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حسین مرادی
سردبیر

ایجاد کانال مالی اروپا، راهی پر امید در مسیر تولید
که  تنگنایی  بزرگ ترین  و  مشکل  اساسی ترین 
فعالین اقتصادی در مناطق آزاد و به طور کل در 
کشور با آن درگیر هستند، حوزه انتقاالت مالی با 
کشورهای صادرکننده کاال و نیز تامین کنند گان 

مواد اولیه و ماشین آالت است.
و  اقتصادی  فعالین  میان  پول  انتقال  شاید عدم 
در  تولید  رکود  دلیل  تنها  خدمات،  فروشندگان 
کشور و به تبع آن ایجاد فضا برای سودجویان 
کاال است که عمده تبعات و فشار آن را مردم و 

مصرف کنندگان به دوش می کشند.
مناطق  در  اقتصادی  فعالین  آمار  به  نگاهی  با 
و  تولیدی  ۱۴۰۰واحد  فعالیت،  بیانگر  که  آزاد 
صنعتی، ۲۴واحد معدنی و ۱۳۹واحد کشاورزی و 
۷۶۰۰دفتر مسافرتی و گردشگری در این مناطق 
از کشور است، می توان به این مهم رسید که این 
میزان بنگاه اقتصادی که مهم ترین سهم تامین 
چه  با  است،  کشور  از  خارج  از  آنها  اولیه  مواد 
مشکالتی در این روزها دست به گریبان هستند.

در  گذشته  هفته  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
صفحه اینستاگرامی خود بیان داشت که، جزییات 
کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و 
اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل 
مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است. ایجاد 
کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که 
اروپایی  و  ایرانی  اقتصادی  فعاالن  و  شرکت ها 
علی رغم خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از 
برجام، تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری 

با یکدیگر دارند.
در این راستا به منظور رفع مشکالت مربوط به 
انجام پرداخت های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا 
کانال  است.  گرفته  قرار  طرفین  کار  دستور  در 

ی
طرح جلد: سپهر مراد

مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
احداث خط آهن شلمچه- بصره برای افزایش ظرفیت صادرات ضروری است

رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور

دبیرشورایعالی  و  جمهور  رئیس  مشاور 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احداث خط آهن 
افزایش  راستای  در  را  عراق  به  شلمچه 
گفت:  و  دانست  ضروری  صادرات  ظرفیت 
راه آهن شلمچه- بصره از پروژه های مهم و 
راهبردی مناطق آزاد کشور است که اجرای 
آن زمینه افزایش صادرات را فراهم می کند.

با  که  اربعین  ستاد  جلسه  در  بانک  مرتضی 
جمهوری  ریاست  نهاد  دفتر  رئیس  حضور 
اظهار  شد،  برگزار  شلمچه  مرزی  پایانه  در 
از  شلمچه- بصره  خط آهن  احداث  داشت: 
طرح های زیربنایی و اساسی به شمار می رود 
صادرات  برای  را  توجهی  قابل  ظرفیت  که 

کشور فراهم می کند.
وی با اشاره به به انعقاد تفاهم نامه بین ایران 
و عراق برای اجرای این طرح گفت: مناطق 
کامل  آمادگی  طرح  این  اجرای  برای  آزاد 

و  راه  پیشنهادی  ۴وزیر  به  اعتماد  رای  جلسه 
تعاون،  تجارت،  و  معدن  صنعت،  شهرسازی، 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
علی  ریاست  به  ۵آبان ماه  شنبه  بعدازظهر 
با  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
حجت  حضور  با  و  نمایندگان  اکثریت  حضور 

االسالم حسن روحانی برگزار شد.

نتیجه جلسه رای اعتماد مجلس به 4وزیر
با  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزیر  فرهاد دژپسند   
۲۰۰رای موافق، ۵۰رای مخالف و ۱۵رای ممتنع 

موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شد.
با  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد   
۱۵۱رای موافق، ۹8رای مخالف و 8رای ممتنع 

پروژه  این  تفاهم نامه،  انعقاد  از  پس  و  دارد 
راهبردی وارد فاز اجرایی می شود.

افزود:  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
شورایعالی  راه،  وزارت  موافقت  صورت  در 
مناطق آزاد آمادگی دارد به عنوان مجری و 
با مشارکت سرمایه گذار خصوصی این طرح 

را اجرایی کند.
مرتضی بانک تصریح کرد: ایجاد این مسیر 

موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان شد.
 رضا رحمانی وزیر صنعت، مهدن و تجارت با 
۲۰۳رای موافق، ۴۹رای مخالف و ۱۳رای ممتنع 

موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شد.

ضرورت نظارت نمایندگان 
بر عملکرد مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی

ترانزیت و صادرات کاال باید به 
عنوان اولویت در فعالیت های 
مناطق آزاد مطرح باشد

عدم آگاهی، دلیل اصلی انتقادات غیرمنصافه:

مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی 
از  حاصل  ارز  که  کرد  خواهد  فراهم  ایرانی  و 

صادرات خود را دریافت کنند.
میان  دوجانبه  پولی  پیمان  نوعی  مذکور  کانال 
ایفا خواهد کرد که هر  ایران و اتحادیه اروپا را 
دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند 
جزییات  زودی  به  می رود  انتظار  دارند.  تاکید 
به  و  شده  نهایی  کانال  این  از  استفاده  نحوه  و 
اقتصادی  فعاالن  و  هموطنان  عموم  اطالع 

رسانده شود.
با محوریت  اروپا  ایران و  ایجاد پیمان مالی بین 
بانک مرکزی می تواند در صورت اجرا، نویدبخش 
رونق فعالیت تولید و صنعت در کشور و مناطق 
آزاد باشد. بی شک در این میان نقش مناطق آزاد 
می طلبد که پررنگ تر از قبل در ایجاد این پیمان 
مالی باشد، با توجه به این نکته که احتمال آزمون 
و خطاهایی در ایجاد این پیمان وجود دارد، مناطق 
آزاد به عنوان پایلوتی در شکل گیری این پیمان در 
کشور و در یک حجم و محیط کوچکتر می توانند 
نقش بسیار تاثیرگذاری در راه اندازی این پیمان با 
توجه به مزیت ها و مشوق هایی که برای فعالین 

اقتصادی دارند، ایفا کنند.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  از  باید  شاید 
ویژه اقتصادی توقع داشته باشیم که در کنار بانک 
مرکزی در جهت اجرایی شدن این پیمان مالی، 
نقش آفرینی برجسته تری داشته باشد تا بتواند در 
این مسیر در کنار راه اندازی کانال مالی به واسطه 
مناطق آزاد ایران با اروپا، نقش پررنگ و محرک 
در  آتی کشور  بسترسازی های  در  را  آزاد  مناطق 
جهت ورود شعب بانک های خارجی به این مناطق 

به واسطه این پیمان مالی نمایان تر کند.

ریلی، توسعه رفت و آمدهای بین المللی را در 
پی خواهد داشت، ضمن اینکه با اجرای این 
مسیر ریلی، ساماندهی مسیر تردد اربعین در 
این  که  می شود  اجرایی  ۹۰متری  محدوده 
زائران  آمد  و  رفت  در  تسهیل  باعث  روند 

می شود.
تسهیل  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  مشاور 
رفت و آمد زوار حسینی امسال نیز تا حدود 
جداسازی  گفت:  است،  شده  انجام  بسیاری 
مسیر تردد کامیون ها، سواری و زوار عامل 
مهمی در تسهیل تردد است که این کار تا 
حدود بسیاری انجام گرفته اما این کار موقت 
است و نیاز به یک کار اساسی دارد که الزمه 

آن همدلی و همکاری است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
جمعه  روز  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
)۴آبان ماه( از مرز بین المللی شلمچه دیدن کرد.

امور  و  کار  تعاون،  وزیر   محمد شریعتمداری 
مخالف  ۶۳رای  موافق،  ۱۹۶رای  با  اجتماعی 
اعتماد  رای  کسب  به  موفق  ممتنع  ۵رای  و 

نمایندگان شد.

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم 
بیان داشت:

رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در بازدید از 
منطقه آزاد انزلی:

مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهاردر نشست کریدور 
اقتصادی چین و پاکستان:

گردشگری 
به شناسه اصلی 
توسعه جزیره قشم 
تبدیل شده است

اقدامات ارزشمندی در 
حوزه زیرساخت 
در منطقه آزاد انزلی در 
حال پیگیری و انجام است

اعالم آمادگی چابهار 
برای تکمیل پروژه 
اقتصادی 
چین-پاکستان

شمارش معکوس 
برای اولین

شکست تحریم ها

برگزاری نشست شورای هماهنگی »توافق نامه چابهار« در تهران:

8 3 6

صفحه 4 را بخوانید

کبیری، عضو هیات رئیسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

خسته بند، عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی:
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گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
اقتصادی به منظور نزدیک  آزاد تجاری و مناطق ویژه  فراکسیون مناطق 
نقاط  بررسی  به کارکردهای اصلی خود و  این مناطق  بیشتر  شدن هرچه 

ضعف و آسیب های موجود تشکیل شده است.
مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11  به  اشاره  با  کبیری  سید تقی 
تصریح کرد: در این بند بر گسترش عملکرد مناطق آزاد و ویژه تاکید شده 
است. در گذشته مناطق مشکالتی داشتند که عمدتا به مدیریت این مناطق 
بازمی گشت؛ به همین دلیل به نظر می رسید الزم است مجلس و نمایندگان 
اساس  همین  بر  باشند.  داشته  ویژه  نظارت  مناطق  به  مربوط  قوانین  بر 
فراکسیون با باالی 90نفر تشکیل شد تا اگر نیاز به وضع قوانین جدید بود، 

براساس نظر نمایندگان این مناطق در راستای اهداف خود قرار بگیرند.
اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  چایپاره  و  خوی  مردم  نماینده 
آزاد و ویژه نسبت به گذشته در مسیر توسعه قرار  در حال حاضر مناطق 
گرفته اند، افزود: هرچند در بعضی مناطق مشکالتی وجود دارد که عمدتا 
به عدم اجرای قوانین بازمی گردد، ولی در برخی مناطق هم تولید و اشتغال 
رشد چشمگیری داشته که از آن جمله می توان به منطقه آزاد ارس اشاره 

کرد که نسبت به 10سال قبل پیشرفت گسترده ای داشته است.
نحوه  درباره  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  اول  رئیس  نایب 
از  بخشی  می کنیم  سعی  داد:  توضیح  مناطق،  این  قوت  نقاط  شناسایی 
نقاط ضعف مناطق که در تشکیل مناطق آزاد در گذشته وجود داشته، در 
شکل گیری مناطق آزاد جدید بررسی شده و برطرف شود. برای مثال در 
بحث قانون حمل کاالی مسافر ایراداتی بود که این موضوع برای مناطق 
جدید ممنوع اعالم شد. در بحث تردد خودرو هم تبصره ویژه ای در مورد 

مناطق ایجاد کردیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اضافه کرد: در گذشته 64منطقه ویژه 
اقتصادی تصویب شده بود که 35منطقه از این تعداد با وجود اخذ مجوز، 
فعالیتی انجام نداده اند. برای رفع این مشکل سعی کردیم در بحث اعطای 
این  با  مرتبط  الیحه  به  تبصره  دو  کنیم.  رعایت  را  بیشتری  موارد  مجوز 
به  باید  ویژه  و  آزاد  منطقه  مسئولیت  آن  طبق  که  کردیم  اضافه  موضوع 
عهده سازمان غیردولتی و بخش خصوصی باشد، چراکه عمده مشکالت 
در گذشته به این برمی گشت که مناطق آزاد و ویژه توسط ادارات دولتی و 
یا نیمه دولتی اداره می شدند و عمال کار خاصی نمی توانستند انجام دهند. 
تبصره دوم هم مربوط به زیرساخت ها می شود. در این ارتباط تاکید کردیم 
نیاز  ایجاد زیرساخت های مورد  برنامه ریزی استان برای  که مجوز شورای 

منطقه آزاد و ویژه جزء الزامات باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در پایان 
دنبال  که  سیاست هایی  و  فراکسیون  این  تشکیل  با  کرد  امیدواری  ابراز 
این  و  شده  شناسایی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ضعف  نقاط  می کند، 
اصلی خود که  به کارکردهای  و  بردارند  گام  نقاط قوت  به سمت  مناطق 
است،  تولید  و  فراگیر  اشتغال  فناوری،  واردات  صادرات،  افزایش  همانا 

نزدیک تر شوند.

اقتصادی  ویژه  مناطق  و  آزاد تجاری صنعتی  مناطق  فراکسیون  دبیر دوم 
گفت: مناطق آزاد تجاری و صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی بنا به 
ظرفیت هایی که دارند، هم نیازمند مدیریت هستند و هم الزم است فعالیت 

این مناطق رصد شود.
با اشاره به تشکیل فراکسیون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و  علی اکبری 
و  به ضرورت  بنا  غیررسمی  فراکسیون  این  افزود:  اقتصادی  ویژه  مناطق 

اهمیت مناطق اقتصادی توسط عده ای از نمایندگان مجلس تشکیل شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: بخش عمده ای 
از فعالیت های اقتصادی در حیطه مناطق آزد تجاری و صنعتی با هم تالقی 
انحراف  دچار  نشوند،  پایش  و  مدیریت  صحیح  و  خوب  اگر  که  می کنند 

می شوند.
وی با بیان اینکه ما در این فراکسیون به بررسی خال ء های قانونی موجود در 
مناطق آزاد خواهیم پرداخت، اضافه کرد: در تالشیم با بررسی شرایط موجود 

در جهت بهتر شدن وضع حرکت کنیم.
از  صدنفر  یک  از  بیش  تصمیم  با  فراکسیون  این  تشکیل  است  گفتنی 
مسائل  پیگیر  تا  افتاد  اتفاق  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
مورد اهتمام در دستگاه های ذی ربط باشد و در جهت باال بردن عملکرد این 

مناطق و رشد و توسعه بیشتر آن فعالیت کند.
جلسه فراکسیون برای انتخاب اعضای هیات رئیسه مناطق آزاد و مناطق 
ویژه اقتصادی برگزار و براساس آرای اعضاء کمال دهقانی فیروزآبادی به 
عنوان رئیس، سیدتقی کبیری به عنوان نایب رئیس اول، ناصر شریفی به 
عنوان نایب رئیس دوم، قرجه طیار به عنوان دبیر اول، علی اکبری نماینده 
مردم شیراز به عنوان دبیر دوم و عامر کعبی به  عنوان سخنگوی کمیسیون 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی انتخاب شدند.

آزاد  ایجاد مناطق جدید  از بررسی الیحه  اقتصادی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
و ویژه اقتصادی در کمیسیون متبوعش برای رفع ایرادات شورای نگهبان به این 
الیحه خبر داد و گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه های خود را برای تصدی این 

وزارتخانه در جلسه کمیسیون اقتصادی تشریح کرد.
اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  درباره نشست کمیسیون  مبارکه  زهرا سعیدی 
شورای  سوی  از  اقتصادی  و  آزاد  مناطق  ایجاد  الیحه  اعاده  به  توجه  با  گفت: 
نگهبان به مجلس، در جلسه کمیسیون اقتصادی این الیحه با حضور ره پیک عضو 

حقوقدان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
به  استناد  با  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
و  آزاد  مناطق  ایجاد  درباره  دولت  اینکه  به  ناظر  اساسی  قانون   110 و  اصول 74 
ویژه اقتصادی الیحه ای ارائه کرده بود که در صحن علنی مجلس الیحه مذکور 
به نحوی مصوب شد که تفاوت ماهوی به وجود آمده است و این موضوع از سوی 

شورای نگهبان براساس اصول مذکور مورد ایراد واقع شد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی افزود: در اصل110 قانون اساسی 
قانون  استناد  به  است،  مدنظر  نظام  کلی  سیاست های  اجرای  بر  نظارت  موضوع 
اخیری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال شد و حوزه نظارتی بر حسن 
نظام  نظارت مجمع تشخیص مصلحت  به هیات عالی  نظام  اجرای سیاست های 
سپرده شده، هیات عالی ورود کرده و براساس آن ایرادات در زمینه محتوا، وارد شده 
که در نشست کمیسیون اقتصادی با حضور آقایان دانش جعفری و مصباحی مقدم 
پیش بینی  اساس  این  بر  که  توافق صورت گرفت  نظارت  عالی  نمایندگان هیات 

می شود ایرادات بر اساس اصل 110 قانون اساسی به الیحه برطرف شود.
خصوص  در  شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
قانون  اصل 74  استناد  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ایجاد  الیحه  به  ایرادات 
اساسی مقرر شد در حوزه مناطق آزاد دولت درخصوص مناطقی مانند ماکو، ارس 
و چابهار الیحه را تکمیل کنند و اگر مناطق ویژه اقتصادی را دولت پذیرفت، به 
الیحه مذکور اضافه کند؛ در غیر این صورت در قالب طرح مناطق ویژه اقتصادی 

مورد بررسی قرار می گیرد تا ایرادات شورای نگهبان برطرف شود.

ضرورت نظارت نمایندگان بر عملکرد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
نیازمند مدیریت و رصد هستند

ایرادات به الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی بررسی شد

کبیری، عضو هیات رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی:

اکبری، دبیر دوم فراکسیون 
مناطق آزاد تجاری صنعتی و 

مناطق ویژه اقتصادی:

سعیدی مبارکه، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس:

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، ابراز امیدواری کرد: با 
بررسی بیشتر الیحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از سوی شورای نگهبان 
به مجلس برگشت زده شده و جلسه ای که هفته آینده در کمیسیون اقتصادی 
برگزار خواهد شد، زمینه ای برای استفاده از ظرفیت های این مناطق فراهم شود.

عین اهلل شریف پور اظهار کرد: الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری که یک 
منطقه آزاد دیگر هم بعدا به آن اضافه شد، به عالوه 12منطقه ویژه اقتصادی در 
قالب یک الیحه به مجلس ارائه شد. هیات رئیسه نیز موضوع را به کمیسیون 

اقتصادی و کمیسیون های فرعی ارجاع داد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
کمیسیون اقتصادی بعد از برگزاری ساعت ها نشست تخصصی با حضور مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، الیحه 
را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت با توجه به استعدادها و ظرفیت هایی که در 

اقصی نقاط کشور وجود داشت، الیحه ایجاد 8منطقه آزاد تجاری تصویب شد.
نماینده مردم ماکو، چالدارن، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه بررسی الیحه به صورت میدانی انجام شد، خاطرنشان کرد: سعی شد در 
بررسی الیحه، آسیب هایی که قبال به فعالیت و عملکرد مناطق آزاد وارد بود، 
بررسی شده و سپس نسبت به تایید 8منطقه آزاد و اصالح سه منطقه آزاد قبلی 
از نظر فیزیکی اقدام شود. ضمن اینکه مناطق ویژه اقتصادی که قبال 12عدد در 

الیحه دولت بود، به بیش از 80منطقه افزایش یافت.
شریف پور، این افزایش را ناشی از ظرفیت ها، پتانسیل ها و استعدادهایی دانست 
که در حوزه های مختلف وجود دارند و تصریح کرد: درخصوص مناطق ویژه 
اقتصادی در جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که مناطق ویژه اقتصادی 
به شرطی قابلیت شروع و افتتاح را دارند که زیرساخت های ایجاد آنها در ظرف 
زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون اقتصادی و از طریق بخش خصوصی آماده 
شود. در واقع افزایش مناطق ویژه از 12 به 80منوط به این است که مطابق 

اصل 75 قانون اساسی، هیچ گونه بار مالی برای دولت ایجاد نشود.
وی تشریح کرد: در صورت آماده کردن زیرساخت ها توسط بخش خصوصی، 
مناطق ویژه اقتصادی  طبق مجوزی که مجلس به دولت داده، می توانند فعال 

شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: با حضور جناب آقای مصباحی مقدم 
به  نقطه نظرات  ارائه  و  اقتصادی  آقای دانش جعفری در کمیسیون  و جناب 
نمایندگان مجلس در این خصوص و شنیدن توضیحات نمایندگان، موضوع 
بنابراین  شد.  روشن  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  دوستان  این  برای 
مقرر شد دیدگاه های آنان در الیحه برگشتی شورای نگهبان در جلسه ای که 

کمیسیون اقتصادی هفته آینده برگزار خواهد کرد، مطرح شود.
نماینده مردم ماکو، چالدارن، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسالمی، تاکید 
کرد: قطعا در این مسئله خیری وجود داشته، اما باید توجه کنیم که در شرایط 
فعلی که کشور در تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته، مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی که بیشتر هم در مناطق مرزی و محروم هستند، بتوانند هرچه بیشتر 
فعال شوند تا بتوانیم از ظرفیت این مناطق در جهت عبور از تحریم ها و موانع 

گام برداریم.

