش خصوصی به صورت بالقوه را در 
ایجاد مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با مشارکت 
بخش خصوصی داخلی و همچنین بندر شهید بهشتی در منطقه 
آزاد چابهار را با سرمایه گذاری طرف های هندی داریم، این خود 
توسعه  پایلوت های  عنوان  به  کشور  توسعه  مسیر  در  می تواند 
بخش اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.

پسکرانه های  ایجاد  می توانیم  تخصصی تر  نگاهی  با  همچنین 
وسیع دیده شده در این دو بندر را در جهت کاهش هزینه های 
تولید و حمل و نقل با  تشویق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در 
این بسترها و دسترسی سریع تر به کشورها و بازارهای هدف با 
یک برنامه ریزی بلندمدت ایجاد نماییم و سهم اقتصادی خود را 
از بازارهای کشورهای همسایه که در سال های گذشته به دلیل 
عدم برنامه ریزی درست از دست داده ایم، مجددا به دست بیاوریم.
خشکی محور  سیاست های  دلیل  به  شد  گفته  که  طور  همان 
با  زندگی  اولیه  نیاز های  نظر  از  ساحل نشین  مردم  دولت ها، 
آنجا را ترک کرده    و به  بنابراین اغلب،  مشکل مواجه هستند، 
با  باید  که  حالی  در  کرده اند  مهاجرت  اصلی  سرزمین  و  مرکز 
توسعه و رونق زایی برای بنادر، به منطقه خود بازگردانده شوند، 
اینجا باز هم باید نمونه های بسیار مثبت و تاثیرگذار مناطق آزاد 
کشور در جهت توانمند سازی مردمان بومی مناطق آزاد که در 
چند سال گذشته با رونق اقتصادی و ایجاد زیرساخت های کالن 
پایلوت بررسی کرد  به عنوان  را  آمده  به وجود  این مناطق  در 
اقتصاد  با محوریت  اشتغال  ایجاد  در جهت  تجربیات  این  از  و 

دریامحور برای مردمان ساحل نشین کشور بهره برد.

در چند سال گذشته توسعه فعالیت  ها ی بندری در بخش تخلیه 
بنادر خلیج  در  بزرگ کشتیرانی  بارگیری،  جذب شرکت های  و 
فارس ، امکان تخلیه و بارگیری کشتی های نسل سوم و توسعه 
طرح  بخش  در  که  است  ظرفیت هایی  از  دریایی،  گردشگری 
موقعیت  دلیل   به  و  است  تاکید شده  آن  بر  بنادر  توسعه  جامع 
مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، با اولویت در حال پیگیری 
ارزآوری  کشور  کالن  اقتصاد  حوزه  در  مهم  این  چراکه  است، 

باالیی دارد.
کشور،  دریایی  بالقوه  و  عظیم  ظرفیت های  از  یکی  بی تردید 
بندر اقیانوسی چابهار است، این بندر  در حاشیه دریای عمان  در 
حال توسعه است و با تکمیل فازهای توسعه این بندر، امکان 

پهلوگیری کشتی  های بزرگ  با آبخور باال فراهم می شود.
بندر چابهار، دو بندر اصلی شهید بهشتی و شهید کالنتری دارد، 
عملیات اصلی طرح توسعه در بندر شهید بهشتی در حال انجام 
است و در آینده  نزدیک با تکمیل عملیات اتصال این بندر به 
و  یافت  کاال  خواهد  ترانزیت  در  ویژه ای  اهمیت  ریلی،  شبکه 
به  استراتژیک در جنوب کشور  بندر  این دو  الحاق  به  با توجه 
منطقه آزاد چابهار و بهره بردن از ظرفیت های کالن اقتصادی 
مناطق آزاد در توسعه اقتصادی این بنادر در آینده شاهد تاثیر 
اقتصادی این دو بندر در محدوده منطقه آزاد چابهار بر اقتصاد 

کالن ملی و فراملی کشور خواهیم بود.
 موقعیت ویژه جغرافیایی بندر چابهار از نظر اتصال به اقیانوس 
و دسترسی به آب های آزاد، ترانزیتی بودن این بندر و استقرار 
آن خارج از  تنگه هرمز، همه از مزیت هایی است که موجب شد 

طرح توسعه این بندر  اقیانوسی در دستور کار  قرار گیرد.
افغانستان،  به خصوص  منطقه  کشورهای  دیگر  سوی  از 

دارند  طرح  تمایل  بسیار   CIS کشورهای و  چین  هندوستان، 
چابهار-زاهدان-مشهد- ریلی  اتصال  کنار  در  بندر  این  توسعه 

کاال  ترانزیت  برای  مناسب  موقعیتی  از  شده  تکمیل  سرخس 
ایران  اخذ  درآمد  بیشترین  عرصه،  این  در  قطعا  و  شود  فراهم 

خواهد شد.
درآمدزایی  برای  دریایی  بخش  در  که  دیگری  بزرگ  ظرفیت 
مناسب ارزی و غیرنفتی کشور وجود دارد،  صنایع کشتی سازی و 
ساخت سکوها است. این  قابلیت   و ظرفیت   بزرگی است  که باید 
آزاد قشم ظرفیت های  مورد توجه قرار گیرد؛ هم اکنون منطقه 
بسیار خوبی در حوزه کشتی سازی و حضور شرکت های مختلف 
در این امر دارد که با توجه و حمایت بیشتر از این مجموعه ها 
می توانیم شاهد ارزآوری در کشور با محوریت این صنعت باشیم.

صنایع دریایی، شاخه ای از صنایع هستند که به فرآوری و تولید 
ناو،  با  پیونددار  نیازمندی های  و  ابزار  همه  و  گوناگون  ناوهای 
بندری  خدمات  و  نفتی  سکوهای  شناور،  دریانوردی،  ناوبری، 

  می پردازند.
و  تنظیم  تبیین،  دریایی،  در بخش صنایع  پایدار  توسعه    تحقق 
اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه های مختلف این 
همچنین  و  تامین  زنجیره    توسعه    تعمیر،  ساخت،  مانند  صنعت 
حوزه خدمات و تسهیل گری در رفع مشکالت و عوامل بازدارنده  
توسعه صنایع دریایی، از دستاوردهای توجه به این بخش است.

ما بزرگترین کشتی سازی و شیپی یارد ها را در منطقه داریم که 
برخی کشورها به آن غبطه می خورند و به اذعان همان کشور ها، 
غول کشتی سازی هستیم، اما این ظرفیت ها بالاستفاده مانده اند .  
کشور کره جنوبی صنعت کشتی سازی خود را با ما آغاز کرد اما 
اگر در حال حاضر سهم بازار این کشور در کشتی سازی دنیا را با 

سهم ایران مقایسه کنید؛ قطعا بسیار فاصله دارند و ما خیلی از 
کره ای ها عقب تر هستیم.

قطعا  رشد چنین ظرفیتی در کشور و دریافت سفارش از کشور های 
باره  این  در  البته  داشت؛  خواهد  را  مناسبی  ارزآوری  منطقه، 
همکاری بانک ها و اعتماد آنها به این صنعت امر ی ضروری است؛ 
صحیح ترین راهکار برای توسعه صنایع دریایی و حمایت از آنها، 

ارائه تسهیالت ارزان قیمت و حمایت بانک ها است.
می کنند ،  حمایت  خود  صنایع  از  بانک ها  دنیا  جای  همه   در 
صنعت  این  در  دارد،  مصداق  هم  هواپیماسازی  در  مورد  این 
ارزان  تسهیالت  می کنند،  پشتیبانی  را  خود  صنایع  بانک ها 
قیمت می دهند، سپس خریدار و فروشنده این پول را به صورت 

اقساطی پرداخت می کنند.
تسهیالت  کشتی ساز ها  به  فقط  بانک ها  از  برخی  جهان،  در 
در  می دهند،  تسهیالت  هواپیما  خرید  به  فقط  برخی  می دهند، 
با  متناسب  باید  باشد؛  فعال  گونه  این  صنایع  باید  هم  ایران 
صنایع دریایی، کمک ها و حمایت ویژه از صنعت انجام شود و 

تسهیالت ارزان قیمت به این صنایع دهند.
صنعت کشتی سازی، شهری پشتیبان خواهد داشت، بنابراین اگر 
بانک  تسهیالت ارزان قیمت به این صنعت دهد، سودی که در 
سودی  از  باالتر  مراتب  به  می شود،  کشور  عاید  اقتصاد  کالن 
است که یک بانک در ارائه تسهیالت به یک کشتی ساز می دهد.

 ارزش افزوده ای که صنایعی چون کشتی سازی، صنایع دریایی و 
فراساحلی در کشور ایجاد می کند، بسیار باال است، نقش آفرینی 
و  تثبیت  محرومیت زدایی،  و  اشتغال آفرینی  در  دریایی  صنایع 
پایداری اقتصاد در کنار ارزآوری مطلوب، کامال در دنیا پذیرفته 

شده است.

 باید مسائل در این صنعت به صورت کالن موردتوجه قرار گیرد، 
از این طریق کار سرمایه گذاری توسعه می یابد ؛ ما کشتی سازهای 
بزرگی در ایران داریم  که اصال تحت حمایت نیستند، بانک هم 
نیروی جوان و متخصص و  این  آنها نمی دهد و  به  تسهیالت 

تحصیل کرده آنها به هدر می رود .
متقاضی  دیگر  کشورهای  می یابد،  توسعه  کشتی سازی   وقتی 
ساخت کشتی می شوند و سفارش می دهند و برای کشور درآمد 
است؛   غیرنفتی  درآمد های  همان  این  که  می شود  ایجاد  جدید 
مناسبی کسب  درآمد های  از همین طریق  و چین  کره جنوبی 
می کنند، سهم چین در صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی خیلی 
از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند؛ آنها  باال است و همه 
و  می کنند  و سرمایه گذاری  کرده اند  درست  بزرگ  آزاد  مناطق 
همه سرمایه  دنیا را به سمت خود جمع کرده اند؛ شاید ما نیز با 
توجه به هدف گذاری های تخصصی که برای مناطق آزاد خود 
داریم، حوزه تخصصی منطقه آزاد کشتی سازی را نیز با محوریت 
توسعه این صنعت بزرگ در کشور در دل یکی از مناطق آزاد 
در  این صنعت  فعالین  از  با حمایت  و  کنیم  ایجاد  جنوبی خود 
کشور و حتی منطقه بتوانیم با توجه به ظرفیت های مناطق آزاد 
تکنولوژی مدرن و روز دنیا را در این عرصه وارد این مناطق و 

بالطبع وارد کشور کنیم.
 کارهای دریایی از جمله کارهای بین المللی است، توسعه حمل و 
نقل دریایی توسعه فعالیت بین المللی است، صادرات خدمات فنی 
بین المللی محسوب  فعالیت  توسعه صنایع دریایی  مهندسی در 
از  معافیت  باید  دریایی  فعالیت  و  صنایع  این  بنابراین  می شود 
این صنعت،  مالیاتی  معافیت   برخوردار شوند؛  قطعا  مالیاتی هم 
با  می شود،  صنعت  این  در  سرمایه گذاری  رشد  توسعه  موجب 
توجه به ظرفیت معافیت مالیاتی موجود در مناطق آزاد بهترین 
بستر در خصوص این صنعت در کشور در مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی کشور است که با توجه به زیرساخت های موجود این 
امکان برای مناطق آزاد تا حدود بسیار زیادی به نسبت مابقی 
مناطق ایران مهیا است و می طلبد که مسئول محترم دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد کشور با بررسی و تعامل با سازمان های 

مربوطه طرح ایجاد این مناطق را به دولت ارائه دهند.
بابت  مالیاتی  معافیت  ۲۰سال  تجاری  آزاد  منطقه  در   وقتی 
سرمایه گذاری مصوب می گردد،  سرمایه  زیادی جذب می شود؛ 
مناطقی که صنایع دریایی و کشتی سازی در آنجا اجرا می شود 
راحتی  به  بنابراین  هستند،  آزاد  مناطق  و  ویژه  مناطق  همه 
افزایش  موجب  این  و  می شوند  برخوردار  مالیاتی  معافیت  از 

سرمایه گذاری می شود.
البته معافیت مالیاتی در اینجا به کاهش درآمد کشور نمی انجامد، 
بلکه ظرفیت افزایش درآمد ها هم فراهم می شود، زیرا این کار 
کشور  درآمد  از  و  است  دنیا  به  مهندسی  فنی  خدمات  صدور 

چیزی کسر نمی شود.
به هر حال با این ظرفیت های دریایی کشور و موقعیت مناسب 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  وجود  و  منطقه  در  ما  جغرافیایی 
دریای  و  دریای عمان  فارس،  آب های خلیج  در حاشیه  متعدد 
خزر، امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که 
بسیاری از کشورها از آن بی بهره هستند اما ما به دلیل دارا بودن 
مقدار باالیی از این ظرفیت ها، آن را مورد بی مهری و بی توجهی 
چند  از  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  همین  داده ایم؛  قرار 
کیلومتر ساحل محدود خود  بهره وری و درآمدزایی مناسب دارند 
با همین ظرفیت محدود  و در دو بخش گردشگری و تجاری 
ساحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب کرده اند و یکی 
استوار  امر  این  بر  را  خود  کشور  درآمدهای  اصلی  پایه های  از 
کرده اند،  کاری که ما  با هزاران کیلومتر ساحل نتوانسته ایم انجام 
دهیم، اما امید است  با »خیس شدن پای مسئوالن« گام های 
اولین را برای توسعه دریامحور برداریم؛ به قول یکی از فعاالن 
وقتی  ما  مسئوالن  کاش  ای  کشور،  دریایی  بخش  خصوصی 
می خواهند در پایتخت قانونی را در مورد بخش دریایی مصوب 
می کنند، حداقل رو به دریا بیاستند و این قانون را مصوب کنند.

