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سهم ناچیز ایران از اقتصاد دریامحور
در حال حاضر دریا سهم قابل توجهی در تجارت جهانی دارد، از این رو دسترسی 
به دریا یک مزیت مهم محسوب می شود و بسیاری از کشورها توانسته اند با توسعه 
بنادر و زیرساخت های ارتباطی و تجاری، سهم قابل مالحظه ای از تجارت جهانی 

را از آن خود نمایند.
براساس آمارهای جهانی از سال 2015میالدی میزان تجارت دریایی جهان در یک 
سال از 10میلیارد تن بار عبور کرده است و سهم کشورهای آسیایی از این میزان 

بیش از 60درصد است.
کشورهای اندونزی و فیلیپین جایگاه مناسبی در جنوب شرقی آسیا دارند و در مسیر 
تجارت بین کشور چین و کشورهای اروپایی قرار دارند. عالوه بر این، در فاصله 
سال های2004 تا 2014 میالدی تجارت بین کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از 

50درصد افزایش یافته است که بخش عمده آن از طریق دریا انجام شده است.
دریایی  تجارت  توسعه  و  دارند  گسترده ای  جمعیت  کشور  دو  این  دیگر  طرف  از 
اشتغال زیادی برای آنها ایجاد کرده است. کشورهای فیلیپین و اندونزی به ترتیب 
7500 و 17000جزیره کوچک را در خود جای داده اند و کشور اندونزی بعد از کشور 
کانادا بیشترین مرز دریایی را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

و کشورهای  اروپایی  بین کشورهای  دریایی  تجارت  عمده  بخش  حاضر  حال  در 
چین و ژاپن از مسیر تنگه ماالکا عبور می کند که بین دو کشور مالزی و اندونزی 

قرار دارد.
و  بنادر  مناسب  توسعه  عدم  دلیل  به  فیلیپین  و  اندونزی  کشور  دو  حال  این  با 
دارند؛  منطقه  این  دریایی  تجارت  از  کمی  سهم  الزم،  لجستیکی  زیرساخت های 
درحالی که کشورهای سنگاپور و مالزی توانسته اند با توسعه قابل توجه ظرفیت های 

بندری، سهم بسیار چشمگیری از تجارت دریایی این منطقه داشته باشند.
کشور  چهار  و  پرداخته  موضوع  این  به  نگارنده  چرا  که  اینجاست  نکته  حال 
ساحلی  و  دریایی  خوب  شرایط  با  ناموفق  کشور  دو  و  موفق  کشور  دو  شامل 
ما  برای  نمی تواند  دریا  وجود  است که صرف  این  نکته  است؛  کرده  مقایسه  را 
که  آزادی  مناطق  به  نگاهی  با  باشد.  دریامحور  تجارت  موفقیت  تضمین کننده 
در کرانه ساحلی در کشور در شمال، منطقه آزاد انزلی و در جنوب مناطق آزاد 
قشم، کیش و چابهار می توانیم به این نکته برسیم که برای دستیابی به ثروت 
عظیم تجارت دریایی و استفاده از مزیت های دریا در حوزه اقتصادی و تجاری 
ایجاد  توسعه  مسیر  در  را  زیرساختی  چه  کرده ایم،  کاری  چه  گردشگری  و 
منطقه ای  رقبای  مقابل  در  کرده ایم،  ایجاد  زیرساختی  هم  اگر  آیا  و  نموده ایم 
فورواردرهای  برای  انگیزه  ایجاد  و  رقابت  توان  ایجاد شده،  زیرساخت  خودمان 
کشورهای  بنادر  سمت  به  رفتن  جای  به  که  دارد  را  منطقه ای  نقل  و  حمل 

بیایند؟!  ما  به سوی  همسایه 
تردید ندارم که ما توان رقابت با کشورهای همسایه را در این حوزه نداریم، چراکه 
و  ترانزیتی  دسترسی  ما  امتیاز  نداریم.  مسیر  این  در  را  مناسب  زیرساخت های 
کریدورهای شمال و جنوب و شرق به غرب است که آنها هم به دلیل عدم توسعه 

زیرساخت ها تنها در حد یک اسم باقی مانده اند.
به  دقیقه  از  منطقه ای  رقبای  در حالی که  فقط صحبت کرد،  و  نمی توان نشست 
دقیقه زمان در مسیر توسعه و ایجاد زیرساخت برای بهره برداری بیشتر از فرصت 

قرارگیری در کنار دریا بهره می برند.

ایران؛ مسیر ترانزیت کاالهای 
قزاقستان به ترکیه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفتگوی 
اختصاصی با خبرگزاری آناتولی:

استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه 
در مسیر توسعه جزیره قشم

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

پس از پایان هجدهمین نشست دور روزه معاونان 
و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق 
و  روزهای 25  در  ماکو  آزاد  منطقه  در  کشور  آزاد 
26تیرماه 98، بیانیه پایانی این نشست منتشر شد.

فرهنگی  مدیران  و  معاونین  نشست  هجدهمین 
با  کشور  آزاد  مناطق  گردشگری  و  اجتماعی 
و  گردشگری  فرهنگی  مدیران  و  معاونین  حضور 
سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه  خالق  صنایع 
مناطق آزاد، نخبگان علمی و اساتید دانشگاهی و 
چگونگی  هدف  با  مربوطه  حوزه های  متخصصین 
در  نوآوری  و  فناوری  اکوسیستم  چرخه  توسعه 
مناطق آزاد، توسعه مشارکت اجتماعی، گردشگری 
و  ورزش  سالمت  حوزه  در  کارآفرینی  سالمت، 
تغییر  فرهنگی،  میراث  از  حفاظت  لزوم  آموزش، 
و  معاونت ها  وظایف  شرح  و  ساختارها  اصالح  و 
نرم  فناوری های  توسعه  ستاد  با  تفاهم نامه  انعقاد 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  هویت ساز  و 
جمهوری، از 24 تا 25تیرماه 1۳98 در منطقه آزاد 

ماکو برگزار شد.
سازمان  شایسته  میزبانی  از  ویژه  تقدیر  ضمن 
فرهنگی  مدیران  و  معاونین  ماکو،  آزاد  منطقه 
از  آزاد کشور، پس  مناطق  اجتماعی و گردشگری 
نظر  تبادل  و  بحث  و  روزه  دو  نشست  برگزاری 
زیر  محورهای  بر  شده،  طرح  موضوعات  پیرامون 

تاکید کردند:

محورهای ضروری و مورد تاکید
۱- حوزه عمومی:

آزاد  مناطق  جامع  بررسی طرح های  و  مطالعه   -1
و بهره گیری از فرصت های طرح های جامع جهت 

توسعه فعالیت های حوزه معاونت
نامه  مطابق  مناطق  ساختار  اصالح  پیگیری   -2
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۲- حوزه صنایع فرهنگی و خالق:
و  خالق  صنایع  هماهنگی  »کمیته  تاسیس   -1

گردشگری منطقه«
صنایع  زیست نظام  برنامه  تدوین  ضرورت   -2

خالق هر منطقه در کوتاه ترین زمان ممکن
جهت  مناطق  مدیره  هیات  با  جلسه  برگزاری   -۳

بیانیه هجدهمین نشست معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور
زیرساخت  از  برخوردار  مناطق  با  سالمت  حوزه 

الزم به منظور تقویت حوزه بازاریابی
مراکز  تاسیس  جهت  الزم  بررسی های   -2
سرمایه گذاری  با  آزاد  مناطق  در  محدود  جراحی 
مراکز  فعالیت های  ارتقا  و  خصوصی  بخش 

موجود
جهت  الزم  زیرساخت های  آماده سازی   -۳
در  گردشگری سالمت  تسهیل گری  دفاتر  استقرار 

پایانه های مرزی مناطق آزاد
4- همکاری چندجانبه مناطق آزاد جهت ترانزیت 
دریافت  و  آزاد  مناطق  بین  سالمت  گردشگران 

خدمات در سایر مناطق
 

۵- حوزه فرهنگی، هنری و اجتماعی:
مدارس  ایجاد  برای  هنر  دانشگاه  با  همکاری   -1
به  توجه  با  مسئله محور  رویکرد  با  هنر  پردیس  و 

تخصص های بین رشته ای صنعت- هنر
بین  سه جانبه  علمی  مشترک  گروه های  ایجاد   -2
دانشگاهی  مراکز  و  آزاد  مناطق  هنر،  دانشگاه 
با رویکرد جذب دانشجوی خارجی  هنری خارجی 
از کشورهای همسایه )به ویژه کشورهای همجوار 

مناطق(
هنری  رویدادهای  برگزاری  برای  همکاری   -۳
میراث  احیای  و  منطقه  نظر  مورد  موضوعات  با 

ناملموس فرهنگی و هنری مناطق
نیروهای  تربیت  برای  ایجاد مدارس کارگاهی   -4
نیاز  مورد  میان رشته ای  حوزه های  در  متخصص 

اقتصاد منطقه
اطالعات  ورود  برای  مناطق  فوریت  با  اقدام   -5
و  هنری  فرهنگی،  حوزه  عملیاتی  و  زیرساختی 
اجتماعی در سامانه پنجره واحد و سامانه اطالعات، 
ازجمله اطالعات رویدادها، اماکن فرهنگی، هنری 

و سمن ها
6- آماده سازی یک شیوه  نامه همکاری بین مناطق 
اجتماعی،  مسئولیت  حوزه  در  وزارت کشور  و  آزاد 
ایجاد  و  سمن ها  ساماندهی  اجتماعی،  آسیب های 
مشکالت  و  مسائل  حل  برای  اجتماعی  مشارکت 

مناطق
برنامه های  طراحی  برای  سازمان های  - اقدام  7

ویژه جهت ایجاد مشارکت اجتماعی.

تشریح و تبیین مفاهیم صنایع خالق
4- شناسایی سرمایه گذاران حوزه صنایع خالق و 

رفع موانع موجود جهت افزایش سرمایه گذاری
با  خالق  صنایع  بین المللی  همایش  برگزاری   -5

هدف گسترش گفتمان صنایع خالق
6- تاکید بر حضور کارشناسان بخش های مختلف 
همایش های  در  اقتصادی  کارشناسان  ویژه  به 

مرتبط با صنایع خالق
حوزه  فعالیت های  اطالعات  ارائه  ضرورت   -7
شورایعالی  دبیرخانه  به  مناطق  در  خالق  صنایع 

جهت استفاده در برنامه ریزی های آتی
8- احیاء و آموزش صنایع دستی مناطق هفت گانه 

با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی

۳- حوزه گردشگری و میراث فرهنگی:
حفاظت،  راستای  در  همکاری  تفاهم  نامه  عقد   -1
تاریخی موجود در  ابنیه های  بهره برداری  مرمت و 
حوزه  در  پژوهش  و  تحقیق  و  کشور  آزاد  مناطق 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
آزاد فی مابین مناطق و پژوهشگاه میراث  مناطق 

فرهنگی کشور
همایش های  و  آموزشی  برنامه های  اجرای   -2
پتانسیل  و  ظرفیت ها  معرفی  قالب  در  مشترک 
فرهنگی، صنایع  میراث  حوزه های  در  آزاد  مناطق 
دستی و گردشگری با همکاری پژوهشگاه میراث 

فرهنگی کشور
۳- ایجاد شورای فنی مناطق آزاد برای ایجاد بستر 
الزم برای تصمیم گیری بهتر و استفاده از ظرفیت 

نخبگان میراث فرهنگی
تاریخی،  آثار  مرمت  و  احیاء  واگذاری  امکان   -4
و  داخلی  سرمایه گذاران  به  گردشگری  و  فرهنگی 
خارجی به یکی از روش های سرمایه گذاری مرسوم

و  اختیارات  قوانین،  وظایف،  تکلیف  تعیین   -5
میراث  و  صنایع دستی  گردشگری،  موضوعات 
فی  مشترک  جلسات  برگزاری  طریق  از  فرهنگی 
سازمان  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مابین 

میراث فرهنگی و گردشگری

۴- حوزه سالمت، ورزش و آموزش:
تخصصی  نشست  های  و  جلسات  برگزاری   -1

شماره  ۴0
دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳98 
 سال اول - ۵000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

صفحه 8 را بخوانید

دیدگاه کارشناسان 
در خصوص استفاده از 

ظرفیت اقتصاد دریا محور در کشور:

صفحه 3 را بخوانید

آرزوست

دریایماقتصاد



اگرچه  دريايي،  بخش  در  كشور  براي  شده  تعريف  پتانسيل های  و  ظرفيت ها  همه  به  توجه  با 
اقداماتي در توسعه بهره برداری از اين ظرفيت ها انجام شده است، وليكن با توجه به اين مقوله و 
احصای شفاف اين ظرفيت ها و شناساندن آن به مسئوالن، سياستگذاران، برنامه ريزان و همچنين 

آحاد مردم، بالفعل درآوردن اين ظرفيت ها چندان هم دشوار نمی نمايد.
به طور كلي می توان براي مباحث دريايي در حوزه های زير ظرفيت های توسعه ای قائل شد:

 ظرفيت های صنعتي شامل توليد، تعمير، اسكراب و...
مرزهاي  از  كاال  ترانزيت  زمينه های  كردن  فراهم  قبيل  از  خدماتي  و  تجاري  ظرفيت های   

دريايي كشور
 ظرفيت های شيالتی

 ظرفيت های اجتماعي با توسعه آگاهي و اطالع رسانی جاذبه های گردشگري دريايي در حوزه 
آب های داخلي شمال و جنوب كشور و جزاير ازجمله ظرفيت های صنعتي كه بيشتر آشنا هستيم 
استفاده از ذخاير زيربستر دريا است و البته آنجا كه ديگران هم با ما در ميادين نفتي مشترك 
هستند، اين ظرفيت به اندازه كفايت مورد بهره برداری قرار نگرفته و سهم همسايگان و شركاي 
ما بسيار بيشتر از ما بوده است. )ميادين مشترك گازي با كشور قطر(، اما در اين حوزه زمينه های 
فعاليت ديگري نيز وجود دارد كه البته می توان به جرات گفت كه پتانسيل بالقوه بسياري در آن 
نهفته است كه با كمي تدبير، بالفعل درآوردن آنها آسان و زمينه ساز اشتغال جوانان مستعد كشور 

و مبناي توسعه پايدار سواحل كشور می شود.
پاره ا ی از اين زمينه ها عبارتند از:

 كشتي سازي
الكترونيكي  زيرآبي، تجهيزات و موتور و تجهيزات  اساسي،  تعميرات  تعميرات كشتي شامل   

شناورها
 اوراق و بازيافت كشتي

 توليد قطعات يدكي شناورهاي خدماتي سبك و سنگين
 توليد نيازمندي ها و ادوات چوبي دكوراسيون داخلي شناورها و كشتي ها

 توليد رنگ، ضدزنگ و ادوات تعمير و نگهداري شناورها
 توليد تجهيزات و اقالم ايمني شناورها

دريايي  ناوگان عظيم  و  و جنوب كشور  در شمال  دريايي  مرزهاي طوالني  داشتن  با  ما  كشور 
مسافري،  كشتي های  خدماتي،  شناورهاي  كانتينربر،  و  تجاري  كشتي  )نفتكش،  ابعاد  همه  در 
زمينه  در  و...( كه هر يك جايگاه و سهم مهمي  شناورهاي صيادي، شناورهاي تجاري سنتي 
تعمير  و  توليد  ظرفيت  كمترين  از  اما  دارند،  منطقه  كشورهاي  بين  در  و  دنيا  در  خود  فعاليت 

برخوردار است.
كشور  اينكه  وجود  با  و...  مسافري  نفتكش،  كانتينربر،  تجاري،  بزرگ  كشتي های  ساخت 
توليد  از  سهمي  هيچ  تقريبا  اما  است،  شناورها  اينگونه  ظرفيت  در  مناسب  رتبه های  داراي 
از صنايع سنگين محسوب  است، ساخت كشتي  و مشخص  معلوم  كه  ندارد. همانگونه  آنها 
تامين  و  زيربنايي  سرمايه گذاري های  مناسب،  برنامه ريزی  دولت ها  چنانچه  و  می شود 
خصوصي  بخش  ازجمله  بخش ها  ساير  باشند،  نداشته  مناسب  انساني  نيروي  ترغيب  و 
به  ما  كشور  در  تجربه  اين  البته  كه  برمي آيد  سنگين  كار  اين  عهده  از  كمتر  تنهايي  به 
اقدامات محدودي  اين صنعت،  باالی  به ظرفيت های  توجه  به  البته  است.  وضوح مشخص 
عدم  ازجمله  متعدد  داليل  به  ليكن  و  است  شده  انجام  كشور  سواحل  در  زمينه  اين  در 
مديران،  پي درپي  تغييرات  مدت،  طوالني  و  مدون  برنامه ريزی  شفاف،  سياستگذاري های 
توليد  در  خود  سهم  و  نقش  ايفاي  و  بخش  اين  رشد  از  مانع  و...  اعتباري  محدوديت های 
به  توجه  با  آن  در  كه  مدون  برنامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  است  الزم  و  شده 
اعتبارات  تخصيص  و  تامين  ساخت،  مناسب  سهم  گرفتن  نظر  در  توليدي،  ظرفيت های 
و  منطقه ای  داخلي،  بازارهاي  به  دستيابي  و  مالي  خودكفايي  مرز  به  رسيدن  تا  مناسب 
مديريت های  ازجمله  زمينه ها  همه  در  مجرب  و  متخصص  نيروهاي  از  استفاده  بين المللي، 
كالن و اجرايي مجموعه های كشتي سازی و... لحاظ شده باشد، تدوين و با جديت و قوت 

انجام رساند.  به  نظارت موثر و كافي  با  و  تمام 
در بحث شناورهاي مسافري وضعيت كمي بهتر از ساير بخش هاست، چراكه به يمن اعتبارات 
و منابع اعطايي سازمان بنادر و دريانوردي چندين شناور مسافري با همكاري كشتي سازي های 
بخش خصوصي در سواحل كشور به ويژه در جنوب ساخته شده و ظرفيت نسبتا مناسبي از توليد 
اينگونه شناورها ايجاد شده است. بخش خصوصي تقريبا در اين زمينه فعال شده است، در صورت 
حمايت از طرف سياستگذاران و با توجه به ظرفيت های خوب فني و حرفه ای نيروي انساني داخلي 
مناطق  توسعه  در  يقينا  كه  باشد  داشته  نقش  و  فعال  نيز  اينگونه شناورها  در صادرات  می تواند 

دريايي كشور نقش بسزا و تاثيرگذار خواهد داشت.
با اين الگو و در بحث شناورهاي كوچكتر، خدماتي، مسافري و تفريحي مدرن و ايمن می توان 
توليد  در  هم  و  توليد  زيرساخت های  ايجاد  در  هم  غيردولتي  بخش  ظرفيت های  و  پتانسيل  از 
بنادر  و  كشور  در  دريايي  گردشگري  رشد  روبه  بازار  به  توجه  با  و  كرد  بهره گيری  محصوالت 

مسافري، زمينه های بهره مندي از مزاياي اين حرفه پرسود و اشتغال زا را فراهم آورد.
خود  دستوركار  در  را  دريايي  توسعه  و  دريا  اقتصاد  شرايط،  فراخور  به  گذشته  دولت های  گرچه 
داشته اند، اما با اين مجال ايجاد شده و شعار دولت تدبير و اميد پيشنهادات زير جهت تدبر بيشتر 

و اجرايي شدن با هدف توسعه دريايي كشور ارائه می شود:

1- ايجاد بانك دريايي
از آنجاكه يكي از مولفه های تاثيرگذار در توسعه هر اموري منابع مالي آن است، لذا با توجه به 
پراكندگي و تعدد بانك های كشور و گاهی عدم آشنايي كافي آنها با زمينه فعاليت های دريايي، 
تامين منابع مالي طرح ها در همه ابعاد با مشكل جدي مواجه شده و زمان زيادي براي توجيه و 
ايجاد همدلي با بانك ها براي مشاركت در طرح های دريايي با موضوعات بيشماري كه پيشتر به 
آنها اشاره شد )به استثناي موضوع نفت( صرف می شود. از اين رو يكپارچه سازی منابع درآمدي 
بخش دريايي كشور و تجميع و كارسازي آن در بانك دريايي و تامين منابع طرح ها از اين محل 

می تواند گامي روبه جلو در توسعه دريايي و ايجاد بستري هموارتر در اين زمينه باشد.