بررسی الیحه برگشتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی

شریف پور، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی:

متاسفانه  می گوید:  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
این عدم جلب  و  را جلب کنیم  اعتماد سرمایه گذاران خارجی  نتوانسته ایم 
اعتماد، ناشی از این است که از سرمایه گذاران داخلی هم آن طور که باید 

و شاید حمایت نشده است.
با  هم  داخلی  سرمایه گذاران  اینکه  از  انتقاد  با  الرگانی  موسوی  سیدناصر 
عدم امنیت در بحث گردش سرمایه روبه رو هستند، افزود: وقتی سرمایه گذار 
و  بانک ها  فشار  مالیاتی،  سازمان  فشار  ازجمله  عدیده  با مشکالت  داخلی 
رغبت  خارجی  سرمایه گذار  داریم  انتظار  چطور  روبه روست،  مسائل  دیگر 

سرمایه گذاری در کشور را داشته باشد؟  
علی رغم  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم  نماینده 
وعده و وعیدهایی که در زمان برجام داده شد مبنی بر اینکه سرمایه گذاران 
خارجی در کشور حضور پیدا می کنند، اما با وجود رفت و آمدهای زیادی که 
از سوی تعدادی از سرمایه گذاران و یا شرکت های واسطه انجام شد، شاهد 

حضور پررنگ کشورها و سرمایه گذاران خارجی در کشور نبودیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، یکی از دالیل کم رنگ 
بودن حضور سرمایه گذاران خارجی را فشار و تحریم دانست و خاطرنشان 
کرد: علی رغم اینکه فشار و تحریم در این مدت وجود داشته، ولی واقعیت 
این است که ما نتوانسته ایم اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کنیم و 
این عدم جلب اعتماد، ناشی از این است که از سرمایه گذاران داخلی هم آن 

طور که باید و شاید حمایت نشده اند.
اشاره  تجاری  آزاد  مناطق  در  خارجی  چند سرمایه گذار  به حضور  الرگانی 
کرد و افزود: برخی از سرمایه گذارانی هم که در مناطق آزاد و با بهره گیری 
با وارد کردن  از امکانات خاص این مناطق مشغول فعالیت هستند، بعضا 
به  اشتغال در کشور،  ایجاد  و  تولید  به جای  تولیدی کشور خود  کاالهای 
اقتصادی کمکی نکرده اند و در واقع ضربه سنگینی به تولید داخل  رونق 

وارد کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تنها راه برای جلب مشارکت سرمایه گذاران 
از سوی دولت برای سرمایه گذار داخلی و خارجی  خارجی را اعتمادسازی 
دانست و گفت: تنها با این روش است که می توانیم ایجاد اشتغال کرده و از 

افزوده شدن بر تعداد بیکاران بکاهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، می گوید: ترانزیت و صادرات 
کاال باید به عنوان اولویت در فعالیت های مناطق آزاد مطرح باشد، ولی در 
حال حاضر مناطق آزاد در جهت تجارت چمدانی به صورت واردات کاال عمل 

می کنند که این کار در درازمدت تولید در کشور را دچار اختالل می کند.
حسن خسته بند گفت: مناطق آزاد می توانند امکانات خوبی برای صادرات 
ایجاد کنند، اما علی رغم وجود این امکان، از آن به خوبی استفاده نشده و در 
واقع ما در این زمینه موفق نبوده ایم. این موضوع در مورد منطقه آزاد انزلی 
هم صدق می کند که علی رغم اینکه ما با کشور روسیه همسایه هستیم، اما 
به دلیل عدم امکاناتی که در منطقه وجود دارد ازجمله نداشتن کشتی های 

سردخانه دار و یا کانتینری، امکان صادرات به خوبی محقق نمی شود.
اهمیت  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  بندرانزلی  مردم  نماینده 
تجارت چمدانی و صادرات به کشور همسایه به این طریق، تصریح کرد: 
همان طور که در بخش گردشگری به دلیل امکاناتی که منطقه آزاد انزلی 
فراهم کرده موفقیت هایی در این زمینه حاصل شده؛ اگر کشتیرانی خزر هم 
به سمت تقویت صادرات چمدانی پیش می رفت، می توانستیم اثر مهمی در 

توسعه تجارت منطقه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برای ایجاد مناطق آزاد در همه جای دنیا باید پیش از هر 
چیز زیرساخت های الزم و مورد نیاز تامین شود، افزود: این کار در تمام دنیا 
به همین صورت اتفاق می افتد اما در ایران به صورت برعکس رخ داده؛ به 
این صورت که مناطق آزاد در کشور ما خودشان وظیفه تامین زیرساخت ها 
را به عهده دارند که با این روش خود به خود سرعت کم می شود و تمرکز 
دنبال  به  مناطق  مدیران  چراکه  می کند،  پیدا  کاهش  صادرات  بر  مناطق 

راهی هستند که هزینه هایشان را از طریق واردات تامین کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه چون ضعف زیرساخت 
برای  زیادی  رغبت  سرمایه گذاران  است،  مشهود  کامال  آزاد  مناطق  در 
یک  عمر  از  دهه  یک  وقتی  کرد:  اضافه  نمی دهند،  نشان  سرمایه گذاری 
منطقه آزاد می گذرد، مدیر آن منطقه باید زمینه را طوری فراهم کند که 
کسانی که کاال وارد منطقه آزاد می کنند، مجبور شوند خود در داخل مناطق 
اشتغال  ایجاد  و  تولید  در  سهمی  ترتیب  بدین  و  کنند  سرمایه گذاری  آزاد 

داشته باشند و تنها واردکننده صرف نباشند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی، در پایان از کمبود تجربه 
انتقاد کرد و افزود: بسیاری از مدیران در مناطق  مدیران مناطق آزاد هم 
آزاد پیش از این، تجربه و سابقه مدیریت در مناطق آزاد را نداشته اند و به 
همین دلیل هم اشراف و توانمندی الزم را برای جهت دهی به فعالیت های 
از آسیب های موجود در کار  این مسئله هم یکی  ندارند که  آزاد  مناطق 

مناطق آزاد تجاری است.

از سرمایه گذاران داخلی حمایت نکرده ایم

ترانزیت و صادرات کاال باید به عنوان اولویت 
در فعالیت های مناطق آزاد مطرح باشد

الرگانی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی:

خسته بند، عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای 

اسالمی:

توریسمورزشی،ظرفیتیجهتتوسعهاقتصادگردشگریمناطقآزاد



اخبار منطقه آزاد انزلی

در مراسم روز ملی صادرات کشور که با حضور دکتر 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سرپرست و 
وزیر پیشین صنعت معدن تجارت، به همراه جمع 
همایش های  مرکز  در  صادرکنندگان  از  کثیری 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد، شرکت نوین بافان 
پرنگ منطقه آزاد انزلی برای چهارمین بار به عنوان 

صادرکننده نمونه ملی پوشاک ایران معرفی شد.
صادرات  میزان  با  مزبور  شرکت  اساس،  این  بر 
۱۱میلیون دالر ظرف یک سال گذشته در مقابل 
۶میلیون دالر سال پیش از آن، عالوه بر افزایش 
بیش از ۱۰۰درصدی در ارزش صادرات محصوالت 
تولیدی خود، موفق شد به عنوان صادرکننده نمونه 

انتخاب و مورد تقدیر قرار گیرد.
احمد طاهری مدیرعامل شرکت مدیرعامل شرکت 
نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی استفاده از توان 
طراحی و نیروی انسانی متخصص، بازاریابی مناسب 
در کنار مزایا و معافیت های قانونی منطقه آزاد انزلی 
به همراه اجرای طرح های حمایتی مدیریت عالی 
سازمان که با ثبات مدیریتی موجبات رونق فضای 
کسب و کار در منطقه را فراهم نموده را مجموعه 
دالیل تداوم مسیر طی شده از سوی این شرکت در 
تبدیل شدن به صادرکننده نمونه کشوری اعالم کرد.

برند  ثبت  با  پوشاک که  موفق  تولیدی  واحد  این 
Rooh در کشور آلمان و با نام تجاری سرزمین شاد 
از سال ۸۵ در منطقه آزاد انزلی شروع به فعالیت نموده 
و در حال حاضر دارای ۷۰شعبه و نمایندگی داخلی 
و خارجی است و تا پیش از این، سه بار به عنوان 
صادرکننده نمونه کشوری و چندین بار به عنوان 
صادرکننده نمونه استان های کشور و کارآفرین برتر 
استانی انتخاب و امسال نیز به عنوان کارآفرین نمونه 

کشوری مورد تجلیل قرار گرفته است.
این صادرکننده و کارآفرین نمونه کشوری که در 
سه  قالب  در  انزلی  آزاد  منطقه  دو  ناحیه  شهرک 
در  فروش  تولید،  طراحی،  به  تولیدی  مجموعه 
سطح داخلی و صادرات به بازارهای خارجی پوشاک 
کودکان و بزرگساالن می پردازد، با میزان اشتغال زایی 
حدود ۱۵۰۰نفر از باالترین میزان اشتغال مستقیم در 

سطح منطقه و استان برخوردار بوده است.
گفتنی است در این همایش از ۵۰شرکت صادرکننده 
پیشرفته،  فناوری های  گروه  در  کشور  نمونه 
فناوری های میانی و پایین و گروه کاالهای اولیه با 
اهدای تندیس تقدیر شد و این صادرکنندگان نمونه از 
بین بیش از ۵۰۰شرکت در ۶۳گروه کاالیی و ۷گروه 

خدماتی انتخاب شدند.

شرکت نوین بافان پرنگ 
منطقه آزاد انزلی صادرکننده 

نمونه پوشاک کشور شد
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منطقه  سرمایه گذاری  طرح های  و  فرصت ها 
و  شرکت کنندگان  استقبال  با  انزلی  آزاد 
نمایشگاه  دهمین  در  حاضر  بازدیدکنندگان 
پنجمین  و  سرمایه گذاری  فرصت  های  معرفی 
نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 

کشور )Kish Invex2۰۱۸( مواجه شد.
بنا بر این گزارش، در روز افتتاحیه نمایشگاه، 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  دکتر 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
سازمان،  غرفه  از  بازدید  جریان  در  کشور 
صادراتی  محصوالت  از  مجموعه ای  ارائه 
حضور  و  منطقه  این  تولیدی  واحدهای 
بخش  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
خصوصی در غرفه سازمان منطقه آزاد انزلی 

را اقدامی مطلوب و موثر قلمداد کرد.
مدیره  رئیس هیات  دکتر رضا مسرور  حضور 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
تخصصی  نشست  برگزاری  و  نمایشگاه  این 
مدیران  بازرگانی،  اتاق های  روسای  با 
شرکت های سرمایه گذاری ایرانی مقیم خارج 
بین المللی  نمایندگان شرکت های  و  از کشور 
همراه  به  نمایشگاه،  از  بازدیدکننده  و  حاضر 
آزاد  مناطق  سازمان های  معاونین  و  مدیران 
هیات  اعضای  و  مدیران  اقتصادی،  ویژه  و 
و  سرمایه  بازار  در  فعال  شرکت های  مدیره 
سرمایه گذاری  حوزه  در  مشاور  شرکت های 
متمایز  وجوه  از  امکان سنجی؛  مطالعات  و 
مشارکت این سازمان در نمایشگاه فوق بود. 
در این میان، نکته جالب توجه غرفه سازمان 
مدیریت  شرکت  حضور  انزلی،  آزاد  منطقه 
اراده  و  منطقه  تجارت  سیرنگ  صادرات 
بازرگانی  اقتصادی،  فعالین  توانمندی های 
این  غرفه  ۱2۰متری  فضای  در  تولیدی  و 
رایزنی  جهت  مزبور  نمایشگاه  در  سازمان 
منظور  به  حاضر  شرکت های  با  مستقیم 
در  ویژه  به  خود  محصوالت  بازاریابی 
جنوبی  حاشیه  و  منطقه  کشورهای  بازارهای 
غرفه  غنای  و  تنوع  بر  که  بود  فارس  خلیج 
اهداف  کردن  عملیاتی  جهت  در  منطقه  این 
کیش  نمایشگاه  در  سازمان  این  حضور 

افزوده بود. اینوکس 2۰۱۸ 
میان  جدید  کریدور  گزارش،  این  اساس  بر 
انزلی(،  اکتائو،  )اروم چی،  ایران  و  چین 
کاال  ترانزیت  هزینه  و  مسیر  که  کریدوری 
میان  در  می دهد،  کاهش  را  کشور  دو  میان 

استقبال از فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری 
منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۸

پروژه های ارائه شده از سوی این سازمان با 
عین  در  بود.  همراه  توجهی  قابل  استقبال 
بندری  مجتمع  ظرفیت  از  استفاده  حال 
محصوالت  صادرات  منظور  به  کاسپین 
دیگر  از  اولیه،  مواد  واردات  یا  و  تولیدی 
مورد  نمایشگاه  این  در  که  بود  ظرفیت هایی 

قرار گرفت. اقتصادی  فعالین  توجه 
قابل  ظرفیت های  است،  ذکر  به  الزم 
بهره برداری از سوی فعالین اقتصادی در تاالر 
خصوص  در  مذاکره  منطقه،  کاالی  بورس 
بخش  سرمایه گذاری  پروژه های  مالی  تامین 
بیمه ای  بانکی،  موسسات  سوی  از  خصوصی 
نمایشگاه  این  در  حاضر  سرمایه گذاری  و 
یک  حضور  درخصوص  مذاکره  همراه  به 
دیگر  از  منطقه،  در  روس  دانشگاهی  واحد 
برنامه های کاری غرفه منطقه آزاد انزلی بود.

کارگاه های  و  پنل ها  در  است، حضور  گفتنی 
سرمایه،  بازار  حوزه های  در  تخصصی 
سرمایه گذاری  فرصت های  مالی  تامین 
خارجی  بانکی- بیمه ای  همکاری های  و 
و  مدیران  فعالیت  جنبی  بخش های  از 
مزبور  نمایشگاه  در  سازمان  این  کارشناسان 

بود.
که  منحصربه فرد  غرفه ای  اجرای  و  طراحی 
زیرساخت ها  از  تصاویری  ارائه  بر  عالوه 
منطقه  در  سرمایه گذاری  توانمندی های  و 
و  منطقه  گردشگری  جاذبه های  انزلی،  آزاد 
استان را در خود جای داده بود، عرضه نمونه 
و  صادراتی  تولیدی  واحدهای  محصوالت 
معرفی  و  مابین بخش خصوصی  قرارداد  عقد 
این  در  و مزیت های سرمایه گذاری  فرصت ها 
انزلی  آزاد  از ویژگی های غرفه منطقه  منطقه 

بود.
صنعتی  مدیران  حضور  است،  ذکر  به  الزم 
و  اقتصادی  معاونت  سرمایه گذاری،  و 
و  عمومی  روابط  مدیر  و  سرمایه گذاری 
رسانه های  با  ارتباط  حوزه  و  الملل  بین  امور 
این منطقه در کنار فعاالن  سازمان در غرفه 
بیش  برگزاری  به  منجر  منطقه  اقتصادی 
فعالین  و  سرمایه گذاران  با  از۵۰نشست 
گردید،  دولتی  بخش  مدیران  و  اقتصادی 
سازمان  جدی  عزم  بیانگر  که  موضوعی 
فعالین  حضور  فرصت  از  بهره گیری  جهت 
خارجی  و  داخلی  اقتصادی- سرمایه گذاری 

بود. کیش  نمایشگاه 

برای چهارمین سال صورت پذیرفت:

انزلی

اقدامات ارزشمندی در حوزه زیرساخت 
در منطقه آزاد انزلی در حال پیگیری و انجام است

با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
توسعه  پیرامون  و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه 
از  بهره مندی  با  مشترک  همکاری های 
منطقه  این  زیرساخت های  و  ظرفیت ها 

تبادل نظر کردند.
با  جاللی  غالمرضا  دکتر  پاسدار  سرتیپ 
توسعه  در  کاسپین  بندر  اینکه  به  اشاره 
ملی  نقشی  ابریشم  جاده  احیاء  و  اقتصادی 
با  کشور  ارتباط  و  کرده  ایفا  بین المللی  و 
آسیای میانه و چین را تقویت می کند، بیان 
کرد: ایجاد یک مسیر موازی انتقال کاال به 
طریق  از  کشور  به  چین  از  زمینی  صورت 
بنادر شمالی رویکردی راهبردی برای کشور 
دارد و از ارزش باالیی برخوردار است که از 
پیگیری  دست  در  انزلی  آزاد  منطقه  سوی 
و اجرا بوده و فعالیت های مثبت و ارزشمند 
دیگری نیز در این منطقه در حال پیگیری 

و انجام است.
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
آزاد  منطقه  از  بازدید  در  اینکه  به  اشاره  با 
حوزه  در  مثبت  اقدامات  انجام  شاهد  انزلی 
بخش  در  خصوص  به  زیرساخت ها  ایجاد 
و  ماموریت  داشت:  اظهار  بودیم،  بندری 
آزاد  مناطق  شورایعالی  سوی  از  که  نقشی 
به  بود،  شده  پیش بینی  منطقه  این  برای 
مشارکت  از  استفاده  با  و  شده  ایفا  درستی 
توانسته  انزلی  آزاد  منطقه  بخش خصوصی 

به رسالت هایش عمل کند.
تبدیلی  صنایع  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالت تولیدی استان گیالن و صادرات 
نمودن  مرتفع  جهت  کشور  از  خارج  به  آن 
از  یکی  زمینه  این  در  موجود  مشکالت 
که  می باشد  منطقه  این  مهم  رویکردهای 
کرد:  تصریح  کند،  پیدا  تداوم  است  الزم 

بسته بندی  یا  و  تجاری سازی  زمینه  در 
چای،  و  برنج  همچون  استان  محصوالت 
و  داد  انجام  می توان  مثبتی  فعالیت های 
از  برخی  صادارت  جهت  که  اقداماتی  باید 
محصوالت تولیدی استان توسط منطقه آزاد 

انزلی صورت پذیرفته، ادامه پیدا کند.
دکتر رضا مسرور نیز در این نشست با اشاره 
توسعه  در  انزلی  آزاد  منطقه  مهم  نقش  به 
مبادالت تجاری اظهار داشت: بندر کاسپین 
در مسیر کریدور ترکیبی چین، آکتائو، انزلی 
قرار دارد و انتقال کاال از این مسیر از لحاظ 

زمان و هزینه به صرفه بوده است.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بندر نسل سوم  تنها  را  بندر کاسپین  ادامه، 
ایجاد  کرد:  عنوان  و  دانست  خزر  حوزه 
وسیع،  پسکرانه  مناسب،  زیرساخت های 
صنعتی  شهرک  استقرار  و  باال  آبخور 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بازدید از منطقه آزاد انزلی:

اسالمی  انقالب  دهه  پنجمین  آغاز  با  همزمان   
انقالب  سالگرد  چهلمین  نکوداشت  منظور  به  و 
شکوهمند اسالمی اولین جشنواره شعر، داستان و 
نام »رویش« از  با  انزلی  آزاد  خوشنویسی منطقه 

سوی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار می شود .
و  هنری  فرهنگی،  مدیر  کاظمیان  مهدی 
درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  آموزشی 
اظهار  فرهنگی  جشنواره  این  برگزاری  دالیل 
ادبی  استعدادهای  جذب  و  شناسایی  داشت: 
بر  منطبق  ادبیات  و  شعر  در  جریان سازی  جوان، 
ارزش  های اسالمی، تشویق جوانان به بهره گیری 
از ظرفیت های ادبی و زیبایی شناسی ادبیات فارسی 
جهت معرفی آرمان های انقالب اسالمی، معرفی 
و  شعر  عرصه  ممتاز  چهره های  برجسته  سازی  و 
داستان و خوشنویسی جوان انقالب ازجمله اهداف 

برگزاری این جشنواره فرهنگی و هنری می باشد.
جشنواره  داستان  و  شعر  بخش  موضوعات  وی 
یادشده را آزاد بیان کرد و گفت: محدودیت قالب 
در زمینه اشعار ارسالی برای شاعران وجود ندارد و 
شرکت  کنندگان می توانند حداکثر ۳اثر منتشر نشده 

خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
دبیر جشنواره های منطقه آزاد انزلی عنوان کرد: در این 
جشنواره، دانش آموزان مقطع متوسطه مجاز به ارسال 
آثار خود هستند. شرکت  کنندگان می توانند آثار خود را 
به همراه مشخصات مربوطه به دفاتر مدارس منطقه و 
دفتر مدیریت فرهنگی و هنری سازمان تحویل نمایند.