بی تردید ظرفیت بزرگی که ما در حوزه اقتصاد ملی و بین المللی 
داریم،  کشور  آزاد  مناطق  در  که  ذاتی  مزیت های  به  توجه  با 
در  صنعت  صاحب  کشورهای  تجربه  بررسی  کنار  در  می تواند 
را  دریامحور  اقتصاد  که  جنوبی  کره  و  چین  مانند  عرصه  این 
برنامه ریزی  یک  با  داده اند،  سوق  خود  آزاد  مناطق  سمت  به 
آزاد  مناطق  بالقوه  از ظرفیت های  استفاده  با  بلندمدت  و  دقیق 
کشور شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین المللی در این عرصه با 
محوریت مناطق آزاد در خصوص صنعت دریانوردی، ترانزیت، 
گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه های بنادر 

در آینده با توجه ویژه مسئولین و تصمیم سازان کشور باشیم.

نزدیک به دوسوم جمعیت جهان ساحل نشین هستند، اما توسعه شهرها در ایران 
به اندازه ای منحرف شده است که عمده جمعیت کشور در کویر مرکزی ساکن 

شده اند و تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور در سواحل زندگی می کنند.
جالب است بدانید ۲۰کشوری که در فهرست توسعه یافته ترین کشورهای جهان 
جای گرفته اند، اقتصاد دریامحور دارند و از بنادر خود گاهی تا چند برابر تمام 
درآمد نفتی ایران ثروت به دست می آورند، اما بنادر ایران آن  قدر مهجور مانده اند 
که مجموع جمعیت تمام استان های بندری ایران به اندازه یک استان و آن هم 

تهران است.
و  نمی شود  همین جا خالصه  به  ایران  در  جمعیت  استقرار  اشتباه  سیاست های 
حاال با صرف هزینه های گزاف خط لوله های گاز و نفت به استان های کویری 
کشیده شده و در این مناطق صنایع نفت و گاز مانند پتروشیمی ایجاد کرده اند. 
آنها به خطوط  نیاز این صنایع به آب و دسترسی ساده  این درحالی است که 
حمل ونقل، سواحل را به ایده آل ترین مکان جانمایی این صنایع تبدیل می کند. 
با وجود این، به نظر می رسد حسن روحانی، رئیس جمهوری کابینه های یازدهم 
و دوازدهم، توسعه اقتصاد دریاپایه را جدی تر از بقیه دولت ها گرفته است. او در 
ماه های اخیر سفرهای پیاپی به استان های جنوبی ازجمله خوزستان و سیستان  
و بلوچستان و هرمزگان داشته است، سفرهایی که گشایش صنایع و پروژه های 
بندری و جذب سرمایه برای توسعه بنادر را هدف گذاری کرده است. این اقدام 
از رقبای منطقه ای خود با شکاف زیادی عقب  ایران  گرچه دیرهنگام است و 

افتاده، اما گام های روبه جلو به شمار می آید.

جمعیت تمام شهرهای بندری ایران  معادل تهران
چیزی نزدیک به دوسوم جمعیت جهان در ٦۰کیلومتری سواحل زندگی می کنند. 
از این میان ۲۰کشور نخست توسعه یافته، کشورهایی با اقتصاد دریامحور هستند 
و شهرهای بندری در اقتصادهای پیشرو، شهرهایی با جمعیت باالی ۵ میلیون 
نفر هستند. هنگ کنگ، سنگاپور، شانگهای، نیویورک و دبی ازجمله شهرهای 

بندری هستند که بازیگر اصلی اقتصاد کشورهایشان به شمار می آیند.
ماجرا در ایران بسیار متفاوت است. ایران از ۸۹۰کیلومتر ساحل در شمال و ٤ هزار 
و ۹۰۰کیلومتر ساحل در جنوب برخوردار است، با این وجود جمعیت ساحل نشین 
ایران کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. به عبارتی، تنها حدود 
۸ میلیون ایرانی در سواحل زندگی می کنند که این رقم معادل جمعیت تهران 

یادداشتیادداشت

مراحل  که  مللی  تاریخ  به  مقایسه ای  نگاهی  ر  د
توسعه را به سرعت پیموده اند، درمی یایبم که نقش 
دریا و توسعه بهره برداری از آن تا چه اندازه، حائز 
بوده و به سخن دیگر زیستن بدون توجه  اهمیت 
پرخسارت  و  زیان آور  ما  برای  اندازه  تا چه  دریا  ه  ب

بوده است.
که  کرد  ارائه  می توان  را  بسیاری  تاریخی  شارات  ا
در آن تاثیر تحوالت دریایی در فراز و فرود قدرت 
دولت ها و ملت ها طی چند قرن اخیر مشهود است. 
اندازه  آن  تا  را  دریا  نقش  برخی  که  باید گفت  ما  ا
مهم می دانند که قرن بیست و یکم را قرن اقیانوس 

آرام نامیدند.
اما چرا دریا و به عبارتی بهتر، اقتصاد دریامحور باید 

برای ما مهم باشد ؟
این  بین  در  و  است  هم مرز  ۱۵کشور  با  ایران   -
دارد  دریایی  مرز  ۱۲کشور  با  همسایه،  ۱کشور  ۵
ایران در  ژئوپولیتکی  از موقعیت  نشان  این خود  و 
لحاظ  به  ایران  اسالمی  جمهوری  است.  نطقه  م
در  خزر  دریای  شامل  دریا  آب های  از  رخورداری  ب
در  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  آب های  و  مال  ش
اقیانوس های  آزاد و  جنوب و دسترسی به آب های 
جهان و دارا بودن بیش از پنج هزار و ۸۰۰کیلومتر 
شمار  به  دریا  نعمت  از  بهره مند  کشوری  احل،  س

می آید. 
- مزیت های نسبی ما ایرانیان در سواحل اقیانوس 
هند بیش از اینها است. سواحل گسترده با موقعیت 
استراتژیک در یکی از مهم ترین مسیرهای انرژی و 

تجارت جهانی در اختیار ماست. 
- شرایط داخلی ما نیز به گونه ای است که توجه به 
دریا را بیش از پیش الزامی می سازد. تراکم نسبی 
و  یکسان  نسبی  وضع  ایران،  سراسر  در  معیت  ج
مطلوبی ندارد و این عالوه بر آنکه توسعه اقتصادی 
را با مشکل مواجه می سازد، در کلیت جامعه کنونی 
رشد  می سازد ،  جلوه گر  را  نابسامان  وضعی  نیز  ا  م
در  نابسامانی  و  زیست  محیط  تخریب  زاینده  ف
ناپایداری  عالوه  به  خاک،  و  آب  از  هره برداری  ب
بهره مندی مطلوب از ریزش های جوی، بهره گیری 
تغذیه  و  تامین معیشت  دریا جهت  از  بیشتر  هرچه 
این  می سازد.  الزام آور  را  اسکان  حتی  و  اشتغال  و 
و  اشتغال  از  تنها حدود یک درصد  درحالیست که 
استفاده  با  ایران  مردم  تغذیه  از  درصد  یک  دود  ح

از دریا است.
در مجموع فواید و الزامات قابل ذکر زیادی دراین 
همه  علیرغم  متاسفانه  اما  دارد،  وجود  صوص  خ
که  است  آن  گواه  تاریخی  مستندات  اشته ها،  د
از  چندانی  بهره  اخیر  سده های  طول  در  یرانیان  ا
دریا نبرده اند و همین امر الزاماتی را به ما یادآوری 
می کند و آنکه در نخستین گام باید به تفکر قهری 
نسبت به دریا پایان داد و اصالح نگرش ملی برای 
بهره برداری از این نعمت ارزشمند الهی را پیگیری 
کرد. بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی 
نوین  فناوری های  پایه  بر  هوشمندانه  توسعه  ظام  ن
و ثروت آفرینی از سواحل، بنادر و دریاها، به تغییر 
مفاهیم  به  نگاه سنتی  و  انگاره های ذهنی  و  فکر  ت

دریایی نیازمند است.
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته در مقابل 
اقتصاد  به  نسبت  دیدی  چنین  و  نیست  حریم ها  ت
اقتصاد  از  منظور  نیست.  رشدآفرین  قاومتی  م
نه  است،  پویا  و  فعال  اقتصاد  یک  واقعی  قاومتی  م
در  مقاومتی  اقتصاد  بسته،  و  منفعل  اقتصاد  ک  ی
و  تهدیدها  برابر  در  آسیب پذیری  کاهش  قیقت  ح

آسیب ها است.
آنچه مسلم است تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر 
راهبرد درون زایی و برون گرایی، نیازمند رشد همگن 
و متناسب براساس تکیه بر شناخت و درک کاملی 
میان  این  در  است.  ایران  سرزمینی  مزیت های  ز  ا
توسعه اقتصاد دریامحور می تواند یکی از ارکان مهم 
توسعه  دستاورد  واالترین  شود.  تلقی  توسعه  ین  ا
از  بیشتری  و کسب سهم  اقتدار  ریامحور، کسب  د
تمامی  در  قدرتمند  و کسب حضوری  ملی  قتصاد  ا

 عرصه های دریایی در ابعاد جهانی است.
روند  در  العاده ای  فوق  پتانسیل  سواحل  و  ریا ها  د
بخش  می توانند  و  دارند  مقاومتی  اقتصاد  جرای  ا
را محقق سازند.  اقتصادی کشور  اهداف  از  زرگی  ب
به طوری که عالوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، 
و  بومی  ساکنان  نیازهای  تامین  اشتغال،  یجاد  ا
ثبات  و  به حفظ  دیگر،  اقتصادی  موارد  از  سیاری  ب

بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند.
اقتصاد ایران برای نقش آفرینی جهانی و در جهت 
باقی ماندن در میدان رقابت نفس گیر منطقه ای که 
رقبا سخت در تالش برای پیشی گرفتن از یکدیگر 
هستند، به مدیرانی تصمیم گیر و با درایت و با روحیه 
و  موجود  شرایط  درک  ضمن  تا  دارد  نیاز  هادی  ج
پرهیز از شعارزدگی، هنر مدیریت بر منابع ملی را به 

خوبی از خود نشان دهند.
جمله  از  دریایی  صنایع  عرصه  در  رمایه گذاری  س
برای  را  مناسبی  بستر  می تواند  که  است  واردی  م
میان  این  در  کند.  فراهم  دریامحور  اقتصاد  وسعه  ت
از  یکی  عنوان  به  دریایی  صنایع  توسعه  ندوق  ص
در  دریایی  صنایع  توسعه  امر  در  مهم  رگان های  ا
این  در  را  مطلوبی  نقش  بتواند  تا  که  است  تالش 
زمینه ایفا کند و بر همین اساس صندوق در راستای 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  و  اهداف  حقق  ت
راهکارهای ذیل را در دستور کار خود قرارداده است :
سایر  با  صندوق  تعامالت  سطح  افزایش   -
دستگاه های اجرایی، ارگان ها و نهادهای دریایی و 
مالی کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های 

موجود 
وجوه  منابع  ازجمله  جدید  مالی  تامین  پیگیری   -

اداره شده و افزایش سرمایه تامین شده صندوق 
در  صندوق  شعب  فعال سازی  و  راه اندازی   -
با  تعامل  سطح  افزایش  جهت  دریایی  ستان های  ا

فعاالن صنعت دریایی
مجموع  از  داخلی سازی  سهم  رشد  از  حمایت   -
ساخت  در  موردنیاز  خدمات  و  تجهیزات  و  طعات  ق

و تعمیر شناور 
دریایی  صنایع  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب   -

کشور )با تمرکز بر مناطق آزاد ( 
امید است با تالش همه دست اندرکاران حوزه دریا 
ناخالص  تولید  در  دریا  افزایش سهم  توانیم شاهد  ب

ملی کشور باشیم.