2- ايجاد وزارت درياداري
نوشتار  اين  ابتداي  در  همچنان  كه  و  است  پهناور  و  گسترده  بسيار  كشور  دريايي  جغرافياي 
امور نظامي  اين فعاليت ها )جز در  نيز بيشمار است.  اشاره شده، زمينه فعاليت های دريايي آن 
و انتظامي( از طريق سازمان ها، ارگان ها و وزارتخانه های جداگانه ای مديريت می شود. اگرچه 
همه اين فعاليت ها را می توان از لحاظ مبناي فعاليت و زمينه و ماهيت در يك قالب گنجاند. 
اين  در  غيرتخصصي  بعضا  و  پراكنده  مديريتي  ظرفيت های  همه  تجميع  با  صورت  اين  در 
را  حوزه  اين  در  غيرنظامي  فعاليت های  تخصصي،  كامال  و  منسجم  ساختار  ايجاد  و  زمينه 
می توان با ساماندهي مجدد و منطبق با نيازهاي روز ملي و بين المللي در مسيري نو و متحول 
رهنمون كرد. در سايه ايجاد وزارت درياداري و با استفاده از منابع مالي يكپارچه شده در بانك 
دريايي، يقينا توسعه دريايي كه از مولفه های مهم و تاثيرگذار در توسعه پايدار كشورهاي داراي 
جغرافياي دريايي گسترده است، از سرعت بيشتري برخوردار خواهد شد و نقش خود را در اين 

زمينه بيش از پيش ايفا خواهد كرد.

3- توسعه فرهنگ دريايي و توجه به مناطق ساحلي
را  دريايي  مناطق  توسعه همه جانبه  می توانند  دريايي  فعاليت های  بيشمار  زمينه های  كه  آنجا  از 
فراهم كنند، مالحظه می شود در مناطقي كه از اين فرصت ها به نحو احسن و با برنامه ريزی مدون 
و پيگيري و نظارت قانونمند و نظام مند استفاده شده است، شكوفايي و رونق اقتصادي ايجاد شده 
و تجمع جمعيت و ايجاد شهرهاي بزرگ و پررونق را به همراه داشته كه شهرهاي بزرگ ساحلي 

در اقصي نقاط دنيا از مثال های بارز اين ادعا است.
سواحل كشور در شمال و جنوب و دسترسي آسان به آب های آزاد به همراه مشخصات جغرافيايي 
قابل اتكا براي ايجاد و رونق بنادر تجاري، مجتمع های كشتي سازی و صنعتي دريايي، مجتمع های 
توليدي و دسترسي آسان به مواد اوليه و توزيع توليدات، با توسعه فرهنگ دريايي و اطالع رسانی 

و توجه می تواند به سرعت به مناطق توسعه يافته تبديل شود.

4- توجه به نيروي انساني فعال در بخش دريايي و تالش براي توسعه كمي 
و كيفي آن

همه  توجه  مورد  اصل  اين  و  می باشد  سازماني  و  فرآيند  هر  توسعه  اصلي  ركن  انساني  نيروي 
دارايي  نظام های مديريتي،  و  منابع  از  بعضي  تا جايی  كه  است،  قرار گرفته  مديريتي  نظام های 
سازماني را فقط منحصر به نيروي انساني آن سازمان مي دانند. نيروي انساني مترقي است كه 
می تواند الگوهاي مناسب مديريتي در توليد و توسعه محصول، اجراي اهداف و چشم اندازهاي 
تعيين شده سازماني و راه های تكامل هر سازمان را منطبق با اسناد باالدستي آن سازمان پياده 

و محقق سازد.
سختي های  و  مشقات  خاص،  ويژگي های  داراي  دريايي  فعاليت های  همه  ديگر  طرف  از 
فوق العاده ای می باشد كه الزم است بدون قياس با فعاليت های ديگر، مورد توجه جدي قرار گيرد 
و راه های توسعه آن از نظر كمي و كيفي و ايجاد انگيزه های الزم در جذب و نگهداري آنها در 

اين صنعت و حرفه فراهم شود.

یادداشت

اله مراد عفيفی پور- مديركل بنادر و دريانوردی 
استان هرمزگان و مدير منطقه ويژه اقتصادی بندر شهيد رجايی

ظرفیت های توسعه ای »توسعه دریامحور«

معاون فرهنگی، گردشگری و صنايع خالق دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی:

»گردشگری سالمت«؛ تقویت و توسعه اقتصاد درون زا، صادرات و ارزآوری

دوشنبه 31 تير ماه 1398 - 22 جوالی 2019 - شماره  240

تفویض اختیار صدور مجوز »سمن ها«  به سازمان های مناطق آزاد

جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد برای رفع مشکالت اجتماعی در مناطق آزاد

مناطق آزاد قطب صنایع خالق کشور می شوند

مناطق آزاد، الگوی توسعه صنایع فرهنگی و خالق برای سرزمین اصلی

معاون مشاركت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت كشور خبر داد:

مدير فرهنگی، هنری و اجتماعی دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی:

مدير توسعه صنايع فرهنگی و خالق دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی:

مناطق آزاد به قطب های صنايع خالق در كشور تبديل می شوند:

خالق  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبيرخانه 
گردشگری  حوزه  در  بزرگی  سرمايه های  گفت: 
درون زا  اقتصاد  كه  دارد  وجود  كشور  در  سالمت 
در  سرمايه گذاران  و  می كند  حمايت  را  كشور  در 
حوزه سالمت، در صادرات و ارزآوری كشور موثر 

هستند.
معاونان  نشست  هجدهمين  در  رستمی  محمدرضا 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،   مديران  و 
آزاد  منطقه  در  كشور  آزاد  مناطق  سازمان های 
دبيرخانه  كه  رويكردهايی  از  يكی  گفت:  ماكو 
شورايعالی مناطق آزاد در دوسال گذشته به عنوان 
»گردشگری  موضوع  است،  كرده  پيگيری  اولويت 
است  سالمت محور«  حوزه  »توسعه  و  سالمت« 

امور  سازمان  اجتماعی  مشاركت های  معاون 
صدور  اختيار  تفويض  از  كشور  وزارت  اجتماعی 
مجوز سمن ها  به سازمان های مناطق آزاد از سوی 

اين وزارتخانه در آينده نزديك خبر داد.
معاونان  نشست  هجدهمين  در  اكبری  كمال 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،   مديران  و 
آزاد  منطقه  در  كشور  آزاد  مناطق  سازمان 
سازمان های  مشاركتی  تاثير  به  اشاره  با  ماكو 
و  جرائم  ارتكاب  كاهش  در  نهاد  مردم 
حال  در  گفت:  اجتماعی  ناهنجاری های 
كشور  در  نهاد  مردم  سازمان  ۱۹هزار  حاضر 
از  يكی  اجتماعی  مشاركت  هستند.  فعال 
آزاد  مناطق  و  است  اجتماعی  توسعه  الزامات 

دبيرخانه  اجتماعی  و  هنری  فرهنگی،  مدير 
گفت:  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی 
توسعه مشاركت های محلی و اجتماعی در مناطق 
و  اجتماعی  مشكالت  و  ضعف ها  می تواند  آزاد 

فرهنگی در اين مناطق را برطرف كند.
معاونان  نشست  هجدهمين  از  در  حسنلو  علی 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،   مديران  و 
سازمان های مناطق آزاد كشور در منطقه آزاد ماكو 
گفت: سازمان هاي مردم نهاد زمينه های الزم براي 
و  كنند  ايجاد  را  خود  وظايف  با  مردم  شدن  آشنا 
نقش  مي توانند  اجتماعی  و  فرهنگی  فعاليت های 

موثري در نهادينه ساختن اين امر داشته باشند.
نقشي   مردم  نهاد  سازمان هاي  اينكه  به  اشاره  با  او 
اجتماعی  مسائل  و  فرهنگ  حوزه  در  تعيين كننده 

دبيرخانه  خالق  و  فرهنگی  صنايع  توسعه  مدير 
گفت:  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی 
مناطق آزاد تبديل به قطب صنايع خالق در سطح 

كشور خواهند شد. 
با  گردشگران  تبادل  زمان آبادی  نوری  سيدسجاد 
كشور  آزاد  مناطق  بين  روابط  تقويت  محوريت 
اجالس  هجدهمين  نشست  اهداف  از  يكی  را 
و  اجتماعی  فرهنگی  مديران  و  معاونان  مشترك 
كرد  عنوان  آزاد  مناطق  سازمان های  گردشگری 
ستاد  با  تفاهم نامه ای  نشست  اين  در  افزود:  و 
معاونت  هويت ساز  و  نرم  های  فناوری  توسعه 
براساس  كه  شد  منعقد  جمهوری  رياست  علمی 

مناطق  شورايعالی  »دبيرخانه  ميان  همكاری  تفاهم نامه 
آزاد و ويژه اقتصادی« و »ستاد توسعه فناوری های نرم و 

هويت ساز« به امضاء رسيد.
و  معاونان  نشست  »هجدهمين  برگزاری  جريان  در 
سازمان های  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،   مديران 
تفاهم  نامه  ماكو،  آزاد  منطقه  در  كشور«  آزاد  مناطق 
همكاری ميان »شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی« 
و »ستاد توسعه فناوری های نرم و هويت ساز« با حضور 
محمدرضا رستمی معاون فرهنگی، گردشگری و صنايع 
خالق دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
توسعه  ستاد  دبير  سجادی نيری  سيدمحمدحسين  و 

فناوری  های نرم و هويت  ساز به امضاء رسيد.
با  مرتبط  فعاليت های  توسعه  راستای  در  تفاهم نامه  اين 
صنايع فرهنگی و خالق در مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
علمی،  توانمندی های  از  استفاده  اقتصادی،  ويژه  و 
همكاری های  افزايش  و  طرفين  اجرايی  و  تخصصی 
مشترك و با موضوع هم افزايی و افزايش همكاری های 
به  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  تبديل  برای  مشترك 

مناطق آزاد

برای  مناسبی  بستر  خاص  قوانين  واسطه  به 
دارند. فعاليت ها  اينگونه 

در  اجتماعی  مشاركت  های  اينكه  بيان  با  وی 
سازمان های مردم  نهاد تبلور پيدا می كند، تصريح 

جايگاه  و  نقش  اين  داد:   ادامه  دارند،  برعهده 
و  داوطلبانه  غيرانتفاعی،  شامل  بارز  ويژگی  سه 
غيرسياسي بودن دارد.  اين ويژگي ها باعث شده اند 
فعاليت هاي سازمان های مردم  نهاد در زمينه فرهنگ 

و اخالق شهروندي در سطح جامعه ارتقاء يابد. 

قطب های  به  تبديل  آزاد  مناطق  قرارداد،  اين 
سطح  در  خالق  صنايع  الگوی  و  خالق  صنايع 

كشور خواهند شد.

سرزمين  برای  خالق  و  فرهنگی  صنايع  توسعه  الگوی 
اصلی، منعقد شد.

تبديل مناطق آزاد به قطب های صنايع خالق در كشور، 
ايجاد مزيت های ويژه و تامين بسترها و زيرساخت های 
حوزه  در  اقتصادی  فعاليت  های  سهولت  برای  موردنياز 
جذب  برای  مشترك  همكاری  و  تالش  خالق،  صنايع 
سرمايه  گذاران و متخصصين ايرانی خارج از كشور برای 
حضور در مناطق آزاد و ايجاد زمينه  سرمايه گذاری  های 
تجارب  از  استفاده  نيز  و  خالق  صنايع  حوزه  در  جديد 
توسعه  در  هويت  ساز  و  نرم  فناوری  های  توسعه  ستاد 
اين  اهداف  ازجمله مهم ترين  آزاد  صنايع خالق مناطق 

تفاهم نامه است.
شتاب دهنده های  تاسيس  برای  برنامه  ريزی  هم چنين 
حمايت  به  منظور  آزاد  مناطق  در  خالق  صنايع  حوزه 
همكاری  جلب  نيز  و  بخش  اين  فعاالن  از  بيشتر 
شتاب دهنده های فعال كشور برای فعاليت در مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی با هماهنگی و تصويب كارگروه مشترك 
سمت  و  به  آن  راهبری  و  هدايت  و  سازمان  دو  ميان 

كه در اين راستا برای جذب سرمايه گذاران در اين 
اقدامات موثری در سطح ملی و  حوزه تالش ها و 
منطقه ای انجام شده تا زمينه حضور سرمايه گذاران 

فراهم شود. 
بخش  در  الزم  زيرساخت های  داد:  ادامه  او 
كيش،  انزلی،  آزاد  مناطق  در  سالمت  گردشگری 
چابهار و اروند، فراهم است و اين مناطق آمادگی 

فعاليت در اين حوزه را دارند.
رستمی تاكيد كرد: دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد 
بين المللی  در سطح  را  اقداماتی  اقتصادی  ويژه  و 
و  اقتصادی  توسعه  راهكارهای  تا  می كند  دنبال 
مزيت های  از  استفاده  طريق  از  ارزآوری  تقويت 
گذاشته  اجرا  مرحله  به  و  شناسايی  آزاد  مناطق 

شود.

كرد: سازمان  های مردم  نهاد در  تدوين اليحه اين 
حال  عين  در  و  كردند  كمك  دولت  به  سازمان ها 
دولت نيز از فعاليت سازمان  های مردم  نهاد حمايت 

می كند.
امور  سازمان  اجتماعی  مشاركت های  معاون 
تعامل  اينكه  به  اشاره  با  كشور  وزارت  اجتماعی 
وظيفه  نهاد  مردم  سازمان های  و  NGOها  با 
ميان  تفاهم نامه ای  افزود:  است،  و مسئولين  دولت 
دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و 
سازمان امور اجتماعی وزارت كشور منعقد می شود 
فعاليت های  و  مجوز  صدور  به  مربوط  اختيارات  و 
سمن ها به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی 

تفويض می شود.

و  گردشگری  فرهنگی،  معاونت  عزم  از  حسنلو 
و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبيرخانه  خالق  صنايع 
ويژه  ظرفيت  از  بهره مندی  برای  اقتصادی  ويژه 
اجتماعات  و  سمن ها  مردم نهاد،  سازمان های 
محلی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: سازمان های 
نهادهاي  ميان  مناسبي  ارتباطی  حلقه  مردم نهاد، 
دولتي و جامعه هستند و مشاركت مردمي را با خود 

همراه می كنند. 
مدير فرهنگی، هنری و اجتماعی دبيرخانه شورايعالی 
اگر در  اقتصادی اظهار داشت:  آزاد و ويژه  مناطق 
هزينه های  فرهنگی  زمينه های  در  آزاد  مناطق 
بازدهی چندان  و  بهره مندی  ولی  بسياری می شود 
مطلوبی ندارد، به دليل عدم استفاده از ظرفيت های 

مردمی و مشاركت های اجتماعی است.

در  ويژه  اعطای تسهيالت و مشوق های  از  نوری، 
حوزه سياستگذاری، قوانين و حمايت های جاری از 
سوی شورای مناطق آزاد و ستاد توسعه فناوری های 
و  داد  خبر  قرارداد  اين  طی  جمهوری  رياست  نرم 
گفت: در قالب يك اكوسيستمی حوزه صنايع خالق 
رسيد  خواهند  مطلوبی  توسعه  به  آزاد  مناطق  در 
كه به عنوان الگو در كشور مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
و  پژوهش  صندوق  راه اندازی  از  همچنين  وی 
خبر  آينده  ماه  يك  ارس طی  آزاد  منطقه  فناوری 
سرمايه گذاری  با  صندوق  اين  كرد:  تصريح  و  داد 

۲۱ميليارد تومانی آغاز به كار می كند.

كاالهای  صادرات  و  صادراتی  صرفا  فعاليت های  سوی 
خالق محور، تهيه فرصت ها و بسته های پيشنهادی برای 
فعاالن حوزه صنايع خالق و فراهم نمودن امكان استفاده 
از تسهيالت مالی برای پروژه های سرمايه گذاری بخش 
خصوصی، همكاری و برنامه ريزی مشترك برای اجرای 
رويدادهای منطقه ای، ملی و بين المللی در حوزه صنايع 
فرهنگی و خالق و انتقال ميزبانی رويدادهای ريشه دار 
به مناطق آزاد، استفاده از ظرفيت صندوق های پژوهش و 
فناوری و تبيين و گسترش مزيت های موجود در مناطق 
حوزه  فعاالن  برای  پيشنهادی  بسته های  تهيه  و  آزاد 
مناطق  به  حوزه  اين  فعاالن  جذب  برای  صنايع خالق 
آزاد؛ عناوين مهم ترين محورهای همكاری مشترك بين 

اين دو سازمان در اين تفاهم نامه خواهد بود.
گفتنی است، اين تفاهم نامه همكاری توسط »محمدرضا 
خالق  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون  رستمی« 
و  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبيرخانه 
توسعه  ستاد  دبير  نيری«  سجادی  محمدحسين  »سيد 

فناوری  های نرم و هويت  ساز امضاء شد.



اخبار منطقه آزاد انزلی

دوره آموزشی تشریح فرآیندهای ارزیابی و 
مزایای دانش بنیان شدن شرکت ها از سوی 
همکاری  با  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت  مدرسین 

جمهوری برگزار شد.
راستای  در  که  آموزشی  دوره  این  در 
این  تشویقی  و  حمایتی  برنامه های 
اخذ  به  عالقه مند  شرکت های  از  سازمان 
حدود  درآمد،  اجراء  به  دانش بنیان  مدرک 
۷۰شرکت فناور، نوآور به همراه تعدادی از 
تولیدی و صنعتی منطقه حضور  واحدهای 
استانداردها  با  شرکت کنندگان  داشتند؛ 
شرکت های  ارزیابی  شاخص های  و 
نحوه  به  مربوط  فرآیندهای  دانش بنیان، 
کردن  طی  و  ارزشیابی  فرم های  تکمیل 
یک  بودن  دانش بنیان  تاییدیه  اخذ  مراحل 
فناوری  علمی  معاونت  سوی  از  شرکت 

ریاست جمهوری آشنا شدند.
بنا بر این گزارش، شرکت های دانش بنیان 
کارگروه  از  تاییدیه  دریافت  به  موفق  که 
و  تشخیص صالحیت شرکت ها  و  ارزیابی 
در  اجرا  بر  نظارت  و  دانش بنیان  موسسات 
جمهوری  ریاست  فناوری  علمی  معاونت 
می شوند، می توانند از حمایت هایی متنوعی 
در  مشاوره  اجتماعی،  تامین  حوزه های  در 
توسعه  صندوق  تسهیالت  کار،  و  کسب 
همراه  به  گمرکی  و  مالیاتی  معافیت  ملی، 
امکان  و  نظام وظیفه تخصصی  تسهیالت 
داخلی  تخصصی  نمایشگاه های  در  حضور 
بهره مند  معاونت  آن  حمایت  با  خارجی  و 

شوند.
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
جذب ۹۰شرکت نوآور، فناور و دانش بنیان 
در سال گذشته به مقام نخست مناطق آزاد 
کشور در زمینه جذب و فعالیت شرکت های 
فعال در این حوزه مبدل شد؛ موفقیتی که 
ناشی از ارائه طرح های حمایتی و تشویقی 
شرکت های  شکوفایی  مرکز  ایجاد  مانند 
تفاهم نامه  انعقاد  دانش بنیان،  و  نوآور 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  با  همکاری 
و  علمی  معاونت  با  تفاهم نامه  انعقاد  ملی، 
فناوری ریاست جمهوری، ارائه مشاوره های 
متعدد در جهت دستیابی به مدل کسب و 
کار موفق و تجاری سازی، تشکیل شورای 
چندین  برپایی  و  نو  ایده های  از  حمایت 
همایش استارت آپ ملی در کنار برگزاری و 
فراهم نمودن فرصت حضور این شرکت ها 
خارجی  و  داخلی  تخصصی  نمایشگاه  در 

بوده است.