از  اینکه به ۳نفر  بیان  با  مدیر فرهنگی و هنری 
برگزیدگان این بخش لوح تقدیر، تندیس جشنواره 
بخش  در  افزود:  می  شود،  اهدا  نقدی  هدیه  و 
خوشنویسی نیز همانند بخش قبلی، موضوع و نوع 

نگارش )خودکار، قلم( آزاد است.
وی با تصریح بر اینکه در آیین اختتامیه به ۳نفر 
برگزیده این بخش نیز تندیس، لوح تقدیر و هدیه 
نقدی اهدا می گردد، اضافه کرد: درج مشخصات 
مورد  مدرسه  ملی،  شماره  خانوادگی،  نام  و  نام 
همراه  تلفن  شماره  و  تحصیلی  مقطع  تحصیل، 
شرکت کنندگان به همراه آثار ارسالی به جشنواره 
الزامی است و آثار بدون درج مشخصات فوق مورد 
و در عین حال  نمی گیرند  قرار  دبیرخانه  پذیرش 
راستی  آزمایی صحت این موضوع که آثار متعلق به 
فرستنده است، بعد از داوری ابتدایی توسط هیات 

داوران انجام می  شود.
مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان منطقه آزاد 
انزلی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این 
جشنواره ، ۱۰دی ماه و زمان برگزاری آیین اختتامیه نیز 

۱۵بهمن ماه مصادف با ایام اهلل دهه فجر خواهد بود.

شماره 2 این منطقه در پسکرانه از مهم ترین 
توان  که  بوده  کاسپین  بندر  ویژگی های 
منطقه  در  را  کشور  ترانزیتی  و  صادراتی 

افزایش داده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی با بیان اینکه یکی از اولویت های این 
سازمان تبدیل شدن به هاب داد و ستد کاال 
کرد:  بیان  است،  منطقه  استراتژیک  های 
فعالسازی  و  زیرساخت ها  توسعه  بر  عالوه 
کریدورها، ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع 
توسعه  و  پوشاک  و  های تک  بسته بندی، 
گردشگری دریایی با ایجاد بزرگ ترین مارینا 
از  دریامحور  اقتصاد  از  بهره گیری  و  کشور 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  دیگر 

است.
منطقه  تجاری  تراز  اینکه  اعالم  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  است،  مثبت  انزلی  آزاد 

توسعه  اقتصادی،  شاخص های  رشد 
و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  اشتغال زایی، 
جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی از دیگر 

دستاوردهای این سازمان است.
سوی  از  حکمی  نشست طی  این  ادامه  در 
سرتیپ پاسدار دکتر غالمرضا جاللی رئیس 
رضا  دکتر  کشور،  غیرعامل  پدافند  سازمان 
غیرعامل  پدافند  رئیس  عنوان  به  مسرور 
این  در  و  شد  منصوب  انزلی  آزاد  منطقه 
حکم با توجه به اهمیت و حساسیت منطقه 
آزاد انزلی به لحاظ سیاسی، امنیتی، دفاعی 
راه اندازی  گرفتن  نظر  در  با  و  اقتصادی  و 
پدافند  برای  مناسب  سازمان  و  ساختار 
غیرعامل در این منطقه، به انجام مطالعات 
منظور  به  غیرعامل  پدافند  جامع  طرح 
زیرساخت ها  اولویت بندی  و  دسته بندی 
تهدیدات  انواع  به  آنها  آسیب شناسی  و 
پدافند  الزامات  و  مالحظات  اعالم  متصور، 
منظور  به  فعالیت ها  کلیه  در  غیرعامل 
خدمات  استمرار  و  آسیب پذیری  کاهش 
و  مطلوب  آمادگی  به  دستیابی  و  ضروری 
مربوطه،  زیرساخت های  مصونیت بخشی 
جنگ  از  ناشی  بحران  مدیریت  طرح  تهیه 
مصون ساز  تمهیدات  اجرای  و  پیش بینی  و 
نیاز  مورد  بین المللی  و  اقتصادی  تبادالت 

کشور تاکید شد.
به  جاللی  سردار  نشست،  این  پایان  در 
مدیره  هیات  رئیس  مسرور  دکتر  همراه 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
همراه  به  سازمان  این  معاونین  و  مدیران 
از  گیالن  استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
زیرساخت های تجاری، بندری و گردشگری 
این منطقه شامل مجموعه آکواریوم، مرکز 
بندری  مجتمع  و  مارینا  دریایی،  تفریحات 

کاسپین بازدید کردند. 

نخستین جشنواره شعر، 
داستان و خوشنویسی منطقه 

آزاد انزلی برگزار می شود

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:
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گزارش:
حسین مرادی

اولین نشست شورای هماهنگی موافقت  نامه تاسیس داالن حمل و نقل 
افغانستان و هند در هتل پارسیان  ایران،  و گذر بین المللی دولت های 

آزادی تهران برگزار شد.
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  راستاد  محمد  نشست،  این  در 
نقل  و  حمل  وزارت  مالی  و  اداری  معین  وریماچ  امام الدین  ایران، 

افغانستان، تیرو مورتی قائم مقام وزیر امور خارجه هند حضور داشتند.
گفتنی است موافقت نامه چابهار در تاریخ سوم خردادماه سال 1395 با 
حضور روسای جمهوری ایران و افغانستان و نخست وزیر هند در تهران 

به امضا رسید.
براساس این تفاهم نامه، طرف هندی کاالهای تجاری خود را از طریق 
بندر چابهار، مرزهای میلک، ماهیرود و دوغارون ترانزیت می کند و این 
آبادانی  و  بین سه کشور و عمران  توسعه تجارت  موافقت نامه موجب 
با  مرزی  استان های  و  چابهار  منطقه  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
افغانستان خواهد شد و همچنین به دلیل اهمیت باالی این موافقت نامه 
سه  جمهور  روسای  بر  عالوه  موافقت نامه  امضای  زمان  در  ترانزیتی 

کشور، وزرای حمل و نقل ایران، هند و افغانستان نیز حضور داشتند.
یک  موافقت نامه  این  که  است  این  موافقت نامه  این  مهم  نکات  از 
موافقت نامه حمل و نقلی چند وجهی است و در این مسیر ترانزیتی از 
حمل و نقل دریایی، جاده ای و در صورت فراهم بودن زیرساخت ها، از 

حمل و نقل ریلی استفاده می شود.
برای  شده  مقرر  که،  است  این  موافقت نامه  این  در  مهم  نکات  از 
کاالهای عبوری در این مسیر تخفیفات ویژه ای قائل شود؛ پیش بینی 
می شود حجم بار عبوری از این مسیر بسیار بیشتر از حجم عبوری بار 
فعلی باشد و همچنین سازمان بنادر برای کاالهای ترانزیتی بندری در 
مسیر کریدور چابهار تخفیفات بندری ارائه می دهد و سازمان راهداری 
تا 5۰درصد تن  دارند  بار  افغانستان  به مقصد  به کامیون هایی که  نیز 

کیلومتر را کاهش می دهد .

10پیشنهاد ایران برای اجرای توافق نامه سه جانبه چابهار
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، 
جزئیات 1۰پیشنهاد ایران در اجرای کامل موافقت نامه چابهار را تشریح 

کرد.
محمد راستاد، در اولین نشست شورای هماهنگی موافقت نامه چابهار 
تاکید  گفت:  شد،  برگزار  هند  و  افغانستان  ارشد  مدیران  با حضور  که 
بر استفاده هرچه بیشتر از پتانسیل های کریدورهای مختلف ترانزیتی 
دسترسی  در  تسریع  و  تسهیل  شمال- جنوب،  کریدور  به ویژه  منطقه 
آسان و ایمن به مسیرهای ترانزیتی از سوی کلیه کشورها و اعطای 
تسهیل  و  زیربنایی  مشکالت  و  موانع  رفع  متقابل،  حمایتی  خدمات 
تسهیل  راستای  در  نقل چندوجهی  و  توسعه حمل   مقررات،  و  قوانین 
ترانزیت و ارائه خدمات درب به درب بخشی از پیشنهادهای ایران است.

راستاد افزود: ایجاد اتحادیه حمل  و نقل و ترانزیت منطقه ای با مشارکت 
بخش خصوصی کلیه کشورها، توسعه همکاری های منطقه ای، حمایت 
و تشویق بخش های خصوصی و تسهیل زمینه فعالیت آنها، مشارکت 
و سرمایه گذاری چندجانبه برای توسعه زیرساخت های ترانزیتی منطقه، 
ترانزیت  بر  متناظر  بانکی  و  بیمه ای  مقررات  و  قوانین  یکسان سازی 
تسهیل  منظور  به   چندوجهی  نقل  و  حمل   تعرفه های  نرخ  کاهش  و 

ترانزیت از دیگر پیشنهادهای ایران است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اعالم این مطلب که 
برای  افغانستان  و  هند  ایران،  از ظرفیت  چابهار  توافق نامه  واسطه  به  
بندر  اپراتوری  واگذاری  از  شد،  خواهد  استفاده  هند  به  کاال  صادرات 

چابهار طی دو هفته آتی به هند خبر داد.
وی افزود: طی دو هفته آینده شاهد امضای قرارداد رسمی بهره برداری 

از بندر چابهار از سوی شرکت IPGL هند خواهیم بود.
راستاد تصریح کرد: ما در ایران به دنبال جذب سهم بیشتری از بار هند 
به مقصد چابهار هستیم تا مزیت رقابت بندر چابهار و کریدور شمال به 

جنوب با امضای موافقت نامه ارتقا یابد. 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکالت بانکی دو 
کشور ایران و هند برای بهره برداری از قرارداد چابهار چه تمهیداتی را 
در نظر گرفته است، گفت: کشور هند ضمانت نامه بانکی حسن اجرای 

تعهدات بانکی را به ایران ارائه کرده است.
همچنین در ادامه این نشست سه جانبه، معاون حمل  و نقل افغانستان 
با تاکید بر اینکه توسعه ترانزیت نیازمند سرمایه گذاری، برنامه ریزی و 
موافقت نامه  اجرای کامل  برای  میان کشورها است، گفت:  هماهنگی 

چابهار نیازمند ایجاد چارچوب های قانونی الزم هستیم.
و  اشتغال  رشد  باعث  کشور  سه  همکاری  گفت:  وری ماچ  امام الدین 
پایداری که  توسعه  اهداف  به  توجه  با  پایدار کشورها می شود.  توسعه 
امضای  است،  کرده  ابالغ  کشورها  به  و  طراحی  متحد  ملل  سازمان 
و  رفته  به شمار  همکاری ها  دست  این  از  می تواند  چابهار  موافقت نامه 

زمینه رشد کشورها را فراهم کند. 
در 1۶سال گذشته  داد:  توضیح  ادامه  در  افغانستان  نقل  وزیر حمل  و 
است  بوده  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی  روابط  کانون  افغانستان 
که  است  ساحل  بدون  کشورهای  جزء  جغرافیایی  نظر  از  همچنین  و 
کشورها  روابط  بین  پلی  موافقت نامه  این  امضای  با  بتوانیم  امیدوارم 

باشیم و بار را به  صورت آسان عبور دهیم.
چابهار  موافقت نامه  کامل  اجرای  در  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
دلیل  همین  به  هستیم،  الزم  قانونی  چارچوب های  ایجاد  نیازمند 
افغانستان مشتاقانه و با مشارکت ایران و هند و بخش های خصوصی 

سعی در انعقاد این توافق دارد.
سرمایه گذاری،  نیازمند  ترانزیت  توسعه  گفت:  همچنین  وری ماچ 
برنامه ریزی و هماهنگی میان کشورها است که این موضوع در اجالس 
اخیر آر.سی. سی نیز بررسی شد و ما به  دنبال بهبود تزانزیت از مسیر 

افغانستان هستیم.
رضایت بخش  اجرای  و  کشور  سه  توسعه  طرح  های  افزود:  وی 
موافقت نامه چابهار از اهداف اصلی توسعه حمل  و نقل این کشور به 
منطقه  در  تجارت  رشد  روند  شاهد  موافقت نامه  این  با  و  رفته  شمار 
برای  هند  و  ایران  با  خود  همکاری  به  دلیل  همین  به  بود؛  خواهیم 

راه اندازی کریدور چابهار ادامه خواهیم داد.
قائم مقام وزیر امورخارجه هندوستان نیز با اعالم اینکه هند به تعهد خود 
به اجرای موافقت نامه چابهار پایبند است گفت: هندوستان مشتاق است 

تا راه آهن مشهد- هراز و چابهار- زاهدان زودتر به بهره برداری برسد.
تیرو مرتی در نشست شورای هماهنگی موافقت نامه ترانزیتی سه جانبه 
ایران، هند و افغانستان گفت: چابهار کانون حمل  و نقل منطقه محسوب 
می شود و به همین دلیل همکاری با ایران برای ما حائز اهمیت است. 
اینکه کشتیرانی، شریان حیاتی کشورها  با اشاره به  این مقام مسئول 
محسوب می شود، گفت: اجرای پروژه راه آهن مشهد- هراز و چابهار-

 زاهدان را خواستاریم و بی صبرانه منتظر بهره برداری از این دو پروژه 
هستیم.

قائم مقام وزیر خارجه هندوستان در ادامه گفت: چابهار در مسیر آسیای 
میانه قرار دارد که می توانیم فعالیت های ترانزیتی خود را در این بندر 

متمرکز کنیم.
اجرا  امسال   INSTC اتومبیلرانی رالی  کرد:  اعالم  همچنین  مرتی 
و  تثبیت  را  چابهار  کریدور  این  که  است  چابهار  مسیر  از  که  می شود 

موافقت نامه را تقویت می کند.
را  وی خاطرنشان کرد: ریزه کاری هایی ممکن است سرعت پیشرفت 
کند، کند؛ اما هر چقدر دقت کار در ابتدا بیشتر باشد در ادامه مطمئن تر 

پیشرفت خواهیم کرد.
باید  کرد:  تصریح  همچنین  هندوستان  امورخارجه  وزیر  قائم مقام 
اجرای  به  را  خود  تعهد  هند  و  باشد  گام  گام  به   به  صورت  مناسبات 

موافقت نامه چابهار اعالم می کند.

وریماچ معین وزارت ترانسپورت افغانستان:
افغانستان عالقه مند صادرات کاال از بندر چابهار است

امام محمد وریماچ؛ معین وزارت ترانسپورت افغانستان در اولین نشست 
ایران،  ترانزیتي  موافقت نامه سه جانبه  اجرایي سازي  شوراي هماهنگي 
وزارت هاي  معاونین  حضور  با  چابهار(  )موافقت نامه  افغانستان  و  هند 
ذیربط سه کشور در تهران، گفت: بندر چابهار از اهمیت ویژه و خاصی 
از  برخوردار بوده و آمادگی حکومت و بخش خصوصی برای استفاده 

ظرفیت های این بندر، فوق العاده زیاد است.
رئیس  اخالقی  سیدیحیی  حضور  با  هیاتی  رأس  در  وریماچ  آقای   
تسهیالت ترانزیتی و تجارتی وزارت صنعت و تجارت، حسنی مبارک 
عزیزی رئیس ارتباط خارجه و قوانین وزارت ترانسپورت و فردوس جویا 

از وزارت خارجه در این نشست شرکت کرده بود.
هارون نجم پور معاون سفیر و سیدنادر پژوهش؛ مسئول امور سیاسی-

 اقتصادی سفارت افغانستان در تهران نیز این هیات را همراهی کرد.
معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت افغانستان گفت: در نشست های 
خصوصی  بخش  داشته،  ترانسپورت  وزارت  که   تکنیکی  و  مطالعاتی 
افغانستان بسیار عالقه مند است که از طریق بندر چابهار صادرات خود 

را به کشورهای مختلف داشته باشد.
آنها  تکنیکی  تیم  نشست،  این  در  که  کرد  خاطرنشان  وریماچ  آقای 
چابهار صحبت های  بندر  طریق  از  افغانستان  صادرات  نحوه  مورد  در 

تخصصی خوبی داشته است.
وی گفت که این یک خبر خوب بود که افغانستان می تواند از طریق 

بندر چابهار صادرات خود را داشته باشد.
 

رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:
بندر چابهار برای صادرات کاالهای افغانستان آماده است

اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  و  بنادر  سازمان  رئیس  راستاد  مهندس 
ایران در مورد ظرفیت های بندر چابهار و صادرات کاالهای افغانستانی، 
گفت: با توجه به این که زیرساخت های ما در بندر چابهار آماده است، 
همان طور که توانستیم محموله هایی را از مبدأ هند به مقصد افغانستان 
بندر  طریق  از  شاهد صادرات  می توانیم  طریق  همان  به  کنیم،  حمل 

چابهار از مبدأ افغانستان به سایر نقاط چون هند باشیم.
بر این اساس وی تاکید کرد: در شرایط کنونی در بندر چابهار آمادگی 

کامل برای ارائه هر نوع خدمات وجود دارد.
شوراي  نشست  اولین  برگزاری  مورد  در  ادامه  در  راستاد  مهندس 
و  هند  ایران،  ترانزیتي  سه جانبه  موافقت نامه  اجرایي سازي  هماهنگي 
سال 139۶  در  موافقت نامه  این  گفت:  چابهار(  )موافقت نامه  افغانستان 
در مجلس شورای اسالمی این کشور به تصویب رسیده و در ماه اسد 

)مرداد( امسال برای اجرا ابالغ شده است .
وی افزود: براساس ماده 9 این موافقت نامه، باید شورای هماهنگی بین 
فراهم سازی  برای  نقل،  و  حمل  وزرای  معاونین  حضور  با  کشور  سه 
این  بر  شود.  تشکیل  چابهار،  موافقت نامه  شدن  اجرایی  زمینه های 
مهم  توافقنامه  این  هماهنگی  شورای  اولین  برگزاری  شاهد  اساس، 

ترانزیتی هستیم.
ماه  دو  تا  است  قرار  ایران،  و کشتیرانی  بنادر  رئیس سازمان  گفته  به 
دیگر، کمیته پیگیری اجرایی شدن موافقت نامه چابهار براساس ماده 1۰ 
آن، تشکیل شود و جزییات عملیات اجرایی این موافقت نامه را تعیین 

کند.
افغانستان،  کشور  سه  که  مهمی  نقش  دلیل  به  که  کرد  تصریح  وی 
ایران و هند در توسعه تجارت و ترانزیت در منطقه دارند، پیگیری نحوه 
اجرایی شدن این موافقت نامه می تواند کمک شایانی به بهبود حمل و 

نقل و تجارت بین این سه کشور کند.
راستاد خاطرنشان کرد: طی این مدت شاهد پهلوگیری 9کشتی حامل 
گندم صادراتی هند در بندر چابهار و انتقال آن به افغانستان بودیم که 

یک تجربه بسیار خوب بود.
ایران  با توجه به توسعه زیرساخت های بندر چابهار توسط  افزود:  وی 
برای تجهیزات  و سرمایه گذاری های بعدی توسط شرکت IPGL هند 
بیشتر  افزایش هرچه  امیدواریم شاهد  بندر چابهار،  اپراتوری  و  بندری 

مبادالت کاال بین این سه کشور باشیم.
رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ایران تاکید کرد: از پتانسیل های بندر 
به کشورهای  توسعه صادرات  برای  این سه کشور می توان  و  چابهار 
ساحلی اقیانوس هند و همچنین کشورهای آسیای میانه استفاده شود.

شروع  شاهد  آینده  هفته  دو  طی  حداکثر  دارند  انتظار  که  گفت  وی 
شرکت  توسط  چابهار  بندر  پایانه  موقت  بهره برداری  قرارداد  رسمی 

اوپراتور هندی باشند.

قائم مقام وزیر امور خارجه هندوستان:
هند منتظر بهره برداری 

از پروژه های خط آهن چابهار- هرات است
قائم مقام وزیر امور خارجه هندوستان با اعالم اینکه هند به تعهد خود 
به اجرای موافقت نامه چابهار پایبند است، گفت: هندوستان مشتاق است 

تا راه آهن مشهد-هراز و چابهار- زاهدان زودتر به بهره برداری برسد.
شورای  نشست  در  هندوستان  خارجه  امور  وزیر  قائم مقام  مرتی،  تیرو 
افغانستان  و  هند  ایران،  سه جانبه  ترانزیتی  موافقت نامه  هماهنگی 
منطقه  نقل  کانون حمل  و  چابهار  داشت:  اظهار  چابهار(  )موافقت نامه 
حائز  ما  برای  ایران  با  همکاری  دلیل  همین  به  و  می شود  محسوب 

اهمیت است.
اینکه کشتیرانی شریان حیاتی کشورها  به  اشاره  با  مقام مسئول  این 
محسوب می شود، گفت: اجرای پروژه راه آهن مشهد-هراز و چابهار- 
زاهدان را خواستاریم و  بی صبرانه منتظر بهره برداری از این دو پروژه 

هستیم.
قائم مقام وزیر خارجه هندوستان در ادامه گفت: چابهار در مسیر آسیای 
میانه قرار دارد که می توانیم فعالیت های ترانزیتی خود را در این بندر 

متمرکز کنیم.
اجرایي  هماهنگي  شوراي  نشست  اولین  در  سخنانی  در  مونتی؛  تیرو 
افغانستان  و  هند  ایران،  ترانزیتي  سه جانبه  موافقت نامه  سازي 
مسیر  یک  عنوان  به  را  چابهار  بندر  هند  گفت:  چابهار(  )موافقت نامه 
جایگزین حمل و نقل به افغانستان برای خود تعریف کرده و می تواند 

زمینه ساز رشد و توسعه منطقه شود.
وی تاکید کرد: هند آماده است جریان بسیار ارزشمندی از مسافر و کاال 

را برای بندر چابهار تامین کند.
معاون وزارت امور خارجه هند: این کشور و ایران توافق نامه ای را برای 
توسعه مسیر خط آهن از بندر چابهار و از مسیر زاهدان امضا کرده اند و 

از طرف دیگر پروژه خط آهن خواف- هرات وجود دارد.
وی تاکید کرد که مشتاقانه منتظر بهره برداری از این پروژه ها می باشند.

می تواند  چابهار  استراتژیک  بندر  طریق  از  هند  کرد:  تصریح  مونتی 
فعالیت های خود را در زمینه حمل و نقل و ترانزیت، سازمان دهی کند.

در این نشست؛ سه کشور به رایزنی برای شناسایی و از میان برداشتن 
مشکالت و موانع موجود برای اجرایی شدن این موافقت نامه پرداختند؛ 
توسعه  برای  چابهار  بندر  شدن  آماده  بر  افغانستان  که  این  خصوصا 

صادرات به هند تاکید دارد.
دو کشور ایران و افغانستان بر کاهش و حذف هزینه های حمل و نقل 
و ترانزیت میان دو کشور، با هدف استفاده از ظرفیت های بندر چابهار 

تاکید کرده بودند.
محموله  اولین  آینده  هفته های  تا  می شود  آماده  افغانستان  همچنین 

صادراتی خود به هند را از طریق بندر چابهار ارسال کند.

بیانیه وزارت امورخارجه هند درخصوص 
نشست شورای هماهنگی موسوم به موافقت نامه چابهار

وزارت امور خارجه هند پس از برگزاری اولین نشست شورای هماهنگی 
ایران،  کشورهای  میان  نقل  و  حمل  داالن  تاسیس  موافقت نامه 

هندوستان و افغانستان بیانیه ای منتشر کرد.
موافقت نامه  به  موسوم  هماهنگی  شورای  سه جانبه   نشست  اولین 
چابهار در  ۲3اکتبر سال ۲۰1۸، میان هند، افغانستان و ایران، در تهران 
برگزار شد. هیات نمایدگان هند توسط تیرو مورتی هدایت شد. هیات 
افغان ها توسط معاونان وزرای راه و شهرسازی  ایرانی ها و  نمایندگان 

خود هدایت شدند.
بحث و گفت وگوهای مفصلی میان سه طرف به منظور عملی کردن 
نقل  و  حمل  و  ترانزیت  برای  سه جانبه  موافقت نامه  کمال  و  تمام 
بین المللی از طریق بندر چابهار صورت گرفت. همه طرفین اتفاق نظر 
داشتند که عملی شدن ابتکار سه جانبه چابهار، موجب ارتقای اتصال و 

پیشرفت اقتصادی افغانستان و منطقه خواهد شد.
تصمیم گرفته شد کمیته تکمیلی تشکیل شود و اولین جلسه اش را در 
عرض دو ماه در بندر چابهار ایران برگزار کند. این کمیته در کنار دیگر 
مسائل، پروتکلی را به منظور هماهنگ سازی ترانزیت، جاده ها، گمرک 
مسائل  این  می سازد.  نهایی  و  می گذارد  بحث  به  کنسولی  مسائل  و 
توسط طرف هندی به منظور جذاب تر کردن جاده ها، کاهش هزینه های 
لجستیک و فراهم کردن بستری برای اجرای راحت تر توافق سه جانبه 

چابهار مطرح شد.
اول  نیمه  در  همکاری  شورای  آتی  جلسه  که  شد  گرفته  تصمیم 

سال ۲۰19 در هند برگزار شود.

مزیت های طرح توسعه بندر چابهار در شرق کشور
ایران در جنوب کشور و در  بنادر مهم  از  به عنوان یکی  بندر چابهار 
و  است  برخوردار  استراتژیک  موقعیت  از  عمان  دریای  شمالی  بخش 
دستیابی به آب های آزاد بین المللی از طریق اقیانوس هند از مهم ترین 

ظرفیت های ترانزیتی این بندر اقیانوسی ایران در منطقه است.
پاکستان و  افغانستان،  نظیر  به کشورهایی  نزدیکی  به علت  بندر  این 
آسیای میانه در آینده ای نزدیک با اتصال به شبکه ریلی کشور، جایگاه 
ویژه ای در ترانزیت کاال در کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق- غرب 

خواهد داشت.
بندر چابهار به عنوان دروازه ترانزیتی کشور با 541کیلومتر مرز دریایی 
در کریدور شرق- غرب نیز می تواند در زمینه ترانزیت و ترانشیب کاال 
تکمیل  با  و  نقش کند  ایفای  فارس  بنادر جنوبی کشورهای خلیج  به 
بندر چابهار، این بندر به عنوان یکی از کانون های داد و ستد و تجارت 

بین المللی در کشور مطرح خواهد شد.
در سال 135۲ طرح جامع تاسیس بندر چابهار مطرح و قراردادهای 
انقالب اسالمی  از  پیمانکاران مربوطه منعقد شد و پس  با  تاسیس 

و  افتاد  تعویق  به  طرح  از  بخشی  مالی،  منابع  کمبود  دلیل  به 
به  و  آغاز  موج شکن  و  سریع  نصب  اسکله  شامل  طرح  از  بخشی 

رسید. انجام 
از دو بندر مهم چابهار  عملیات اجرایی بندر شهید کالنتری که یکی 
است نیز از سال ۶۲ به طور جدی آغاز و با تکمیل 4پست اسکله فلزی 
در سال ۶۲ در عمل به بهره برداری رسید و بندر شهید بهشتی چابهار 
نیز به عنوان دومین بندر مهم این منطقه در سال ۶1 با توجه به شرایط 
خاص حاکم بر خلیج فارس )جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران( و با 
تاکید دولت بر لزوم داشتن بندری خارج از تنگه هرمز و خلیج فارس 

مورد توجه جدی دولت قرار گرفت.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مصاحبه ای تلویزیونی با 
اشاره به اهمیت بندر چابهار در محور شرق کشور، بیان داشت: بیش از 
یک میلیارد دالر در دولت یازدهم در این بندر سرمایه گذاری شده است.

به  چابهار  بندر  ظرفیت  سرمایه گذاری  این  با  افزود:  روحانی  دکتر 
به  چابهار  بندر  ظرفیت  بعدی  فازهای  در  و  رسید  تن  ۸.5میلیون 

۸5میلیون تن در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت.
رئیس دولت دوازدهم تاکید کرد: هم اکنون کشورهای زیادی هستند که 
حاضرند در چابهار سرمایه گذاری کنند و اتصال خط آهن سراسری به 
چابهار از زاهدان در دولت یازدهم آغاز شد و هم اکنون حدود ۲5درصد 
به  این جزء طرح هایی است که در دولت دوازدهم  و  پیشرفت داشته 

پایان می رسد.
با سرمایه گذاری یک میلیارد دالری هم اکنون ۲پست اسکله کانتینری 
3۲هکتار  و  طول  7۲۰متر  و  هزار  یک  با  چابهار  بهشتی  شهید  بندر 
پسکرانه برای تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری و با 3پست اسکله 
۶۸4متر  طول  به  فله  و  غالت  بارگیری  و  تخلیه  برای  چند منظوره 
اسلکه  5پست  مجموع  در  آن  پسکرانه  زمین  33هکتار  و  شده  آماده 
بندر چابهار  اقیانوس پیما در  بزرگ برای پهلوگیری کشتی های بزرگ 

آماده سازی شده است.
حوضچه بندر چابهار 3۰۰هکتار وسعت دارد و کشتی بزرگ اقیانوس پیما 
و کانتینری با عمق 1۶متر آبخور به آسانی می تواند با پهلوگیری در این 

بندر کاالهای خود را تخلیه و یا بارگیری کنند .
وزیر راه و شهرسازی وقت، با اشاره به عزم و اراده جدی کشور در جذب 
سرمایه گذاری خارجی در توسعه بندر چابهار اظهار داشت: توسعه بندر 
چابهار گامی اساسی در راستای تحقق راهبرد دولت در توسعه محور 
شرق و تسهیل ارتباطات منطقه به ویژه ارتباط با کشورهای افغانستان 
و آسیای مرکزی با دریای عمان و اقیانوس هند است و به همین دلیل 
از سرمایه گذاری دیگر کشورها ازجمله هندوستان در این بندر استقبال 

می کنیم.
روند  به  کمک  دلیل  به  را  چابهار  موافقت نامه  آخوندی  عباس 
آسیای  کشورهای  دیگر  با  اقتصادی  همکاری های  توسعه 
کشور  سه  اقتصادی  رونق  در  اساسی  و  مهم  گامی  میانه، 
نخستین  انتقال  گفت:  و  برشمرد  افغانستان  و  هندوستان  ایران، 
چابهار  بندر  طریق  از  افغانستان  به  هندوستان  از  گندم  محموله 
کشور  سه  این  باید  و  است  هدف  این  به  رسیدن  در  نخست  گام 
حرکت  موافقت نامه  اهداف  تحقق  راستای  در  بیشتر  تالشی  با 

. کنند
مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  راستاد،  محمد  طرفی؛  از 
بنادر و دریانوردی معتقد است که چابهار دارای ظرفیت های  سازمان 
تجاری و اقتصادی و ترانزیتی باالیی است و می تواند به قطب اقتصادی 

منطقه تبدیل شود.
وی با بیان این که برای آماده سازی و تجهیزات فاز نخست بندر شهید 
افزود:  است،  میلیارد دالر هزینه شده  بهشتی چابهار در مجموع یک 
و  داخلی  مهمانان  چابهار  بهشتی  بندر شهید  نخست  فاز  افتتاح  برای 
خواهند  ایران حضور  اقتصادی  شرکای  و  منطقه  ۲7کشور  از  خارجی 

داشت.
راستاد یادآور شد: در فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار 15میلیون 
و  هزار  یک  جدید،  اراضی  استحصال  ۲۰3هکتار  الیروبی،  مترمکعب 
۶5۰طول موج شکن احداث شده و عمق حوضچه آن نیز 1۶ و نیم 

متراست.
هم اکنون  داشت:  اظهار  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 

بندر  این  در  پهلوگیری  قابلیت  تنی  1۰۰هزار  بزرگ  کشتی های 
صادرات  و  واردات  در  بسزایی  نقش  می تواند  مهم  این  و  دارند  را 
کاالهای اساسی و عمومی داشته باشد و در آینده با تکمیل فازهای 
بعدی، در نهایت ظرفیت این بندر به بیش از ۸۲میلیون تن افزایش 

خواهد یافت.
بندر چابهار با قرار گرفتن در شمال اقیانوس هند و شرقی ترین نقطه 
نقل  از نظر جایگاه حمل و  به سواحل مکران،  سواحل کشور موسوم 
چند وجهی بین المللی در مسیر دو کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب 
دروازه طالیی ترانزیت به کشورهای ) CISکشورهای آسیای میانه( و 

افغانستان به حساب می آید.
با  و  دارد  فاصله  دریایی  575مایل  هند  کاندال  بندر  با  چابهار  بندر 
۶۲۲۰مایل دریایی با بندر هامبورگ آلمان، 597۰مایل با بندر روتردام 
هلند و 547۰مایل با بندر بیلبائو اسپانیا و 4135مایل دریایی با بندر جنوا 
ایتالیا می تواند نقش مهمی را در جابه جایی کاال بین کشورهای جنوب 

شرقی آسیا به اروپا ایفا کند.
با توجه به فاصله 315مایلی بندر چابهار با بندر شهیدرجایی، 5۶۰مایلی 
با دوحه قطر، 575مایلی با منامه، 3۶۰مایلی دریایی با دبی، ۲35مایلی 
با فجیره، 15۰مایلی با مسقط، کراچی با 35۸مایل و بمبئی با 7۸5مایل 
داشته  بنادر  این  به  ترانشیب کاال  در  را  دریایی می تواند نقش مهمی 

باشد.
بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اعالم 
کرد: بندر چابهار موقعیت مناسبی برای حمل و نقل، ترانزیت و ترانشیپ 
کاال دارد و بهترین و کم هزینه ترین مسیر ترانزیت به کشورهای آسیای 

میانه و افغانستان است.
افتتاح  از  پس  چابهار  بهشتی  شهید  بندر  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
فاز نخست به هشت و نیم میلیون تن خواهد رسید، گفت: قرار است 
بندر چابهار حمل  از طریق  از هند یک میلیون و 1۰۰هزار تن گندم 
با  افغانستان  به  هند  اهدایی  گندم  کانتینر  در مجموع 47هزار  و  شود 
افغانستان  به  چابهار- میلک  ترانزیتی  جاده  طریق  از  کامیون  47هزار 
حمل می شود و این می تواند در رونقل کسب و کار در این مسیر نیز 

بسیار تاثیرگذار باشد.
با حضور  زودی  به  و  است  بهره برداری  آماده  چابهار  بندر  گفت:  وی 
بهره برداری  به  خارجی  مهمانان  و  کشوری  مقامات  رئیس جمهوری، 

خواهد رسید.
زیرساخت های  گفت:  و  کرد  اشاره  بندرچابهار  مزیت های  به  آقایی 
کنونی و پسکرانه ای در حال توسعه بندر چابهار نگاه جدید شرکت های 
CIS( کشتیرانی منطقه و جهان را برای رسیدن به بازارهای کشورهای
کشورهای آسیای میانه( و افغانستان از تمرکز بر خلیج فارس خارج و 

به دریای عمان و بین بنادر چابهار، صحار و گوادر معطوف می کند.
وی افزود: اجرا و تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان- سرخس، خط لوله گاز 
ایرانشهر- چابهار، پتروشیمی توسعه نگین مکران، ایجاد صنایع فوالد، 
بنادر کشورهای  توسعه  و همچنین  چابهار  بین المللی  فرودگاه  ساخت 
همسایه ازجمله عمان )بندر صحار( و پاکستان )گوادر( می تواند نقش 
توسعه تجارت و  و  داخلی وخارجی  برای جذب سرمایه گذاران  مهمی 