طور  به  توسعه  ششم  برنامه  کلی  سیاست های  ر  د
مشخص توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور حد فاصله 
منطقه ای  گرفته؛  قرار  تاکید  مورد  خرمشهر،  تا  چابهار 
مغفول  گذشته  سال های  توسعه ای  برنامه های  در  ه  ک

مانده است.    
توسعه  بر  تاکیدهایی  دولت ها  برخی  گاهی  گرچه  ا
این  اما  داشته اند،  کشور  منطقه  نوبی ترین  ج
نیامد.  در  اجرا  به  و  ماند  کاغذ  روی  سیاست گذاری ها 
کلی  سیاست های  بند ۲۱  در  که  است  حالی  در  ین  ا
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  توسعه  ششم  رنامه  ب
با  ابالغ شده، توسعه محور چابهار-خرمشهر  به دولت 
تاکید بر توسعه سواحل مکران، مورد تاکید قرار گرفته 

است.

مکران کجاست؟
جنوب  در  ساحلی  سرزمینی  تاریخی  نظر  از  کران  م
شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول 
خلیج عمان از رأس الکوه در غرب جاسک تا الس بال 
گسترده  پاکستان  بلوچستان  ایالت  غربی  جنوب  ر  د
 است. البته در بعضی منابع اروپایی قرن های ۱٦ تا ۱۸ 

از ایالت مکران نیز نام برده شده است.
خودمختار  منطقه  این  تاریخی  مختلف  دوره های  ر  د
را  خود  گاهی  که  بوده  محلی  خوانین  اداره  تحت  و 
رعایای دولت ایران می نامیدند. کوه های خشک و بایر 
کرانه های مکران از دید جغرافیای طبیعی دنباله کویر 
است، که تا آنجا گسترش یافته و گویا در در سده های 
می شود،  دیده  اکنون  آنچه  از  سرزمین  این  یانه  م
حاصلخیزتر بوده است. هرودوت )مورخ یونانی ٤۸٤ تا 
٤۲۵ ق. م( در کتاب سوم تاریخ خود، تعداد ۲۰ساتراپی 
که  برشمرده  است  هخامنشی  حکومت  برای  استان(  (

چهاردهمین استان مکا یا مکران است.
یعنی  بزرگ  سرزمین  این  در  هردوت،  نظر  پایه  ر  ب
سکنه  بر  عالوه  هخامنشیان  استان  هاردهمین  چ
یعنی  می زیسته اند؛  نیز  زرنگیان  کنونی،  لوچستان  ب
استان  یک  در  بلوچستان  و  سیستان  سرزمین  و  د
سنگ نوشته های  در  بگذریم  که  هردوت  از  وده اند.  ب
روزگار هخامنشی نیز نام این سرزمین مکه یا مکران 
بزرگترین  از  یکی  که  بیستون  کتیبه  در  مده  است،  آ
شرق  ٤۰کیلومتری  در  و  است  تاریخ  تیبه های  ک
کرمانشاه واقع است، داریوش اول شاهنشاه هخامنشی 
از  یکی  را  مکران  یا  مکا  سرزمین  ٤۸٦ق. م(  ۵۲۱تا  (

۲۳ایالت شاهنشاهی خود نامیده است.

ویژگی های انحصاری
تجارت  حلقه  مهم ترین  را  شمال  - جنوب  کریدور  گر  ا
کارشناسان  گفته  به  که  کنیم  فرض  اروپا  و  آسیا  ین  ب
در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان 
تا ٤۰درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا ۳۰درصد ارزانتر 
مهم  مسیرهای  از  یکی  می تواند  کریدور  این  ست؛  ا
ترانزیتی در آسیای میانه باشد که کشورهای مسیر این 

کریدور را منتفع می کند.
اگرچه کریدور شمال - جنوب )نستراک( در سال ۱۹۹۳ 
متعاقب برگزاری اجالس کمیسیون اروپا وزرای حمل 
عملکردها  اما  شد،  تصویب  عضو،  کشورهای  نقل  و 
تاثیر  تحت  منطقه  کشورهای  که  می دهد  شان  ن
طور  به  ظرفیت  این  از  نتوانسته اند  سیاسی  حوالت  ت

کامل استفاده کنند.
براساس اطالعات موجود، این کریدور ارتباط ترانزیتی 
و  ایران  طریق  از  روسیه  و  اروپا  شمال  شورهای  ک
خلیج  هند،  اقیانوس  حوزه  کشورهای  به  خزر  ریای  د
فارس و جنوب آسیا برقرار کرده و اتصال خلیج عمان 
و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای 
در  کریدور  این  به  استراتژیک  بندری  عنوان  به  عرب 
و  شرقی  همسایه های  و  کشور  شرق  به  کاال  بادله  م

آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد کرد.
مسیر،  این  کامل  راه اندازی  با  گویند:  می  ارشناسان  ک
کشورهای آسیایی و اروپایی می توانند در مسیر کریدور 
شمال- جنوب کاالی خود را با سرعتی حدود دو برابر 
امر  این  کنند.  مبادله  سوئز  کانال  مسیر  با  مقایسه  ر  د
آسیای  منطقه  در  جدید  کشورهای  ایجاد  به  توجه  ا  ب
میانه و نیز شکل گیری بازارهای جدید جهانی در حوزه 
قیانوس هند و خلیج فارس ، برای هر دو قاره آسیا و  ا

اروپا دارای اهمیت فراوانی است.

ایران و کریدوری که فرصت ساز است
همچنین  و  رهبری  معظم  مقام  در صحبت های  ارها  ب
اخیر  سال های  در  ارشد  نظامی  فرماندهان  از  رخی  ب
کریدور  اتصال  نقطه  که  مکران  سواحل  توسعه  ه  ب
است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  است،  مال- جنوب  ش
و  مهم  منطقه  این  ظرفیت های  از  قبل  سال های،  ر  د
استراتژیک غفلت شده و این منطقه از کشور از رونق 
چندانی برخوردار نیست و معظالتی مثل بیکاری ، فقر ، 
قاچاق و از همه خطرناک تر نفوذ برخی گروهک های 
تروریستی نیز از پاکستان نیز از مشکالت این مناطق 

به حساب می آید.
مقام معظم رهبری در دیدار خود با فرماندهان نیروی 
تاریخ  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  ریایی  د
آبادسازی سواحل  ۹آذرماه سال ۱۳۹۳ فرمودند: مسئله 
مکران نیز جزء همین کارهای اساسی است که باید با 
همکاری دولت، برنامه های مورد نظر در این منطقه با 

سرعت بیشتری دنبال شود.
چراکه  است،  استثنایی  فرصتی  کریدور شمال- جنوب 
بخش مهمی از آن از خاک ایران می گذرد و درحال 
کاال  ترانزیت  حلقه  مناسب ترین  و  مهم ترین  اضر  ح
بین آسیا و اروپا به شمار می رود. چه آنکه این کریدور 
طریق  از  و  آغاز  بمبئی(  )بندر  هند  اقیانوس  حوزه  ز  ا
می شود،  متصل  ایران  جنوب  در  بندرعباس  به  ریا  د
ایران  خاک  داخل  در  می توانند  کاالها  که  طوری  ه  ب
بنادر  به  ریلی  یا  و  جاده ای  نقل  و  حمل  وسیله  ه  ب
انتقال یافته  انزلی و بندر امیرآباد(  شمال کشور )بندر 
و  آستاراخان  بنادر  به  خزر  دریای  طریق  از  سپس  و 
راه آهن قزوین- با تکمیل  الگان روسیه حمل شوند. 
و  جاده ای  دسترسی  امکان  ایران ،  قلمرو  در   آستارا 
میسر  نیز  روسیه  و  قفقاز  منطقه  کشورهای  به  ریلی 

می شود.
ترانزیتی  کاالهای  حمل  هزینه  می گویند  کارشناسان 
از  اروپا  شمال  و  هند  اقیانوس  حوزه  کشورهای  میان 
۳۰درصد  حدود  تا  شمال- جنوب  کریدور  مسیر  طریق 
است  ارزان تر  موجود  سنتی  مسیرهای  به  نسبت 
مرکزی،  آسیای  آسیا،  شرقی  جنوب  کشورهای  و 
نیز  و  فارس  خلیج  و  هند  اقیانوس  حوزه  خاورمیانه، 
شمال اروپا با پیوستن به کریدور حمل و نقل بین المللی 
شمال- جنوب که ازجمله کریدورهای چندوجهی است،  
می توانند از مزایای آن در حمل و نقل سریع و ارزان 

کاالهای شان بین آسیا و اروپا استفاده کنند.

توسعهاقتصاددریامحور
درگرواقتصادمقاومتی

اهمیتتوسعهاقتصادیمحور
چابهار-خرمشهر

مهرداد مظفری
مدیرعامل سابق 

صندوق توسعه صنایع دریایی 

ایرج افشار

چرا توسعه سواحل مکران 
برای مقام معظم رهبری مهم است؟

تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  جلسه 
اول  معاون  ریاست  به  اقتصادی  ویژه  و 

برگزار شد. رئیس جمهور 
شهرسازي،  و  راه  وزراي  که  جلسه  این  در 
رفاه  و  کار  تعاون،  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
رئیس  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ  اجتماعي، 
قم  استاندار  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  داشتند،  حضور  نیز 
ویژه  و  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  شورایعالي 
مطرح  تصویب  جهت  را  پیشنهاداتي  اقتصادي 
این  از  برخي  با  بررسي  و  بحث  از  که پس  کرد 

موافقت شد. پیشنهادات 
در این نشست طرح جامع منطقه ویژه اقتصادي 
مناطق  سازمان هاي  معامالت  نصاب  و  جهرم 
براي سال 97 مورد بحث و  آزاد تجاري- صنعتي 

بررسي قرار گرفت و به تصویب رسید.
به  کالنتري  شهید  و  بهشتي  شهید  بنادر  الحاق 
تعرفه  نیز  و  چابهار  تجاري- صنعتي  آزاد  منطقه 
براي  اقتصادي  ویژه  مناطق  خدمات  هزینه 
این  در  که  بود  موضوعاتي  دیگر  از  سال 97 

نشست تصویب شد.
محدوده  اصالح  طرح  همچنین  جلسه  این  در 
مورد  نیز  چابهار  تجاري - صنعتي  آزاد  منطقه 
این  تبادل نظر قرار گرفت که مقرر شد  و  بحث 
و  شورا  دبیرخانه  حضور  با  جلسه اي  در  موضوع 
وزارت راه و شهرسازي در چارچوب طرح جامع 
در  آن  نتیجه  و  گیرد  قرار  بررسي  مورد  مکران 

جلسه آتي شورا مطرح شود.