برگزاری دوره آموزشی 
تشریح فرآیندهای ارزیابی 

و مزایای دانش بنیان 
شدن شرکت ها

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی:

ایران؛ مسیر ترانزیت کاالهای قزاقستان به ترکیه
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در منطقه آزاد انزلی 
صورت پذیرفت:

انزلی

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی ایران در مصاحبه 
با آناتولی اعالم کرد: به  زودی ترانزیت کاالی 
صورت  ایران  طریق  از  ترکیه  به  قزاقستان 

خواهد گرفت.
و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آناتولی  خبرگزاری  با  اختصاصی  گفت وگوی 
اظهار داشت: ترانزیت کاالهای قزاقستان به 
در  کاسپین  بندر  از طریق  بالعکس،  و  ترکیه 

استان گیالن ایران آغاز خواهد شد.
وی افزود: ترکیه و قزاقستان نیز طی جلساتی 
درباره استفاده از این مسیر به توافق رسیده اند.

ایران  اهمیت جایگزینی مسیر  درباره  مسرور 
طریق  از  می تواند  قزاقستان  کرد:  تصریح 
ترانزیت  گرجستان  و  آذربایجان  جمهوری 
اینکه  دلیل  به  ایران  مسیر  اما  دهد،  انجام 
به  مقرون  می کند،  عبور  کشور  یک  از  تنها 
صرفه است.کاسپین، از مهم ترین بنادر دریای 
با اتصال به ریل می تواند نقش  خزر است و 
کند.  بازی  شمال-جنوب  کریدور  در  مهمی 

دارد و ظرفیت  اسکله  بندر کاسپین ۲۲پست 
آن ۱۵میلیون تن کاال در سال است.

آکواریوم  بزرگترین  احداث  پروژه  درباره  او 
نیز گفت:  ترکیه  متخصصین  به دست  ایران 
بزرگی  سرمایه گذاری  ترک،  بازرگانان 

عضو هیات علمی و مسئول ارزیابی پارک فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اظهار کرد:

داده اند.  انجام  ایران  انزلی  آزاد  منطقه  در 
سرمایه گذاری  با  آکواریوم  پارک  مجموعه 
شرکت های  از  یکی  عنوان  به  ترک  کمپانی 
تفریحی  پارک های  ساخت  حوزه  در  موفق 
۳۰میلیون  سرمایه گذاری  است.  شده  ساخته 

یک  ایجاد  احداث  برای  ترک ها  یورویی 
مجموعه دوطبقه در ۱۰هزار مترمربع همراه با 
تونل آکواریوم، شهربازی، بولینگ و رستوران 
منطقه  این  به  را  زیادی  گردشگران  توانسته 
جذب کند. سال گذشته ۵۰۰هزار نفر از این 

محل بازدید کردند. 
از سرمایه گذاران خارجی،  تاکید کرد:  مسرور 
به  ویژه ترک ها استقبال می کنیم. درخواست 
چند پروژه در حوزه زیرساخت و گردشگری از 
سوی آنها مطرح شده است. از حضور بیش از 
پیش آنها استقبال می کنیم، چرا که از کشور 

دوست، برادر و همسایه ما هستند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
که  مشوق هایی  درباره  انزلی  آزاد  منطقه 
در  خارجی  سرمایه گذاران  برای  منطقه  این 
مهم ترین  داشت:  اظهار  است،  گرفته  نظر 
دارای  سرمایه گذاران  که  است  این  مسئله 
مختلفی  معافیت های  هستند؛  واحد  مدیریت 
همچون ۲۰سال معافیت مالیاتی و بازار هدف 

۸۰میلیونی ایران روبه رو می باشند.

عضو هیات علمی و مسئول ارزیابی پارک فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه زیرساخت های 
طرح های  اجرای  و  شده  ارائه  خدمات  موجود، 
انزلی را به یکی  حمایتی و تشویقی منطقه آزاد 
اظهار  کرده،  تبدیل  دانش محور  قطب های  از 
داشت: استان گیالن با پتانسیل های منحصربه فرد 
جغرافیای طبیعی، وجود دو بندر انزلی و کاسپین، 
منطقه آزاد و حضور دائمی گردشگر، دارای پتانسیل 
باالیی در مسیر رشد و توسعه پایدار می باشد و این 
در حالی است که استفاده از فناوری و حرکت به 
و گسترش  دانش محور  تولید محصوالت  سمت 
شرکت های دانش بنیان می تواند به عنوان عامل 
این  در  توسعه  جهت  در  رشد  سرعت  پیشران، 

استان را افزایش دهد است .
دکتر محسن قیصری با اشاره به برنامه های حمایتی 
همچون ایجاد صندوق پژوهش و فناوری، توسعه و 
تکمیل مراکز رشد و پارک علم و فناوری در استان 
گیالن، از وجود نگاه هم افزا در پارک ها و منطقه آزاد 
انزلی جهت بهره گیری حداکثری از توانمندی های 
شرکت های  فعالیت های  توسعه  جهت  یکدیگر 
دانش بنیان، افزود: برگزاری دوره های آموزشی برای 
شرکت های  و  تولیدی-صنعتی  واحدهای  آشنایی 
نوآور و فناور با فرآیندهای ارزیابی و مزایای دانش بنیان 
شدن شرکت ها ازجمله اقدامات مناسبی است که 

منطقه آزاد انزلی، یکی از قطب های حمایت از شرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان
زمینه افزایش آگاهی تخصصی و جمعی شرکت های 

عالقه مند به این حوزه را فراهم می سازد.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی با بیان 
اینکه حمایت از شرکت ها برای دانش بنیان شدن، 
گام برداشتن در جهت تقویت اقتصاد ملی و تولید 
داخلی در مسیر حضور موفق در بازارهای بین المللی 
است، گفت: با توجه به مزایا و معافیت های قانونی 
مناطق آزاد، اجرای طرح های حمایتی و تشویقی 
متنوعی که موجبات جذب ۹۰شرکت نوآور، فناور و 
دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی شده، این منطقه را 
از ظرفیت های مناسبی جهت تاسیس شهرک های 
صنعتی، جذب و حمایت از شرکت های فناور در 
حوزه کسب و کارهای اینترنتی، ICT، داروسازی، 
پوشاک ، فناوری زیستی و... برخوردار نموده است، 
زمینه هایی کاری که سایر مناطق آزاد نیز می توانند 

از آن بهره مند شوند .
مسئول ارزیابی پارک فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 
که  آزاد  مناطق  از  بین المللی  تعریف  به  اشاره  با 
براساس آن صنایع و واحدهای مستقر در منطقه 
آزاد با بهره گیری از معافیت های مالیاتی، بخشودگی 
سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد 
فرآیندهای صادرات  در  تسریع  و  ارزی، سهولت 
و واردات روند بهتری برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و انتقال فناوری خواهند داشت، افزود: به 

مالیاتی،  بخشودگی  و  ماده ۱۳  معافیت های  جز 
بیش از یکصد عنوان تسهیالت مالی، خدماتی، 
که  دارد  وجود  نیز  دیگر  اقتصادی  و  مشاوره ای 
اضافه شده و  آزاد  امتیازهای منطقه  به  می تواند 
شرایط بسیار ویژه ای را برای شرکت های مستقر 
ایجاد نماید. حمایت هایی مانند بخشودگی جرایم 
بیمه های  از  استفاده  فرابورس،  به  ورود  بیمه، 
بخشودگی  وظیفه ،  نظام  تسهیالت  تکمیلی، 
مالیاتی و اعطای تسهیالت بانکی ارزان قیمت که 
از طرف معاونت محترم علمی ریاست جمهوری به 
محصوالت تایید شده دانش بنیان تعلق می گیرد. 
شرایط  حائز  محصولی  اگر  دیگر  عبارتی  به 
دانش بنیان شدن باشد، مشمول دریافت بیش از 
۱۱۰عنوان خدمت، تسهیالت مالی و بخشودگی 

مالیاتی خواهد شد.

از  بسیاری  اطالع  عدم  قیصری  محسن  دکتر 
شرکت ها از قوانین و ضوابط دانش بنیانی و نحوه 
ارزیابی  مراحل  در  توقف  ارزیابی،  درخواست  ارائه 
به دلیل ابهام در تعریف فناوری و محصول فناور 
با برداشت های اشتباه و یا ناقص و بدون تکمیل 
مستندات پژوهشی محصول را مهم ترین مشکالت 
در مسیر اخذ تاییدیه دانش بنیان بودن شرکت از 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعالم نمود 
و اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی در دیگر 
مناطق آزاد کشور زمینه تولید محصوالت دانش محور 
در این مناطق را فراهم می کند؛ موضوعی که باعث 
تنوع  کشور،  در  دانش بنیان  شرکت های  توسعه 
ارزی  درآمدهای  افزایش  و  صادراتی  محصوالت 

پایدار ایران اسالمی می شود.
عضو هیات علمی و مسئول ارزیابی پارک فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی در پایان اظهار امیدواری کرد: 
با توجه به راهبرد استراتژیک تعیین شده از سوی 
مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
شرکت های  و  ملی  تولید  از  حمایت  منظور  به 
دانش بنیان و با مشارکت سازمان منطقه آزاد انزلی ، 
پارک گیالن و پارک فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 
تعامل  و  گسترش  صادراتی،  بازار  ایجاد  زمینه 
بستر همکاری های  نمودن  فراهم  و  همکاری ها 

مشترک تحقق یابد.

ملی  اراضی  آزادسازی  و  ساماندهی  راستای  در 
منطقه، از سوی یگان حفاظت از اراضی و اجراییات 
با  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  حقوقی  مدیریت  و 
ملی  اراضی  از  متر  ۵هزار  بیش  مرزبانی،  مشارکت 
دیوارکشی  با  که  انزلی  آزاد  منطقه  ساحلی  نوار  و 

تصرف شده بود، رفع تصرف شد.
منطقه  سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  سرپرست 
آزاد انزلی با اعالم این خبر بیان کرد : افراد سودجو 
ساخت  و  خاردار  سیم  نصب  دیوارکشی،  طریق  از 
خشک اسطلخ  و  امین آباد  روستاهای  در  آالچیق 
با  که  کرده  تصرف  را  ساحلی  نوار  و  ملی  اراضی 
موانع  انتظامی،  نیروی  همکاری  و  قضایی  دستور 

سرپرست دفتر مرکزی حراست سازمان 
منطقه آزاد انزلی خبر داد:
رفع تصرف بیش ۵هزار 
متر از اراضی ملی و نوار 
ساحلی منطقه آزاد انزلی

و  قلع  شده  ایجاد  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  و 
زمین های مورد تصرف آزاد شده است. 

کریم نظری در ادامه از تشکیل ۳۵پرونده و اقدامات 
حوزه های  در  جاری  سال  نخست  ۴ماه  در  قضایی 
قضایی محدوده سازمان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات   رئیس  تاکیدات  حسب 
با  قانونی  و  جدی  برخورد  درخصوص  سازمان  این 
متصرفان، حفظ و حراست از اراضی ملی و ساحلی 
این منطقه و صیانت از اراضی محدوده، با همکاری 
نهادهای ذیربط به منظور حفظ و حراست از اراضی 
برای خلق فرصت در جهت توسعه منطقه اقدامات 
نیز  الزم صورت گرفته و شایسته است شهروندان 

همکاری الزم را با داشته باشند.
منطقه  سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  سرپرست 
محدوده  شهروندان  همه  همکاری  لزوم  انزلی  آزاد 
ایجاد  به منظور  اراضی  از  برای حفظ و حراست  را 
زمینه های الزم در راستای توسعه همه جانبه در این 
بسیار  قضایی  ضابطین  به  اطالع رسانی  با  منطقه 
حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: برخورد با تخلفات 
ساختمانی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، 
غیرمجاز  برداشت  از  جلوگیری  اراضی،  تصرفات 
ماسه و صیانت از جنگل ها و منابع طبیعی محدوده 
منطقه آزاد انزلی از مهم ترین اقدامات یگان حفاظت 

سازمان منطقه آزاد انزلی است.
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گزارش:
مرضیه حسینی

آن  منافع  از  بهره مندی  که  است  الهی  مواهب  از  منبعی سرشار  دریا 
مستلزم برنامه ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه دستگاه ها و نهادهای 
مرتبط با آن خواهد بود. ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی 
فارس، دریای عمان و دریای خزر یک  قرار گرفتن در کنار خلیج  و 

کشوری با پتانسیل باال در زمینه توسعه اقتصاد دریا محسوب می شود.
دریاها و سواحل پتانسیل فوق العاده ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی 
را محقق  اقتصادی کشور  اهداف  از  بزرگی  دارند و می توانند بخش 
ایجاد  ارزآوری،  درآمدزایی،  ایجاد  بر  عالوه  که  طوری  به  سازند، 
اقتصادی  موارد  از  بسیاری  و  بومی  ساکنان  نیازهای  تامین  اشتغال، 
دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند.
در  دریایی  حوزه های  در  گسترده ای  فعالیت های  اکنون  ما  کشور 
داخلی  دریاچه ای  حوزه های  حتی  و  آنها  سواحل  و  جنوب  و  شمال 
دارد. فعالیت های نفتی، ترابری دریایی، گردشگری ساحلی و صنایع 
دریایی همه گویای گسترش این فعالیت ها است؛ اما با مراجعه به آمار 
و ارقام مالحظه می شود با توجه به سواحل طوالنی کشور در شمال و 
جنوب، نبود برنامه ای راهبردی و عدم بهره برداری بهینه از دریاهای 
پیرامونی و سواحل و جزایر کشور، سبب از دست رفتن فرصت های 
بسیاری شده و عالوه بر آن، مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور 
در سواحل نیز، رو به افزایش است. اقتصاد ایران برای نقش آفرینی 
منطقه ای  نفسگیر  رقابت  میدان  در  ماندن  باقی  جهت  در  و  جهانی 
به  از یکدیگر هستند،  برای پیشی گرفتن  رقبا سخت در تالش  که 
مدیرانی تصمیم گیر و بادرایت و با روحیه جهادی نیاز دارد تا ضمن 
درک شرایط موجود و پرهیز از شعارزدگی، هنر مدیریت بر منابع ملی 

را به خوبی از خود نشان دهند.
بی شک ظرفیت اقتصاد دریا محور با توجه به ظرفیت هایی که ما 
در مناطق آزاد ساحلی کشور داریم می تواند مزیتی در جهت توسعه 

اقتصادی با تکیه بر مزیت دریا به شمار آید.

اهمیت اقتصاد دریا
انکارناپذیر است.  اقتصاد و زندگی امروز  اهمیت دریا و نقش آن در 
نیازمندی ها،  با  مستقیم  ارتباطی  دریا  صاحب  کشورهای  منافع 
توانایی ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها 

براساس این مشخصات تدوین می شود.
کشورها  دریایی  راهبرد  قالب  در  دریا  اقتصاد  توسعه  سیاست های 
تبیین می شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. 
دستیابی به هر یک از اهداف مذکور به میزان به کارگیری صحیح 
قانونی  زیرساخت های  و  تجهیزات  و  ابزار  انسانی،  نیروی  موثر  و 

بستگی دارد.

اقتصاد دریا در بیانات مقام معظم رهبری
ابالغ  به  توجه  با  باالدستی  اسناد  در  دریا  اقتصاد  و  صنایع  جایگاه 
مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
اقتصاد مقاومتی  اهداف  اقتصاد دریامحور در تحقق  به وضوح نقش 
در  دریا  مقوله  به  توجه  لزوم  با  مرتبط  بندهای  است.  مشاهده  قابل 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه اجرایی اقتصاد 

مقاومتی عمدتا شامل موارد زیر است:
 بند ۱۹: تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و 
سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست های 
از  تولید ثروت ملی و حمایت دولت  افزایش  به منظور  کلی مربوط، 

سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
چابهار  محور  در  کشور  جنوب  دریایی  اقتصاد  توسعه  بند ۲۱:   

خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران
 بند ۲۳: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در 

زمینه های دارای مزیت
 بند ۲۸: اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی )از قبیل صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری 
افزایش  و  کشاورزی(  و  آب  دریا،  هوافضا،  ارتباطات،  و  اطالعات 

ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.

سهم ایران از اقتصاد دریا
ایران با وجود داشتن کیلومترها خط ساحلی در جنوب و شمال کشور و 
دسترسی به آب های آزاد، سهم زیادی از اقتصاد دریامحور ندارد و از این 
ظرفیت به جز در امر صادرات و واردات استفاده چندانی نمی کند؛ آن هم 
در شرایطی که کشور به راحتی می توانند مانند بسیاری از اقتصادهای 
بزرگ جهان همچون چین، آلمان، بلژیک و غیره درآمد بسیاری از این 

راه کسب و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
مرزهای طویل جغرافیایی با کشورهای منطقه ای ازجمله آسیای میانه، 
خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای بنادر ایران 
انبارش و  بالقوه سامانه  در تجارت منطقه ای فراهم می آورد و نقش 
توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقه ای و زیرمنطقه ای 
فراهم می کند، یکی از پتانسیل های مهم کشور می باشد که آنچنان 

که باید و شاید مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

ظرفیت بندری کشور در زمینه اقتصاد دریا
ظرفیت  تن،  ۲۰۹میلیون  حدود  کشور  تجاری  بنادر  اسمی  ظرفیت 
کانتینربری بنادر تجاری کشور معادل 4.۸میلیون )تی ای یو(، ظرفیت 
ناوگان نفتی کشور ۱۵میلیون تن و ظرفیت جابجایی مسافر دریایی 
نیز حدود ۱۸میلیون نفر می باشد؛ اما آمارها نشان می دهد که بخش 
این  دیگر  سوی  از  است.  خالی  همچنان  ظرفیت ها  این  از  مهمی 
ظرفیت ها باتوجه به اهمیت اقتصادی، امکان توسعه بسیار زیادی هم 
دارند. هم اکنون بیش از ۹۰درصد صادرات و واردات کشور از طریق 
بنادر کشور انجام می شود و ساالنه 4۰هزار فروند کشتی از تنگه هرمز 
عبور می کنند که ۱4هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما و نفتکش بوده و 
همچنین ساالنه ۱۱۰میلیون تن کاال در بنادر تجاری و ۱۳۵میلیون 

تن کاالی نفتی در بنادر نفتی کشور جابه جا می شود.