ترانزیت در این منطقه داشته باشند.
آسان تر  سمت  به  حرکت  راستا،  همین  در  کرد:  بیان  آقایی 
بهشتی  شهید  بنادر  در  اقتصادی  ویژه  مناطق  قوانین  کردن 
خدمات  ارائه  و  سرمایه گذاری  تسهیل  منظور  به  کالنتری  و 
حوزه  در  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  و  سریع  و  ارزان  بندری 
نفتی  و  پتروشیمی  مواد  نگهداری  مخازن  معدنی،  مواد  ترمینال 
کردن  فراهم  بر  عالوه  نفتی  اختصاصی  اسکله های  ساخت  و 
نقش  تعیین کننده  منطقه ای،  برتر  افق های  به  رسیدن  زمینه 
مکران  سواحل  توسعه  مولد  موتور  عنوان  به  چابهار  بندر  کلیدی 
 CISو محور شرق کشور و دروازه طالیی ترانزیتی به کشورهای

است. افغانستان  و 
بلوچستان اظهار کرد: چابهار  بنادر و دریانوردی سیستان و  مدیر کل 
را  این کشور  و  دارد  در خشکی  افغانستان محصور  با  نزدیکی  فاصله 
)معادن،  آن  کاالهای  انواع  و  متصل  اقیانوسی  آب های  به  می تواند 
محصوالت کشاورزی و خشکبار( را به دنیا صادر کند و به زودی این 
منطقه راهبردی، به قطب اقتصاد و تجارت تبدیل خواهد شد و شاهد 

اشتغال و توسعه در این منطقه خواهیم بود.
وی تاکید کرد: بندر چابهار محدودیتی برای توسعه ندارد و یک بندر 
مطمئن در حوزه ترانزیت، صادرات، واردات و ترانشیپ به کشورهای 
بانکرینگ  برای  خوبی  ظرفیت  بندر  این  و  است  ایران  همجوار 
)سوخت رسانی به کشتی عبوری( دارد و در این زمینه مطالعات الزم از 
سوی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده و یک شرکت سوئدی نیز 

برای این کار ابراز تمایل کرده است.
آقایی تصریح کرد: در صورت ترانزیت و ترانشیپ کاال در بندر چابهار 
با بندر صحار عمان یک مرحله عملیات تخلیه و بارگیری کمتر از سایر 
بنادر است و هزینه تخلیه کاال در بندر شهید بهشتی چابهار یک هزار 
1.5میلیون  و  پاکستان  گوادر  بندر  از  ارزانتر  کانتینر  هر  ازای  به  دالر 

تومان ارزان تر از بندر شهید رجایی است.
وی با بیان اینکه از سه سال گذشته تجهیزات مورد نیاز این بندر در 
چهار سری وارد کشور شده که در حال نصب است، خاطرنشان کرد: 
۸5میلیون دالر سرمایه گذاری هندی ها برای تامین تجهیزات در حال 
ابالغ قرارداد است و به زودی قرارداد آن نهایی خواهد شد و به صورت 
بی. او. تی )طراحی، ساخت واجرا( پس از 1۰سال این تجهیزات به این 

بندر اختصاص می یابد.
جمعیت  با  سال 1395  آبان  سرشماری  براساس  چابهار  شهرستان 
به  شمال  از  147خانوار  و  4۸هزار  شامل  ۲۰4نفر  و  ۲۸3هزار 
شهرستان های نیکشهر، قصرقند و سرباز، از شرق به کشور پاکستان، از 
جنوب به دریای عمان )مکران( و از غرب به شهر کنارک متصل است.
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و سرزمین موج و مرجان واقع 
زاهدان  جنوب  فاصله ۶45کیلومتری  در  و  بلوچستان  مکران  قلب  در 
سه  نگور،  و  چابهار  نام های  به  ۲شهر  از  بلوچستان  و  سیستان  مرکز 
بخش مرکزی، دشتیاری و پالن، ۶دهستان و 43۸روستا تشکیل شده 

است.

برگزاری نشست شورای هماهنگی »توافق نامه چابهار« در تهران:

شمارشمعکوسبرایاولینشکستتحریمها
اسماعیلی مجری طرح توسعه 
فاز نخست بندر شهید بهشتی:

طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار یکی از طرح های 
مهم و کالن کشوری است

شهید  بندر  نخست  فاز  توسعه  طرح  مجری  اسماعیلی،  امیرحسین 
از  یکی  چابهار  بهشتی  بندر شهید  توسعه  گفت: طرح  چابهار  بهشتی 
طرح های مهم و کالن کشوری است که دولت برای تکمیل فاز نخست 

آن بیش از یک میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: با بهره برداری از فاز نخست بندر شهید بهشتی، ۶میلیون تن 
به ظرفیت فعلی تخلیه و بارگیری که ۲.5میلیون تن است به ۸،5تن 
یا ۲1پست اسکله  بندر  این  خواهد رسید و قرار است در طرح نهایی 
و اتصال خط آهن سراسری در مجموع ۲۰ تا 3۰درصد بار بندر شهید 

بهشتی چابهار به وسیله قطار جابه جا شود.
طرح های توسعه فازهای بعدی بندر چابهار نشان می دهد که چابهار 
به عنوان منطقه راهبردی و متصل به آب های آزاد اقیانوس هند یکی 
از محورهای مهم و کلیدی توسعه سواحل مکران و پیشرفت ایران در 

سال های آینده خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
اتصال به آب های اقیانوسی توسعه حمل و نقل ریلی، 

جاده ای، بندری و هوایی؛ مهم ترین نیاز چابهار 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار معتقد است: 
مهم ترین نیاز چابهار به عنوان یک نقطه راهبردی و اتصال به آب های 
این  بندری و هوایی در  اقیانوسی توسعه حمل و نقل ریلی، جاده ای، 

منطقه است.
عبدالرحیم کردی اظهار داشت: چابهار یکی از بهترین نقاط ایران و به 
عنوان چهارراه ارتباطی برای اتصال به کشورهای منطقه است و ساخت 
فرودگاه بین المللی، تکمیل راه آهن چابهار-سرخس، افتتاح طرح توسعه 
اتصال  و  چابهار- میلک  آزادراه  و  بزرگراه  احداث  بهشتی،  شهید  بندر 
و  اقتصاد  می تواند  کشور  پرجمعیت  شهرهای  به  منطقه  این  مناسب 

تجارت منطقه را متحول کند.
پیشرفت  با  چابهار-زاهدان  راه آهن  هم اینک  کرد:  تصریح  وی 
۲7درصدی در حال ساخت است و مجوز احداث فرودگاه بین المللی نیز 

سال گذشته از سوی کمیته فضایی کشور صادر شده است.
وی با بیان این که چابهار به عنوان کانون توسعه جهانی مطرح است 
آزاد  اقیانوسی و  را به آب های  افغانستان  و کشورهای آسیای میانه و 
بزرگی  طرح های  ملی  اقتصاد  در  نقش  برای  افزود:  می کند،  متصل 
نظیر پتروشیمی با ظرفیت هشت و نیم میلیون تن و فوالد با ظرفیت 

1۰ میلیون تن در چابهار پیش بینی شده است.
از  زیرساخت ها  توسعه  گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نفر  ۲۸3هزار  داشتن  با  شهرستان  این  و  است  چابهار  مهم  نیازهای 
جمعیت 115کیلومتر مرز آبی و 135کیلومتر مرز زمینی در نزدیک ترین 

فاصله آب های آزاد جهان )اقیانوس هند( قرار گرفته است.
تنش  پر  بحران،  محدوده  از  خارج  در  چابهار  کرد:  تصریح  کردی 
تنها  عنوان  به  و  است  واقع شده  فارس  پرترافیک آب های خلیج  و 
بندر اقیانوسی ایران نقش ملی و بین المللی در توسعه ایران اسالمی 

دارد.
وی افزود: از نقاط قوت مهم چابهار، حمل و ترانزیت کاال به افغانستان 
است و این مسیر بهترین و کم هزینه ترین مسیر برای واردات و صادرات 
کاالهای اساسی به این کشور است و با راه اندازی خط منظم کشتیرانی 
در بندر چابهار، در حال حاضر محموله گندم هند به افغانستان پس از 
انتقال به بندر چابهار به وسیله کامیون از مسیر چابهار- میلک به این 

کشور حمل می شود.
بنادر جنوبی استان سیستان و بلوچستان به دلیل استقرار بر کرانه دریای 
عمان و اقیانوس هند از دیرباز کانون داد و ستد و آمد و شد دریایی 
بوده است و از زمان حضور پرتغالی ها از نخستین دهه های قرن 1۶ در 
آب های جنوب تا ظهور انگلیس به عنوان قدرت خلیج فارس در طول 
جنگ جهانی اول همواره بخشی از فعالیت های تجاری و دریانوردی 
و  سیستان  استان  جنوبی  بنادر  در  ایران  جنوبی  آب های  در  رایج 

بلوچستان بوده است.
بندر  این  به  عمان  دریای  حاشیه  در  طبیعی  بریدگی  با  چابهار  خلیج 
ممتازی  موقعیت  کشور  جنوب  در  ساحلی  مناطق  سایر  با  مقایسه  در 
را  داده است و وجود آب های عمیق در خلیج چابهار شرایط مناسبی 
برای پهلوگیری کشتی های بزرگ اقیانوس پیما در این منطقه و ایجاد 
تاسیسات بندری با هزینه مناسب و صرفه اقتصادی فراهم کرده است.
چابهار به عنوان مهم ترین بندر تجاری در خارج از خلیج فارس، از نظر 
سیاست و استراتژیکی ملی در مواقع جنگ و بحران های منطقه مجزا و 
نقطه کلیدی برای توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی کشور و ضمانتی 
برای گردش کار صنایع و فعالیت های اقتصادی آن محسوب می شود 
که باید از این ظرفیت های مهم به خوبی در جهت کسب درآمدهای 

ارزی استفاده کرد.
بندر شهید بهشتی چابهار در مجاورت اقیانوس هند دروازه توسعه محور 
شرق از بنادر نسل سومی است که با استفاه از حمل و نقل چند وجهی 
و  جهان  کشورهای  سایر  به  کاال  ترانزیت  برای  می تواند  سهولت  به 
ترانشیب کاال به سایر بنادر مهم کشورهای حاشیه خیلج فارس بهره مند 

شود.
منظور  به  دریایی  و  بندری  زیرساخت های  مهم ترین  ایجاد 
حوزه های  در  تحول  و  اقتصادی  رونق  و  شکوفایی  محرومیت زدایی، 
اقتصادی و اجتماعی منطقه از مهم ترین مزیت های طرح توسعه بندر 

چابهار در جنوب شرقی ایران است.
در افق 14۰4 دولت در نظر دارد این بندر اقیانوسی کشور به ظرفیت 
تن  1۲میلیون   ، چندمنظوره  کاالی  تن  9میلیون  کانتینر،  ۶میلیون 

کاالی نفتی و مایعات و 1.3میلیون تن کاالی فله دست پیدا کند.
احداث 1۶پست اسکله عمومی و چندمنظوره، اجرای 1۰پست اسکله 
کانتینری برای پهلوگیری بزرگترین کشتی های اقیانوس پیمای جهان، 
احداث 3پست اسکله نفتی و فله مایع و 3پست اسکله فله خشک از 

مهم ترین طرح های توسعه این بندر تا سال 14۰4 است.



اخبار منطقه آزاد چابهار

نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب وکار 
دانش آموزان تیس با حضور 60دانش آموز از 
مدارس متوسطه روستای تیس در قالب طرح 
سازمان  سفارش  به  مدارس  کارآفرینی  اتاق 
آموزش  و  حمایت  با  و  چابهار  آزاد  منطقه 
زنان  کارآفرینی  توسعه  بنیاد  توسط  پرورش 

و جوانان برگزار شد.
کسب وکار  15تیم  نمایشگاه  این  در 
دانش آموزی مهارت های کسب وکار را تمرین 
کردند و دانش آموزان شرکت کننده موفق به 

فروش ایده های کسب وکار شدند.
مدیره  هیات  رئیس  کردی،  عبدالرحیم 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
گفت:  نمایشگاه  این  از  بازدید  حاشیه  در 
حضور  با  گذشته  سال  یک  در  دانش آموزان 
در برنامه های ترویجی، آموزشی و مشاوره ای 
طرح اتاق کارآفرینی مدارس شرکت کرده اند 

و این نمایشگاه پایان این طرح بود.
مدارس  کارآفرینی  اتاق  طرح  افزود:  وی 
یک پروژه ملی است که توسط بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان طراحی و در تیس 
اجرا  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  با 

شده است.
آموزش های  اینکه  بیان  با  کردی 
جامعه  اصلی  نیازهای  از  یکی  کارآفرینی 
آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تاکید  است، 
زمینه  این  در  زیادی  طرح های  چابهار 

اجرا کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تاکید 
کارآفرینان  از  حمایت  آماده  ما  که  این  بر 
کرد:  اظهار  هستیم،  بومی  نوکارآفرینان  و 

فروش آثار کسب وکار دانش آموزان روستای تیس 
در منطقه آزاد چابهار
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشست کریدور اقتصادی چین و پاکستان:

پیشنهادي  الیحه  واحده  ماده  تصویب  با  همزمان 
دولت براي تعیین مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ویژه 
مجلس  11شهریورماه 97  تاریخ  در  جدید  اقتصادي 
نمایندگان  موافق  166راي  با  که  اسالمي  شوراي 
با حضور مرتضي  به سرانجام رسید، جلسه مشترکي 
مناطق  دبیرشورایعالي  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک 
مشاور  زوي  سلطان  داوود  با  اقتصادي  ویژه  و  آزاد 
اقتصادي  توسعه  کمیسیون  رئیس  و  رئیس جمهور 
دبیرخانه شورایعالي  در محل  افغانستان  فرودگاه هاي 

مناطق آزاد و ویژه برگزار شد. 
کارشناسان  و  مدیران  حضور  با  که  جلسه  این  در 
همکاري هاي  بر  طرفین  شد،  انجام  طرف  دو 
اقتصادي  بخش هاي  در  افغانستان  و  ایران  مشترك 
در  که  آن  ویژه  به  کردند؛  تاکید  بازرگاني  و 
کشور  دو  همکاري  ظرفیت هاي  اخیر  سال هاي 
میان  سه جانبه  تفاهم نامه  طریق  از  هندوستان  و 
است؛  یافته  افزایش  هندوستان  و  افغانستان  ایران، 
توجه  مورد  که  آزادي  مناطق  مهم ترین  ازجمله 
فعالیت هاي  و  گرفته  قرار  افغانستاني  سرمایه گذاران 
اقتصادي تجاري آنان را ترغیب کرده است،  منطقه 
فعالیت هاي  پایلوت  منطقه  این  است.  چابهار  آزاد 
افغانستان براي دسترسي به آب هاي آزاد و اقیانوسي 
افغانستان  کشور  ظرفیت هاي  مي تواند  که  است 
براي  معدني  و  صنعتي  کشاورزي،  درحوزه هاي  را 
عالوه  به  درآورد.  فعل  به  امروز  جهان  با  تعامل 
زیرساخت هاي  از  بسیاري  گذشته  5سال  در  اینکه 
مواصالتي و حمل و نقل در مسیر زاهدان تا منطقه 
ویژه سرخس درحال انجام مي باشد. احداث فاز یک 
تخلیه  افزایش ظرفیت  راه آهن چابهار- زاهدان،  خط 
و بارگیري بندر چابهار به میزان 8 و نیم میلیون تن 
مهم  بندر  دو  الحاق  و  محدوده  اصالح  و  سال  در 
شهید بهشتي و بندر شهید کالنتري در ماده واحده 
جاري  11شهریورماه سال  تاریخ  در  مجلس  مصوب 
این  فعالسازي  براي  همگي  چابهار،  آزاد  منطقه  به 
براي  افغانستان  کشور  با  مستمر  تعامل  و  منطقه 
است.  شده  انجام  افغانستاني  سرمایه گذاران  حضور 
کشور  دو  در  مشترك  دفاتر  ایجاد  که  آن  ضمن 
بخشیده  سرعت  را  بازرگاني   زمینه هاي  مي تواند 
کشور  دو  میان  را  ترانزیت  و  تجاري  فعالیت هاي  و 
از طریق منطقه آزاد چابهار توسعه دهد؛ آن چنانکه 

موجب  اقتصادی  متخاصم  شرایط  یا  جذابیت  نبود  آیا 
سرمایه  صاحبان  استفاده  و  حضور  عدم   و  بی رغبتی 
انبوه سازی  و  تجاری  مختلف  پروژه های  و  صنایع  و 
جزیره  در  حاضر  سرمایه گذاران  بخصوص  صنعتی،  و 
کیش از دهمین نمایشگاه ها فرصت های سرمایه کیش 
بیمه  و  بانک  و  بورس  نمایشگاه  پنجمین  حاشیه  در 

گردید!؟ 
می توانستند  سرمایه  صاحبان  که  فرصتی  و  شرایط 
حداقل  از  و  بجویند  امکان  این  از  را  بهره  حداکثر 
جذب  و  سرمایه  تامین  نوین  راهکارهای  و  روزنه ها 
حاضر  اعتباری  و  مالی  مختلف  بنگاه های  مشارکت 
از  جلوگیري  و  رکود  از  برون رفت  جهت  نمایشگاه  در 
پروژه های  مجدد  راه اندازي  براي  اقدام  یا  و  تعطیلی 

بعضا به گل نشسته خود استفاده بهینه را ببرند!
نمایشگاه  پنجمین  روزه  چهار  برپایی  پی  در 
فرصت های  نمایشگاه  دهمین  و  اینوکس ۲018 
حضور  عدم  از  تعجب  کمال  در  کیش،  سرمایه گذاری 
انبوهی  حضور  شاهد  خصوصي،  بخش  سرمایه گذاران 
تضمین  و  تامین  و  بیمه  شرکت های  و  بانک ها  از 
پررنگ  بودیم؛ حضوری  دولتی و شبه دولتی  سرمایه ای 
شرکت  ده ها  و  بیمه ای  شرکت  ده ها  بانک،  ده ها  از 
و  نمایندگان  و  سپرده  صندوق های  و  سرمایه  تامین 
مراکز مالي بخصوص بورس با حضور مدیران و هیات 
مدیره و مدیران عامل شرکت های یاد شده با رونمایی 
و معرفی آخرین دستاوردها، طرح ها و فرصت های نسبتا 

جذاب بودیم.
صورت  میدانی  بررسی  و  تحلیل  با  است،  ذکر  قابل 

یادداشت یادداشت

دکتر عبدالرسول خلیلي
استاد دانشگاه وکارشناس مناطق آزاد

بهمن عبدالهي 
روزنامه نگار

مناطق آزاد و توسعه روابط اقتصادي با افغانستان و چین واکاوی دالیل فرصت سوزی بخش خصوصی 
در دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

اعالم آمادگی چابهار 
برای تکمیل پروژه اقتصادی چین-پاکستان

چابهار

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه  این  آمادگی  از  چابهار  آزاد  منطقه 
اقتصادی چین- پاکستان  پروژه  تکمیل  برای 
آمادگی  چابهار  آزاد  منطقه  گفت:  و  داد  خبر 
خود را به مقامات مسئول چینی و پاکستانی 
سی پک  اقتصادی  پروژه  تکمیل  راستای  در 

)CPEC( اعالم کرد. 
عبدالرحیم کردی با اشاره به نشست کریدور 
تکمیل  منظور  به  پاکستان  و  چین  اقتصادی 
پروژه سی پک اظهار کرد: در این نشست اکثر 
مقامات پاکستانی و چینی حضور داشتند و در 
با مناسبات سرمایه گذاری چینی ها در  ارتباط 
مسیر کاشغر به گوادر مسائل مختلفی مطرح 
شد و مباحث حمایتی و پشتیبانی مدنظر قرار 