تشکیل جلسه شورایعالی مناطق آزاد
به ریاست معاون اول رئیس جمهور:

الحاقبنادرشهیدبهشتي
وشهیدكالنتريبه
منطقهآزادچابهار

است. یک مقایسه جالب دیگر این  که در طول ٧۰۰کیلومتری سواحل مکران 
این سواحل یعنی در  از ۵۰۰ هزار نفر ساکن هستند، آن سوی  ایران کمتر  در 
اگر توسعه پرشتاب  البته  نفر زندگی می کنند.  از ۵ میلیون  بیشتر  تا دبی  عمان 
بنادر کشورهای عمان و امارات را در این معادله قرار دهید، به خوبی متوجه دلیل 
جاذبه سواحل این کشورها برای شهروندان شان می شوید. بنادری که در حال 
حاضر جزء بزرگترین بنادر منطقه و حتی جهان هستند و ساالنه ثروت کالنی 

برای کشورهایشان تولید می کنند.
سواحل  و  پرجاذبه  تهران  شویم  متوجه  که  است  کافی  ارقام  و  اعداد  همین 

مهجور ایران چگونه مدل توسعه جمعیت کشور را به بیراهه برده اند، آن  قدر که 
ظرفیت عجیب شهرهای بندری برای تولید ثروت را نادیده بگیریم و جمعیت را 
به شهرهای کویری مرکزی بکشانیم. برای این  که بیشتر متوجه عمق فاجعه 
شوید، کافی است بدانید شهر بندری سنگاپور که درحال حاضر یکی از بزرگترین 
بنادر جهان به شمار می آید، وسعتی کمتر از جزایر کیش و قشم ایران داشته، 
اما درآمد آن از مجموع درآمد نفتی ایران بیشتر است. این موضوع درحالی رخ 
می دهد که شهرهای سرباز، ایرانشهر، زابل، شادگان، دشت آزادگان و... بیشترین 
نرخ بیکاری در ایران را از آن خود کرده اند. حاال شهرهایی که در همسایگی 

سواحل ایران هستند، به عنوان محروم ترین شهرهای ایران شناخته می شوند. 
گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که نه تنها سرانه درآمد بندرنشینان 
استان ها  این  بیکاری در  نرخ  دارد، که  قرار  استان های کشور  قعر فهرست  در 
استان ها،  از  نیمی  حدود  چیزی  ایران  ۳۲استان  مجموع  از  است.  رکورددار 
گزارش  وخیم  آنها  در  بیکاری  وضع  که  می آیند  شمار  به  مرزی  استان های 
٦۰۰ هزار  و  ۸ میلیون  حدود  مسکن ،  و  نفوس  سرشماری  براساس  است.  شده 
این رقم چیزی نزدیک به یک سوم جمعیت  ایرانی در مرزها ساکن اند.  خانوار 
خانواده های کشور را تشکیل می دهد و از این میان استان های ساحلی به ویژه 

استان های جنوبی بیشترین میزان بیکاری را به نام خود ثبت کرده اند.

راه اشتباه توسعه شهرها در ایران
در  ایران  ایران می گوید:  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  معاون  هادی حق شناس، 
توسعه شهرهای خود راه را اشتباهی رفته است و در این مسیر به اندازه ای به 
خطا رفته که با ایجاد هزینه های سنگین خط لوله نفت و گاز عسلویه و خوزستان 
را به کویر کشانده و در استان های مرکزی پتروشیمی و صنایع نفتی ایجاد کرده 
است. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته این صنایع غالبا در سواحل 
نیاز آب بری شان مرتفع می شود، حمل ونقل و  این  که  تا ضمن  مستقر هستند 
سایر هزینه های تولید را نیز کاهش دهند.  اقتصاد نفتی اما، به راحتی دولت ها 
را از توسعه سواحل و اقتصاد دریاپایه غافل کرده است، آن  قدر که درحال حاضر 
چیزی حدود ٦۳,۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به خام فروشی اختصاص دارد 

و هنوز نتوانسته ایم از تله تاریخی نفت رهایی پیدا کنیم. 
با این وجود  معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران معتقد است: دولت یازدهم 
و دوازدهم اقتصاد دریامحور را جدی تر از سایر دولت ها گرفته است، به گونه ای 

که در طول این دو دولت ظرفیت بندر چابهار از ۲.۵ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن 
رسیده و سفرهای متعدد حسن روحانی، رئیس جمهوری به استان های جنوبی 
جایگزینی  و  در سواحل  اقتصاد  توسعه  به  او  کابینه  که  است  این  نشان دهنده 

اقتصاد دریا پایه با اقتصاد نفتی اهمیت ویژه ای می دهند.

کلید ابرچالش های ایران در دست اقتصاد دریامحور
حل  در  دریامحور  اقتصاد  توسعه  برای  دولت  رویکرد  است؛  معتقد  حق شناس 
سه ابر چالش کشور موثر است. او توضیح می دهد: استقرار جمعیت و صنایع در 
حاشیه سواحل تاثیر قابل مالحظه ای در حل بحران آب دارد که درحال حاضر 

بزرگترین بحران کشور به شمار می آید.  
او ادامه می دهد: آلودگی هوا یکی دیگر از ابرچالش های کشور است که گفته 
وقتی  است  طبیعی  دارند.  ٧۰ درصدی  سهم  آن  ایجاد  در  خودروها  می شود 
جمعیت به سواحل منتقل شود، خودروها هم منتقل می شوند و شهرهای مجاور 
دریا به دلیل جابه جایی هوا و باد و نیز رطوبت هوا به سادگی می توانند آلودگی 

را در خود هضم کنند.
حق شناس تاکید می کند: با استقرار صنایع و گسترش ظرفیت بنادر، یکی دیگر از 
ابرچالش های مهم کشور یعنی بیکاری نیز حل می شود. بنابراین می توان گفت، 
انتخاب  را  دریاپایه  اقتصاد  توسعه  مسیر  درستی  به  دوازدهم  و  یازدهم  دولت 

کرده است.

به جای شهرهای جدید، شهرهای موجود توسعه داده شوند
را هدف گذاری  سواحل  حاشیه  در  جدید  ایجاد شهرهای  دولت  میان،  این  از 
کرده است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند، دولت ها نباید برای ایجاد 
را  موجود  شهرهای  توسعه  ظرفیت  باید  ابتدا  و  کنند  هزینه  جدید  شهرهای 
ایجاد شهرهای  به  نبود،  این ظرفیت پاسخگو  اگر  بررسی و عملیاتی کنند و 
درحالی  سواحل  درحاشیه  جدید  شهرهای  ایجاد  بحث  حاال  بپردازند.  جدید 
برای  موجود  میزان ظرفیت شهرهای  زمینه  در  مطالعه ای  که  می شود  دنبال 
توسعه وجود ندارد و شهرهای جدید ایجاد شده نتوانسته اند به جمعیت پذیری 
اقتصادی است  پروژه های  توسعه کند  ماجرا  این  برسند، سوی دیگر  مناسبی 
که می تواند به رونق شهرهای جدید و بندری انجامیده و برای جذب جمعیت 

ایجاد انگیزه کند.

هادی حق شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران:

دولتیازدهمودوازدهمبهدرستیمسیرتوسعهاقتصاددریاپایهراانتخابكردهاست
مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
مورد مصوبه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری مبنی پیوستن بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری به منطقه آزاد 
یاد  بندر  دو  و شهرسازی  راه  وزارت  موافقت  با  کرد:  اظهار  چابهار،  تجاری - صنعتی 
شده به منطقه آزاد چابهار ملحق شد تا ظرفیت خوبی را برای این منطقه ایجاد کند، 
مدیریت دو بندر شهید بهشتی و کالنتری همچنان برعهده سازمان بنادر و دریانوردی 

است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری مطلوب صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و 
سازمان بنادر و دریانودری در دو بندر مهم شهید بهشتی و شهید کالنتری، تصریح 
آن  توسعه ای  روند  بنادر چابهار،  برای  آزاد  مناطق  قوانین  پیدا کردن  با تسری  کرد: 
شتاب خواهد گرفت. با پیاده سازی قوانین  مناطق آزاد در بنادر چابهار، ضمن رونق 
کریدورها  شدن  فعال  برای  می توان  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  و  آنها 

برنامه ریزی کرد.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه الحاق این دو بندر به منطقه آزاد چابهار ظرفیت سازی 
می کند، اذعان داشت: بنادر چابهار؛ خیلی زودتر می توانستند از پتانسیل های مناطق 
آزاد استفاده کنند اما تصویب این امر به تعویق افتاده بود. حال شرایط برای حضور 

سرمایه گذاران بیش از گذشته فراهم می شود.

گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر 
الحاق بنادر شهید بهشتی و کالنتری به منطقه آزاد چابهار صرفا 
به معنای تسری قوانین مناطق آزاد است و این دو بندر همچنان 

زیرمجموعه سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت خواهند کرد.    
بهروز آقایی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
تاثیر بسزایی در توسعه فعالیت های بندری دارند، افزود: با تصویب 
الحاق دو بندر استراتژیک چابهار به منطقه آزاد، فرآیند توسعه ای آنها 

سرعت پیدا می کند و جذب سرمایه گذار تسهیل می شود.
و  بهشتی  شهید  بندر  توسعه  طرح  اجرایی شدن  به  اشاره  با  وی 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان گفت:

بنادرچابهار؛خیلیزودترمیتوانستند
ازپتانسیلهایمناطقآزاداستفادهكنند

الحاقبنادرشهیدبهشتیوكالنتریبهمنطقهآزادچابهارصرفابه
معنایتسریقوانینمناطقآزاداست

حضور شرکت های هندی در توسعه آن، عنوان کرد: تبدیل بندر 
بار،  ترافیک  باعث  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  به  بهشتی  شهید 
بندر  تولیدی در کنار  ایجاد واحدهای  رفع موانع سرمایه گذاری و 

می شود.
بلوچستان تصریح  بنادر و دریانوردی استان سیستان و  مدیر کل 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  مصوبه  با  کرد: 
و  بهشتی  بنادر شهید  در  آزاد  مناطق  قوانین  است  قرار  اقتصادی 
کالنتری تسری پیدا کند و دو بندر یاد شده تحت مدیریت مناطق 

آزاد قرار نخواهند گرفت.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اعالم کرد:

افزایش بار ورودی به چابهار با تعرفه های جدید بندری

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  فرحانی،  ریاض 
سازمان منطقه آزاد اروند در نشست هم اندیشی با مسئوالن 
کانون های تبلیغاتی آبادان و خرمشهر اظهار کرد: در نقشه 
سازمان  عمومی  روابط  در  خود  سیاست گذاری های  و  راه 
منطقه آزاد اروند، جلساتی را با خبرنگاران، فعاالن اجتماعی 
و مجازی برگزار کردیم و امروز در حوزه  اطالع رسانی در 
خدمت کانون های تبلیغاتی هستیم تا با هم اندیشی به برنامه 

CHABAHARچابهار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
و  بنادر  سازمان  تشویقی  بسته  کرد:  اعالم  چابهار 
کشتی،  و  کاال  تعرفه  کاهش  منظور  به  دریانوردی 

موجب افزایش درآمد بنادر کشور می شود.
صورت  به  تشویقی  بسته  درباره  کردی  عبدالرحیم 
و  بنادر  سازمان  توسط  غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای 
دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار، اظهار کرد: 
این بسته تشویقی با هدف رونق بندر شهید بهشتی 
چابهار در سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با کاهش قیمت ها و لحاظ کردن بسته 
تشویقی، شاهد افزایش حجم بار خواهیم بود و این 
البته  بنادر خواهد شد.  درآمد  افزایش  مسئله موجب 
و  است  متفاوت  بندر  هر  در  شده  ارائه  تخفیف های 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  سیاست  به  موضوع  این 
از  بهشتی  شهید  بندر  خوشبختانه  دارد.  بستگی 

تخفیف های بسیار مناسبی برخوردار شده است.
اینکه  بیان  با  آزاد چابهار  مدیرعامل سازمان منطقه 
بنادر موجب خواهد  ترافیک در  و  بار  افزایش حجم 
این  کرد:  بیان  یابد،  افزایش  درآمدها  میزان  تا  شد 
اقدام، ابزاری تشویقی در دوره زمانی مشخص است 
بنادر  بیشتر  هرچه  رونق  شاهد  تخفیف  اعمال  با  تا 

باشیم. این تصمیم سازمان بنادر و دریانوردی موجب 
شده است که در دوماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت 
شهید  بندر  به  ورودی  بار  میزان،  قبل  سال  مشابه 

بهشتی چابهار افزایش پیدا کند.
مهم ترین  شده،  تمام  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 

نگاه ما به تبلیغات رویکردی در جهت انتقال پیام های سنجیده است

برگزاری مسابقات جام رمضان ارس 
در 4رشته ورزشی

با  چابهار  پتروشیمی  مجتمع  اساسی  تجهیزات  محموله  اولین 
ارزشی معادل ۴۰میلیون یورو از رومانی وارد چابهار شد.