ارزش افزوده اقتصاد دریا در ایران و جهان
اندازه گیری ارزش اکوسیستم دریایی کاری سخت و پیچیده است، اما 
تالش های تحقیقاتی در این زمینه شتاب قابل توجهی در سال های 
خدمات  منافع  از  شده  زده  تخمین های  است.  گرفته  خود  به  اخیر 

اکوسیستم دریایی نشان می دهد که این منافع قابل توجه است. سهم 
اقتصاد دریای جهانی، در صنایع وابسته به دریا در تولیدات اقتصادی 
 ،OECD و اشتغال قابل توجه است. محاسبات بر مبنای پایگاه داده
براساس سال پایه ۲۰۱۰ )که مبنای سناریو تا سال ۲۰۳۰ نیز می باشد( 
نشان می دهد که سهم این صنایع، حدود ۱.۵تریلیون دالر و یا حدود 

۲.۵درصد ارزش افزوده ناخالص جهانی را شامل می شود. 
سهم برخی از صنایع دریایی به صورت زیر می باشد:
 نفت و گاز دریایی حدود یک سوم ارزش افزوده

 گردشگری دریایی و ساحلی ۲۶درصد
 بنادر ۱۳درصد

 تجهیزات دریایی ۱۱درصد
این در حالی است که کل سهم صنعت ماهی گیری )صنعتی( حدود 

۱درصد تخمین زده شده است.
و  مستقیم  خدمات  امر  در  اصلی  چالش  کارشناسان،  نظر  براساس 
کشورهای  در  دریایی  نقل  و  حمل  صنعت  تامین  زنجیره  پشتیبانی 
ساختن  رقابت پذیر  چگونگی  توسعه،  از  سطحی  هر  با  مختلف 
بنگاه ها و فعاالن صنعت حمل و نقل دریایی در مقیاس  موسسات، 
کشورها  اصوال  است.  رقابت پذیری  شرایط  حفظ  تضمین  و  جهانی 
در سطح  دانش خاص  نیازمند کسب  فنی،  قابلیت های  توسعه  برای 
تجمعی  یادگیری  فرآیند  یک  طریق  از  تجربه  و  مهارت  موسسات، 

هستند که این امری دشوار و زمان بر است.

کارآفرینی، مهم ترین محور اصلی 
رشد و توسعه اقتصاد دریایی

کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین محورهای اصلی رشد و توسعه 
اقتصاد دریایی به دالیل زیر دارای اهمیت است:

۱- عامل افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش سود و سرمایه 
سرمایه گذاران می شود.

۲- سبب ایجاد فرصت های تازه در بازار کار و راهکار موثری در ایجاد 
اشتغال مولد و پایدار در کشور است.

و  می شود  آنها  ماهیت  تحول  و  ارزش ها  دگرگونی  موجب   -۳
ارزش های تازه ای به وجود می آورد.

4- موجب آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می شود.
۵- محیط و شرایط الزم را برای تولید کاالها، محصوالت و بازاریابی 

آنها فراهم می سازد.
۶- کارآفرینی سبب پیدایش محصوالت، خدمات، روش ها، سیاست ها، 

افکار و راهکارهای نو برای حل مشکالت جامعه می شود.
7- عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی جامعه است.

اهمیت اقتصاد دریا محور برای جمهوری اسالمی ایران
کشور بزرگ ایران با در اختیار داشتن بیش از ۵هزار کیلومتر مرزهای 
قرار  بین المللی،  به آب های  آبی در شمال و جنوب، دسترسی آسان 
گرفتن در مجاورت غنی ترین مخازن نفت و گاز در عمق دریا، مالکیت 
جزایر متعدد در آب های جنوبی، دارا بودن ذخایر غنی آبزیان دریایی 
آبی  قلمرو  در  جهان  حیاتی  نقاط  راهبردی ترین  داشتن  اختیار  در  و 
است؛  بیشماری  مزیت های  و  ویژگی ها  دارای  خود،  حاکمیت  تحت 
این ویژگی ها موجب شده برنامه ریزی برای بهره گیری هر چه بیشتر 
و بهتر از این نعمت الهی فراهم و افق چشم انداز توسعه با نگاه به دریا 
روشن تر شود و مسیر دسترسی به هدف قدرتمندترین و ثروتمندترین 

کشور منطقه در کلیه ابعاد آسان تر و سریع تر طی شود.

دالیل لزوم توجه به کارآفرینی دریایی در ایران
شرایط داخلی ایران به گونه ای است که توجه به دریا را بیش از پیش الزامی 
می سازد. تراکم نسبی جمعیت در سراسر ایران، وضع نسبی یکسان و مطلوبی 
ندارد و این عالوه بر آنکه توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد، در 
کلیت جامعه کنونی ما نیز وضعی نابسامان را جلوه گر می سازد؛ رشد فزآینده 
تخریب محیط زیست و نابسامانی در بهره برداری از آب و خاک، به عالوه 
ناپایداری بهره مندی مطلوب از ریزش های جوی، بهره گیری هرچه بیشتر از 
دریا جهت تامین معیشت و تغذیه و اشتغال و حتی اسکان را الزام آور می سازد. 
این در حالی است که تنها حدود یک درصد از اشتغال و حدود یک درصد از 

تغذیه مردم ایران با استفاده از دریا است.
کیلومترمربع  هزاران  و  جنوب  و  شمال  در  ساحل  کیلومتر  هزاران 
آب های تحت حاکمیت کشور در طول سده های اخیر نقش و جایگاه 
موثری در رشد و توسعه کشور نداشته اند و بخش اعظمی از راهبردها، 
بخش های  آبادانی  به  معطوف  توسعه ای  برنامه های  و  سیاست ها 
مرکزی بوده و به مناطق ساحلی و دریاها کمتر پرداخته شده است. 
دسترسی  کردن  محدود  در  سعی  همواره  نیز  استعمارگر  قدرت های 
ملت ها و دولت ها به آب های آزاد، محصور کردن آنها در خشکی و 
ارتباط  به منظور عدم  از سواحل و دریاها  آنها  در نهایت دور کردن 

مستقیم و فعال با دنیای پیرامون داشته اند.
ساختاربندی ها  در  دگرگونی  و  جهانی  نوین  نظام های  شکل گیری  با 
و قواعد توسعه ملی کشورها، مزیت و فرصت بی نظیر دریا به عنوان 
سال های  طی  شد،  انگاشته  نادیده  توسعه  قابلیت  دارای  حوزه  یک 
دهه 4۰ تا ۶۰ شمسی از سویی به علت فقدان تجربه عملگرایانه در 
برنامه ریزی های توسعه و نیز به دلیل گسترده شدن سایه درآمدهای 
نفتی بر ساختار اقتصاد ملی، آمایش سرزمینی ایران در ناقص ترین و پر 
ایرادترین شکل خود ظهور و بروز یافت. در این میان عمده ترین سهم 
از نگاه توسعه به کالنشهرهایی با جمعیت روبه رشد و عمدتا مهاجر 
معطوف شد، کالنشهرهایی که هیچکدام لذت طلوع و غروب آفتاب 
ارغوانی دریا را تجربه نمی کردند. این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در 
کشورمان را رقم زد که عالوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه کلی 

اقتصاد، انبوه مزیت های نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارد.

ضرورت استفاده از راهبرد توسعه دریا محور
عالوه بر اهمیت اقتصادی دریاها و سواحل، بسیاری از تهدیدها نیز، از 
ناحیه  دریایی متوجه کشور است. اکنون توسعه نیافتگی و عدم حضور 

جدی ایران در دریاهای باز و اقیانوس ها سبب شده است که شناخت 
و بهره برداری کشورهای فرامنطقه ای از محیط های دریایی پیرامون 
ایران، به مراتب بیشتر از شناخت و بهره برداری مراکز دریایی کشور از 
این محیط ها باشد. در نهایت، به طور خالصه می توان گفت با وجود 
آنکه ایران اسالمی، کشوری دریایی محسوب می شود و در کنار سه 
اما  است،  گرفته  قرار  محور  خشکی  جهان  راهبردی  و  مهم  آبراهه 
اعتقاد  که  حالی  در  است؛  بّری  عمدتا  کشور،  توسعه  ای  برنامه های 
کارشناسان بر آن است که این برنامه ها باید بحری )دریا محور( باشد 

و یا آنکه حداقل موازن های منطقی بین خشکی و دریا برقرار باشد.
اقتصادی،  ابعاد مختلف  در  پیچیده  و رویکردی  دریایی، عرصه  امور 
سیاسی، اجتماعی، نظامی و...، در هر کشور ساحلی دارد؛ به طوریکه 

امور یاد شده، عمدتا به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود:
دسته اول، اموری است که به بهر ه برداری از دریا به عنوان یک منبع 
طبیعی مربوط می شود و بستگی زیادی نیز به کیفیت محیط طبیعی 
دریا دارد. ماهیگیری و توریسم و صنایع نفت و گاز، جزو دسته  اول 

محسوب می شوند. 
کار  به  ابزار  عنوان  به  را  دریا  که  می شود  اموری  شامل  دوم،  دسته 
می گیرند و مقوله های حمل و نقل کاال و مسافر، فعالیت های بندری 

و کشتی سازی را در بردارند. 
به  توجه  و  توسعه  مستلزم  حوزه،  این  توسعه  و  رشد  است،  طبیعی 
زیرساخت ها و یا صنایع پایین دستی است که ازجمله آنها می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
۱- فناوری دریایی، شامل طراحی، ساخت، نصب و تعمیر انواع شناورها، 

سازه های فراساحلی و ماشین آالت و تجهیزات و قراضه پردازی
۲- بنادر و عملیات بندری و دریایی )امور بندری، دریایی و دریانوردی(

۳- صید و صنایع وابسته
4- بهره برداری از منابع نفت و گاز دریایی

۵- حمل و نقل دریایی
۶- آموزش و تحقیقات

7- صنایع دفاعی دریایی
۸- توریسم و گردشگری دریایی

۹- قوانین، مقررات و استانداردها، اعم از مقررات حقوقی، رویه های 
قضایی، ایمنی و امنیت دریایی و حفاظت از محیط زیست

۱۰- بیمه دریایی و موسسات مالی و اعتباری
۱۱- سیاست های کلی نظام در مورد حمل و نقل تا سال ۱4۰4

۱۲- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش ها

اصول دستیابی به توسعه دریا محور
آنچه مسلم است واالترین و باالترین هدف در مفهوم و مقوله »توسعه 
دریا محور«، کسب اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی و داشتن حضوری 
قدرتمند در تمامی زمینه های دریایی در سطح منطقه و سپس در ابعاد 

جهانی است؛ که با توجه به اصول زیر تحقق خواهد یافت:
سطوح  در  کشور  برنامه ریزی های  و  سیاستگذاری ها  تمامی   -۱
گرفتن  نظر  در  با  می تواند  محلی  و  منطقه ای  ملی،  بین المللی، 
به  گردد،  تدوین  کشور  دریاهای  و  سواحل  مزیت های  و  ظرفیت ها 
و  رشد  جهت  توانمند ساز  عواملی  عنوان  به  مزایا  این  که  گونه ای 
توسعه پایدار کلیه مناطق کشور لحاظ گردند؛ به طوری که سهم قابل 
توجهی از درآمد ناخالص ملی از طریق فعالیت های مرتبط با سواحل 

و دریاهای کشور تامین گردد.
۲- الگوی توزیع و پخشایش جمعیت و پراکندگی آن در کشور می تواند 

بیشتر در مناطق مرکزی به سوی مناطق ساحلی گرایش  از تمرکز 
یافته و در نهایت به یک سازماندهی فضایی متناسب و مطلوب در کل 
کشور منجر شود. این امر مستلزم تعریف انواع فعالیت های اقتصادی 
در دریاها، سواحل و پسکرانه ها و فراهم نمودن شرایط و بسترهای 
محیطی الزم برای جذب جمعیت در شهرها و روستاهای بندری و 
ساحلی است، به گونه ای که مناطق کالنشهری را در سواحل و بنادر 
کشور همانند دیگر مناطق توسعه یافته دنیا ایجاد نماید و به موازات 
آن ضریب نفوذ و آسیب پذیری نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
این مناطق را از سوی قطب های بیگانه کاهش داده و باعث ارتقاء 

توان بازدارندگی و ضریب پایداری ملی کشور گردد.
ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  تاریخ  در طول  که  دریایی  اقتدار   -۳
مشترک غالب قدرت های سیاسی و اقتصادی بوده، به عنوان برآیندی 
از توانمندی و حضور قدرت های جهانی در تمامی زمینه های دریایی 
شامل علمی، صنعتی، تجاری و نظامی است که ایران براساس این 
دکترین و از مسیر توسعه دریا محور به این مهم دست یافته و به یکی 
از قدرت های تاثیرگذار در عرصه های بین المللی تبدیل خواهد گردید.

تردیدی نیست که سنگ بنای این اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی 
تنها با افزایش سطح هم اندیشی و تعامل میان فعاالن دریایی کشور 
و تکرار مفاهیم و اهداف مشترک این فعاالن و توجه مسئوالن کشور 

به امر توسعه دریا خواهد آمد.
آنچه مسلم است، تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهبرد درون زایی و 
برون گرایی، نیازمند رشد همگن و متناسب براساس تکیه بر شناخت و 
درک کاملی از مزیت های سرزمینی ایران است. در این میان »توسعه 
اقتصاد دریا محور« می تواند یکی از ارکان مهم این توسعه تلقی شود. 
واالترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار و کسب سهم بیشتری 
از اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه های دریایی 

در ابعاد جهانی است که این امر با کارآفرینی دریایی محقق می گردد.

اهداف بلندمدت با رویکرد توسعه دریا محور
جهت تحقق اقتصاد دریا محور با توجه به سند چشم انداز بیست ساله 

می توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:
سایر  با  تعامل  و  ارتباطی  دروازه های  عنوان  به  دریا  از  استفاده   -۱

کشورها در راستای توسعه همه جانبه  کشور و برون گرایی اقتصادی
از  مناطق ساحلی  اقتصادی-اجتماعی  پایدار  توسعه  زمینه  ایجاد   -۲

طریق بهره برداری های مناسب از ظرفیت های ساحلی
۳- حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی

4- تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل دریایی به عنوان یک 
ثروت ملی

در  رقابت  کاهش  و  ساحلی  منابع  و  فضا  از  بهینه  استفادهی   -۵
بهره برداری از این منابع میان کاربران

۶- ساماندهی جوامع انسانی و تاسیسات در مناطق ساحلی و حفظ 
ایمنی آنها در مقابل مخاطرات محیطی و امنیتی

7- توسعه ناوگان تجاری دریایی در سطح منطقه و جهان
دریامحور  توسعه  خصوص  در  موردنیاز  زیرساخت های  ساخت   -۸

)بنادر، خطوط ریلی، خطوط جادهای و...(
تغییر  زمینه  در  مختلف  سازمان های  و  نهادها  کردن  هماهنگ   -۹

نگرش از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریا پایه
۱۰- فرهنگ سازی در زمینه توجه به دریا و اقتصاد دریایی

۱۱- تحقق نیروی دریایی راهبردی به معنای واقعی کلمه به منظور 
تاثیرگذاری فعال در چانه زنی های سیاسی و اقتدار ملی

۱۲- گسترش سامانه های پدافندی و تقویت نیروهای نظامی در طول 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان با توجه به تهدیدات احتمالی

چشم انداز توسعه دریایی ایران
در کشور،  تدوین شده  برنامه  بلندمدت ترین  و  آنجا که مهم ترین  از 
برنامه بیست ساله است، در این قسمت، از آن برنامه استفاده می شود 
تا چشم انداز مناسبی برای توسعه دریایی کشور تدوین شود. براساس 

چشمانداز بیست ساله در افق۱4۰4 ایران کشوری است:
سطح  در  فناوری  و  علمی  اقتصادی،  اول  جایگاه  با  توسعه یافته 
با  الهام بخش در جهان اسالم و  منطقه با هویت اسالمی و انقالبی 
تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل... دست یافته به جایگاه اول 

اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای غربی.
با توجه به چشم انداز کشور و ویژگی های آن، چشم انداز توسعه دریایی 

کشور در افق ۱4۰4، به شرح زیر قابل تدوین خواهد بود.
و  علمی  اقتصادی،  حوزه  در  مهمی  مؤلفه های  دارای  دریایی،  امور 
ارتباط  منطقه،  در  اول  مقام  به  دستیابی  رو  این  از  است؛  فناوری 
تنگاتنگی با وضعیت چشم انداز توسعه دریایی کشور دارد و پیشرفت 
و  کشور  دریایی  اقتدار  تحقق  می کند.  طلب  را  حوزه  این  در  جدی 
دریا  در  توانمندی همه جانبه کشور  منطقه  در  اول  مقام  به  دستیابی 
جهت حضور موثر و برتر در تمامی فعالیت ها و بهره برداری حداکثری 
از منافع حاصل )اقتصادی، اجتماعی، نظامی و...( از طریق کارآفرینی، 

نوآوری، خالقیت و کشف و خلق فرصت ها را میطلبد.
همچون  راهبردهایی  می بایست  چشم انداز  سند  اهداف  به  توجه  با 
زیست محیطی  با ظرفیت های  اقتصادی سازگار  فعالیت های  توسعه 
زمینه  ایجاد  دریایی،  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  ساحلی،  مناطق 
احیای  و  حفاظت  ساحلی،  مناطق  ساماندهی  در  همگانی  مشارکت 
فرصت های  خلق  و  کشف  دریایی،  و  ساحلی  بوم های  زیست 
کارآفرینانه را در جهت دستیابی به اقتدار اقتصاد دریایی به کار گرفت.

امراللهی، استاد دانشکده 
علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان:

شرکت  های دانش بنیان در حوزه دریا، شالوده توسعه 
فناوری  های دریایی

دریا همواره در طول تاریخ عرصه ای تمدن ساز بوده است و کشورهایی که 
دسترسی به دریا و توان استفاده از آن را داشته  اند، توانسته  اند قدرت و نفوذ 
خود را در جهان توسعه دهند. کشور ایران نیز با قرارگیری در مجاورت 
خلیج  فارس، دریای عمان و دریای خزر از موهبتی بزرگ برخوردار است.

 نرگس امراللهی استاد حوزه دریا بیان کرد: وسعت خلیج  فارس اندکی 
کمتر از ۲4۰هزار کیلومترمربع بوده که سومین خلیج بزرگ جهان به 
با حدود ۹۰۰هزار کیلومترمربع  شمار می آید. همچنین دریای عمان 
مساحت، پیشروی اقیانوس هند در خشکی های آسیای جنوب غربی 
کیلومترمربع،  4۰۰هزار  حدود  مساحت  با  نیز  خزر  دریای  و  است. 
بزرگ ترین دریاچه جهان است. گفتنی است ایران با احتساب جزایر 
که  است  برخوردار  و ۸۰۰کیلومتر خط ساحلی  از ۵هزار  خلیج فارس 
4هزار و ۹۰۰کیلومتر آن در جنوب و مابقی در شمال قرار دارد و از 

این حیث از موقعیتی منحصربه فرد در منطقه برخوردار است.

فرصت ها و مزیت های کشور در حوزه دریا
امراللهی درخصوص فرصت ها و مزیت های کشور در حوزه دریا عنوان 
کرد: دریای خزر و خلیج فارس دارای ذخایر عظیم نفت و گاز بوده و 

دیدگاه کارشناسان در خصوص استفاده از ظرفیت اقتصاد دریا محور در کشور:

اقتصاد دریایم آرزوست
عمده کشورهای تولیدکننده نفت جهان در اطراف خلیج  فارس قرار 
دارند، به  نحوی  که این منطقه به  عنوان گلوگاه انرژی جهان شناخته 

می  شود.
در  گرفتن  قرار  کرد:  تصریح  هرمزگان  دانشگاه  هیات  علمی  عضو 
مسیر کریدور ترانزیتی شمال-جنوب دیگر مزیت برجسته ایران است 
که باعث برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای اروپایی، روسیه، آسیای 
میانه و قفقاز با جنوب و جنوب شرقی آسیا و نیز کشورهای خاور دور 
و اقیانوسیه می شود. همچنین ارتباط کشور افغانستان به آب های آزاد 

از طریق محور ترانزیتی شرق کشور برقرار می گردد.
وی در ادامه افزود: در حدود ۹۰درصد از صادرات و واردات ایران از 
از  نیز  نفتی  انجام می  گیرد و کل صادرات  طریق حمل ونقل دریایی 

طریق خلیج  فارس و تنگه هرمز صورت می  پذیرد.