گرفت.
کمربند  یک  کاشغر- گوادر  داد:  ادامه  وی 
و  می شود  وصل  گوادر  به  که  است  جاده ای 
انرژی  منابع  به  دسترسی  آن  اصلی  هدف 

خاورمیانه و نیز بازارهای منطقه ای است.
با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایران  سوی  از  شده  مطرح  مباحث  به  اشاره 
با  ارتباط  در  کرد:  بیان  نشست،  این  در 

حلقه  عنوان  به  چابهار- گوادر  همکاری های 
پتانسیل ها،  ظرفیت ها،   ،CPEC پروژه مکمل 
زیرساخت های چابهار تشریح شد  و  امکانات 
منطقه  که  کردیم  اعالم  نشست  این  در  و 
آزاد چابهار می تواند در جهت اقتصادی شدن 
این مسئله هم  بردارد، که  پروژه مذکور گام 
از سوی چینی ها  پاکستانی ها و هم  از سوی 
این شد  بر  قرار  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد 
مسیر  در  بیشتر حرکت  علمی  مطالعات  با  تا 
عنوان  به  گوادر- چابهار  همکاری  اجرایی 

مکمل پروژه در دستور کار قرار گیرد.
نشست  در  این،  بر  عالوه  داد:  ادامه  کردی 
مذکور مباحث مربوط به شهرك های صنعتی 
در کل این محور مدنظر قرار گرفت. دغدغه 
اصلی پاکستانی ها، اشتغال و مشارکت جوامع 
و  بوده  زیست محیطی  مباحث  نیز  و  محلی 
چینی ها نیز مصمم برای توسعه سرمایه گذاری 

در این منطقه بودند.
گفتنی است، داالن اقتصادی پاکستان-چین 
است  زیرساختی  پروژه های  از  مجموعه ای 
حال  در  پاکستان  سرتاسر  در  هم اکنون  که 
ابتدا  در  آن  اقتصادی  ارزش  است.  احداث  

54میلیارد  به  اکنون  اما  بود،  دالر  46میلیارد 
قرار  اقتصادی  طرح  این  رسیده  است.  دالر 
است با احداث شبکه های حمل  و نقلی مدرن، 
تولید نیروگاه های انرژی و ایجاد مناطق ویژه 
را  پاکستان  کشور  زیرساخت های  اقتصادی، 
را  آن کشور  اقتصاد  و  کند  مدرن  به  سرعت 
قوت ببخشد. در 13نوامبر ۲016، محموله های 
پاکستان  گوادر  بندر  به  زمینی  راه  از  چینی 
آفریقا و  به  آبی  راه  از  آنجا  از  و  حمل شدند 
غرب آسیا فرستاده شدند، به این ترتیب این 

داالن اقتصادی تا اندازه ای عملیاتی شد.
که  سی پک  اقتصادی  کریدور  اجرای  طرح 
احداث  شامل  است،  شده  آغاز  سال ۲015  از 
احداث  مدرن،  نقل  و  حمل  شبکه های 
ویژه  مناطق  ایجاد  و  انرژی  نیروگاه های 
چینی ها  است.  پاکستان  سراسر  در  اقتصادی 
قصد دارند با استفاده از بندر در دست احداث 
خام  مواد  پاکستان،  ایالت  جنوب  در  گوادر 
منتقل  به چین  را  موردنیاز کارخانه های خود 
کنند و در عوض از این طریق کاالهای خود 
را به کشورهای منطقه ای و از آنجا به دیگر 

کشورهای جهان صادر کنند.

دانش آموزان مستعد کارآفرینی اگر شناسایی 
توانمندسازی  و  آموزش  معرض  در  و  شوند 
قرار گیرند، آینده بهتری برای منطقه خواهند 

ساخت.

طرح اتاق کارآفرینی مدارس؛ 
فرصتی برای تمرین مهارت های 

کسب وکار
کارآفرینی  اتاق  طرح  مدیر  نوربخش،  ناصر 
کارآفرینی  اتاق  طرح  اینکه  بیان  با  مدارس 
مهارت های  تمرین  برای  فرصتی  مدارس 
گفت:  است،  دانش آموزان  کسب وکار 
آثار  فروش  و  کارآفرینی  نمایشگاه  در 
کسب وکار، دانش آموزان مهارت های مختلف 
فروش،  تولید،  ایده یابی،  ازجمله،  کسب وکار 
به   را  تبلیغات  و  برندسازی  قیمت گذاری، 

صورت ساده تمرین می کنند.
دانش آموزان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شرکت کننده در این طرح 30ساعت آموزش 
افزود:  گذرانده اند،  را  کارآفرینی  مهارت های 
در این آموزش ها مفاهیم مربوط به خالقیت 
و ایده یابی، بازاریابی، مهارت های ارتباطی و 
با روش های عملی  طراحی مدل کسب وکار 

به دانش آموزان ارائه  شده است.
نوربخش با توضیح اینکه بخش دیگر طرح، 
فعالیت های ترویجی بوده است، ادامه داد: در 
مختلف  مسابقه های  ترویجی  فعالیت های 
با  دیدار  کسب وکارها،  از  بازدید  کارآفرینی، 
کارآفرینان، پخش فیلم از کارآفرینان موفق 
انجام  شده است تا دانش آموزان را به موضوع 

کارآفرینی عالقه مند کند.
وی افزود: استعدادهای کارآفرینی در مدارس 
شناسایی  شده اند و باید موردتوجه بیشتر قرار 

گیرند.
کارآفرینی  اتاق  طرح  که  است  شایان  ذکر 
آزاد  منطقه  سازمان  سفارش  به  مدارس 
و  آموزش   مدیریت  حمایت  با  و  چابهار 
پرورش شهرستان چابهار توسط بنیاد توسعه 
سال  بهمن ماه  از  جوانان  و  زنان  کارآفرینی 
گذشته در مدارس زینبیه و عمر فاروق )رض( 

تیس برگزار شده است.

روابط  افزایش  بر  مشترك  جلسه  در  زوي  سلطان 
تاسیس  و  کرد  تاکید  ایران  با  اقتصادي  و  تجاري 
منطقه آزاد در افغانستان را فصل مشترك همکاري 
بر  ویژه  به  او  برشمرد.  افغانستان  و  ایران  میان 
بخش هاي  در  افغانستان  بیشمار  ظرفیت هاي 

کشاورزي، صنعت و معدن تاکید کرد.
منطقه  ماموریت هاي  و  اهداف  تحقق  است  بدیهي   
تقویت  و  پیراموني  توسعه  اهرم  منزله  به  چابهار  آزاد 
ارتباط با کشور افغانستان و هند مي تواند بیش از پیش 
روابط  گسترش  و  جدید  شغلي  فرصت هاي  ایجاد  به 
چابهار  آزاد  منطقه  کند.  کمک  کشور  دو  اقتصادي 
هاب  زمینه هاي  در  بیشماري  ظرفیت هاي  داراي 
انرژي، محور ترانزیتي و صادرات مجدد به کشورهاي 
آسیاي میانه و افغانستان، محور تجاري شرق کشور، 
استراتژیک  و ذخیره سازي کاالهاي  نگهداري  سایت 
مورد نیاز، خوشه صنایع غذایي، صنایع معدني، صنایع 
اقتصاد  بر  مبتني  تولیدات  خودروسازي،  پتروشیمي، 

دریا و خدمات ITC و با ارزش افزوده باال مي باشد. 
دبیرخانه  از  هیاتي  سفر  همچنین  گذشته  ماه  در 
به  آزاد  مناطق  مدیران  برخي  همراه  به  شورایعالي 
کشور چین با هدف زمینه سازي حضور سرمایه گذاران 
آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاري  و  فعالیت  براي  چیني 
هدف  با  بازار  سوسیالیسم  رویکرد  گرفت.  صورت 
در  سرمایه گذاري  و  خصوصي  بخش  توانمندسازي 
بازار ازجمله  مسیر تولید صادرات محور و دسترسي به 
کارهاي  و  کسب  رونق  به  مي تواند  که  است  اهدافي 
کند.  کمک  ایران  آزاد  مناطق  در  خدماتي  و  تولیدي 
در  چیني ها  که  دارد  اهمیت  جهت  آن  از  مسئله  این 
یک قرارداد اجاره اي 43ساله با مدیریت و بهره برداري 
از امکانات پاکستان در گوادر و قرارداد سرمایه گذاري 
اقتصادي  کریدور  ساخت  براي  را  46میلیاردي  پروژه 
چین- پاکستان و تبدیل منطقه آزاد گوادر به یک قطب 
بزرگ اقتصادي در جنوب پاکستان مدنظر قرار داده اند. 
گوادر،  بندر  در  زمین  9۲3هکتار  از  بیش  واگذاري 
پروژه  انجام  براي  پاکستاني ها  اقدامات  از  بخشي 
بزرگ اقتصادي در پاکستان است. آنچه اهمیت دارد 
اقتصادي  رونق  براي  خارجي  سرمایه گذاري  جذب 
مناطق آزاد ایران است که با پروژه هاي توجیه پذیر از 
نظر اقتصادي، فني و مالي قابلیت مناطق آزاد ایران 

را به فعلیت درمي آورد.

شده   معرفي  پلن هاي  و  بسته ها  این  از  می شد  گرفته 
قابل  و  مناسب  راهکارهای  و  ایده ها  فرمول ها،  به 
ابهامات  و  مشکالت  برخی  فصل  و  حل  تاملی جهت 
پروژه ها دست یافت و آنها را منعقد و در جهت پیش 
شرکت  تنها  که  چنان  نمود ؛  عملیاتي  اهداف  برد 
خصوصی  بخش  از  حاضر  فعال  خوشبختانه  و  بزرگ 
پیاده سازی  با  نمایشگاه،  این  در  مال(  )میکا  کیش 
فروش،  و  بازاریابی  جهاني  و  استاندارد  المان های 
تفکر  با  خود  عظیم  پروژه  فرصت هاي  معرفی  جهت 
را  الزم  بهره  آن  از  خالقانه  و  نوین  اندیشه های  و 
جلسات  برپایی  با  نمایشگاه  روزه  چهار  طی  و  جست 
مالی  سرمایه ای،  نهاده های  با  مختلف  نشست های  و 
قابل  تحقیقات  و  مطالعات  دستاوردها،  به  اعتباری،  و 
توجه جهت رسیدن به اهداف نهایی پروژه خود نائل 

آمد.
انبوه  پروژه های  در  حاکم  فضای  به  اجمالی  نگاهی  با 
و بیشمار تعطیل و یا نیمه فعال در جزیره کیش، انتظار 
بخش های  این  سرمایه گذاران  و  صاحبان  می رفت 
معرفي  و  حضور  با  را  استفاده  و  بهره  حداکثر  مختلف 
شده  تامین  و  تجمیع  فرصت  این  از  خود  پروژه هاي 

ببرند. 
تفاهم نامه ها  امضا  نمایشگاه،  این  بارز  نکات  از 
مختلف  شرکت هاي  که  بود  متعددي  عقود  و 
نمایندگان  با  بانکي  و  بیمه اي  مالي،  سرمایه اي، 
منطقه  سازمان  بخصوص  کشور  آزاد  مناطق 
تفاهم نامه  امضاء  برد.  نام  داشتند،  کیش   آزاد 
مدیرعامل  و  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل  مهم 
وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزي  سپرده گذاري 
دیتاسنتر  انتقال  چون  مهمي  مفاد  با  )سمات( 

بود. کیش  به  مذکور  شرکت  مرکزي 
در پایان آنچه که مهم و قابل واکاوي است، ریشه یابي 
سرمایه اي  مهم  بخش  استقبال  عدم  دالیل  بررسي  و 
کشور به ویژه  بخش خصوصي کیش در این فرصت به 
وجود آمده بود، البته اعالم نتایج و ثمرات این همایش 
و نمایشگاه معتبر به صورت شفاف و دقیق و بدون دادن 
آیندنگري  و  تامل  در  مي تواند  غیرواقعي  لعاب  و  رنگ 
سرمایه گذاران براي تدوین برنامه هاي اصولي و علمي 
جهت تامین سرمایه و استفاده از موقعیت ها موثر واقع 

گردد.



چشم انداز بازار کاالها عنوان گزارش فصلی است که بانک جهانی به انتشار آن 
می پردازد. در ویرایش آوریل 2017 این گزارش، به تفکیک، کاالهای مرتبط 
با بخش انرژی، کاالهای کشاورزی، کودها، فلزات و مواد معدنی نیز فلزات 
گرانبها مورد توجه قرار گرفته و با بررسی وضعیت عرضه و تقاضای کاالهای 
مختلف، قیمت کاالها در سال 2017 و گاه در سال 2018 پیش بینی شده است. 

گزارش پیش رو ترجمه بخش انرژی چشم انداز بازار کاال است. 
براساس این گزارش:

 قیمت نفت در سال 2017 به 55دالر در بشکه رسید و در سال 2018 به 
بیش از 60دالر بالغ می شود.

 در سال 2017، تقاضای نفت جهان با افزایش معادل 1.3میلیون بشکه در 
روز )1.4درصد( به متوسط 97.9میلیون بشکه در روز رسید.

 برای سال2017، پیش بینی می شود که عرضه کشورهای غیراوپک با 
0.5میلیون بشکه در روز افزایش همراه باشد که ایاالت متحده، 0.4میلیون 

بشکه از خالص افزایش را به خود اختصاص می دهد.
 اوپک برنامه گردهمایی را در 25مه برنامه ریزی نموده تا درخصوص شرایط 
بازار بحث نموده و بررسی نمایند که محدودیت های تولید را برای نیمه دوم 
سال 2017، تمدید نموده یا اصالح کند. پیش بینی ها حاکی از تمدید توافق 

کاهش تولید است.
 پیش بینی می شود که قیمت ذغالسنگ با 6درصد افزایش نسبت به 

سال 2016 به 70دالر در تن در سال برسد.
 پیش بینی می شود که قیمت گاز طبیعی در سال 2017 با 15درصد افزایش 

همراه باشد.

اوپک
اوپک استراتژی سهم بازار دو سال گذشته خود را طی توافق انجام شده در 
اواخر سال 2016 به منظور کاهش تولید به میزان 1.2میلیون بشکه در روز 
)نسبت به سطوح اکتبر( در نیمه نخست سال 2017، کنار گذاشت. عربستان 
سعودی با بیشترین میزان کاهش یعنی 0.49میلیون بشکه در روز موافقت 
کرد، در حالی که عراق با 0.21میلیون بشکه موافقت نموده. لیبی و نیجیریه، 
مستثنی شدند و مقرر شد 11کشور دیگر در مجموع 29.8میلیون بشکه در 
روز نفت تولید نمایند. پیروی از توافق انجام شده بسیار زیاد بوده و آخرین 
ارزیابی های ماهانه حکایت از دستیابی 100درصدی به هدف دارد. در ماه 
مارس، 11کشور عضو اوپک 29.8میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند که 
البته دلیل اصلی آن کاهش تولید بیش از مقدار هدف توسط عربستان سعودی 
است. پیروی در تصمیم از سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به استثنای 
عراق )با پیروی 71درصدی( نیز باال بوده است. برای کشورهای دیگر به جز 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیروی از این تصمیم 91درصد بوده که دلیل 
اصلی آن کاهش بیش از نیاز تولید در آنگوال بوده است. ونزوئال کمترین 
میزان کاهش را داشته است. تولید در کشور های مستثنی شده عضو اوپک 
)لیبی و نیجیریه( در طول فصل سر جمع 0.1میلیون بشکه در روز کمتر از 
قبل بوده است، چراکه هر دوی این کشورها باید موانع ژئوپلیتیک برای تولید 
بیشتر مواجه بوده اند. در مجموع، اوپک 31.7میلیون بشکه در روز در ماه 
مارس تولید داشته که این مقدار 1.4میلیون بشکه در روز از دسامبر 2016 
پایین تر است. اوپک برنامه گردهمایی دیگری را در 25مه برنامه ریزی نموده تا 
درخصوص شرایط بازار بحث نموده و بررسی نماید که محدودیت های تولید 
را برای نیمه دوم 2017، تمدید نموده یا اصالح نماید. پیش بینی ها حاکی از 

تمدید کاهش تولید است.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که میزان پیروی کشورهای 

غیراوپک از تعهدات، در ماه مارس چیزی کمتر از دو سوم باشد. 
عرضه کشورهای غیراوپک در سال 2015 به بیشترین مقدار خود رسید و 
به میزان 0.8میلیون بشکه در روز در سال 2016، کاهش یافت که بیشترین 
میزان کاهش ها مربوط به ایاالت متحده )0.5میلیون بشکه در روز(، چین 
)0.3میلیون بشکه در روز( و کلمبیا و مکزیک )هر یک 0.1میلیون بشکه 
در روز( بوده است. بخشی از این کاهش ها با افزایش قابل توجه تولید در 
کشورهای برزیل و روسیه و برخی افزایش های کوچکتر در مناطق دیگر 

)مانند کانادا، اندونزی، دریای شمال و عمان( جبران شده است. 
برای سال 2017، پیش بینی می شود که عرضه کشورهای غیراوپک با 0.5میلیون 
بشکه در روز افزایش همراه باشد که ایاالت متحده، 0.4میلیون بشکه از خالص 
افزایش را به خود اختصاص می دهد. سایر افزایش قابل مالحظه )برزیل، کانادا و 

قزاقستان( با کاهش در تولید چین و مکزیک، تقریبا جبران خواهد شد. 
تولید نفت خام و فعالیت های حفاری آمریکا با سرعتی بیش از آنچه پیش تر 
انتظار می رفت، درحال قوت گرفتن است. پس از این که تولید به پایین ترین 
حد خود یعنی 8.7میلیون بشکه در روز در سه ماهه سوم سال 2016 رسید 
)بسیار پایین تر از حد باالی خود در آوریل 2015 با تولید 9.6میلیون بشکه در 
روز(، تولید نفت خام ایاالت متحده به 9میلیون بشکه در ماه مارس رسیده 
است. اغلب این افزایش به واسطه باال رفتن تولید نفت شیل بود، اما در عین 
حال افزایش هایی در سواحل خلیج مکزیک و در آالسکا نیز رخ داد. اداره 
اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی می کند که تولید نفت خام آمریکا در فصل 
چهارم سال 2018 به 10میلیون بشکه در روز برسد که این افزایش همچنان 
به واسطه باال رفتن تولید نفت شیل و تولید در خلیج مکزیک خواهد بود. 
تعداد دکل های فعال ایاالت متحده که برای نفت حفاری می کنند، نسبت 
به 688 در مه 2016 تقریبا دو برابر شده است، اما همچنان این تعداد کمتر از 
نیمی افزایش در تعداد چاه ها در حوزه رسوبی پرمیان بوده که عمدتا به دلیل 
هزینه پایین و پتانسیل این منطقه برای افزایش منابع روی داده است. کاهش 
هزینه قابل توجه ناشی از بهبود کارایی )زمان کوتاه تر برای حفاری یا اتمام 
کار، رگه های افقی طوالنی تر و نرخ تولید اولیه باالتر( شرکت ها را در شرایط 
قیمتی کنونی قادر به حفاری پرسودتری ساخته است. عالوه بر  این، با حرکت 
قیمت ها به سمت 55دالر به ازای هر بشکه، بسیاری از برنامه های بزرگ 
مصون سازی به کار افتاده و به تامین مالی بسیاری از شرکت های کوچک 
و متوسط پرداخته خواهد شد. مادامی که انتظار می رود بهبود کارایی ادامه 
داشته باشد، ممکن است شرکت های شیل با افزایش هزینه ها برای خدمات، 

تامین کنندگان و بخصوص نیروی کار ماهر مواجه باشد. 
  OECDمجموع ذخایر نفتی )نفت خام و محصوالت پاالیشگاهی( در کشور
همچنان باال خواهد ماند که اغلب آن به شکل نفت خام و در ایاالت متحده 
متمرکز خواهد بود. ذخایر نفت خام ایاالت متحده در فصل نخست سال 
به واسطه تولید باالتر آمریکا، افزایش واردات و کاهش مصرف پاالیشگاها 
به یک رکورد جدید دست یافته است. اطالعات هفتگی نشان می دهد که 
ذخایر نفت خام ایاالت متحده تا ابتدای آوریل نیز باال مانده، اما با توجه به 
اوج گیری فعالیت های پاالیشگاهی، مقدار ذخایر آغاز به کاهش نموده است. 
در ضمن، ذخایر تولید نفتOECD  در آمریکای شمالی و اروپا افزایش یافته 

اما همچنان نزدیک به متوسط 5ساله خود است.