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  مربوط  اساسی  تجهیزات  این  کرد:  اظهار  خبر،  این  اعالم  با 
براساس  که  است  چابهار  در  متانول  تولید  پتروشیمی  پلنت 
زمان بندی صورت گرفته هم زمان با رسیدن خط گاز به منطقه در 

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ افتتاح می شود.
عبدالرحیم کردی با اشاره به اینکه رسیدن این محموله تجهیزات 
پتروشیمی  مجتمع  خواهد شد  موجب  پتروشیمی  مجتمع  اساسی 
سرعت  با  چابهار  منطقه  در  صنعت  چرخ  و  بگیرد  جان  چابهار 
از مجتمع پتروشیمی در  بیان کرد: بهره برداری  بیشتری بچرخد، 
چابهار نقطه عطفی در صنعت شیمیایی منطقه خواهد بود و موجب 

تکمیل زنجیره تولید صنایع پایین دستی می شود.
ساخت  اینکه  بر  تاکید  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اولین مجتمع پتروشیمی در چابهار از اواخر سال ۱۳۹۴ کلید خورد، 
فیزیکی  پیشرفت  ۲۵درصد  تاکنون  پروژه  کل  کرد:  خاطرنشان 
داشته است و نیز تجهیزات اساسی ساخت آن که شامل بویلرها 

و کوره های اصلی یک پلنت پتروشیمی است، وارد چابهار شد.
تحت الیسنس  اساسی  تجهیزات  محموله  این  داد:  ادامه  کردی 
یک شرکت دانمارکی است که در رومانی ساخته شده و از آنجا به 

بندر شهیدبهشتی و سپس منطقه آزاد چابهار وارد شد.
ابتدای دولت یازدهم دو پروژه مهم پتروشیمی و فوالد برای  در 
منطقه آزاد چابهار تعریف شد تا نقش قابل اشاره ای در اقتصاد ملی 
داشته باشد و از این طریق زنجیره تولید تکمیل شود تا در راستای 
در  اخیرا  که  کنیم،  به سمت سواحل حرکت  آب بر  انتقال صنایع 
رابطه با مجتمع فوالد نیز تامین اعتباری معادل ۱۱۲میلیون یورو 
توسط صندوق توسعه ملی برای ایجاد فاز اول آن در منطقه آزاد 

چابهار در دستور کار قرار گرفته است.

مجتمع پتروشیمی چابهار جان می گیرد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت:

اخبار - مناطق آزاد

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند گفت:

مدیر ورزش و تفریحات سالم سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

عملیاتی برسیم.
وی افزود: نگاه ما در حوزه تبلیغات صرفا تجاری و تبلیغاتی 
پیام های  انتقال  جهت   در  تبینی  رویکرد  با  بلکه  نیست، 
فرآیند  نوعی  تبلیغ  برمی داریم.  قدم  هدفمند  و  سنجیده 
موردنظر  فرآیند  چارچوب  از  زمانی  که  و  است  ارتباطی 
خارج  شود، دیگر تبلیغ نیست. باید برای رسیدن به نقطه 
به  و  برود  باال  تبلیغات  ارائه  کیفیت  حوزه  این  در  مطلوب 

استانداردهای الزم نزدیک شویم.
عمومی  روابط  فعلی  مدیریت  دوره  در  گفت:  فرحانی 
کردن  کار  بر  ما  تالش  همه  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
در  است.  بوده  منطقه  در  بومی  تبلیغاتی  کانون های  با 
و  مخاطب  احتمالی  عالیق  به  توجه  زیباشناسانه  تبلیغات 
هر  ارائه  از  پیش  که  است  اساسی  اصلی  جذابیت  عنصر 
که  است  حالی  در  این  می گیرد،  قرار  توجه  مورد  طرحی 
تاثیرگذاری  و  اهمیت  از  مخاطب  سودمحور،  تبلیغات  در 

کمتری برخوردار است.

برای  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  چارچوب  در 
معاون  منطقه،  این  گردشگری  زیرساخت های  تقویت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان از چند جاذبه 

تاریخی و میراثی گردشگری آبادان بازدید کرد.
موسی بن جعفر)ع(،  امام  مسجد  از  نعمت زاده  سیدمرتضی 
بازسازی  طرح  و  انگلیسی ها  آرامستان  ارامنه،  آرامستان 

کلیسای گاراپت مقدس بازدید کرد.
این اماکن تاریخی و مذهبی کم نظیر در نوع خود، در راستای 
ارتقاء و مرمت و بازسازی زیرساخت های گردشگری منطقه 

آزاد اروند، مورد ترمیم قرار گرفته اند.
کلیسای گاراپت مقدس )سورت گاراپت( که در حال مرمت 
و بازسازی است، یکی از آثار ملی و جاذبه های دیدنی منطقه 

آزاد اروند بشمار می آید.
این کلیسا زیرنظر شورای خلیفه گری ارامنه جنوب و اصفهان 

اماکن تاریخی منطقه آزاد اروند بازسازی می شوند

فعالیت می کند و در تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳8۲ در 
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کلیسای گاراپت در سال ۱۹۵8 میالدی بنا شده و بزرگ ترین 
تاالر اجتماعات ارامنه مقیم آبادان محسوب می شده است.

این بنای تاریخی در زمان جنگ تحمیلی آسیب دید و پس 
مرمت  جنگی  مناطق  بازسازی  ستاد  توسط  جنگ  پایان  از 
حال  در  اندی  و  دهه  دو  از  بیش  گذشت  پس  اینک  شد؛ 

ترمیم مجدد است.
آرامستان ارامنه و انگلیسی ها نیز ازجمله مناطق گردشگری 
و دیدنی منطقه آزاد اروند محسوب می شود که برای اولین 

بار مرمت می شوند.
ویژگی مهم کلیسا دیوار به دیوار بودن با مسجد است که 
و کشور  منطقه  این  در  ادیان  نماد همزیستی مسالمت آمیز 

است.

عبدالرحیم کردی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
آزاد  منطقه  به  و شهید کالنتری  بهشتی  بنادر شهید  پیوستن  با  ارتباط  در 
قبل  سال ها  از  کرد:  اظهار  آزاد،  مناطق  شورایعالی  مصوبه  براساس  چابهار 
موضوع الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری به منطقه آزاد چابهار 
جهت برقراری پیوند آبی منطقه مطرح شده بود که خوشبختانه با تعامل به 
وجود آمده با وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی الحاق این دو 
بندر به منطقه آزاد چابهار نهایی شد و به تصویب شورایعالی مناطق آزاد رسید.

داشتن مرزهای قانونی؛ مهم ترین نیاز یک سرزمین
وی ادامه داد: اولین و مهم ترین نیاز یک سرزمین به ویژه مناطق آزاد، داشتن 
مرزهای قانونی و رسمی که متاسفانه منطقه آزاد چابهار تا پیش از الحاق بنادر 

بهشتی و کالنتری از این ضرورت، بی بهره بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید 
کالنتری به منطقه آزاد چابهار فرآیندی برد-برد برای کشور و به ویژه سازمان بنادر و دریانوری 
و نیز منطقه آزاد چابهار است، عنوان کرد: این تصمیم موجبات استقرار سرمایه گذار، تسهیل امر 

تولید و تجارت و نیز افزایش حجم ترافیک کاال و کشتی را رقم خواهد زد.

بهره مندی بنادر بهشتی و کالنتری از تسری قوانین منطقه آزاد چابهار
کردی با بیان اینکه یک بندر برای ارائه مشوق های بیشتر در راستای افزایش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت:

برقراری پیوند آبی؛ ضرورت انکارناپذیر کشور
حجم ترافیک کاال و کشتی نیازمند قانون و مقررات ویژه ای است، خاطرنشان 
کرد: بنادر شهیدبهشتی و شهیدکالنتری می توانند از تسری قوانین منطقه آزاد 
چابهار بهره مند شوند. به طور حتم اگر یک سرمایه گذار بداند که کاالیش از 
طریق بندر به منطقه آزاد وارد شده و از مزایای مناطق آزاد بهره مند خواهد شد، 

قطعا تمایل بیشتری جهت حضور و فعالیت در بندر پیدا می کند.

رفع تحمیل هزینه های دو برابری
 به تولیدکنندگان پس از الحاق

کردی، افزود: مقوله کاهش قیمت تمام شده کاال برای تولیدکنندگان مسئله 
بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت. تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد 
فعالیت می کنند پیش از الحاق با هزینه دو برابری در بخش تخلیه و بارگیری و 
تشریفات گمرکی مواجه بودند و بعضا برخی تولیدکنندگان در منطقه آزاد چابهار 
محصوالت خود را از طریق بندرعباس صادر می کردند، چراکه برای آنها تفاوتی 
بین بندر شهید بهشتی در دو کیلومتری آنها و بندرعباس در ۷۰۰کیلومتری آنها 
وجود نداشت و حتی به دلیل ترافیک کاال و وجود خط کشتیرانی در بندرعباس 

ترجیح می دادند محصول خود را از طریق این بندر صادر کنند.

روند صادرات از چابهار ارتقا می یابد
وی با اشاره به اینکه پس از پیوستن بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری 

برگزاری لیالی قدر و شهادت حضرت علی )ع( 
در منطقه آزاد چابهار

بر  عالوه  گفت:  است،  درآمدی  حوزه  در  مسئله 
مدت زمان رسیدن کاال، قیمت تمام شده مهم ترین 

موضوعی است که باید به آن توجه داشت.
با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بیان اینکه چابهار دارای ویژگی های منحصر به فردی 

حجم  کرد:  خاطرنشان  است،  بنادر  سایر  به  نسبت 
برای  به حدی که  به چابهار، هنوز  بار ورودی کاال 
آن هدف گذاری شده بود، نرسیده است. کشتی های 
بزرگ به بنادر بزرگ رفته و در آنجا تخلیه و بارگیری 
نیازمند  کاال،  ترافیک  حجم  افزایش  برای  می کنند. 
کاهش تعرفه ها بودیم تا مازاد هزینه حاصل از تخلیه 
و بارگیری یا مسیر اضافی کاهش پیدا کند. سازمان 
بنادر به سمت کاهش تعرفه ها و تسهیل شرایط رفته 

است.
عنوان  به  دریانوردی؛  و  بنادر  سازمان  است  گفتنی 
مرجع حاکمیتی امور بندری و دریایی کشور، براساس 
در  تسریع  قانون  به  استناد  با  و  خود  ذاتی  وظایف 
کشور،  بنادر  در  کشتی ها  بارگیری  و  تخلیه  امر 
و  بندری  خدمات  رقابت پذیری  افزایش  همچنین 
دریایی در منطقه و جهان، ارتقاء توان صادرکنندگان 
و کاهش هزینه تمام شده کاالهای وارداتی، مبادرت 
و  بندری  تعرفه های  سطح  بهسازی  و  بازنگری  به 
شهید  بندر  برای  بنادر  سازمان  است.  کرده  دریایی 
تعرفه ای  صورت  به  تشویقی  بسته  چابهار  بهشتی 
رونق  شاهد  تا  است  گرفته  درنظر  غیرتعرفه ای  و 

اقتصادی این بندر در سال جاری باشیم.