ضرورت توجه به گردشگری دریایی
امراللهی با اشاره به صنعت گردشگری و توریسم ساحلی خاطرنشان 
کرد: در ارتباط با گردشگری دریایی و صنعت توریسم نیز با توجه به 
خط ساحلی طوالنی و مجاورت با آب های گرم، کشور ایران می  تواند 
از جاذبه  های گردشگری مطرح در سطح جهانی بوده و گردش مالی 

باالیی را به خود اختصاص دهد .
استاد دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان با بیان اینکه 
جوامع مرجانی و جنگل  های مانگرو به ترتیب دومین و سومین بیوم 
هرمزگان  استان  ساحلی  آب های  در  که  هستند  دنیا  زیستی  غنی 
وجود  به  می  توان  دریایی  محیط زیست  حوزه  در  گفت:  دارند،  قرار 
بسترهای  مانگرو،  جنگل  های  مرجانی،  آبسنگ  های  زیستگاه های 
علفی، زیستگاه های جلبکی، پهنه های گلی جزر و مدی، سواحل شنی 
و ماسه ای، کرانه های سنگی، مصب رودخانه های دائمی و ده  ها خور 

بزرگ و کوچک اشاره کرد.
وی تصریح کرد: الک پشت  های دریایی، پستانداران دریایی، پرندگان 
ماکرو  و  جلبک ها  میکرو  دریایی،  بی مهرگان  ماهی ها،  انواع  آبزی، 
در  شاخص  گیاهی  و  جانوری  گونه  های  از  دریایی  جلبک های 
خلیج فارس و دریای عمان هستند. تنوع اکوسیستم های آبی و وجود 
مطالعات  برای  را  الزم  پتانسیل  گیاهی  و  جانوری  متنوع  گونه  های 

زیست فن آوری در این منطقه فراهم آورده است.

اهمیت و ضرورت توسعه فناوری های دریایی
توسعه  مستلزم  دریا  از  بهره برداری  توسعه  اینکه  بیان  با  امراللهی 
فن آوری  های دریایی است، اظهار کرد: به  کارگیری علم و فن آوری، 
گوناگون  زمینه های  در  دریا  از  بهره برداری  کمی  توسعه  بر  عالوه 
باعث  و...،  گردشگری  نظامی،  پژوهشی،  اقتصادی،  ازجمله صنعتی، 
نیز  بهره برداری  هزینه  های  کاهش  نیز  و  استفاده  کیفیت  افزایش 

می  شود.
از یکسو  توسعه فن آوری  اضافه کرد:  ادامه  در  دریا  استاد حوزه  این 
نیازمند توسعه دانش و از سوی دیگر عامل تسریع توسعه علم و دانش 
در کشور است و در نتیجه سرمایه گذاری بر روی فن  آوری  های دریایی 
پیامدهای  که  می گردد  کشور  در  توجهی  قابل   علمی  جهش  باعث 

مثبت اقتصادی و اشتغالی را نیز به همراه دارد.

رشد شرکت های دانش بنیان 
در حوزه دریا عاملی موثر بر توسعه اقتصادی

شرکت  های  اینکه  بیان  با  هرمزگان  دانشگاه  هیات  علمی  عضو 
دانش بنیان موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که اهداف اقتصادی 
آنها از مسیر تحقیق، نوآوری، ابداع و اختراع در حوزه فن آوری های 
نتایج این فعالیت  های علمی  افزوده و تجاری سازی  با ارزش   برتر و 
و پژوهشی، تامین می  شود، خاطرنشان کرد: محصوالت شرکت  های 
دانش بنیان اطالعاتی کاربردی است که توسط افراد تحصیل کرده و 

باتجربه تولید می  شود.
بنیان  نیازمند  فن  آوری،  بر  مبتنی  اقتصاد  رشد  کرد:  اضافه  امراللهی 
علمی کارآمد و مولد در کشور است که وجود شرکت  های دانش بنیان 

پاسخی به این نیاز حیاتی است.
استاد دانشکده علوم و فنون دانشگاه هرمزگان درخصوص شرکت های 
در  دانش بنیان  شرکت  های  فعالیت  کرد:  عنوان  دریایی  دانش بنیان 
حوزه دریا به  منزله شالوده توسعه فناوری  های دریایی بوده و می  تواند 

دانش و اطالعات موردنیاز در این زمینه را تامین کند.
این شرکت  ها  توسعه  اینکه  بر  دیگر، عالوه  از سوی  داد:  ادامه  وی 
هیات   اعضای  پژوهشی،  موسسات  دانشگاه ها،  برای  درآمدزایی  به 
دانشگاهی منجر می  شود،  و سایر تحصیل کردگان  دانشگاه ها  علمی 
محصوالت آنها نیز، در صورت سیاستگذاری  ها و حمایت  های الزم، 
می  تواند باعث رونق فن آوری و اشتغال در سطح کشور گردد و از آنجا 
عرصه  ها  سایر  به  اندازه  دریایی  فن  آوری  های  زمینه  در  تاکنون  که 
سرمایه  گذاری فکری و اقتصادی صورت نگرفته است، این حوزه از 

پتانسیل باالیی برای کار و فعالیت و سرمایه  گذاری برخوردار است.
امراللهی تصریح کرد: همچنین با افزایش فارغ  التحصیالن رشته  های 
نیز  تحصیل کرده  انسانی  نیروی  اخیر،  سال  های  در  دریا  با  مرتبط 
مهیای به کارگیری است که این امر خود به رونق اقتصاد، صنعت و 

دانشگاه منجر می  شود.

نقشه راه فناوری های دریایی، عامل تعیین کننده 
اولویت ها و نیازهای حال و آینده 

تدوین  درخصوص  هرمزگان  دانشگاه  دریا  زیست  علوم  گروه  مدیر 
تعدد  و  تنوع  به  توجه  گفت:  با  دریایی کشور  فناوری های  راه  نقشه 
زمینه  های سرمایه گذاری در حوزه فن آوری دریا و رشد سریع دانش 
همچنین  کشور،  نیازهای  و  پتانسیل  ها  نیز  و  جهان،  در  فن  آوری  و 
محدودیت منابع، الزم است جهت  گیری و سیاست  گذاری مناسب در 
خصوص انتخاب مسیرهایی که بایستی سرمایه  های مدیریتی، انسانی 
صورت  این  غیر  در  گیرد.  صورت  بشوند،  آنها  به  معطوف  مالی  و 
فعالیت  های پراکنده و با جهت  گیری  های متفاوت موجب اتالف منابع 

شده و برآیندی روبه جلو نخواهند داشت.
پایان  در  هرمزگان  دانشگاه  دریایی  فنون  و  علوم  دانشکده  استاد 
تعیین  ضمن  کشور  دریایی  فناوری  های  راه  نقشه  کرد:  خاطرنشان 
چشم انداز بلندمدت، موجب شفاف شدن اولویت ها و نیازهای حال و 

آینده کشور در زمینه فن  آوری  های دریایی می شود.

وزیر راه و شهرسازی:
ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور

آزاد  دریاهای  به  ایران  دسترسی  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
گفت: قرار گرفتن در یک نقطه استراتژیک در جهان، همواره مورد 
توجه کشورهای منطقه و البته دنیا قرار دارد و به همین دلیل همواره 

باید به اقتصاد دریامحور توجه ویژه ای شود.
محمد اسالمی با اشاره به دسترسی ایران به دریاهای آزاد گفت: این 

موقعیت یکی از بزرگ ترین موهبت های الهی است.
جهان،  در  استراتژیک  نقطه  یک  در  گرفتن  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  دارد،  قرار  دنیا  البته  و  منطقه  کشورهای  توجه  مورد  همواره 
به همین دلیل همواره باید به اقتصاد دریامحور توجه ویژه ای شود و 

توسعه دریایی را به عنوان پیشران در دستورکار قرار دهد. 
وزیر راه و شهرسازی با ابراز تاسف از اینکه به رغم برخورداری از این 
ثروت آن طور که باید در حوزه دریا رشد نکرده ایم، گفت: با این وجود 
اما باید امروز خدا را شاکر باشیم که به این باور مشترک رسیده ایم که 
توسعه دریایی را در اولویت های جدی خود قرار دهیم و می دانیم برای 

تحقق توسعه ایران، این مهم ضرورت دارد.
برای  دریایی  ظرفیت های  ایجاد  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  اسالمی 
صنایع  در  هم  کشتی سازی،  صنایع  در  هم  ما  گفت:  دریایی  توسعه 
پشتیبان و هم در خدماتی که در دریا به وجود آید و به ویژه ایجاد 
شرکت های حمل و نقل ترکیبی که بتواند قدرت ایران را به جهان 
و  ترانزیت  موضوع  به  و  کنیم  بیشتری  تالش  باید  دهد،  نشان 

پاسخگویی آن در منطقه باید ظرفیت های مناسب را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه امروز کشورهای منطقه تاکید جدی در تکمیل 
در  فراوانی  تاکید  حاضر  حال  در  گفت:  دارند،  کریدورشمال- جنوب 
تکمیل کریدور شمال- جنوب وجود دارد. به همین دلیل ایران باید در 
ایجاد نقش پایدار خود برای ظرفیت سازی و پاسخگویی به این نیاز 

جدیت و اهتمام ویژه به خرج دهد.
اسالمی ادامه داد: در کریدور شمال- جنوب بنادر جنوبی ایران توسعه 
مورد  قفقاز  به  هند  اقیانوس  اتصال  دارند.  توجهی  قابل  و  مناسب 

مطالبه کشورهای پیرامون به ویژه هندوستان است.
وی با بیان اینکه عالقه مندی کشورهای پیرامون ازجمله هند و روسیه 
برای استفاده از کریدور شمال- جنوب خوشبختانه تبدیل به پروتکل 
شده است، گفت: به همین دلیل باید تالش کنیم تا ظرفیت سازی ها 
امروز در دستورکار داریم بحث شرکت ها و  یابد. چیزی که  افزایش 
ظرفیت هایی است که بتوانند تعهد ایران را در تکمیل کریدور شمال-

  جنوب نشان دهند.
طرح  در  که  لجستیکی  پارک های  منظور  همین  به  افزود:  اسالمی 
حمل و نقل پیش بینی شده، همچنین توسعه ریلی به منظور اتصال 
ایران به کشورهای همجوار ازجمله ظرفیت های مکملی هستند که 
شرکت های  بدون  که  کنند  ایفا  را  اقتصادی  توسعه  نقش  می توانند 

کارآمد محقق نمی شود. 
وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: از همه فعاالن اقتصادی تقاضا 
می کنیم برای تکمیل کریدور شمال- جنوب و ایجاد ظرفیت هایی که 
در توسعه موثر باشند اهتمام نشان دهند و با حمایتی که ما در وزارت 

راه و شهرسازی از آنها داریم این ظرفیت ها را شکل و توسعه دهند.

نتیجه گیری
موثری  نقش  مادر می تواند  از صنایع  یکی  عنوان  به  دریایی  صنایع 
در رشد و توسعه کشور داشته باشد. این حوزه برگیرنده طیف وسیعی 
گوناگون،  سازه های  تغییر  و  تعمیر  ساخت،  همچون  فعالیت هایی  از 
انواع  با  مرتبط  نیازمندی های  و  خدمات  تدارک  و  ابزار  همه  تهیه 
دریاداری،  دریانوردی،  ناوبری،  فراساحل،  سکوهای  شناور،  کشتی، 
سازمان ها،  می باشد.  صیادی  و  صید  و  بندری  خدمات  بندرداری، 
نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی متفاوتی که مرتبط با این صنعت 
می باشند، طیف وسیعی را شامل شده که ازجمله می توان به مراکز 
آموزشی دریایی، انجمن های صنفی و تخصصی دریایی، شرکت های 
خدمات فنی و مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاه های دریایی و 
واحدهای تولید تجهیزات و قطعات و سازه هایی دریایی و فراساحل، 
آزاد  مناطق  بندرها،  دریایی،  بازرسی  و  رده بندی  بنگاه های  شیالت، 
ارگان های  و  نهادها  سازمان ها،  دریایی،  اقتصادی  ویژه  مناطق  و 
دریایی، شرکت های  بازرگانی  و خدمات  ترابری  دولتی، شرکت های 
صنایع  نمود.  اشاره  ایران  دریایی  صنعتی  مراکز  و  دریایی  نفتی 
از صنایع می شود که هرکدام می توانند  دریایی شامل حوزه وسیعی 
پشتوانه و مهد توسعه علم و فناوری باشند همان طور که قابلیت ها و 
توانمندی های متفاوتی در صنایع دریایی موجود می باشد چالش ها و 
نقاط ضعفی در این صنعت وجود دارد که اشتغال زایی و کارآفرینی را 

با محدودیت هایی مواجه می سازد. 
دیر بازده بودن پروژه های دریایی به خصوص در زمینه ساخت سازه های 
دریایی و شناور ازجمله عواملی می باشد که اشتیاق کارآفرینان را جهت 
ورود به این حوزه کاهش می دهد. از طرفی سرمایه مورد نیاز در این 
حوزه نسبت به سایر حوزه های کارآفرینی بیشتر می باشد که نیازمند 
حمایت دولت و مشارکت ارگان های متفاوتی همچون بانک می باشد. 
عالوه بر سرمایه گذاری سنگین، تامین بخش اعظم نیازها و تجهیزات 
دریایی در قالب واردات شکل می گیرد که امکان رقابت شرکت های 
کارآفرین داخلی را با شرکت های بین المللی عمال غیرممکن می سازد. 
در بخش آموزش منابع درسی ارائه شده در موسسات آموزشی دریایی 
و دانشگاه ها بسیار قدیمی و فاقد سیالبس های مربوط به کارآفرینی 
می باشد که نیازمند گنجاندن دروس خالقیت و کارآفرینی در مقاطع 
متفاوت  بازارهای  معرفی  می باشد.  کارشناسی  خصوص  به  مختلف 
کار رشته های دریایی منجر به افزایش مهارت در شناسایی نیازهای 

مربوط به هر بازار می گردد. 
با  ارائه تسهیالت مالی  افراد خالق در رشته های دریایی و  شناسایی 
هدف عملی نمودن نتایج تحقیقات می تواند ورود کارآفرینان را در این 
سیاستگذاری های کالن  از طریق  امر  این  سازد.  تسهیل  نیز  بخش 
دولتی، توجه بخش آموزش به مباحث کارآفرینی در راستای تقویت 
و  علم  پارک های  و  رشد  مراکز  حمایت  و  دانشجویان  مهارت های 

فناوری از تحقیقات و پژوهش های دریایی امکان پذیر می باشد.



یادداشت

چابهار، منطقه ای منحصربه فرد 
جهت توسعه گردشگری دریایی

معرفی مجموعه گردشگری لیپار منطقه آزاد چابهار )بخش دوم(:

از  یکی  لیپار  گردشگری  مجموعه 
توسعه  برای  سرمایه گذاری  فرصت های 
بر  این مجموعه عالوه  است.  اقتصاد محلی 
بودن  دارا  با  گردشگری  و  تفریحی  کارکرد 
باعث  کالن،  و  خرد  سرمایه گذاری  23بسته 
اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در بخش 

گردشگری خواهد شد.
سرمایه  بسته های  ساز  و  ساخت  ضوابط 
به  نزدیک  آینده  در  که  مذکور  گذاری 
سرمایه گذاران و متقاضیان واگذار خواهد شد، 
تدوین  و  تهیه  مجموعه  این  مشاور  توسط 
و  طراحی  برای  شاخصه  مهم ترین  که  شده 
اجرا، حفظ هویت طبیعی و تخریب حداقلی 

مجموعه می باشد.
بهترین  دریا،  با  لیپار  مجموعه  همجواری 
فرصت برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش 

خصوصی را فراهم آورده است.
ایجاد و تکمیل زیرساخت ها یکی از مهم ترین 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  توسعه  حوزه های 
بشمار می آید؛ که در دولت تدبیر و امید این 
مسیر توسعه سرعت بسیار زیادی در مناطق 
آزاد کشور خصوصا منطقه آزاد چابهار به خود 

گرفته است.
اهمیت منطقه آزاد چابهار با توجه به معافیت 
به  متصل  نقطه  تنها  عنوان  به  تحریم ها  از 
ترانزیت  اقیانوسی و شاهراه حیاتی  آب های 
و  ویژه  جایگاه  از  بین المللی،  و  منطقه ای 
سازمان  رو  این  از  است؛  برخوردار  مهمی 
منطقه آزاد چابهار با اهتمام به سیاست های 
را  عظیمی  گام های  خود،  توسعه گرای 
زیرساخت های  تکمیل  و  ایجاد  مسیر  در 
ترانزیتی،  گردشگری،  تجاری،  صنعتی، 
بندرگاهی و فرهنگی در این منطقه برداشته 

است.
بی شک با عنایت به ظرفیت ها و پتانسیل های 
ذاتی منطقه آزاد چابهار و مزیت های رقابتی 
گذشته  3-2سال  طول  در  که  زیرساختی 
روشن  آینده ای  نویدبخش  است،  انجام شده 

در این منطقه محروم خواهد بود.
معرفی  اول  بخش  گذشته،  شماره  در 
به  نشریه  در  لیپار  گردشگری  مجموعه 
سایر  به  رو،  پیش  صفحه  در  و  رسید  چاپ 
قسمت های این مجموعه می پردازیم. همان 
منطقه  سازمان  شد،  گفته  پیشتر  که  گونه 
مسئولیت  به  عمل  راستای  در  چابهار  آزاد 
اجتماعی و همچنین رونق، توسعه و آبادانی 
منطقه به منظور توسعه منطقه ای و کشوری 
و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  هدف  با 
فعالیت های  اخیر  سال های  طی  خارجی 
نموده  آغاز  را  عمرانی و زیرساختی عظیمی 
است که مجموعه گردشگری لیپار به عنوان 
یکی از نمونه ها می باشد که به آن پرداخته 

شد.
عمرانی  و  زیرساختی  توسعه  قطور  پرونده 
سازمان منطقه آزاد چابهار به تازگی در نشریه 
اخبار آزاد مناطق گشوده شده است و بر حسب 
درخصوص  اطالع رسانی  و  رسانه ای  رسالت 
این  اقدامات  سایر  به  مرور  به  فعالیت ها، 
و جوان،  مدیریتی خوش فکر  با  پویا  سازمان 

می پردازیم.

بازار روز و پارکینگ طبقاتی لیپار
این سایت در پهنه شمال شرقی پروژه و در 
زمینی به مساحت 17000مترمربع قرار دارد.

ایده  پارکینگ،  فضای  و  روز  بازار  تلفیق  با 
این  است.  گرفته  شکل  کارکردها  اختالط 
جمعیت پذیری  پیش بینی  با  توجه  با  فضا 
می تواند  مداوم،  رویدادهای  تعریف  و  پارک 
زمینه سرمایه گذاری مناسبی را برای صاحبان 

سرمایه فراهم کند.

کلبه تجاری
این بلوک با مساحت زیربنای 2800مترمربع 
ورودی  گره  مهم ترین  در  نشانه  عنوان  به 
شاخص  بنایی  داشتن  به  ملزم  پارک 
در  خود  فروشگاهی  عملکرد  با  و  می باشد 
شهروندان  پارک،  در  حضور  انتهای  یا  ابتدا 
از  یادگاری  منزله  به  خرید  به  ترغیب  را 

خاطرات می کند.
اجناسی  فروش  مکان،  این  در  موثر  رویکرد 

است که در غالب سوغات می باشند.