اقتصاد آزاد

امیر سلکی
کارشناس امور اقتصادی و مناطق آزاد

چشم انداز بازار کاالها
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عدم آگاهی، دلیل اصلی انتقادات غیرمنصافه:

ایجاد  دالیل  مهم ترین  از  یکی  واقع  به 
به  نزدیک  که  کشور  در  آزاد  مناطق 
می گذرد،  آن  اولین  تاسیس  از  دهه  سه 
تولید  برای  خارجی  سرمایه گذاران  جذب 
بوده  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  و 
آزاد  است که به اذعان منتقدین، مناطق 
به درستی به این بخش از ماموریت خود 

جامه عمل نپوشانده و موفق نبوده اند. 
این  پس  در  که  سوالی  مهم ترین  اما 
است  این  می شود،  متبادر  ذهن  به  نقد 
30سال  به  نزدیک  گذشت  از  پس  که 
به  درستی  به  چرا  آزاد،  مناطق  ایجاد  از 
بی شک  نکرده اند؟!  پیدا  دست  مهم  این 
بی طرفانه  و  غیرمغرضانه  نگاهی  با  اگر 
بخواهیم به پاسخ این پرسش دست پیدا 
که  تصمیماتی  و  قوانین  باید  ابتدا  کنیم، 
در سرزمین اصلی برای مناطق آزاد مقرر 
می شود را مورد بررسی قرار داد و در کنار 
این مسئله، واکاوی دقیقی از شرایط کلی 
کشور خصوصا کالن اقتصاد داشت. البته 
تبدیل  نیز  اتهام  به  بعضا  که  نقد  این 
نیست  واقع  خالف  حدودی  تا  می شود، 
و این ضعف در مناطق آزاد هفتگانه قابل 
مشاهد است؛ اما با بررسی پرسش فوق، 
خوبی  به  و  رسید  آن  چرایی  به  می توان 
از  مناطق  این  که  کرد  درک  می شود 
اقتصاد  و  اتفاقات  تصمیمات،  بحران ها، 
صرفا  نمی شود  و  نبوده  جدا  کشور  کلی 
آزاد  مناطق  سوی  به  را  اتهام  انگشت 
کم کاری  به  متهم  را  آنان  و  رفت  نشانه 

نمود.
دیگر  روزها  این  اوصاف،  این  تمام  با 
مشکالت به اوج خود رسیده، تحریم های 
سو  یک  از  خارجی  یکجانبه  و  خصمانه 
رسیده  تصویب  به  مصوبات  و  قوانین  و 
که  گردیده  باعث  دیگر  سوی  از  جدید 
آزاد  مناطق  در  ذینفعان  و  فعالین  بیشتر 
این  آینده  و  شوند  ناامیدی  و  یاس  دچار 

مناطق را در خطر ببینند. 
به واقع این مشکالت زمانی به خوبی سر 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  کرد  باز 
نظارتی  و  تصمیم گیر  نقش  که  آزاد 
ریاست  نهاد  از  دارد،  برعهده  را  مناطق 
اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  به  جهموری 
این  از  پس  که  یافت  انتقال  دارایی  و 
و  مصوبات  سنگینی  و  سایه  تغییرات، 
شکلی  به  زور  هر  محدودکننده  قوانین 
سنگینی  آزاد  مناطق  دوش  بر  تعجب آور 
کرد، تا جایی که امروز به اذعان اکثریت 
آزاد،  مناطق  سرمایه گذاران  و  فعالین 
مراتب  به  اصلی  سرزمین  در  فعالیت 
چراکه  است،  آزاد  مناطق  از  راحت تر 
حداقل شرایط در سرزمین اصلی مشخص 
به  توجه  با  مقررات  این  از  برخی  و  بوده 
اصلی  سرزمین  در  کشور  کلی  قوانین 
اما پذیرش و اجرای  قابل قبول می باشد 
بعضی از مصوبات برای سرمایه گذاران و 
گفته  به  که  آزاد  مناطق  تولیدکنندگان 
اصلی  صاحبان  مسئولین،  و  کارشناسان 
مشکل ساز  و  سخت  هستند،  مناطق  این 

است.
حال با تمامی اوصاف و چالش ها چگونه 
را  انتظار  این  آزاد  مناطق  از  می توان 
اهداف  و  ماموریت ها  تمام  به  که  داشت 
یکی  که  کنند  پیدا  دست  شده  تعیین 
جذب  آنها،  مهم ترین  و  سخت ترین  از 

سرمایه گذار خارجی است!
از دریچه دید یک سرمایه گذار  اگر  شاید 
خارجی به مناطق آزاد هفتگانه ایران نگاه 
دلیل  که  کنیم  درک  بتوانیم  بهتر  کنیم، 
سال  چند  در  خصوصا  استقبال  عدم  این 
اخیر چه بوده است و چرا سرمایه گذاران 
جذب  اکثریت  منطقه،  در  خارجی 
خصوصا  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
مدیریتی،  ثبات  می شوند؛  جبل علی 
بروکراسی های  از  دوری  به روز،  قوانین 
بیمه های  و  بانک   حضور  اداری،  پیچیده 
مطلوب  زیرساخت های  وجود  بین المللی، 
و  نقل ها  و  حمل  انواع  جاده ای،  شهری، 
ده ها آیتم دیگر که در مناطق آزاد کشور 
ما خبر از آنها نیست. بنابراین خوب است 
دادن  قرار  اتهام  و  نقد  مورد  از  پیش  که 
که  ببینیم  واقع  به  کشور،  از  مناطق  این 
انتظار  امروز  که  کاشته ایم  چیزی  چه 

برداشت آن را داریم.

لزوم ایجاد بسترهای مناسب در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه گذاران خارجی

انجام  گزارش، گفت وگویی  این  ادامه  در 
داده ایم با یک بانوی اهل کشور مولداوی 
کارآفرینی  نموده،  تحصیل  اروپا  در  که 
از  دیگر  بخش  یک  برای  امروز  و  کرده 
بیزنس و زندگی مشترک خود به ایران و 
با  منطقه آزاد قشم مهاجرت کرده است. 
او درخصوص نوع فعالیت این روزهایش 
در  خود  برای  را  آینده ای  چه  اینکه  و 
جزیره زیبای قشم متصور است، صحبت 

نمودیم که در ادامه می خوانید. 

 در ابتدا لطفا خودتان را معرفی 
کدام کشور  اهل  بفرمایید  و  کرده 

هستید؟
مولداوی  جمهوری  متولد  بادانا  الگا  من 
هستم و تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم 
در زادگاهم به تمام رساندم و سپس برای 
ایتالیا مهاجرت کرده و  به  ادامه تحصیل 
آنجا در یکی از دانشگاه ها ثبت نام نموده 
و مشغول به تحصیل شدم. اما از آنجایی 
هزینه  ایتالیا  در  تحصیل  و  زندگی  که 
جبران  برای  گرفتم  تصمیم  دارد،  باالیی 
دوستانم  از  یکی  کافی شاپ  در  هزینه ها 
گذشت  از  پس  شوم.  کار  به  مشغول 
فعالیت  و  کار  به  شدم  متوجه  ماه  چند 
کشور  در  که  قهوه  خصوصا  کافی شاپ 
ایتالیا یک فرهنگ غنی و به نوعی یک 
هستم  عالقه مند  می شود،  محسوب  هنر 
گذراندن  به  شروع  کار،  با  همزمان  و 
و  قهوه شناسی  متفاوت  کالس های 
کار  این  به  که  آنجا  از  و  نمودم  باریستا 
دوست  همیشه  و  داشتم  عالقه  شدیدا 
انواع  و  کرده  اداره  را  کافی شاپی  داشتم 
نمایم،  تهیه  را  نوشیدنی ها  و  قهوه ها 
را  کافی شاپ  مدیریت  سال  یک  از  پس 
و  گرفته  به عهده  آن  6کارمند  به همراه 
تمام سعی ام این بود که از باکیفیت ترین 
نحو  بهترین  به  و  کرده  استفاده  قهوه ها 
آموختن  به  و سپس  نمایم  تهیه  را  قهوه 
آنها  از  یکی  که  کیک  انواع  یادگیری  و 
تیرامیسو می باشد، مشغول شدم و بعد از 
چند مدت روش تهیه انواع دسر، شیرینی 

و کیک های ایتالیایی را آموختم.

 در جزیره قشم مشغول به چه 
فعالیتی هستید؟

کافی شاپ  یک  صاحب  قشم  در  من 
هستم، ضمن اینکه به تدریس و آموزش 
نیز  عالقه مندان  به  قهوه  و  کیک  انواع 
و  سال  یک   حدود  در  می باشم.  مشغول 
خود  کافی شاپ  جزیره  در  که  است  نیم 
را ه اندازی کرده و در این مدت مشتریان 
اولین  و دوستان خوبی هم پیدا نموده ام. 
و  می آمدم  ایران  من  به  که  بود  دفعه 
آغاز  را  خود  فعالیت  هم  کمی  مدت  در 
نمی کردم  تصور  وجه  به هیچ  اما  نمودم، 
که به این نقطه برسم و نتیجه اولین سفر 
بر  در  نتیجه ای  این کشور، چنین  به  من 
کافی شاپ  در  کلی  طور  به  باشد.  داشته 
شرکت  که  ایتالیایی  قهوه های  انواع 
سرو  را  است  آن  واردکننده  خودمان 
می کنم، با همان سیستم ایتالیایی که در 
آنجا آموزش دیده ام و خیلی از این کار در 
قشم خوشحال و راضی هستم، چراکه با 
از طرف مردم خصوصا  استقبال شدیدی 
می آیند،  اصلی  سرزمین  از  که  کسانی 
تیرامیسو  و  کیک ها  اکثر  شده ام.  مواجه 
را خود تهیه می کنم، زیرا همان طور که 
چنین  می کنند،  تعریف  برایم  مشتریان 
تست  امروز  به  تا  را  مزه هایی  و  طعم 
استقبال  دلیل  همین  به  بودند؛  نکرده 

خوبی از کافی شاپ صورت گرفته است.

برای  را  قشم  آزاد  منطقه  چرا   
انتخاب  خود  اقتصادی  فعالیت 

نموده اید؟
4برند  نمایندگی  همسرم  پیش  3سال 
کرد.  اخذ  ایران  برای  را  ایتالیایی  قهوه 
سفرهای  فعالیتش،  شروع  اوایل  در 
زیادی از ایتالیا به ایران داشت و پس از 
فعالیت های  و  در قشم  ثبت شرکت خود 
از  ماهانه  و  مداوم  طور  به  که  وارداتی 
ایتالیا به ایران داشت، دیگر وقت زیادی 
نداشت که در ایتالیا بماند، به همین دلیل 
به  را  تجاری خود  فعالیت  تصمیم گرفت 
را  کمتری  زمان های  و  دهد  انتقال  قشم 
برد  پیش  برای  چراکه  بماند،  ایتالیا  در 
در  را  اقامت  زمان  باید  کارهایش  بهتر 
خاطر  همین  به  می کرد؛  بیشتر  ایران 
من هم تصمیم گرفتم ایشان را همراهی 
در  کنم.  مهاجرت  قشم  به  او  با  و  کرده 
مواجه  خانواده  شدید  مخالفت  با  اوایل 
با آمدن من  آنها اصال موافق  شدم، زیرا 
به ایران نبودند، چراکه رسانه های خبری 
بدی  شکل  به  را  ایران  کشور،  از  خارج 
هم  من  که  جایی  تا  می دهند؛  نشان 
پیش از آمدن به این کشور ترس زیادی 
وارد  اینکه  تا  نمی دادم؛  بروز  اما  داشتم 
زمان  آن  آمدم.  قشم  به  سپس  و  تهران 
خارجی  رسانه های  شدم  متوجه  که  بود 
اطالعات غلط به مردم می دهند و اصال 
نیست.  می گویند  آنها  که  آنگونه  ایران 
و  قشم  زیبایی های  اینها،  تمام  کنار  در 
مجذوب  مرا  آن،  منحصربه فرد  طبیعت 
طبیعتی  با  ساکت،  جزیره ای  کرد؛  خود 
من  عقیده  به  که  باال  امنیت  و  بی نظیر 
از آرامش  مکانی بسیار مناسب و سرشار 

برای زندگی است.  

باتوجه  شما  عقیده  به   
قشم  آزاد  منطقه  موجود،  شرایط 
درخصوص جذب فعالین اقتصادی 

خارجی موفق بوده است؟
درمورد  قشم  آزاد  منطقه  موجود  شرایط 
اقتصادی  فعالین  جذب  سیاست های 
زیرا  می بینم،  موفق  کمی  را  خارجی 
قابل  و  مناسب  خیلی  موجود  شرایط 
این  البته  نمی باشد؛  خارجی ها  به  معرفی 
دیدگاه و طرز فکر یک فرد خارجی است 
اگر  چراکه  می کنم؛  توصیف  برایتان  که 
به  را  خارجی  اقتصادی  فعالین  بخواهید 
از  باید  ابتدا  کنید،  دعوت  جزیره  این 
همچنان  که  کرد  شروع  شهری  سیستم 
اکثر کوچه های قشم آسفالت نشده  است 
و ورودی شهر قشم، منظورم از فرودگاه 
کامال  هنوز  است؛  قشم  شهر  سمت  به 
سرمایه گذار  هر  شرط  اولین  نیست.  آباد 
سیستم  و  ثالث  کشور  ثبات  خارجی، 
نظر  از  قشم  اما  است؛  آن  شهروندی 
سوق الجیشی و موقعیت در جایگاه بسیار 
مطلوبی واقع شده است و ظرفیت  باالیی 
به  دارد،  اقتصادی  فعالین  جذب  برای 
شرط آن که حداقل استاندارد شهروندی 
سواحل  وجود  با  باشد.  داشته  خوبی 
کارهای  می توان  این جزیره،  در  بی نظیر 
که  هستیم  شاهد  اما  داد  انجام  زیادی 
سیستم  و  دارد  کار  جای  بسیار  هنوز 
خصوصا  است  پایین  خیلی  سرویس دهی 
ساختمان ها  هتل ها.  و  رستوران ها  در 
وجود  شهر  در  که  خرابی  و  نیمه تمام 
است،  کرده  ایجاد  را  زشتی  منظره  دارد، 
نیاز  بنابراین فکر می کنم هنوز هم قشم 
به سازندگی زیادی دارد. در ضمن ناگفته 
و  اقامت  زندگی،  شرایط  که  که  نماند 
مهیا  خارجی ها  برای  باید  سرمایه گذاری 
شود که هنوز چنین چیزی را نمی بینیم.  

آینده  برای  برنامه هایی  چه   
قشم  جزیره  در  خود  فعالیت 

دارید؟

در  آینده  برای  زیادی  برنامه های  من 
حاضر  حال  در  البته  دارم؛  قشم  جزیره 
مشغول به ارتقاء و باال بردن سطح کیفی 
مشتریانم  به  سرویس دهی  و  کافی شاپ 
ذهن  در  زیادی  پروژه های  اما  هستم، 
سرمایه  آن  شدن  اجرا  الزمه  که  دارم 
چند سال  از گذشت  شاید پس  که  است 
بتوانم به آن چیزی که می خواهم برسم. 
با  شیک  هتل  یک  عالقه مندم  خیلی 
دنیا در سواحل جزیره  استانداردهای روز 
داشته باشم که می تواند برای توریست ها 
بدل  گردشگری  و  دیدنی  جاذبه  یک  به 
اختصاصی  ساحل های  با  هتلی  شود؛ 
دریا  از  بتوانند  راحتی  به  توریست ها  که 
که  می دانم  البته  کنند،  استفاده  ساحل  و 

انجام این کار شاید غیرممکن باشد.

 آیا دوستان خود را برای حضور 
قشم  جزیره  در  سرمایه گذاری  و 
دعوت و تشویق کرده اید و یا این 

کار را انجام خواهید داد؟
انجام  دفعات  به  را  کار  این  من  بله، 
اما  کرده ام،  دعوت  آنان  از  و  داده ام 
گفتم  ابتدا  در  که  طور  همان  متاسفانه 
برایشان  کامال  من  ولی  می ترسند،  آنها 
توضیح داده  و جزیره را توصیف کرده ام، 
اما مثل هر کار دیگری نیاز به زمان دارد 
ایران خصوصا  به  و الزمه آن، یک سفر 
تمام سعی  است. من  زیبای قشم  جزیره 
خود را کرده تا بتوانم چند نفر از دوستان 
و بستگانم را به اینجا دعوت کنم تا آنان 
هم از تجربیات خوب من برخوردار شوند؛ 
به  را  کاملی  توضیحات  راستا  همین  در 
مناظر  از  زیادی  عکس های  و  داده  آنها 
سواحل  و  زیبا  دریای  مخصوصا  جزیره 
کرده ام  ارسال  برایشان  قشم  فوق العاده 
سفری  شده  که  هم  بار  یک  برای  که 
داشته باشند و از نزدیک با واقعیات آشنا 

شوند.

افراد  و  گردشگران  استقبال   
شما  فعالیت  از  منطقه  بومی 

چگونه است؟
در این خصوص باید بگویم استقبال مردم 
که  آنهایی  گردشگران خصوصا  و  محلی 
از تهران و سایر شهرهای ایران به اینجا 
من  همیشه  و  بوده  عالی  بسیار  می آیند، 
می کنند؛  دعوت  خود  شهرهای  به  را 
من  چرا  که  است  عجیب  برایشان  ولی 
در جزیره قشم مستقر هستم و شهرهای 
بزرگی را مانند تهران، شیراز، اصفهان و 
یا دیگر شهرها انتخاب نکرده ام، اما پس 
قانع  می دهم،  برایشان  که  توضیحاتی  از 
همین  هم  بومی  مردم  درمورد  می شوند. 
تعجب  جای  نیز  آنان  برای  چراکه  طور، 
را  اروپایی  کشور  یک  من  چرا  که  است 
ایران  در  زندگی  به  تصمیم  و  کرده  رها 
گرفته ام؛ که البته اکثر آنها نیز با شنیدن 
با  می شوند.  متقاعد  من  صحبت های 
از  خوبی  خیلی  استقبال  با  من  حال  این 
ایران  مهمان نواز  و  خونگرم  مردم  طرف 
برای  بخصوصی  مسئله  و  شدم  مواجه 
دلیل  همین  به  است؛  نشده  ایجاد  من 
کشوری  به  که  هستم  خوشحال  بسیار 
مانند ایران که قدمت هزاران ساله دارد، 
وارد شده و در این خاک دوست داشتنی 

ساکن شده ام.