از این به بعد رویه متفاوتی در چابهار حاکم خواهد  به منطقه آزاد چابهار 
بود، اظهار کرد: با توجه به الحاق صورت گرفته، بنادر شهید بهشتی و شهید 
از این به  کالنتری در محدوده گمرکی نخواهند بود و خروج محصوالت 
بعد روند بهتری پیدا می کند و در نهایت با کاهش قیمت تمام شده کاال 

همراه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار مهم ترین مزیت این الحاق را کاهش 
قیمت تمام شده کاال در منطقه آزاد چابهار و افزایش حجم ترافیک کاال و 

کشتی در بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری دانست.
و  بهشتی  بنادر  به  مربوط  مدیریتی  مسائل  خصوص  در  هم چنین  کردی 
مدیریت،  با  ارتباط  در  الزم  توافقات  خوشبختانه  کرد:  تصریح  کالنتری، 
حاکمیت، بهره برداری و قوانین و مقررات، بین سازمان بنادر و دریانوردی و 
منطقه آزاد صورت گرفته و در این رابطه وظایف سازمانی هر یک از این دو 

دستگاه مشخص است.
وی در پایان تاکید کرد: به لحاظ مدیریت و حاکمیت دو بندر شهید بهشتی 
بنادر و دریانوردی هستند و مهم ترین  اختیار سازمان  و شهید کالنتری در 
ماموریت سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد؛ جذب و ماندگاری 
سرمایه گذار، تسهیل گری در امر تولید و تجارت و نیز افزایش حجم ترافیک 
کاال و کشتی است و سازمان مناطقه آزاد و سازمان بنادر و دریانوردی در یک 

مسیر خدمت می کنند.

مدیر غذا، دارو و سالمت سازمان منطقه آزاد چابهار، گفت: 
آزمایشگاه  سم شناسی  بخش  غذایی،  امنیت  راستای  در 
با  اجرایی  و  علمی  توانمندی های  کسب  با  دارو،  و  غذا 
منطقه  این  در   GC-MSSمجهز دستگاه  از  بهره گیری 

راه اندازی شده است.
سعید علی بزرگ زاده با اعالم این مطلب افزود: با راه اندازی 
محصوالت  نباتی  آفات  سموم  از  ۹6نوع  بخش  این 

کشاورزی اندازه گیری می شود.
به  نیازی  دیگر  توانمندی،  این  کسب  با  کرد:  اضافه  وی 

رئیس اداره فرهنگی و مذهبی سازمان منطقه آزاد چابهار، گفت: 
و شهادت حضرت  قدر  لیالی  پرفیض شب های  و  معنوی  مراسم 

علی )ع( در مسجد پیامبر اعظم )ع( منطقه برگزار می شود.
حجت االسالم  والمسلمین قاسم فاطمی مقدم با اعالم مطلب باال 
افزود: این مراسم در شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم 
ماه مبارک توسط هیئت عزاداری فاطمه الزهرا )س( منطقه برگزار 

می گردد.
نوحه خوانی  و  سخنرانی  با  همراه  مراسم  این  کرد:  اضافه  وی 
مداحان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و همچنین اطعام عزاداران 

به  صرف افطار و شام همراه خواهد بود.
گفتنی است مراسم ارتحال حضرت امام )ره( و قیام خونین پانزده 

خرداد در مسجد امام حسین )ع( برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگی و مذهبی 
سازمان منطقه آزاد چابهار گفت:

مدیر غذا، دارو و سالمت سازمان 
منطقه آزاد چابهار خبر داد:
راه اندازی بخش 
سم شناسی در 
آزمایشگاه غذا و داروی 
منطقه آزاد چابهار

انجام  برای  منطقه  از  خارج  به  غالت  نمونه های  ارسال 
آزمون نیست.

نتایج،  صحت  از  اطمینان  کرد:  بیان  ادامه  در  بزرگ زاده 
صرفه جویی در زمان و هزینه ارسال انجام آزمون از دیگر 
مزایای راه اندازی بخش اندازه گیری باقیمانده سموم و دفع 

آفات نباتی در محصوالت کشاورزی است.
عمده  که  چای  و  برنج  اولیه  مواد  واردات  است  گفتنی 
برمی گیرد، مشمول  را در  واردات مواد غذایی  محصوالت 

آزمون سموم دفع آفات نباتی می باشند.

حضور  با  که  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  مدیره  هیات  جلسه  دومین  در 
فرشاد کوشا، رئیس هیات مدیره، حمید استیلی نایب رییس، زهرا نعمتی و حسین 
آسمانی اعضا و علی اسدی پویا دبیر هیات، محمود افشاردوست سرپرست موسسه 
ورزش و تفریحات سالم و بهرام افشارزاده مشاور ورزش مدیرعامل برگزار شد، 
ضمن تصویب تقویم ورزشی جزیره کیش در خصوص بودجه، بازسازی، تعمیر و 

بهسازی اماکن و تجهیزات ورزشی بحث و تبادل نظر شد.
فرشاد کوشا در این نشست استانداردسازی اماکن و تجهیزات ورزشی را یکی از 
موضوعات مهم برای توسعه ورزش کیش برشمرد و گفت: با توجه به اهمیت 
جذب گردشگر ورزشی باید درخصوص کسب گواهی های بین المللی برای اماکن 

ورزشی کیش اقدام کنیم که این موضوع در دستور کار قرار دارد.
از  جاکارتا  آسیایی  المپیک  مسابقات  عازم  ورزشکاران  به  هزینه  اعطای کمک 

دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

مدیر ورزش و تفریحات سالم سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری مسابقات جام 
رمضان ارس در قالب ۴ رشته ورزشی خبر داد. 

حامد خانمرادی با اعالم این خبر گفت: مسابقات جام رمضان ارس هم اکنون در 
حال برگزاری است و ورزشکاران این منطقه در ۴رشته ورزشی والیبال، فوتسال، 

شطرنج و دارت به رقابت می پردازند. 
کرد:  تصریح  ارس،  رمضان  جام  والیبال  مسابقات  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
برنامه ریزی برگزاری مسابقات در دو مرحله بازیکنان بومی و آزاد صورت پذیرفت 
و این مسابقات در بخش بومی با حضور ۱۱تیم در محل سالن تختی منطقه آزاد 

ارس برگزار شد.
افزود: در بخش بومی مسابقات والیبال جام رمضان، تیم شهرداری  خانمرادی 

جلفا با پیروزی در برابر تیم بازگانی اوبا به مقام قهرمانی رسید. 
وی خاطرنشان کرد: مسابقات آزاد والیبال نیز از تاریخ هجدهم خردادماه با حضور 
لیگ  و  ملی پوش  بازیکنان  با شرکت  و  استان  مختلف  از شهرستان های  8تیم 

برتری در سالن تختی ارس برگزار می شود.
مدیر ورزش و تفریحات سالم سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه گفت: مسابقات 
فوتسال جام رمضان ارس نیز با حضور ۱۳تیم متشکل از بازیکنان شهرستان های 

مختلف در محل سالن فجر ارس در حال برگزاری است. 
خانمرادی عنوان کرد: در مرحله اول مسابقات فوتسال، هشت تیم به مرحله دوم 

که به صورت گروهی در حال برگزاری است، صعود کرده اند.
وی تاکید کرد: مسابقات رشته های ورزشی شطرنج و دارت نیز طبق برنامه اعالم 

شده در منطقه آزاد ارس برگزار می شود.

تقویم ورزشی کیش به تصویب رسید

در دومین جلسه هیات مدیره 
موسسه ورزش و تفریحات سالم جزیره:
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Zanganeh writes to OPEC, 
calling for support for sanc-

tioned members

Iran, Finland set to ink agricultural 
co-op agreement

Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zan-
ganeh has sent a letter to OPEC Presi-
dent Suhail Mohammed Al Marzouei 
calling for the organization’s support for 
members targeted by sanctions, Shana 
reported on Thursday.
In the letter, Zanganeh asked Mazrouei 
to include a separate agenda item for 
the June OPEC meeting entitled “OPEC 
Ministerial Conference support to the 
Member Countries that are under illegal, 
unilateral and extraterritorial sanctions.”
“I would like to ... seek OPEC’s sup-
port in accordance with Article 2 of the 
OPEC Statute, which emphasizes safe-
guarding the interests of member coun-
tries individually and collectively,” Zan-
ganeh wrote.
Zanganeh further noted that in case of 
any reduction in Iran›s share of the oil 
market as a result of the U.S. sanctions, 
the country should be allowed to return 
to its normal level as soon as the sanc-
tions are lifted again.
OPEC›s 174th ministerial meeting is 
due to be held on June 22 in Vienna.

Iran and Finland are going to sign a 
comprehensive agricultural cooperation 
agreement in the near future, IRIB report-
ed on Tuesday.
The decision was announced during a 
meeting between the Finnish ambassador 
in Tehran Keijo Norvanto and the Irani-
an deputy agriculture minister Houman 
Fathi.
The two sides agreed to cooperate in var-
ious areas, including agricultural machin-
ery, fisheries, seeds, forestry, water man-
agement, education and research.
Inking a document on cooperation in the 
fields of animal health and quarantine 
was also discussed and approved at the 
meeting.
The officials also stressed the need to ex-
pand ties between private sectors of the 
two countries.
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FREE ZONES NEWS
Tehran, Belgrade discuss expansion of economic ties

Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) met with the Serbian am-
bassador to Tehran on Tuesday to 
discuss expansion of economic ties.
In the meeting, ICCIMA’s head 
Gholam-Hossein Shafeie men-
tioned Serbia’s significant economic 
growth in recent years, noting that 
mutual economic cooperation with 
Serbia is among Iran’s top priorities.
The official stressed the need for fa-
cilitating trade delegation exchang-
es, increasing the number of flights, 
while calling for visa waiver be-
tween the two countries.

Iran and India are discussing Rial-Rupee trade 
to keep the bilateral trade between the two 
countries after the U.S. imposes new sanctions 
on Iran.
According to Sputnik, Iranian Foreign Min-
ister Mohammad Javad Zarif and his Indian 
counterpart Sushma Swaraj held talks in New 
Delhi on various regional and international is-
sues on Monday.
The two sides also exchanged views on a 
further expansion of ties in banking, energy, 
trade, insurance, shipping, use of national cur-
rencies, Chabahar projects and Chabahar-Za-
hedan railway.
The officials also discussed Trump›s plan to 

According to Shafeie, concluding 
preferential trade agreements (PTA) 
and conducting free trade are among 
the important issues that should be 
considered at the June joint econom-
ic committee meeting.
Serbian Ambassador Dragan Todor-
ovic, for his part, emphasized the 
importance of interaction between 
private sectors of the two sides.
He also called for launching joint 
ventures.
The fifteenth Iran-Serbia Joint Eco-
nomic Committee meeting will be 
held in the Serbian capital, Bel-
grade, on June 20 and 21.

Italy tries to continue its economic ties with Iran as before: envoy
In a meeting with Iranian Fi-
nance and Economic Affairs 
Minister Masoud Karbasian 
in Tehran on Monday, Ital-
ian Ambassador to Iran Mau-
ro Conciatori announced his 
country’s deep commitment 
to Iran’s nuclear deal and said 
Italy tries to continue its eco-
nomic and trade ties with Iran 
as before.
He said positive political and 
economic signs are being ob-
served from the global society 
for supporting Iran’s deal spe-
cially from the signatories of 
the deal.
In the meeting, Karbasian and 
Conciatori explored the ways 
for preserving and expanding 

economic ties between Iran and 
Italy and also between Iran and 
European Union under the con-
dition of U.S. withdrawal from 
Iran’s nuclear deal (known as 
Joint Comprehensive Plan of 
Action or JCPOA).
Also in a meeting with Farhad 
Yazdandoust, the advisor to 
Iranian energy minister in in-
ternational affairs, last week, 
Conciatori had said that seven 
Italian large companies active in 
the field of renewable energies 
will visit Tehran next month to 
attend a conference with Iran’s 
Renewable Energy and Energy 
Efficiency Organization (known 
as SATBA) for exploring ways 
of mutual cooperation.

Iran, India mulling over rial-rupee trade to withstand U.S. sanctions
withdraw from the 2015 Iran nuclear deal.
Swaraj said «all parties to the agreement 
should engage constructively for peaceful res-
olution of the issues,» a statement issued by 
India›s Ministry of External Affairs read.
Iran is India›s third-largest oil supplier. In-
dia›s private, as well as public sector, oil re-
finers are heavily dependent on Iranian crude.
During the economic sanctions against Tehran 
laid out by the Obama administration in 2012, 
India and Iran had to make alternative arrange-
ments, including barter system.
India imported $10.5 billion worth of goods, 
mainly crude oil, and exported commodities 
worth $2.4 billion.