باشگاه ورزشی روباز لیپار
به  توجه  با  فانوس،  هتل  سایت  شرق  در 
مناسب  زمین  شیب  وجود  و  خطی  ساختار 
تندرستی  ارتقاء  رویکرد  با  ورزشی  مجموعه 
و ورزش همگانی با عنوان محور سالمت در 
زمینی به مساحت 13515مترمربع دیده شده 
قشر  جذب  برای  محملی  می تواند  که  است 
پارک  محیط  در  سرزندگی  افزایش  و  جوان 

شود.
خدمات پشتیبان و تجاری های مرتبط نیز در 
را  آن  کارکردی  نظام  مجموعه  این  تکمیل 

تکمیل می کند.

مجموعه رستوران های ساحلی
این مجموعه با 3بلوک ساختمانی با مساحت 
هر قطعه 200مترمربع در قسمت شرقی پهنه 

ساحلی واقع شده است.
نزدیکی صفه  در  قرارگیری  با  مجموعه  این 
اقیانوس که یکی از ویژه ترین فضاهای پارک 
فرصت  بود،  خواهد  مراجعه کنندگان  برای 
مجموعه  یک  شکل گیری  برای  مناسبی 

خطی از رستوان ها را فراهم کرده است.

رستوران های بهار
با  غذایی  4مجموعه  ساحلی،  پهنه  میانه  در 
نام بهار که هر کدام به مساحت 150مترمربع 
است، قرار گرفته اند که هم کارکرد مذکور را 
دارد و هم قرارگاه رفتاری به حسای می آیند.

ایده، چهار منوی غذا  این  در صورت تحقق 
تا جنوب و شرق تا غرب در چهار  از شمال 
مجموعه توسعه خواهد یافت و در نهایت به 
چابهار  تام  ریشه  که  بهار  غذایی  مجموعه 

است، خواهد رسید.
ایده به جهت زمینه گرایی و نزدیکی به  این 
بوده  ارزش  واجد  محیط،  فرهنگی  محتوای 
و به جهت نوگرایی در ایده، می تواند جاذب 

نسیم توسعه و آبادانی بر پیکره 
سواحل طالیی مکران

چابهار6

سرمایه گذاران باشد.

مجموعه ورزشی-تفریحی نگاه
در مجاورت شرقی باغ مطبق به جهت وضع 
برای  مناسبی  موقعیت  زمین،  توپوگرافی 
خلیج  به  مناسب  دید  با  منظرگاه  یک  ایجاد 
برپایی  با  رفتاری  قرارگاه  ایجاد یک  چابهار، 
سازه چادری به منظور ایجاد سایه و مکانی 

برای بازی بیلیارد به وجود آمده است.
این محدوده در مجموع دارای 850مترمربع 

زیربنا می باشد.

رستوران دریا
این مجموعه در وضع موجود پروژه و در پهنه 

شهری قرار دارد. 
مساحت زمین تحت اشغال آن 2190مترمربع 
است و با برنامه بهسازی قرار است صرفا به 

ارائه غذاهای دریایی بپردازد.

منظرگاه )لم کده( لیپار
مرکز  در  تپه  این  استرانژیک  موقعیت 
منظرگاه  مناسب،  ارتفاعاتی  در  لیپار  پارک 
مسلط  و  خلیج  دیدن  جهت  منحصربه فردی 

به کل منظر پارک را فراهم نموده است.
جهت ایجاد آسایش اقلیمی، سازه های سبک 
چادری در نظر گرفته شده است که به هویت 
طبیعی تپه خللی وارد نشود و در ضمن منجر 

به قرارگاه اجتماعی مناسبی گردد.

مجموعه فرهنگی تجاری کوه-موزه 
چابهار

2490مترمربع  مساحت  به  مجموعه  این 
اصلی  فضای  بخش  دو  دارای  که  می باشد 
شامل محور اصلی ورودی، راسته بازار و چهار 
فرهنگی  محصوالت  فروش  تجاری  پهنه 
موسیقی  آالت  و  ساز  انواع  پوشاک،  شامل 
در  لیپار  نهایی  منظرگاه  و  محلی  خوراک  و 
از  یکی  با  مجموعه  اصلی  محور  منتهی الیه 
منحصربه فردترین زوایای دید به خلیج چابهار 
است. نظام ارتفاعی پروژه دارای ارتفاعی منفی 
و معماری مدفون در بستر با حفظ الیه رویی 

وضع موجود در نظر گرفته شده است.
تحلیل اقتصادی پروژه به بهره گیری از طرح 
تمایز  هنجار  به  تکیه  با  و  تجاری  راهبردی 
کشور  زیرمینی  بازار  راسته  اولین  عنوان  به 
و  داخلی  سرمایه های  جذب  زمینه  می تواند 

خارجی برای مشتریان ویژه باشد.
پیش بینی نرخ بازده داخلی در سال پنجم اجرای 
دارای  و  30درصد  تخمینی  صورت  به  پروژه 
رشد 20درصد تا پنج سال خواهد بود. با توجه 
با شرایط محیطی و نوع کالبد پیشنهادی، راهکار 
اقتصادی پیشنهادی بر تنوع بخشی محصوالت 
استوار بوده و سعی بر برگزاری بازار محصوالت 

فرهنگی به الگوی جشنواره ای خواهد شد.
و  دخل  فن  و  بستر  ویژه  توپوگرافی  وجود 
تصرف معماری محوطه در بستر، پیام آور احترام 
حداکثری به ارزش های منظرین بستر می باشد. 
همسازی محتوایی و زمینه گرا در ایده مفهومی 
انرژی خای  از مولفه های طبیعی و  استفاده  در 
تبیین  کوه-بازار  معماری  در  را  شونده  تجدید 
می نماید. ارتباط فیزیکی و بصری در منظر گاه 
انتهایی محور اصلی مجموعه، فضایی متباینی 
برای ایجاد احساس متفاوت بین یک معماری 
مدفون در خاک و یک سکوی در ارتباط بصری 

مستقیم با خلیج باعث می شود.

مجموعه ورزشی-فراغتی
 کلوپ کرانه

با توجه با مصاحبه ها و مشاهدات عینی و کیفیت 
قالب  در  آن  توسعه  طرح  ساحل،  بستر  ویژه 
تعریف مجموعه تفریحات آبی مانند قایقرانی، 
جت اسکی، غواصی و غیره مورد نظر می باشد.

در  شده  پیش بینی  کلی  فیزیکی  برنامه 
انواع  از  مجموعه ای  جانمایی  مفهومی  طرح 
آبی برای مخاطبین و  بازی های  ورزش ها و 

عالقه مندان به این زمینه می باشد.
مساحت  به  زمینی  در  مجموعه  این 
6400مترمربع  زیربنای  با  1600مترمربع 

احداث خواهد شد.
تحلیل اقتصادی پروژه با بهره گیری از طرح 
راهبردی تجاری با پارامتر اصلی درآمدزایی از 
طریق فروش ساعتی و یا پکیج های تفریحی 

در بخش درآمدزایی استوار است.
سوم  سال  در  داخلی  بازده  نرخ  پیش بینی 
اجرای پروژه به صورت تخمینی 45درصد و 

رشد 15درصد در پنج سال خواهد بود.
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اقتصاد دریا محور از محورهای اصلی توسعه و شکوفایی سواحل مکران است و از همین رو جذب 
گردشگر با توجه به وجود 300کیلومتر آب های آزاد در سیستان و بلوچستان و اقیانوسی بودن 

بندر چابهار می تواند در راستای تحقق اقتصاد دریامحور مورد توجه باشد.
جذاب ترین  از  یکی  می تواند  سواحل چابهار،  باالی  پتانسیل  به  عنایت  با  گردشگری  صنعت 
مکان های دنیا برای اثر در اقتصاد محلی و ملی باشد. همچنین اگر به شرق چابهار از جاده ساحلی 
حرکت کنیم می توان به سواحل بکر و سنگی برخورد نموده که همانند آن در جهان وجود ندارند 
که در در شرق منطقه چابهار کنار سواحل اقیانوس هند بیش از 32نقطه گردشگری و دیدنی 
وجود دارد که از 115کیلومتری ساحل شرقی 70کیلومتر سواحل صخره و مابقی سواحل ماسه و 

مرجانی هستند؛ این خود مزید بر علت جذب گردشگری فراوانی است. 
چابهار با شروع فصل مونسون در تیرماه یکی از شهرهای خنک کشور به حساب می آید که از 
تهران نیز خنک تر است و این خود ایجاد اشتغال و مزیت های اقتصادی فراوانی برای این منطقه 
ران محور توسعه و ترانزیت در منطقه شرق کشور است  به همراه دارد و با وجود اینکه، سواحل َمکٌّ
و براساس برنامه ریزی صورت گرفته برای آینده ای نزدیک چابهار در منطقه به قطب گردشگری 

دریایی کشور هدفگذاری شده است.
دنیا  اقتصاد  برای  باالیی  اهمیت  از  دریا  و  اقیانوس، خلیج  بودن  دارا  توجه  با  چابهار  منطقه 
برخوردار است که حتی این را در اقتصاد محلی نیز می توان مشاهده نمود، به عنوان مثال 
این  حاضر  حال  در  که  دارد  وجود  صیادی  12بندر  دشتیاری  و  کنارک  چابهار،  سواحل  در 
صیادی  بندرهای  از  گردشگر  هزاران  ساالنه  که  دارند  را  گردشگری  قابلیت  بندر  دوازده 
گواتر، کنارک و درک دیدن می کنند، تا جایی که در بندر گواتر در نقطه صفر مرزی ایران-

در  البته  اند.  آورده  روی  گردشگری   به  و  داده  تغییر  را  بیشتر صیادان شغل خود   پاکستان 
را  این حرفه  فعالین خودجوش گردشگری  آموزش های  اقدامات و  با  بومی  این زمینه مردم 
با سرمایه گذاری کالن همراه شود می تواند زندگی بومیان  شروع کرده اند که اگر این روند 

نماید. متحول  را  منطقه 
آنچه دیده می شود طبق برنامه ریزی های انجام شده، توسعه سواحل مکران به زودی انجام خواهد 
شد که از غرب آن که از روستای درک شروع می شود، اجرای طرح های مختلف گردشگری در 
روستاهای تنگ و گوردیم و ایجاد اقامتگاه های بین راهی در روستای کهیر مشاهد می گردد؛ که 
این خود نوید مثبت می باشد. آنچه نشان می دهد این است که سواحل کنارک یک ظرفیت عظیم 

در راستای ارزآوری و اشتغال و دارای مزیت های اقتصادی فراوان می باشد.
در حوزه پرورش میگو در روستای کالنی یک کار کامال صنعتی  با تکیه بر دانش صورت گرفته 
که اشتغال و مزایای اقتصادی این طرح در زندگی روزمره مردم روستاهای اطراف دیده می شود. 
اجرای طرح ها و پروژه های پرورش میگو،  باعث به کارگیری نیروهای بومی منطقه  برای اشتغال 

در این طرح شده است.
دریایی ظرفیتی  به بخش گردشگری  توجه  و  دریامحور  اقتصاد  از  بهره گیری  با  منطقه چابهار 
منحصربه فرد در کشور است. مطالعات طرح ساماندهی نوار ساحلی شرق و غرب چابهار باتوجه به 
وجود بیش از 200نقطقه گردشگری، با بهره گیری از ظرفیت های موجود دریا و توجه به بخش 
از آن نهایت بهره را برد که در منطقه این مطالعات  باید  گردشگری دریایی، مزیتی است که 

صورت نگرفته و باعث عقب ماندن از توسعه منطقه ای خواهد شد.
توسعه زیرساخت های سواحل در تمام جهان محور اصلی شکوفایی اقتصاد مناطقی هست که 
در کنار دریا قرار دارند، چابهار نیز تا حدودی به این برنامه نزدیک است اما باید تالش نمود تا 
با این ظرفیت ها که در کنار اقیانوس هند وجود دارند، نهایت بهره برداری را نمود، چراکه تنها 
جامعه محلی نمی تواند کاری پیش ببرد و باید با برنامه ریزی توسعه زیرساخت های گردشگری 
در نوار ساحلی منطقه و فراهم شدن بستر الزم جهت سرمایه گذاری آسان، شرایط را برای جذب 

گردشگران مهیا نمود.
کنند  باید تالش  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  با حمایت های  چابهار  در  فعالین گردشگری  همه 
شرکت های  و  دانشگاه ها  زمینه  این  در  برسد؛  خود  واقعی  و  اصلی  جایگاه  به  منطقه  این  تا 
موثر  دریایی  گردشگری  و  دریامحور  اقتصاد  تقویت  حوزه  در  می توانند  دانش بنیان  و  فناوری 
باشند. دانشگاه ها در راستای طرح توسعه سیستان و بلوچستان خصوصا سواحل مکران می توانند 
با فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانشجویان بومی، زمینه جذب پس از پایان تحصیالت را 
نیز فراهم نمایند، که این خود باعث شکوفایی گردشگری محلی با توجه به شناخت مردم بومی 

از منطقه خواهد بود.
چابهار شهری هست که در شرق آن منطقه دشتیاری و غرب آن شهرستان کنارک قرار دارد که  
بخواهیم به ظرفیت های دریا اشاره کنیم، می توان از صخره وحشت در 5کیلومتری شرق شهر 
چابهار نام برد، در صورتی که مطالعه دقیقی در آنجا صورت گیرد، می توان با ایجاد زیرساخت 

مناسب با کمترین تغییر در طبیعت بکر، اقتصاد بومی را دگرگون ساخت.
روستای رمین نیز ظرفیت فراوانی جهت توسعه دارد که یکی از روستاهای خاورمیانه است که 
موج سورای در آن چند سالی است رواج پیدا نموده که در صورت توجه ویژه در کنار توسعه، این 

ورزش می تواند در تابستان هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به منطقه سرازیر کند.
دریاچه صورتی در 15کیلومتری شهر چابهار کنار ساحل اقیانوس هند بستر مناسب برای اجرای 
زیرساخت های مناسب موجب  و  بستر  ایجاد  با  زیرساخت ها  می باشد، که  و  پروژه های عمرانی 
جذب گردشگر خواهد شد، به طور مثال دریاچه صورتی هلیر در کشور استرالیا نمونه بارز و الگوی 
مناسبی برای توسعه لیپار وکیژدپ می باشد. البته برتری لیپار این است که دسترسی به آن آسان 

بوده و سرمایه گذران و گردشگران با امنیت بیشتر به آن نگاه  می کنند.
سازمان  و وجود  ترانزیتی  فعالیت  بودن،  اقیانوسی  مزیت  با  ران  َمکُّ توسعه سواحل  برنامه ریزی 
منطقه آزاد چابهار با نقش حمایتی و توسعه ای که اکنون در حال ایفا است با محوریت دریا و 
ارتقاء توان بازدارندگی، یکی از جذاب ترین مقصدهای گردشگری می باشد که هر ساله بیش یک 

میلیون نفر گردشگر از سواحل چابهار دیدن می کنند.
چشم  انداز گردشگری آینده چابهار در جنوب شرق کشور امیدوار کننده است؛ درک اهمیت دریا 
سرمایه گذاران  توسط  چابهار  آزاد  منطقه  در سطح   سرمایه گذاری  در  مشارکت  تقاضای  نیز  و 
ران به  چشم می  خورد که در صورت توجه و اجرایی شدن مطالعات  خوش بین در قلب سواحل َمکُّ

و پروژه ها می توان به توسعه صنعت دریامحور به ویژه در بعد گردشگری امیدوار بود.
براي رونق بنادرهای کوچک صیادی در سواحل چابهار نباید منتظر توسعه بود، به عنوان مثال 
مثال اگر به گواتر توجه نماییم بدون دخالت سرمایه های کالن، گردشگری بندر کوچک گواتر 

دگرگون شده است، چراکه این روستا از موهبت دریا و جنگل های حرا بهره مند است. 
برای توسعه اقتصاد دریامحور در منطقه سواحل مکران، می توان با عنایت به فعالیت بومیان 
منطقه دو گزینه را در نظر گرفت، ابتدا اینکه اقتصاد را بر پایه صیادی ادامه دهیم و همچنین 
فعالیت در بخش گردشگری؛ ناگفته نماند بندری همچون بریس، هر دو قابلیت را دارا می باشد 
هم گردشگری و هم صیادی که مکمل هم هستند؛ البته تجهیز و برنامه ریزي مناسب جهت 
موثر  نیز  گردشگری  جذب  افزایش  راستاي  در  صیادی  کوچک  بندرهاي  به  بخشیدن  رونق 

است.
معیشت  بخشي  رونق  جهت  در  تاثیرگذار  گامي  مکران  سواحل  در  دریایی  گردشگری  توسعه 
ساحل نشینان است. همچنین بنادر سیستان و بلوچستان در ترابری مسافری دریایی سهم ناچیزی 

دارند که یکی از بزرگترین ضعف ها در قسمت صنعت گردشگر دریایی می باشد.
ران  از نظر جذب گردشگر اهمیت زیادی دارند، زیرا با وجود دسترسی به  حوزه دریایی نواحی َمکُّ

آب های آزاد اقیانوس هند و موقعیت جغرافیایی عالی، در چهارراه جهانی قرار دارد.
که  است  این  بین المللی  برنامه  و  می رود  پیش  جهانی  مطالعات  طبق  برنامه ریزی  امروزه 
چابهار  منطقه  منظور  همین  به  می شود؛  تلقی  نفت  برای  جایگزین   مناسب ترین  گردشگری، 

ظرفیت مناسبی برای این امر دارد.

انور میهن دوست



اخبار منطقه آزاد اروند

تایید صورت های مالی 
سال 97 سازمان 

منطقه آزاد اروند در 
کارگروه تخصصی

نشست کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با موضوع مجمع عمومی 

سالیانه منطقه آزاد ارونددر تهران برگزار شد.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  تخصصی  کارگروه 
ویژه اقتصادی )مجمع عمومی سالیانه منطقه 
علیرضا جعفری هرندی  با حضور  اروند(  آزاد 
معاون توسعه مدیریت، محمدرضا عبدالرحیمی 
مدیر  شاهکوهی  شعبان  برنامه ریزی،  معاون 
دبیرخانه  داخلی  حسابرسی  و  مجامع  امور 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

اروند و اعضاء کارگروه تخصصی برگزار شد. 
مالی  سال  مالی  نشست صورت های  این  در 
منتهی به 30اسفندماه سال 97سازمان منطقه 

آزاد اروند مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
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با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید 
العالی(،  )مدظله  انقالب  معظم  رهبر  توسط 
یکی از ارگان های موفق در کمک به عرصه 
تولید، سازمان آموزش فنی و حرفه ای است. 

رئیس  سخنان  بر  تاکید  با  میان  این  در 
مقوله  بر  تمرکز  بر  مبنی  جمهوری 
باید  افراد؛  بهره وری  ارتقای  و  مهارت یابی 
کوشید تا با ایجاد تناسب میان نظام آموزشی 
رسیدن  مسیر  در  را  جامعه  کار،  بازار  نیاز  و 
و  کرد  هدایت  توسعه ای  و  کالن  اهداف  به 
فرهنگ  ترویج  با  جز  نمی شود  محقق  این 

مهارت آموزی...
اقتصاددانان  و  سیاستگذاران  دیگر،  سوی  از 
معتقدند که رشد و توسعه اقتصادی به ایجاد 
این  در  که  است  وابسته  اشتغال  توسعه  و 
بسیار  نقش  کارآفرینی  و  میان مهارت آموزی 
برجسته ای در این بین دارد. با مهارت آموزی 
می توان به ارتقای سطح اقتصادی خانواده ها، 
گسترش  و  خودباوری  روحیه  ایجاد 
آموزش های مهارتی و تخصصی کمک کرد. 
کاهش  ناپایدار،  و  کاذب  شغل های  کاهش 
مناسب  دسترسی  و  اجتماعی  آسیب های 
دستاوردهای  ازجمله  اجتماعی  خدمات  به 
شمار  به  آموزشی  نظام  در  مهارت ورزی 

می رود.
فناوری و داشتن مهارت از عوامل اصلی رشد 
اقتصادی است، در واقع مراکز فنی حرفه ای 
زمینه ساز اشتغال هستند و داشتن مهارت، پلی 
آزاد  منطقه  در  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  برای 

اروند بشمار می آید.