دارید،  صحبتی  اگر  پایان  در   
بفرمایید؟

کنم  تاکید  مجددا  می خواهم  انتها  در 
این  در  زندگی  و  ایران  به  سفر  از  که 
برعکس  و  بسیار خوشحال هستم  کشور 
چیزهایی که رسانه های خارجی می گویند 
با  فوق العاده  کشور  ایران  می نویسند  و 
مردمانی دوست  داشتنی است. پیشنهادی 
اگر  که  این  دارم،  مسئولین  برای  هم 
قشم  از  پروازی  مستقیم  خطوط  بتوانند 
به دیگر کشورها را راه اندازی کنند، فکر 
می کنم افراد زیادی می توانند بدون اینکه 
از تهران عبور کنند یا ترانزیت شوند، به 
این  خود  چراکه  باشند،  داشته  سفر  قشم 
آمدم،  ایران  به  که  هنگامی  را  مشکل 
را  شرایط  اگر  اینکه  دیگر  مورد  داشتم. 
مهیا  خارجی  توریست های  برای  کمی 
سازند و محیط مخصوصی را برای دوران 
هم  لطمه ای  که  کنند  ایجاد  آنان  اقامت 
به قوانین و مقررات حاکم بر کشور نزند، 
به  را  بیشتری  جمعیت  می توان  قطعا 

سمت جزیره زیبای قشم سوق داد.

گزارش:
مرضیه حسینی



اخبار منطقه آزاد قشم

برنامه ریزی هدفمند در  مسیر توسعه همه جانبه قشم
و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی  دکتر 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از  بازدید  هدف  با  هیاتی  راس  در  کشور 
شیالت  و  انرژی  نفت،  حوزه  پروژه های 

منطقه آزاد قشم به این منطقه سفر کرد.

تجدید پیمان مشاور رئیس جمهور 
با آرمان های شهدای قشم

در  بانک  دکتر  حضور  دقایق  نخستین  در 
عطر  و  غبارروبی  شهدا  مزار  قشم،  جزیره 

افشانی شد. 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مدیرعامل  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
امام  و  فرماندار  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
از  جمعی  همراه  به  قشم  شهرستان  جمعه 
با  شهرستان  و  سازمان  مدیران  و  معاونین 
آنان  آرمان های  با  شهدا  گلزار  در  حضور 

تجدید پیمان کردند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با عطرافشانی، غبار روبی و  و هیات همراه، 
به  مزار شهیدان  بر  گذاردن شاخه های گل 

آنان ادای احترام کردند.

افتتاح مرکز تکثیر الرو و پرورش 
میگوی متراکم بهجت میگو قشم با 

حضور مشاور رئیس جمهور
در اولین بازدید، مرکز تکثیر الرو و پرورش 
میگوی متراکم بهجت میگو قشم با حضور 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
مدیرعامل  کشور،  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
سازمان منطقه آزاد قشم، جمعی از معاونین 

و مدیران سازمان و شهرستان افتتاح شد.
شرکت بهجت میگو قشم با سرمایه ای بالغ 
بر 42میلیارد ریال با حمایت منطقه آزاد قشم، 
20استخر 350مترمکعبی را به پرورش میگو 
به شیوه متراکم با ظرفیت تولید دو ُتن میگو 

در هر استخر اختصاص داده است.
میگوی  تولید  ظرفیت  طرح،  این  افتتاح  با 
40ُتن  مقدار  به  قشم  میگو  بهجت  شرکت 

در یک هکتار می رسد.
این شرکت که از سال 1375 فعالیت خود را 
در زمینه تکثیر الرو میگو در شهر سوزای 
دوم  فاز  اجرای  با  کرده،  آغاز  قشم  جزیره 
در مساحتی به وسعت یک هکتار به منظور 
به  کمک  و  میگو  تولید  ظرفیت  افزایش 
سایت  اولین  توانسته  کشور  اقتصاد  چرخه 
متراکم  شیوه  به  میگو  پرورش  در  کشور 

باشد.

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
از بزرگراه مرکزی قشم

جمهور،  رئیس  مشاور  سفر،  این  ادامه  در 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از معاونین و مدیران سازمان  همراه جمعی 
در  قشم  مرکزی  بزرگراه  از  شهرستان  و 
حدفاصل فرودگاه بین المللی قشم تا میدان 

شهر درگهان بازدید کردند.
طول  به  فاز  سه  در  قشم  مرکزی  بزرگراه 
ریال  413میلیارد  اعتبار  با  و  30کیلومتر 
به  یک  هر  برگشت  و  رفت  باند  دو  دارای 
عرض 11.5متر می باشد که فاصله فرودگاه 
بین المللی قشم تا روستای گیاهدان را شامل 

می شود.
خاکبرداری و کوبش قطعه اول این پروژه به 
طول 10کیلومتر و اعتباری بالغ بر 94میلیارد 
و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  56درصد  ریال 
به  طرح  این  دوم  فاز  زیرسازی  هم زمان 
ریال  اعتبار 147میلیارد  با  طول 10کیلومتر 

با 71درصد پیشرفت همراه بوده است.
فاز سوم این پروژه نیز به طول 10کیلومتر و 
اعتبار 172میلیارد ریال با 20درصد پیشرفت 

فیزیکی در حال انجام است.

بازدید دکتر بانک از قطعه سوم 
بزرگراه خلیج فارس قشم

و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  همچنین، 
ویژه اقتصادی کشور با همراهی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم از فاز سوم بزرگراه 

خلیج فارس قشم بازدید کردند.
به  فارس  خلیج  بزرگراه  پروژه  سوم  قطعه 
شمالی  ساحل  در  تردد  آسان سازی  منظور 
ریال  148میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  جزیره 
پیشرفت  28درصد  تاکنون  و  شده  آغاز 

فیزیکی داشته است.
با اجرای این پروژه، میدان درگهان و اسکله 
کاوه در دو باند رفت و برگشت به عرض هر 

باند  11.5متر به یکدیگر متصل می شوند.

با ظرفیت تولید 500مگاوات برق و 100هزار 
مترمکعب آب در روز و 15هزار میلیارد ریال 
فعالیت  پاسارگاد  هلدینگ  سرمایه گذاری 
خود را از سال 1392 در این منطقه آغاز کرد.

70هکتار  مساحت  به  زمینی  در  پروژه  این 
در شهرک صنعتی کاوه منطقه آزاد قشم در 
به  برق  موفق شد 70مگاوات  گذشته  سال 

مدار سراسری منتقل کند.
430مگاوات برق دیگر این پروژه به اضافه 
نیروگاه  از  روز  در  آب  مترمکعب  100هزار 
سیکل ترکیبی قشم مولد هم قرار است تا 

سال آینده به بهره برداری برسد.
در زمان ساخت این پروژه به طور میانگین 
و  هستند  کار  به  مشغول  150نیرو  روزانه 
این  از  بهره برداری  زمان  در  است  قرار 
نیروگاه  این  در  فنی  70نیروی  پروزره 

کنند. فعالیت 

اسکله نفتی حرا
در ادامه این بازدیدها مرتضی بانک و هیات 
حرا  نفتی  اسکله  ساخت  مراحل  از  همراه، 
ُتن  بارگیری 16میلیون  و  تخلیه  با ظرفیت 
دیدن  سال  در  صادراتی  نفتی  محصوالت 

کردند.
ایجاد  شرکت،  این  تاسیس  از  هدف 
خوراک  تامین  در  تجهیزات  و  تسهیالت 
همجوار  پاالیشگاه های  محصول  انتقال  و 
سایر  و  قشم  نفت  پاالیش  بهین  )پارس 
اسکله  پست  دو  وسیله  به  پاالیشگاه ها( 
70.000تنی و 7.000تنی و با درنظر گرفتن 

طرح توسعه و تامین آب مورد نیاز است.
سال 1394  از  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
پیشرفت  60درصد  تاکنون  و  شده  شروع 
به  آینده  سال  است  قرار  و  داشته  فیزیکی 

بهره برداری برسد.
400میلیارد  و  هزار  دو  با  حرا  نفتی  اسکله 

شرکت  بین  مشترک  سرمایه گذاری  ریال 
سرمایه گذاری هلدینگ پاسارگاد با 75درصد 
و سازمان منطقه آزاد قشم هم با 25درصد 
در منطقه شهرک پاالیشگاهی کاوه جزیره 

قشم واقع شده است.

بهین پاالیش قشم
آخرین پروژه نفت و انرژی که مورد بازدید 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت، پاالیشگاه 
فوق سنگین  خام  نفت  بشکه ای  75هزار 

بهین پاالیش قشم بود.
550میلیارد  و  هزار  پنج  با  پاالیشگاه  این 
با  پاسارگاد  هلدینگ  سرمایه گذاری  ریال 
هدف تولید قیر، فعالیت خود را از سال 1395 
40درصد  از  بیش  با  و  کرد  آغاز  قشم  در 
به  آینده  سال  اواخر  است  قرار  پیشرفت 

بهره برداری برسد.
این پروژه در زمینی به مساحت 50هکتار در 
شهرک صنعتی کاوه جزیره قشم قرار دارد و 
در زمان ساخت آن بیش از 80نیرو مشغول 
زمان  در  آنان  تعداد  که  هستند  فعالیت 

بهره برداری به 350نفر می رسد.

بازگشایی طوالنی ترین 
پیست سافاری ساحلی کشور 

در منطقه آزاد قشم
کشور  ساحلی  سافاری  پیست  طوالنی ترین 
در منطقه آزاد قشم، با حضور دبیر شورایعالی 
مناطق و ویژه اقتصادی، مدیرعامل سازمان 
بازگشایی  همراه  هیات  و  قشم  آزاد  منطقه 

شد. 
قشم  آزاد  منطقه  ساحلی  سافاری  پیست 
بخش  ریالی  115میلیارد  سرمایه گذاری  با 
امتداد  در  کیلومتر،  ده  طول  به  خصوصی 
قسمت ها  برخی  در  و  گرفته  قرار  ساحل 
شرایط  دریا،  به  نقطه  نزدیک ترین  در 
متفاوتی را از نظر جذابیت های گردشگری 
پیست های  سایر  به  نسبت  تفریحی  و 
ایجاد  گردشگران  برای  جهان  و  کشور 

می کند.
حوزه  تقویت  هدف  با  که  پیست  این   
گردشگری و اقتصاد محلی در فروردین ماه 
سال 1396 کلنگ زنی شد، در حال حاضر به 
صورت میانگین و با توجه به ایام پیک کاری 
در جزیره، برای 30نیروی بومی به صورت 
غیرمستقیم  صورت  به  300نیرو  و  مستقیم 

اشتغال ایجاد کرده است.
سرمایه گذار این پروژه، موسسه آسمان آبی 
همچون  تفریحی  امکانات  ارائه  با  قشم 
و  موتورسواری  باگی،  سافاری،  خدمات 
موتور چهارچرخ، همچنین ورزش های مهیج 
موتوردار،  کایت  جایروکوپتر،  مانند  هوایی 
فضایی  نفره  دو  هواپیما  و  پاراگالیدر  ترک 
شاد و خاطره انگیز برای استفاده قشموندان 

و گردشگران ایجاد نموده است.
برای  صحرایی  کمپ  برپایی  همچنین 
از  دیگری  بخشی  عالقه مندان،  از  پذیرایی 
خدمات این سایت بی نظیر را شامل می شود.

آیین کلنگ زنی سایت پرورش میگو 
شرکت پدیده صدف قشم 

با حضور مرتضی بانک
سایت  احداث  کلنگ  بازدید ها،  انتهای  در 
با  پدیده صدف قشم  پرورش میگو شرکت 
حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
سازمان  مدیرعامل  هرمزگان،  استاندار 
قشم  شهرستان  فرماندار  قشم،  آزاد  منطقه 
و  سازمان  مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و 

شهرستان به زمین زده شد.
صدف  پدیده  شرکت  میگو  پرورش  سایت 
قشم در زمینی به مساحت 201هکتار در سه 
فاز اجرایی و با اعتباری بالغ بر 200میلیارد 
روستای  در  خصوصی  بخش  توسط  ریال 
افزایش  به  دارد  قصد  قشم  جزیره  نقاشه 
تولید در حوزه شیالت و اشتغال زایی پایدار 

کمک کند.
و  13مزرعه  شامل  که  سایت  این  در 
خواهد  مترمربعی  هزار  هفت  193حوضچه 
صورت  به  بومی  82نیروی  برای  بود، 
غیرمستقیم  طور  به  164تَن  و  مستقیم 

اشتغال زایی می شود.
این  از  بهره برداری  مراحل  شدن  کامل  با 
پیش بینی  آینده،  فاز در طول سه سال  سه 
به یک  آن  در  میگو  تولید  می شود ظرفیت 

هزار و 200ُتن در سال برسد.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گردشگری  شدن  بدل  از  قشم  آزاد  منطقه 
عنوان  به  جزیره  این  اصلی  شناسه  به 
راستای  در  تاثیرگذار  و  ارزشمند  اقدامی 
حوزه  جمعی  ارزش های  شناساندن 

نام برد. گردشگری قشم 
درجه  اعطای  آئین  در  مومنی  حمیدرضا 
بین المللی  مرکز  سالن   در  قشم  26هتل  به 
اماکن  استانداردسازی  کرد:  اعالم  رشد، 
در  بار  نخستین   برای  قشم  اقامتی 
کشور  ویرایش 2016  براساس  کشورمان 

ارزیابی شده است. فرانسه 
خدمات  کیفی  سطح  ارتقای  افزود:  وی 
با  آن  همسان سازی  و  قشم  اقامتی  اماکن  
ما  اصلی  هدف  جهانی،  روز  استانداردهای 

در این منطقه است.
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تاریخی  فراوان  ظرفیت های  به  اشاره 
قشم،  در  گردشگری  حوزه  طبیعی  و 
با  منطبق  هتل های  وجود  کرد:  اظهار 
نقش  بین المللی،  و  ملی  استانداردهای 
گردشگران  ماندگاری  و  جذب  در  مهمی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  و  دارد 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  دستی 
اقامتی،  اماکن  درجه بندی  برای  قشم 
حال  عین  در  و  ارزشمند  و  گسترده  تالش 

انجام داده است. تاثیرگذاری 
ابتدای  از  اگر  کرد:  تصریح  مومنی 
رعایت  بر  قشم  در  اقامتی  مراکز  ساخت 
استانداردها تاکید شده بود، راه دشواری که 
کرده  پیشتر طی  خیلی  را  پیموده ایم  اینک 
اماکن  این  اشغال  ضریب  امروز  و  بودیم 
همین  اما  بود،  مطلوب تری  بسیار  حد  در 
ارزشمندتر  و  بهتر  روزهای  به  هم  حاال 

امیدواریم. بسیار  قشم  گردشگری 
خدمات  کیفی  سطح  ارتقای  با  گفت:  او 
این  معرفی  و  استاندارد  اقامتی  اماکن  در 
بین المللی  نمایشگاه های  در  ظرفیت ها 
نقاط  از  توریست  بیشتری  شمار  می توان 
مختلف جهان را به این جزیره جذب کرد.

سازمان  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
شده  انجام  اقدامات  با  قشم،  آزاد  منطقه 
نگاه  تغییر  شاهد  گذشته  سال  سه  طی 
بازدید  به  ارزان  خرید  از  جزیره  مسافران 
و  گردشگری  کم نظیر  ظرفیت های  از 
افزایش زمان  ماندگاری آنان در این  جزیره 

بوده ایم.
تفریحات  ایجاد  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
افزایش  گفت:  قشم،  در  گردشگری  متنوع 
زنجیره  توسعه  و  تکمیل  تفریحات، 
ارزان سازی  و  گردشگری  ارزش های 
که  است  سیاست هایی  از  قشم  به  سفرها 
در  ویژه  به  اقتصادی  فعاالن  همکاری  با 

حوزه گردشگری باید به آن برسیم.
و  چهار  تا  یک  درجه  نشان  کسب  مومنی 
همچنین دو نشان هتل بوتیک به 26واحد 
در  بزرگ  موفقیتی  نشانه  را  قشم  اقامتی 
از  و  برشمرد  منطقه  این  گردشگری  حوزه 
ارتقای  برای  خواست  اماکن  این  صاحبان 
ستاره های خود بیش از پیش تالش کنند.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هوایی  خط  راه اندازی  گفت:  همچنین 
کار  دستور  در  به قشم هم  دوحه  و  مسقط 
کشتیرانی  خط  آینده  هفته  از  و  دارد  قرار 

خصب به قشم دوباره فعال خواهد شد.
هتل  است  قرار  گزارش،  این  به  بنا 
آینده  هفته  از  نیز  قشم  آپارتمان های 
میراث  سازمان  ارزیابان  ارزیابی  براساس 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 

شوند. درجه بندی 
یکهزار  با  46هتل  قشم  در  هم اینک 
547تخت،  و  هزار  پنج  و  695اتاق  و 
942تخت،  و  256اتاق  با  آپارتمان  18هتل 
619تخت  و  171اتاق  با  16مهمانپذیر 
به  56تخت  و  19اتاق  با  پانسیون  سه  و 

می دهند. خدمات   گردشگران 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
بیان داشت:

گردشگری به شناسه اصلی 
توسعه جزیره قشم تبدیل 

شده است

با توجه به پر رفت و آمد بودن این جاده، سه 
خط تندرو، کندرو و توقف اضطراری در هر 
مسیر  این  در  تردد  روان سازی  برای  باند 

طراحی شده است.

بازدید مشاور رئیس جمهور
 از چهار پروژه حوزه نفت و انرژی 

در منطقه آزاد قشم
و  رئیس جمهور  مشاور  بازدیدها،  ادامه  در 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
به  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان و 
شهرستان از روند فعالیت چهار پروژه نفت و 

انرژی جزیره قشم بازدید کردند.

شرکت انرژی گستر قشم 
با سرمایه گذاری 

دو شرکت مپنا و غدیر
شرکت انرژی گستر قشم با سرمایه گذاری دو 
)40درصد(  غدیر  و  )60درصد(  مپنا  شرکت 
در زمینی به مساحت 100هکتار در شهرک 
قرار  و  واقع شده  کاوه جزیره قشم  صنعتی 
است در این نیروگاه سیکل ترکیبی با 3هزار 
یورو  386میلیون  و  ریال  550میلیارد  و 
سرمایه گذاری، 500مگاوات برق و 100هزار 

مترمکعب آب در روز تولید شود.
هم اینک توربین های این نیروگاه نصب شده 
و گاز مورد نیاز آن هم تا پایان امسال وصل 
زمان  در  که  نیروهایی  تعداد  شد؛  خواهد 
هستند  کار  به  مشغول  پروژه  این  ساخت 
350نفر است که در زمان بهره برداری تعداد 

نیروهای مورد نیاز آن به 150نفر می رسد.

نیروگاه سیکل ترکیبی آب و برق 
قشم مولد

نیروگاه سیکل ترکیبی آب و برق قشم مولد 

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی
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