اخبار - قشم

عبدالجواد كمالي، عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم 
با حكم حميدرضا مومني، رئيس هيات مديره و مديرعامل اين سازمان 
به عنوان نماينده عالي هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه 

گردشگري منصوب شد.
نماينده عالي هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه گردشگري 
درخصوص برنامه هاي اين سازمان در جهت توسعه گردشگري جزيره 
قشم اظهار داشت: پس از اجرايی شدن سياست های راهگشای جناب 
آقای مهندس مومنی، مديرعامل محترم سازمان منطقه آزاد قشم در 
حوزه گردشگری كه منجر به كشف استعدادها و ظرفيت های جديدی 
اين  دستاورد  مهم ترين  گرديد،  قشم  جزيره  در  گردشگری  حوزه  در 
سياست جديد، بازگشت مجدد جزيره قشم به عضويت ژئوپارک های 
جهانی بود. در اين راستا، هدف اصلی ما تقويت گردشگری جزيره با 
توجه به تجربه موفق سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه كمپ پارک ها، 
توسعه ژئوسايت ها، بهرمندی از مزيت های دريايی و توسعه تفريحات 
با  و مشاركت جامعه محلی  تشويق  و هم چنين  و ورزش های هوايی 
راه اندازی كاشانه های مهمان در جزيره زيبای قشم می باشد، كه اين 
در جهت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  فعاليت های  از  بخشی  تنها  موارد 

توسعه گردشگری در طول سه سال گذشته بوده است.
اظهار  تغيير رويكرد سازمان در حوزه گردشگری  كمالی در خصوص 
تغييرات  باعث  گذشته  سال  سه  طول  در  جديد  رويكرد  اين  كرد: 
عمده ای در خصوص ميزان گردشگران ورودی به جزيره و باال رفتن 
سطح مطالبات اين عزيزان در بخش گردشگری قشم شده است، از 
باتوجه به ظرافت نگاه مديرعامل محترم سازمان منطقه آزاد  اين رو 
قشم در اين حوزه و تاكيد ايشان در خصوص تقويت بخش آموزشی در 
راستای پرورش نيروی انسانی متخصص در حوزه گردشگری جزيره، 
توسعه  و  بومی  جوامع  برای  آموزشی  كالس های  برگزاری  به  منجر 
زيرساخت های مختلف  تكميل  پارک ها و همچنين  ارائه كيفی كمپ 
راه های  قشم،  بين المللی  فرودگاه  سالن  شامل  گردشگری  حوزه  در 
مواصالتی در جزيره و توسعه مسيرهای پروازی بوده كه در اين راستا 
تفريحی ورزش های دريايی در دستور  اسكله  ايجاد چندين  ساخت و 

كار قرار گرفته است.
عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم در پايان بيان كرد: 
با تاكيد مديرعامل محترم سازمان، يک نگاه تلفيقی در حوزه صنعت 
شيالت و كشاورزی جزيره و تبديل اين ظرفيت ها به عنوان يک جاذبه 
گردشگری نو به صورت ويژه پيگيری می شود و اميدواريم بتوانيم با 
تكميل اين ظرفيت ها و زيرساخت ها، بخش مهمی از اقتصاد جزيره را 

پويا و فعال كنيم.
الزم به ذكر است، عبدالجواد كمالی پيش از اين به مدت سه  سال و نيم 
به عنوان مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری سازمان 
زيرساخت های  بيشترين  و  بوده  فعاليت  به  مشغول  قشم  آزاد  منطقه 
خانه های  راه اندازی   پارک ها،  كمپ  ايجاد  ازجمله  جزيره  گردشگری 
افزايش  قشم،  تفريحی-گردشگری  اسكله های  توسعه  بوم گردی، 
ارتقا سطح كمی و كيفی  اقتصاد جزيره و  مشاركت جامعه محلی در 

هتل های قشم از دستاوردهای دوران مديريتی ايشان می باشد.

توسعه گردشگری قشم
 بر روی موج دوم
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دفتر خدمات الكترونيک منطقه آزاد قشم )كارگزاری 
برون سپاری  با هدف  قشم(  اقتصادی  فعالن  جامعه 
گشايش  خصوصی  بخش  به  سازمان  اين  خدمات 

يافت.
مديرعامل  حضور  با  كه  دفتر  اين  افتتاح  آيين  در 
سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد، مديرعامل جامعه 
فعاالن اقتصادی قشم از راه اندازی اين دفتر به عنوان 
راهی برای دستيابی به توسعه فناوری اطالعات نام 
برد و افزود: اين مركز با هدف برون سپاری خدمات 
سازمان منطقه آزاد قشم و تسهيل در پاسخگويی به 

ارباب رجوع افتتاح و به بهره برداری رسيده است.
محمدعلی محبی گفت: دستگاه های اجرايی براساس 
ارائه  به  مكلف  جمهوری  محترم  رياست  دستور 

خدمات از طريق ميز خدمات الكترونيک هستند.
منطقه  سازمان  مديرعامل  دستور  بر  تاكيد  با  وی 
اين  فعاليت های  برون سپاری  راستای  در  قشم  آزاد 
سازمان به بخش خصوصی، اظهار كرد: دفتر خدمات 
الكترونيک جامعه فعاالن اقتصادی قشم به نمايندگی 
از سازمان منطقه آزاد موظف به ارائه خدمات شايسته 
مشتری مداری،  سرمايه گذاران،  رضايت  هدف  با 
وقت  اتالف  از  جلوگيری  رجوع،  ارباب  تكريم 

شهروندان و اشتغال زايی در اين  منطقه است .
همچنين  قشم  اقتصادی  فعاالن  جامعه  مديرعامل 
خدمات  دفتر  آينده  هدفگذاری های  خصوص  در 
الكترونيک جامعه فعاالن اقتصادی قشم بيان داشت: 
آزاد  منطقه  اقتصادی  ما گرفتن قدرت بخش  هدف 
بخش  اين  و  است  خصوصی  بخشی  توسط  قشم 
انجام  دولت  كه  كالنی  سياست گذاری های  با  بايد 
وارد  اجرايی  و  عملياتی  فعاالنه،  به صورت  می دهد 
از صنعت،  اعم  تمامی عرصه های موجود در جزيره 
استراتژی  بحث های  و  عمرانی  توسعه  گردشگری، 
منطقه شود؛ به عبارتی بايد گفت كه سياست گذاری 
اصالح روش  و  و سيستم حاكميتی  دولت  از طرف 
ستاد  كه  می باشد  خصوصی  بخش  توسط  اجرا  و 
اجرايی اين بخش در منطقه آزاد قشم، جامعه فعالين 

اقتصادی بخش خصوصی است.
موجب  خصوصی  بخش  مشاركت  محبی،  گفته  به 
رونق بازارها و پويايی جامعه اقتصادی می شود و اين 
روند  ساماندهی،  در  را  خصوصی  بخش  نقش  دفتر 
افزايش  اقتصادی  جريان صدور و تمديد مجوزهای 

می دهد.
مديرعامل جامعه فعاالن اقتصادی قشم افزود: توسعه 
و انجام خدمات الكترونيک، امكان رهگيری مراحل 
رهگيری  كد  طريق  از  را  متقاضيان  خدمات  كاری 
فراهم می كند و با شفاف سازی مراحل گردش كار، 
شرايط پاسخگويی مناسب به ارباب رجوع امكان پذير 

می شود.
به گفته وی، موضوع اظهارنامه های مالياتی فعاالن 
است  دفتر  اين  ديگر خدمات  از  اقتصادی قشم هم 
كه با همكاری بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
سازمان منطقه آزاد و با هماهنگی اداره دارايی قشم 

انجام خواهد شد. 
محبی عنوان كرد: مجموعه فعاالن اقتصادی قشم با 
تهيه بسته های سرمايه گذاری مرتبط با ظرفيت های 
موجود اين منطقه و براساس سياست گذاری و تاكيد 
توسعه  به  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
اقتصاد پايدار و توليد هرچه بيشتر كاالی ايرانی در 

اين  منطقه كمک می نمايد. 
صدور  از  قشم  اقتصادی  فعاالن  جامعه  مديرعامل 
گواهی عضويت برای اعضای اين مجموعه به عنوان 
بخش ديگری از خدمات اين دفتر ياد كرده و گفت: 
صدور كارت بازرگاني، تعامل بخش های خصوصی و 
پروانه ساختمانی، جذب  آزاد، صدور  منطقه  سازمان 
از  ديگر  قسمتی  نيز  سرمايه گذاری ها  جهت دهی  و 

خدمات دفتر خدمات الكترونيكی سازمان منطقه آزاد 
قشم است.

محبی در خصوص نحوه عضويت در انجمن فعالين 
مجموعه  اين  خدمات  از  استفاده  و  قشم  اقتصادی 
منطقه  در  اقتصادی  فعالين  داشت:  بيان  اقتصادی 
فعالين  جامعه  عضو  بايد  اول  گام  در  قشم  آزاد 
تخصص هايی  به  توجه  با  و  شوند  قشم  اقتصادی 
كه در حوزه های مختلف دارند، به عضويت در هفت 
كميته تعاونی ها، صنعت، گردشگری و ساير كميته ها 
با توجه به تخصص هايشان دربيايند و نقطه نظرات 
وضعيت  همچنين  و  موجود  وضع  خصوص  را  خود 
ايده آل طرح نمايند و در اجرای برنامه هايی كه مدنظر 
نقش آفرينی  است،  قشم  آزاد  منطقه  در  حاكميت 
با  اقتصادی  فعالين  كه  است  اين  مهم  نكته  كنند. 
توجه به اينكه محدوديت اجرايی ندارند، بايد تالش 
تا  دولتی شوند  جايگزين بخش های  بتوانند  تا  كنند 
قدرت  بيشترين  و  نيرو  كمترين  با  حاكميت  نقش 
بخش خصوصی  توسط  امور  اجرای  و  بگيرد  شكل 

و اعضای جامعه فعالين صورت پذيرد.
بتوانم  آينده  در  كه  اميدواريم  ما  داشت:  بيان  وی 
فعاليت های اجرايی را به صورت مرحله به مرحله از 
سازمان منطقه آزاد قشم تحويل بگيريم و فعالين به 
جای مراجعه به سازمان، به دفتر خدمات الكترونيک 
در  كه  خدماتی  و  بگيرند  خدمات  و  كنند  رجوع 
كمترين  با  می شد،  انجام  زيادی  زمان  با  سازمان 
زمان ممكن در دفتر خدمات جامعه فعالين اقتصادی 
برنامه  موضوعات،  اين  كنار  در  و  شود  انجام  قشم 
ما توسعه سرمايه گذاری، جذب سرمايه گذاری  آينده 

در  مشاركت  سرمايه گذاری،  اولويت بندی  خارجی، 
سرمايه گذاری طرح های عمرانی اقتصادی در جزيره 
قشم است كه اميدواريم بتوانيم در آينده و با مشاركت 

بيشتر بخش خصوصی در جزيره قشم رقم بزنيم.