بسته مهارت آموزشی، بازوهای 
حل مشکالت اشتغال در 

منطقه آزاد اروند
شهرستان  کرد:  اظهار  عمیر  کعب  فاضل 
آبادان 6مرکز ثابت دولتی آموزش مهارت های 
فنی و حرفه ای دارد که 4مرکز تخصصی ویژه 
خواهران  ویژه  تخصصی  2مرکز  و  برادران 

است.
رونق  نام  به  را  سال  فرزانه  و  معظم  رهبر 
ارتباط  تولید  رونق  و  کردند  نامگذاری  تولید 
مستقیمی با بخش مهارت آموزی و داشتن و 
از وظایف  نیروی ماهر است که یکی  تامین 
است؛  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  ذاتی 
حل  بازوهای  از  یکی  آموزشی  مهارت  بسته 
مشکالت اشتغال در منطقه منطقه آزاد اروند 

است.

تخصص و مهارت، عامل محرکه 
توسعه اقتصادی هر کشور

و حرفه ای  فنی  مهارت  آموزش  مرکز  رئیس 
آبادان گفت: تخصص و مهارت در واقع عامل 
محرکه توسعه اقتصادی هر کشور و منطقه و 
باید  است؛  متخصص  و  ماهر  نیروی  داشتن 
دهیم.  گسترش  را  مهارت آموزی  فرهنگ 
شد،  خواهد  مولد  اشتغال  به  منجر  مهارت 
را  مهارت آموزی  و  پایدار  اشتغال  عبارتی  به 
به درصد  نیروی ماهر و متخصص  تربیت  با 

مطلوبی می توان رساند.

پیگیری استقرار نظام صالحیت 
حرفه ای در منطقه آزاد اروند

نظام صالحیت  استقرار  موضوع  افزود :  وی 
که  است  دغدغه هایی  از  یکی  حرفه ای 
پیگیر  اروند  آزاد  منطقه  در  بار  اولین  برای 
نظام  استقرار  شود.  اجرایی  تا  هستیم  آن 
از  پایلوت  عنوان  به  حرفه ای  صالحیت 
به  می شود،  شروع  صنعتی  شهرک های 
مهارت  لحاظ  از  را  شخص  که  طوری 
ارائه  با  تا  می کنیم  پایش  نیازسنجی  و 
الزم  آموزش های  و  مشاوره  برنامه، 
در  نیاز  مورد  و  خاص  مهارت  گواهینامه 
شکلی  به  گردد؛  صادر  صنعتی  شهرک های 
از  استفاده  به  ملزم  که شهرک های صنعتی 
نیروی کار ماهر و فنی خواهند شد. استقرار 
صورت  این  به  حرفه ای  صالحیت  نظام 
نسبت  صنعتی  شهرک های  در  که  است 
که  شرکت ها  متخصص  نیروهای  تعداد  به 
تاسیس شده و یا در حال تاسیس وگسترش 
بعد  تا  می گیرد  صورت  سنجی  نیاز  است، 
شود  انجام  برنامه ریزی  یک  نیازسنجی  از 
چه  با  نفرات  تعداد  چه  شود  مشخص  و 
تخصص هایی نیاز است. مرحله بعد آموزش 
تخصص ها  براساس  آموزش ها  می باشد، 

گرفته  آزمون  آن  از  بعد  می شود،  داده 
می شود و گواهینامه صادر می گردد.

 
اعزام نیروی کار ماهر 

به خارج از کشور
در  سرمایه گذاري  به  اشاره  با  عمیر  کعب 
بخش نفت، صنعت و نیروگاه در کشور عراق 
ماهر  کار  نیروي  نیازمند  عراق  کشور  افزود: 
مانند  تخصصي  رشته هاي  در  ایران  فني  و 
جوشکاري، پایپینگ )لوله گذاري(، برشکاري، 
و  دقیق  ابزار  صنعتي،  برق  فني،  بازرس 
کشور  این  در  اشتغال  براي  مخرب  تیزهاي 

است. 
وي افزود: در سال 97 درخواست هاي مختلفي 
عراق،  ازجمله  همسایه  کشورهاي  سوي  از 
ماهر  نیروي کار  تامین  براي  کویت و عمان 
برشکاري،  پایپینگ ،  جوشکاري،  زمینه  در 
و  دقیق  ابزار  صنعتي،  برق  فني،  بازرس 
تیزهاي مخرب داشتیم و 400نفر نیروي کار 

ماهر به کشور عراق اعزام شد. 
رئیس مرکز آموزش فني و حرفه اي آبادان با 
بیان اینکه اعزام نیروي کار باید روال اداري و 
سازمان را طي کنند، بیان کرد: اعزام نیروي 
سازماني  و  قانوني  صورت  به  باید  ماهر  کار 
به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  و  شود  انجام 
با  مي تواند  آزاد  منطقه  این  متولي  عنوان 
نهادهاي  و  بصره  استاندار  با  ارتباط  برقراري 
زمینه  عراق،  کشور  در  اشتغال  با  مرتبط 
در  را  عراق  کشور  ماهر  کار  نیروي  آموزش 
این منطقه فراهم کرده و در رونق اقتصادي 

این منطقه موثر باشد.
و  فني  آموزش  تقاضاي  افزایش  عمیر  کعب 
عراق،  اتباع  همچون  خارجي  اتباع  حرفه اي 
را  آبادان  آموزشي  مراکز  در  عمان  و  کویت 
که  آنجا  از  گفت:  و  دانست  مناسب  فرصتي 
و  فني  آموزش  سازمان  براي  قانوني  راهکار 
از  لذا  نشده،  تعریف  زمینه  این  در  حرفه اي 
منطقه آزاد اروند انتظار مي رود در این زمینه 

وارد عمل شود.

ارزآوری حاصل از اعزام نیروي کار 
ماهر به کشورهای همسایه

آبادان  جوش  تخصصي  آموزش  مرکز  وي 
فني  آموزش  مراکز  مجهزترین  از  یکي  را 
عنوان  و  کرد  معرفي  خوزستان  حرفه اي  و 
نیروي  دستمزد  پرداخت  به  توجه  با  نمود: 
کار در عراق با دالر، لذا فراهم کردن زمینه 
باعث  نیروي کار ماهر به کشور عراق  اعزام 
ارزآوري به کشور شده، اما اجراي آن مستلزم 
هماهنگي براي اعزام نیروي کار به خارج از 
کشور به صورت قانوني است تا همه بتوانند از 

این قانون استفاده کنند 
زیادي  افراد  هم اکنون  گفت:  عمیر  کعب 
کار  براي  عراق  کشور  به  اعزام  متقاضي 
اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  و  هستند 
خارجي  کشور هاي  با  مذاکره  پیش  چندي 
براي اعزام نیروي کار ماهر و با تایید مشترک 
با مراکز فني و  مراکز فني و حرفه اي کشور 
حرفه اي کشور هاي خارجي داشته است و این 
تا  تقویت خواهد شد  در طول سال 98  مسیر 
نیروي کار ماهر ایران به کشور هاي متقاضي 

اعزام شوند. 

توافق نامه جهت مهارت آموزی 
رایگان اروند نشینان

6مرکز  بر  عالوه  آبادان  در  افزود:  وی 
آزاد  33آموزشگاه  حرفه ای،  و  فنی  ثابت 
مهارت آموزی  وابسته به مرکز فنی و حرفه ای 
توافق نامه  سال 97  در  دارد.  وجود  شهرستان 
اروند درخصوص  آزاد  بسیار خوبی در منطقه 
این  امضاء  با  شد؛  منعقد  مهارت آموزی 
جهت  اعتبار  ریال  1200میلیارد  توافق نامه، 
درآموزشگاه های  اروندنشینان  مهارت آموزی 
منطقه  حرفه ای  فنی  مراکز  به   وابسته  آزاد 

گفت و گو با رئیس مرکز آموزش مهارت فنی و حرفه ای آبادان:

پرداخت می کند  اروند  آزاد  منطقه  را سازمان 
و در حال نیز در حال اجرایی شدن است . از 
تاسیس  آزاد،  مناطق  وظایف  از  یکی  سوی 
در  حرفه ای  و  فنی  و  مهارت آموزی  مراکز 
در  مراکز  این  گذشته  در  که  است  منطقه 
منطقه تاسیس شده بود، لذا با توجه به اینکه 
یکی از مشکالت مراکز فنی و حرفه ای آبادان 
به  نسبت  که  است  تجهیزاتشان  خرمشهر  و 
زیادی  فاصله  مدرن  تکنولوژی  و  صنعت 
خوبی  بسیار  توافقات  سال 97  اواخر  در  دارد. 
صورت گرفت که به جای تاسیس مراکز فنی 
ریال  16میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  حرفه ای،  و 
فنی  مراکز  تجهیزات  کردن  روز  به  برای 
حرفه ای ثابت آبادان و خرمشهر اعطا شود و 
قرار است که با تمهیدات الزم این اعتبار در 
سال 98 دو برابر شود. مهارت با آموزش بسیار 
در  منطقه  نیاز  به  توجه  با  لذا  است،  متفاوت 
صدد تاسیس شورای مهارت آموزی در منطقه 

آزاد اروند هستیم. 

مهارت آموزی در راستای آموزش 
قشر آسیب پذیر

رئیس مرکز فنی حرفه ای آبادان در پاسخ به 
این سوال که مرکز فنی و حرفه ای آبادان چه 
دوره های مهارت آموزی در راستای آموزش به 
است،  گرفته  نظر  در  جامعه  آسیب پذیر  قشر 
از دغدغه های  این موضوع یکی  اظهار کرد: 
و  امداد  کمیته  مددجویان  بحث  در  بنده 
دلیلی دچار  به هر  یا کسانی که  و  بهزیستی 
اعتیاد می شوند و مجدد ترک اعتیاد می کنند، 
از مشکالت اساسی که دارند  است که یکی 

بحث اشتغال می باشد.

افتتاح مرکز مهارت آموزی در مرکز 
ترک اعتیاد

کعب عمیر اظهار کرد: وظیفه آموزش فنی و 
حرفه ای ایجاد اشتغال نیست ولی به صورت 
و  رفتیم  اعتیاد  ترک  مرکز  یک  به  مستقیم 
که  شد  این  به  منجر  گرفته  جلسات صورت 
یک مرکز آموزش مهارت به صورت پایلوت 
در این مرکز ترک اعتیاد تاسیس گردد و آنجا 
اشتغال  به  منجر  که  شود  داده  آموزش های 
در  مردادماه  در  مرکز  این  و  شود  قشر  این 
تا  شد  خواهد  افتتاح  مهارت  ملی  هفته 
شخص آسیب دیده و بیمار بعد از ترک بتواند 
مهارت کسب کنند و از آن امرار معاش کند. 
که  هستند  زندان  مددجویاین  گروه   دومین 
تصمیماتی اتخاذ شده تا مهارت های آموزشی 
از  پس  و شخص  شود  انجام  زندان  خود  در 
مهارت  با کسب  بتواند  دوره محکومیت  طی 

مسیر زندگی خود را تغییر دهد . 

مهارت آموزی ویژه مددجویان کمیته 
امداد، بهزیستی و روستاییان

برای  مهارت آموزی  طرح های  افزود:  وی 
مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و روستایان 
در رشته های کشاورزی، آبزی پروری، صنایع 
نظر  در  خانگی  مشاغل  رشته های  و  دستی 
گرفته شده تا در همان محل روستا آموزش 
داده شود تا با برگزاری این دوره  ها در روستاها 
یک خانم بتواند در خانه خود آن کار مهارت را 
انجام دهد و از فروش یک امرارمعاش نماید، 
اتاق  مانند  بخش هایی  که  است  نیاز  ولی 
منسجم  برنامه های  با  اصناف  اتاق  بازرگانی، 
افراد دغدغه فروش  این  تا  باشند  در کنار ما 
نداشته باشند در واقع چیزی که وظیفه ذاتی 
سایر  همکاری  با  ولی  است،  آموزش  ماست 
توسعه  اشتغال،  بحث  در  می توان  مسئولین 
و تولید و صنایع دستی در بحث گردشگری 

گام های خوبی برداشت. 

ضرورت مهارت آموزی سربازان 
نیروهای مسلح

در  که  دیگر  گروه  کرد:  بیان  عمیر  کعب 

آنها  با  مهارت آموزی  جهت  تفاهم نامه 
مسلح  نیروهای  سربازان  کرده ایم،  منعقد 
و  ضرورت  دوره  اتمام  از  بعد  که  هستند 
اصلی  اشتغال که دغدغه  در بحث  سربازی 
شود  داده  آموزش  مهارت های  است،  آنها 
به  و  می شود  اشتغال  به  منجر  سریع  که 
مهارت ها  خدمت  حمل  در  این  موجب 

آموزش داده می شود. 

مهارت آموزی کودکان کار
بحث  در  که  موضوع  این  به  پاسخ  در  وی 
و  فنی  مراکز  کار  کودکان  ساماندهی 
چه  اروند  آزاد  منطقه  در  موجود  حرفه ای 
امکان  حد  تا  گفت:  داده اند،  انجام  اقداماتی 
و  آموزش  به  تا  گیرد  صورت  اقداماتی  باید 
عالقه  که  کسانی  ولی  برگردند،  پرورش 
برنامه ریزی  و  مشاوره  با  ندارند،  درس  به 
کودکان  این  ساماندهی  برای  راه  بهترین 
مهارتی  بحث  در  تا  است  مهارت آموزی 
یک  دارای  بتوانند  آینده  در  و  شوند  توانمند 

شغل پایدار و مناسب باشند.
رشته های  آبادان  شهرستان  در  گفت:  وی 
مهارت آموزی ویژه برادران که در مرکز خلج 
فارس آموزش داده می شود، شامل رشته های 
تراشکاری  درجه 1و2،  ساختمان  نقاشی 
درجه 1و2، تعمیر موتور دریایی دیزلی، موتور 
خودرو،  بنزینی  موتورهای  قایق ،  و  بنزینی 
تجاری،  صنعتی،  لوازم  تعمیر  صنعتی،  برق 
آجرچینی،  آرموتوربندی،  خانگی،  لوازم  تعمیر 

بتن بندی، مبانی رباتیک می باشد.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای آبادان اظهار کرد: 
حرفه ای  و  فنی  جوش  تخصصی  مرکز  در 
صنعتی  و  خانگی  لوله کشی  انواع  نیز  آبادان 
نقشه کشی ساختمان، برق ساختمان، آموزش 
رشته های  تخصصی،  مرکز  در  می شود.  داده 
نظیر انواع فرآیندهای جوش بالغ بر 30حرفه 
داده  آموزش  جوشکاری  بحث  با  مرتبط 
بازرسی جوش که همان  می شود و 10رشته 

تست های غیرمخرب است.
خواهران  مرکز  در  کرد:  بیان  وی 
عکاسی،  فیلم برداری،  تخصص  رشته های 
ساخت  همراه،  تلفن  تعمیر  کیف دوزی، 
روی  نقاشی  تزئینی،  پارچه سازی  گل،  تاج 
)نقاشی  ویترای  خیاطی،  پارچه،  و  چوب 
در  و  می شود  داد  آموزش  شیشه(  روی 
مرکز  نظارت  تحت  آزاد  آموزشگاه های 
آبادان رشته های کامپیوتر،  فنی و حرفه ای 
عکاسی،  مردانه،  و  زنانه  پیرایش  و  آرایش 
داد  آموزش  پداگوژی  حسابداری،  خیاطی، 

می شود.
 

4هزار کارآموز در مراکز فنی و 
حرفه ای آبادان وجود دارد

کارآموز،  4هزار  از  گفت:  عمیر  کعب 
هستند،  خانم  40درصد  و  آقا  60درصد 
وجود  عدم  اساسی،  مشکالت  از  یکی  ولی 
پایش  برای  و  دقیق  جامع  سامانه  یک 
طی  از  پس  نفرات  است؛  مهارت آموزان 
دوره آموزش در صورتی که منجر به قبولی 
در آزمون کتبی و عملی شوند و گواهینامه 
برایشان صادر گردد، باید پایش و رهگیری 
کارآموزان  این  از  درصد  چند  که  کنیم 
در چه تخصص هایی،  و  پیدا کردند  اشتغال 
ادارات و  اشتغال وظیفه  همچنین در بخش 
کند.  حمایت  و  بیایند  که  است  سازمان ها 
جامع،  سامانه  این  از  استفاده  با  همچنین 
سازمان هایی  به  متخصص  نیروی  تعدادی 
که نیاز به نیروی کار دارند، هدایت می شود 
درصد  چند  که  دانست  خواهیم  واقع  در  و 
مشخصاتی  چه  و  تحصیالت  چه  با  و  نیرو 

جذب کار شده اند. 

لزوم ایجاد سامانه پایش مهارت 
در منطقه آزاد اروند

عنوان  آبادان  حرفه ای  و  فنی  مرکز  رئیس 
مراکز  در  پیگیری  طریق  از  که  آمار  کرد: 
نزدیک  گرفته،  صورت  حرفه ای  و  فنی 
به  مشغول  مهارت آموزان  از  40درصد  به 
دقیق  رقم  مطمئنا  رقم  این  که  هستند  کار 
دلیل  به  نیروها  این  از  بسیاری  زیرا  نیست، 
کار  حال  در  هم  اگر  اجتماعی  وضعیت 
ندارند؛  رسمی  و  پایدار  کار  معموال  باشند، 
مهارت  پایش  جامع  سامانه  ایجاد  لزوم  لذا 
دیگر،  سوی  از  است.  اهمیت  حائز  بسیار 
دانشگاهی  تحصیل کرده های  از  قسمتی 
طریق  از  که  هستند  ما  مهارت آموزان  از 
دانشگاه معرفی می شوند، لذا در یک سامانه 
به  نسبت  را  گروه ها  این  می توان  جامع 

تخصص هایی که دارند، تفکیک نمود.

نقش بی بدیل مهارت آموزی در اشتغال زایی و رونق تولید در منطقه آزاد اروند

گفت و گو:
سمیرا نعیمی
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گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اولین خودرو  اروند گفت:  آزاد  سازمان منطقه 
گردشگران عراقی پس از طی مراحل گمرکی 

از مرز شلمچه وارد خاک کشور شد.
اقدام  خبر،  این  اعالم  با  طمیمیان  قدرت اله 
مذکور را در راستای اهدف توسعه گردشگری و 
تسهیل ورود گردشگران خارجی، عنوان نمود.

طمیمیان با اشاره به این نکته که گردشگری 
توسعه  صنایع  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
پایدار در سطح جهان محسوب می شود، افزود: 
از بزرگ ترین صنایع  امروزه گردشگری یکی 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  درآمد،  ایجاد  جهت 
از  گرفتن  فاصله  برای  کشورها  از  بسیاری 

اقتصادهای تک محصولی به شمار می رود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند ایجاد مقصدی امن، رضایت 
ازجمله  را  برای گردشگران  و تسهیل شرایط 
اهداف این معاونت در امر گردشگری دانست 
ماشین های  با  عراقی  گردشگران  ورود  که 
شخصی با طی کردن مراحل قانونی را یکی 

از آن موارد عنوان نمود.