رئیس هیات مدیره جامعه فعالین اقتصادی 
قشم:

نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور بسیار 
تاثیرگذار و اثربخش است

عبدالجليل اميني، رئيس هيات مديره جامعه فعالين 
دفتر خدمات  راه اندازی  در خصوص  قشم  اقتصادی 
داشت:  بيان  قشم  اقتصادی  فعاالن  الكترونيكی 
خدمات  دفتر  خوب  بسيار  طرح  كه  اميدواريم  ما 
ابتدا  در  كه  قشم  اقتصادی  فعاالن  الكترونيكی 
شخص مهندس مومنی ايده انجام اين كار را دادند 
و با همكاری دوستان عزيز ما در معاونت اقتصادی 
فعالين  به  مربوط  امور  تسريع  جهت  در  سازمان 
آن  افتتاح  شاهد  امروز  قشم  آزاد  منطقه  اقتصادی 
آزاد  منطقه  در  دلسوزان  همه  مساعدت  با  هستيم، 
اقتصادی جزيره  توسعه  در مسير  را  روند خود  قشم 
قشم پرسرعت ادامه دهد و بنده معتقدم كه اين يک 
رويداد بسيار منحصربه فرد در كل مناطق آزاد كشور 
در جهت رفع بروكراسی های پيچيده اداری و تسهيل 

در امور فعالين اقتصادی محسوب می شود. 
رئيس هيات مديره جامعه فعالين اقتصادی قشم در 
گفت:  كشور  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  نقش  خصوص 
بسيار  كشور  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  نقش  بی ترديد 
قشم  است؛ درخصوص جزيره  اثربخش  و  تاثيرگذار 

تجارت  و  اقتصاد  كه  بگويم  صراحت  به  بايد  نيز 
و  است  شده  تنيده  آزاد  منطقه  سازمان  با  قشم  در 
مطمئن هستيم با توجه به اهداف و برنامه هايی كه 
جناب مهندس مومنی در مسير شكوفايی اقتصادی 
جزيره دارند، بتوانيم شاهد ايجاد موازنه ای در تشكيل 
در  اقتصادی  كالن  حوزه های  در  مناسب  بسترهای 

قشم باشيم.
بی دريغ  زحمات  از  كه  دارد  جا  افزود:  ادامه  در  وی 
جناب  و  عباسيان  مهندس  مومني،  مهندس  جناب 
خدمات  دفتر  افتتاح  جهت  در  كه  آقای سلكي 
و  حمايت  قشم  اقتصادی  فعاالن  الكترونيكی 
همكاري داشته اند، تشكر ويژه داشته باشم و بي شک 
آزاد  منطقه  سازمان  در  كه  مديريتی  مثبت  نگاه  با 
قشم وجود دارد، در آينده شاهد اتفاقات و تحوالت 

بسيار خوبی در اين منطقه خواهيم بود، ان شاءاهلل.

اقتصادی  فعالين  جامعه  موسسه  است،  ذكر  شايان 
خصوصی  بخش  تشكل  بزرگترين  عنوان  به  قشم 
سال 96  آبان ماه  پنجم  تاريخ  در  كشور  آزاد  مناطق 

آغاز به كار كرد.
بنا بر اين گزارش، دفتر خدمات الكترونيكی فعاالن 
اقتصادی قشم 8خردادماه جاری با حضور  حميدرضا 
سازمان  مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس  مومنی 
و  مديره  هيات  اعضای  ديگر  و  قشم  آزاد  منطقه 
امام  خطيبی  عبدالرحيم  شيخ  سازمان،  اين  معاونان 
جمعه اهل سنت شهر قشم، عليرضا نصری فرماندار 
و  اقتصادی  فعالين  جامعه  اعضای  قشم،  شهرستان 

جمعی از مسئولين جزيره افتتاح شد.

قدرت گرفتن حوزه اقتصادی منطقه آزاد قشم توسط بخش خصوصی
گشایش اولین دفتر خدمات الکترونیک جامعه فعاالن اقتصادی در قشم:

فتح قله های 4هزارپایی الله زار و کوشاه 
کرمان توسط کوهنوردان قشمی

مديركل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم از فتح قله الله زار 
و كوشاه كرمان توسط تيم سه نفره هيات كوهنوردی و صعود های 
ورزشی اين منطقه به مناسبت برنامه های ورزشی جام رمضان، خبر 

داد.
آزاد  اين خبر گفت: تيم كوهنوردی منطقه  با اعالم  صابر قهرمانی 
قشم موفق شد در يک پيمايش سرعتی دو روزه، قله چهار هزار و 
381متری الله زار و قله چهار هزار و 385متری كوشاه استان كرمان 

را فتح كند.
وی با تاكيد بر معدود بودن اجرای پيمايش های سرعتی بين دو قله 
آزاد  منطقه  ورزشی  و صعود های  كوهنوردی  تيم  افزود:  كشور،  در 
قشم به سرپرستی حامد شيروانی، موفق به اهتزاز پرچم جمهوری 

اسالمی و پرچم منطقه آزاد قشم بر بلندای اين دو قله شد.
به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
توانمندی كوهنوردان قشمی، اظهار اميدواری كرد، اعضای اين تيم 
بتوانند به زودی پرچم جمهوری اسالمی ايران و منطقه آزاد قشم را 

بر بلندای قلل مرتفعی چون هيماليا به اهتزاز درآورند.
محيط  از  حفاظت  مسئول  عنوان  به  عربی  جعفر  از  همچنين  وی 
زيست و فواد بهمنی در بخش تداركات و عكاسی به عنوان دو عضو 
ديگر تيم كوهنوردی منطقه آزاد قشم در فتح  اين دو قله تقدير كرد.

بنا بر اين گزارش، اعضای تيم اعزامی هيات كوهنوردی و صعود های 
رمضان  جام  ورزشی  برنامه های  قالب  در  قشم  آزاد  منطقه  ورزشی 
قشم طی دو روز دهم و يازدهم خردادماه با حركت از سد الله زار و 
پيمودن 38كيلومتر مسافت، به دو قله الله زار و كوشاه صعود كردند.

به مناسبت جام رمضان انجام شد:

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار داشت:

مدير كشاورزی و شيالت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
ايجاد شهرک شيالتی با ظرفيت توليد 10هزار تن و 
اختصاص بيش از 100هكتار زمين به سرمايه گذاران با 
هدف افزايش ذخاير شيالتی، به حمايت از توليد داخلی 

و كاالی ايرانی كمک شايانی می كند.
برنامه ششم  پايان  تا  اينكه  اعالم  با  حامد عبدالهی 
كشور  در  بايد  قفس  در  ماهی  تن  ۲00هزار  توسعه 
اين  در  هرمزگان  استان  سهم  افزود:  شود،  توليد 
فرآيند توليد حدود 1۲0هزار تن است كه 84هزار تن 

آن سهم جزيره قشم است.
برای  انجام  دست  در  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
سال 97،  در  قفس  در  ماهی  پرورش  صنعت  توسعه 
افزود: سازمان منطقه آزاد قشم در تالش است تا با 
ايجاد شهرک شيالتی با ظرفيت توليد 10هزار تن و 
اختصاص بيش از 100هكتار زمين به سرمايه گذاران 
توليد  مسئله  به  شيالتی،  ذخاير  افزايش  هدف  با 
داخلی و كاالی ايرانی در كنار اشتغال زايی و تحقق 

سهم جزيره در توليد ماهی كمک كند.
به گفته مدير كشاورزی و شيالت سازمان منطقه آزاد 
قشم، اجرای اين طرح شرايط اشتغال مستقيم برای 

يک هزار و 700نفر را فراهم می كند.

برای  زمين  80هكتار  جانمايی  به  اشاره  با  عبدالهی 
ادامه  قشم،  جزيره  در  شيالتی  فعاليت های  توسعه  
داد: اين ميزان زمين به ترتيب در روستای ريگو به 
در  و  ۲1هكتار  مسن  روستای  13هكتار،  مساحت 
عنوان  به  41هكتار  وسعت  به  زمينی  سلخ  روستای 
شيالتی  فعاليت های  بخش  در  پشتيبانی  اراضی 
به سرمايه گذاران  جاری  در سال  كه  مشخص شده 

مدیر کشاورزی و شیالت سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

ایجاد شهرک شیالتی با ظرفیت تولید 10هزار تن در قشم

واگذار می شود.
وی از برنامه زنجيره كامل پرورش ماهی در قفس 
به عنوان سياست اصلی فعاليت های شيالتی در قشم 
نام برد و با اشاره به پيش بينی توليد 3ميليون قطعه 
الرو ماهی با سرمايه گذاری يک شركت فرانسوی-
ايرانی در اين جزيره، افزود: سال گذشته برای اولين 
بار در قشم بيش از دو ميليون و ۲60هزار قطعه بچه 

ماهی در اين منطقه توليد شده است.
آزاد قشم  مدير كشاورزی و شيالت سازمان منطقه 
با اشاره به كاهش ذخاير آبزيان خليج فارس، اجرای 
برنامه توسعه محصوالت درياپايه در اين جزيره را از 
سياست های مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 

راستای تقويت بخش شيالتی برشمرد.
وی افزود: در اين راستا مجوز پرورش ماهی در قفس 

به ميزان 40هزار تن صادر شده است.
به گفته عبدالهی، هم اينک 17قفس توليد ماهی با 
ظرفيت نزديک به يک هزار تن برداشت در آب های 
جزيره قشم نصب شده و پيش بينی می شود امسال 

هم 1۲قفس جديد به اين ظرفيت افزوده شود.
آزاد قشم  مدير كشاورزی و شيالت سازمان منطقه 
ادامه داد: امسال همچنين از دو مزرعه پرورش ماهی 
از  بيش  بار  اولين  برای  جزيره  در  فعال  قفس  در 
140تن ماهی سی باس و هامور برداشت شده است.

ماهی،  كه  است  سامانه ای  قفس  در  ماهی  پرورش 
داده  پرورش  آبی  منابع  در  قفس  يک  در  محصور 
می شود. در اين روش ماهی درون يک قفس يا سبد 
آبی و  بين منبع  آزاد  قرار می گيرد و آب به صورت 

قفس در جريان است.

اولين دانش آموز جامعه محلی جزيره قشم كه حاصل صنعتگری سنتی و هنر دست خود را به 
تحصيل دانش اختصاص داد، يک بانو است.

فاطمه مظفری رمچاهی يكی از هفت بانوی منتخب در سال 97 به عنوان كارگر نمونه در 
جزيره قشم است.

وی كه در تعاونی مزرعه مرواريد پيلم به توليد صنايع دستی اشتغال دارد، اولين دانش آموز 
جامعه محلی است كه با درآمد حاصل از دستان هنرمند خود توانسته با پرداختن هزينه های 
تحصيلی وارد دانشگاه شده و در رشته تربيت بدنی موفق به دريافت مدرک كارشناسی شود.
فاطمه مظفری رمچاهی با پيوند هنرهای بومی جزيره به نيازهای جامعه امروز، به مدرن سازی 
اين صنعت پرداخته و به اين گونه توانسته هنر اصيل جنوب را وارد زندگی روزمره ساير بانوان 
كرده، در راستای توليد كاالی ايرانی و معرفی سنت بومی جزيره به مخاطبان داخل و خارج 

كشور فعاليت كند.
گالبتون های زيبای قشمی حاال مختص شلوارهای رنگين و زيبای زنان جنوب نيست و نقش 

منحصربه فردش بر كيف، كفش و مانتو هم راه يافته است.

موسس اين تعاونی، جميله محمدزاده دليل انتخاب اين بانوی هنرمند را به عنوان كارگر نمونه 
در روز كارگر، حضور فعال خود در محيط كار، تالش بر ايده پردازی و كاربردی كردن صنايع 

دستی در كنار كسب علم و دانش عنوان كرد.
به گفته محمدزاده، تعاونی مزرعه مرواريد پيلم از سال 1387 در روستای بركه خلف به منظور 
كمک به اشتغال پايدار بانوان روستايی و ارتقای دانش محلی راه اندازی شد كه با مشكالت 
زيادی ازجمله عدم پذيرش فرهنگ برخی خانواده های بومی برای اشتغال بانوان همراه بود.

دسته بندی  و  بانوان  ظرفيت های  كشف  با  تدريج  به  داد:  ادامه  تعاونی  اين  مديرعامل 
و ۲0نيروی  در بخش صنايع دستی  فعال  آغاز شد. 70بانوی  تغييرات  روستا،  پتانسيل های 

مشغول به كار در اقامتگاه بوم گردی حاصل اين تالش هاست.
تعاونی مزرعه مرواريد پيلم با آموزش، توليد و فروش صنايع دستی بومی چون ُگالبتون دوزی، 
عود  )نوعی  گيشته  و  ادويه جات  عروسک سازی، ساخت  بُرقع سازی،  َشک بافی،  خوس بافی، 
تهيه شده از چند گياه معطر( به خانواده های روستايی كمک می كند تا هزينه های معيشتی و 

تحصيلی خود را تامين نمايند.

عزم جزم یک بانوی 
دیگر از جزیره قشم:
از تولید 
صنایع دستی 
تا تحصیالت 
تکمیلی
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