از  آبادان پس  آزمایشگاه معاونت غذا و دارو 
موفق  مستمر،  ممیزي  مرحله  چند  گذراندن 
استاندارد  اداره  از  تایید صالحیت  دریافت  به 
کنترل  زمینه  در  استان  صنعتي  تحقیقات  و 
آشامیدني،  خوراکي،  محصوالت  کیفیت 

آرایشي و بهداشتي شد.
پزشکی  علوم  دانشکده  دارو  و  غذا  معاون 
آزمایشگاه  این  که  نکته  این  بیان  با  آبادان 
کشور  جنوب  در  مستقر  آزمایشگاه  اولین 
و  استاندارد  دولتی  2ارگان  تاییدیه  که  است 
خاطرنشان  است،  دارا  را  کشور  دارو  و  غذا 
موجبات  آبادان  دارو  و  غذا  آزمایشگاه  کرد: 
رفاه و رفع نیازهای بهداشتی مردم منطقه را 
و  تسهیل  به  باعث کمک  و  آورده  وجود  به 
تسریع کار گمرکات کشور و رونق اقتصادی 

شده است.
از همکاری های  تقدیر  هدی مجیری ضمن 
سازمان منطقه آزاد اروند به خاطر حمایت از 
از  این مجوز  با صدور  افزود:  آزمایشگاه  این 
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، از 
این پس در آزمایشگاه کنترل کیفی دانشکده 
علوم پزشکی آبادان می توان بیش از 120نوع 
از محصوالت خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و 

بهداشتی  را مورد آزمایش قرار داد.

ورود اولین خودروی 
گردشگران عراقی به 

منطقه آزاد اروند

کسب تایید صالحیت 
اداره استاندارد و تحقیقات 
صنعتی توسط آزمایشگاه 

غذا و دارو آبادان

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

معاون غذا و دارو دانشکده علوم 
پزشکی آبادان خبر داد:



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور 
منطقه آزاد قشم از رفع تصرف اراضی ملی در 

جنوب شهر درگهان خبر داد.
حسین رفیعی در عملیات آزادسازی این اراضی، 
اظهار کرد: ارزش ریالی زمین های رفع تصرف 
70میلیارد  بر  بالغ  موزن،  منطقه  در  واقع  شده 

ریال است.
نماینده  همكاري  با  عملیات  این  افزود:  وی 
قشم،  شهرستان  انتظامي  نیروي  و  دادستانی 
مدیریت امور درگهان و واحد تخلفات ساختماني 

سازمان منطقه آزاد قشم به انجام رسیده است.
سازمان  مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور 
منطقه آزاد قشم تاکید کرد: واحد گشت اراضی 
در  موفق  واحدی  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
تخلفات  بررسی  و  می باشد  تصرفات  رفع  امور 
سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری  ساختمانی، 
غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی از عمده ترین 

وظایف این مجموعه است.

رفع تصرف اراضی ساحلی قشم به 
ارزش بیش از 30میلیارد ریال

مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور  همچنین 
سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف اراضی 
ارزش  به  قشم  جزیره  شمالی  ساحل  در  ملی 

30میلیارد و 612میلیون ریال خبر داد.
حسین رفیعی با اعالم این خبر بیان داشت: این 
واقع در  متراژ 30هزار و 612مترمربع  به  زمین 

ساحل شمالی جزیره آزادسازی شد.
رفیعی با تاکید بر حضور مستمر نیروهای واحد 
حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم 
در سطح جزیره، عنوان کرد: روند مبارزه با پدیده 
زمین خواری و پیشگیری از تصرفات اراضی ملی 
حمیدرضا  سكانداری  از  پس  قشم  در  دولتی  و 
مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
عنوان  به  اسفندماه 1394  در  قشم  آزاد  منطقه 
با جدیت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

در حال پیگیری است.
سازمان  مدیرعامل  انتظامی  و  امنیتی  مشاور 
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تیرماه، روستای  پایانی  هر سال در روزهای 
»نوروز  مراسم  میزبان  قشم  جزیره  سلخ 
به  مراسم  این  قبل  سال ها  می شود.  صیاد« 
ثبت ملی رسیده و مسئوالن مرتبط با حوزه 
گردشگری از برنامه ریزی برای ثبت جهانی 

این رویداد خبر می دهند.
یكی  سلخ  روستای  صیاد«  »نوروز  آیین 
رویكردی  و  است  کشور  ملی  آیین های  از 
ریشه ای  دارای  و  دارد  اجتماعی-فرهنگی 
کهن در آداب و رسوم مردم منطقه و جزیره 
این  براساس رسوم سنتی مردم  است.  قشم 
و  ماهیان  از  غذا  تهیه  روز  این  در  منطقه، 
است  ممنوع  روشی  و  نحو  هر  به  صیادی 
به  دریا  از  نعمت هایی که  احترام  به  و مردم 

دست می آورند، گوشت ماهی نمی خورند.
تقویم  براساس  قشم  جزیره  ساحل نشینان 
دریایی خاصی زندگی می کنند و با توجه به 
جایگاه و نقش کلیدی دریا در زندگی و تامین 
معیشت مردم این خطه، برگزاری آیین نوروز 
ساحل نشینان  برای  ویژه ای  اهمیت  صیاد 
قشم دارد. نوروز صیاد برگرفته از فرهنگ و 
سنت های ساحل نشینان حاشیه خلیج فارس 
از بین  است و بی توجهی به آن می تواند به 

رفتن آداب و سنت های گذشتگان بیانجامد.
کارشناسان می گویند باید جنبه های مختلف 
علوم  پژوهشگران  توسط  آیین هایی  چنین 
اجتماعی و مردم شناسی بررسی شود. تشكر 

مراسم »نوروز صیاد« در روستای سلخ قشم برگزار شد:

نوروز صیاد؛ احترام به دریا و آغاز فصل جدید صید 

)نوعی موسیقی محلی(، قایقرانی با قایق های 
چوبی، طناب کشی، آیین شوشی )گونه ای از 
در  اغلب  )که  رزیف  آیین  میدانی(،  تئاتر 
غذاهای  ارائه  و  می شود(  برگزار  عروسی ها 
نان محلی( و  )نوعی  سنتی همچون تمشی 

نمایش صنایع دستی مردم روستا است.

چهار فصل صید در جزیره قشم
است  فصل  چهار  دارای  بومیان  صید  سال 
که  دارد  نام  »ُجووا«  آن  فصل  نخستین  و 
می شود  آغاز  فروردین  سوم  دهه  اوایل  از 
ماه های  بیشتر  و  می یابد  ادامه  100روز  و 
آن،  از  است. پس  بهار طبیعت همراه  با  آن 
می شود  آغاز  6۵روز  طول  به  گرما  فصل 

نامیده  صیاد«  »نوروز  آن  روز  نخستین  که 
صیادان  برای  ماندنی  یاد  به  روز  و  می شود 
است. 2فصل 100روزه نیز در ادامه آن وجود 
و  می کند  تكمیل  را  صیادان  سال  که  دارد 
و  می شود  انجام  آن  مطابق  صیادان  زندگی 
در نهایت به زمستان جنوب می رسد. بومیان 
قشمی در روز »نوروز صیاد« صید را تعطیل 
همه  روز  این  در  که  باور  این  با  و  می کنند 
ماهی ها آزادند تا نسل خود را افزایش دهند، 

از خوردن غذای دریایی پرهیز می کنند.

رزیف خوانی و نمایش شوشی
نو  لباس های  روستاییان  این جشن همه  در 
به تن می کنند و حیوانات خود را با ِگلی سرخ 
همراه  و  می کنند  رنگ  »ِگلَک«  بنام  رنگ 
جزیره  بومی  زنان  می برند.  دریا  به  خود 
بنام  خرما  از  شده  پخته  شیرینی های  با  نیز 
»رنگیَنک« از مهمانان پذیرایی می کنند. در 
مردان  از  30تن  جشن  این  موسیقی  بخش 
لباس های سفید محلی در  با  هنرمند جزیره 
2ردیف مقابل هم قرار می گیرند و در حالی 
که چهار نفر نیز در میان آنان دهل می نوازند، 
اجرا  َرزیف  مراسم  عنوان  به  را  محلی  آواز 
با  شوشی ها  رزیف،  نوای  میانه  در  می کنند. 
شده  ساخته  بلند  کالهای  سیاه،  لباس های 
از شاخه های نخل به رنگ صورتی و سفید 
وارد  خرما  لیف  از  شده  ساخته  ریش های  و 

جشن می شوند.

دیگر مراسم های نوروز صیاد
غوص،  و  شنا  ازجمله  مختلف  مسابقات 
ساحلی،  دومیدانی  طناب کشی،  اسكیت، 
ازجمله  پارویی  هوری  و  جلكش  سرعت 
بین  روز  این  در  که  است  برنامه هایی 
»جلكش«  می شود.  برگزار  منطقه  بومیان 
و  قایق ها  بین  مسابقه  نوعی  »هوری«  و 
موسیقی  اجرای  است.  ماهی گیری  لنچ های 
غذاهای  از  نمایشگاهی  برگزاری  و  محلی 
محلی و صنایع دستی بانوان سلخ بخش های 

دیگر از این مراسم است.
از فردای جشن نوروز صیاد، فصل جدید صید 
و  می شود  شروع  قشم  جزیره  در  صیادی  و 
معاش  امرار  هدف  با  دیگر  بار  صیادان  تور 
و کسب روزی حالل در پهنه نیلگون خلیج 

همیشه فارس رها می شود.

و  دالیل  از  یكی  فقط  الهی  نعمت های  از 
آیین  این  برگزاری  شده  شناخته  جنبه های 
این  در  تحقیق ها  و  بررسی ها  باید  و  است 

حوزه گسترش یابد.
هویتی  نظر  از  ملی  آیین های  جهانی  ثبت 
حائز اهمیت است و پیوستگی فرهنگی مردم 
وجود  می دهد.  نشان  را  فارس  خلیج  حاشیه 
و  راهبردی  موقعیت  همچون  مولفه هایی 
عواملی  دیگر  از  را  قشم  جزیره  ژئوپولبتیک 
است که بر ضرورت ثبت جهانی آیین نوروز 

صیاد می افزاید.
با  نوروز صیاد شامل بخش اصلی شنا  آیین 
بخش های  و  جسم  سالمت  افزایش  هدف 
زاردرمانی  آیین  غواصی،  همچون  جنبی 

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه در مسیر توسعه جزیره قشم
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
دو  سازمان  این  انسانی  منابع  مدیر  و  قشم 
آزاد  منطقه  سازمان  بورسیه  شورای  عضو 
قشم، با اعالم اینكه کسب رتبه برتر در کنكور 
در  بورسیه  دانشجوی  جذب  شرط  مهم ترین 
سازمان منطقه آزاد قشم است، از برنامه ریزی 
در جهت استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه 

برای توسعه جزیره قشم خبر دادند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
در حضور  رسانه  اصحاب  با  نشستی  در  قشم 
19تن از بورسیه شدگان سازمان گفت: توسعه 
کنار  در  محلی  جامعه  فرهنگی  و  آموزشی 
توسعه حوزه های صنعت، تجارت و گردشگری 
آزاد  منطقه  سازمان  رویكردهای  مهم ترین  از 

قشم است.
عابدین سعادتفر ادامه داد: براساس برنامه ریزی 
و هر  مرحله  پنج  در  انجام شده، ۵0نفر  های 
سازمان  توسط  قشم  در  10نفر  تعداد  به  سال 

بورسیه تحصیلی می شوند.
تاکنون  دوره  سه  طی  کرد:  اضافه  وی 
نظر  با  قشم  جزیره  برتر  19دانشجوی 
طبق  و  تحصیلی  بورسیه  شورای  کارشناسان 
براساس  و  شایسته  افراد  انتخاب  دستورالعمل 
بورسیه  به  منطقه ای،  و  ملی  معیارهای 
تحصیلی سازمان منطقه آزاد قشم راه یافته اند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
در  استراتژیک  مسائل  از  یكی  افزود:  قشم 
انتقال  روش های  بحث  مقاومتی،  اقتصاد 
تكنولوژی است و این راهكار با اتكای به یک 
پرورش  و  می شود  محقق  دانش بنیان  اقتصاد 
نیروهای نخبه و متخصص که تكیه گاه اقتصاد 
در  گام  نخستین  دانش بنیان جزیره می باشند، 

تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می گردد.
سعادتفر ادامه داد: طرح بورسیه این سازمان به 
دستور حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ابتدا با 

هدف حمایت مالی از دانشجویان نخبه شكل 
هزینه  کمک  دانشجویان  این  به  تا  گرفت 

تحصیلی تعلق بگیرد.
برای  گرفته  صورت  پرداخت های  گفت:  وی 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مقطع 
به  تاکنون  و  است  ریال  10میلیون  تا   6 بین 
پانصد  و  میلیارد  یک  بر  بالغ  بورسیه شدگان 

میلیون ریال پرداخت شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
ظرفیت  از  استفاده  برای  کرد:  اضافه  قشم 
این افراد در داخل جزیره قشم، بحث اشتغال 
آنان در صنایع جزیره و شرکت های وابسته به 

سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شده است.
از  پس  بورسیه شدگان  کلیه  گفت:  سعادتفر 
اعالم  و  نیاز  صورت  در  تحصیالت  اتمام 
شورای  تشخیص  به  و  آزاد  منطقه  سازمان 
در  همكاری  به  موظف  تحصیلی،  بورسیه 
سرمایه گذار  شرکت های  و  تابعه  شرکت های 
در سطح منطقه معادل 2برابر سنوات تحصیلی 

با ارائه تعهد محضری هستند. 
تحصیل،  زمان  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
در  هستند  موظف  بورسیه  دانشجویان  کلیه 
به  نیاز  که  صنعتی  و  تحقیقاتی  طرح های 
نیروهای پاره وقت و یا محقق داشته باشد، پس 
از تشخیص شورای بورسیه تحصیلی سازمان، 

همكاری الزم را داشته باشند.
سعادتفر درباره فلسفه وجودی اعطای بورسیه 
گفت:  سازمان  این  طرف  از  دانشجویان  به 
اعطای  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اقدام 
حرکت  نخبه  و  ممتاز  دانشجوی  به  بورسیه 
اهداف  به  نیل  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در 
تامین  به  کمک  با  فرهنگی  انقالب  واالی 
واجد  و  ممتاز  فرزندان  تحصیلی  هزینه های 
برنامه ششم  براساس  شرایط شهرستان قشم 

توسعه است. 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 

اقتصاد  به  ملی  اقتصاد  پیوند  گفت:  قشم 
منطقه،  به  پیشرفته  تكنولوژی  انتقال  جهانی، 
نیروی  تربیت  خارجی،  سرمایه های  جذب 
افزایش صادرات  و  متخصص  و  ماهر  انسانی 
ازجمله هدف های  ارزی  آمدهای  در  و کسب 

ایجاد منطقه آزاد قشم است.

حمایت مادی و معنوی سازمان 
منطقه آزاد قشم از دانشجویان نخبه

منابع  مدیر  خبری،  نشست  این  در  همچنین 
رتبه  کسب  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  انسانی 
اعطای  عامل  مهم ترین  را  کنكور  در  برتر 
کرد  اعالم  سازمان  این  سوی  از  بورسیه 
آزمون  در  افراد  این  رتبه  کنار  در  گفت:  و 
نیاز  مورد  رشته های  در  تحصیل  دانشگاه ها، 
قشم،  جزیره  صنعتی  و  اقتصادی  آینده  برای 

اهمیت باالیی دارد.
این  اعطای  از  اصلی  هدف  عسكری  علی 
از  معنوی  و  مادی  حمایت  را،  بورسیه ها 
دانشجویان در دوران تحصیل و ارائه خدمات 
پس از فارغ التحصیلی در منطقه و جزیره قشم 

عنوان کرد.

وی اضافه کرد: این دانشجویان تعهد خدمتی 
دارند.  قشم  جزیره  در  اشتغال  و  حضور  برای 
همچنین پروژه های پایان نامه آنها در صورتی 
موضوع های  در  که  می شود  بورسیه  شامل 
آزاد  منطقه  سازمان  نیاز  مورد  و  شده  تعیین 

قشم باشد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  انسانی  منابع  مدیر 
گفت:  شده،  جذب  دانشجویان  تعداد  درباره 
بورسیه  دانشجوی  دوره جذب  در سه  تاکنون 
در سازمان منطقه آزاد قشم 19دانشجو جذب 
دوره  در  10دانشجو  تعداد،  این  از  که  شده اند 
چهار  و  دوم  دوره  در  دانشجو  پنج  نخست، 
دانشجو نیز در دوره سوم حائز شرایط بورسیه 

شده اند.
عسكری افزود: رشته تحصیلی بخش اعظمی 
از دانشجویان بورسیه شده مرتبط با رشته های 
صنعتی است که طبق بررسی ها در آینده مورد 
کلی  به طور  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  نیاز 

جزیره قشم خواهد بود.
برای  3هزار  تا  یک  رتبه  کسب  گفت:  وی 
رشته های فنی، مهندسی و یک تا 2هزار برای 
برای  سازمان  شرط  مهم ترین  رشته ها  سایر 

اعطای بورسیه است.
دانشجویان  برنامه،  این  از  دیگری  بخش  در 
خود  نیازهای  و  مسائل  درباره  شده  بورسیه 
در  حاضر  مسئوالن  ادامه  در  و  گفتند  سخن 
این جلسه در فضایی صمیمی به پرسش های 

مطرح شده از سوی آنها پاسخ دادند.
منطقه  سازمان  بورسیه  شورای  است،  گفتنی 
را  خود  فعالیت  تحصیلی 9۵  سال  از  قشم  آزاد 
آغاز کرده است و ارزیابی و پایش این فرآیند از 
طریق مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد 
شرایط  بررسی  مسئولیت  می شود.  انجام  قشم 
داوطلبان نیز بر عهده شورای بورسیه تحصیلی 
عهده  بر  دستورالعمل  این  اجرای  مسئولیت  و 

مدیریت منابع انسانی این سازمان است.

از  قشم  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
هفدهمین  در  قشمی  دانش آموز  دو  راهیابی 
و  کار  شاخه  علمی-کاربردی  مسابقات  دوره 

دانش به مرحله کشوری خبر داد.
بهرام پور اشرف با اعالم این خبر اظهار داشت: 
کشوری،  مرحله  به  یافته  راه  دانش آموزان 
محمد رفیعی در رشته طراحی صفحات وب از 
هنرستان والیت و مصلح بدری در رشته تولید 

محتوا از هنرستان شهید توریانی هستند.
فرهنگیان،  جامعه  به  تبریک  ضمن  وی 
هنرآموزان  این  خانواده های  و  دانش آموزان 
افزود: این افتخار نقطه عطفی در مسیر تحول 
ایران  از  خطه  این  فرزندان  علمی  پیشرفت  و 

عزیز می باشد.
ادامه  قشم  پرورش شهرستان  و  آموزش  مدیر 
و  کار  شاخه  علمی-کاربردی  مسابقات  داد: 
استانی و کشوری  دانش در سطوح منطقه ای، 
و در دو بخش تئوری و عملی اجرا می شود که 
باالترین  اخذ  نیز  عملی  مرحله  به  ورود  شرط 
تئوری  بخش  در  شرکت کنندگان  توسط  نمره 

می باشد.
گفتنی است، 948دانش آموز در 6هنرستان کار 
و دانش و 342دانش آموز در دو هنرستان فنی 
مشغول  فنی،  11رشته  در  جزیره  ای  حرفه  و 
به تحصیل و فرا گرفتن آموزه های کاربردی و 

عملی می باشند.

راهیابی دو دانش آموز 
قشمی به مرحله کشوری 

مسابقات کار و دانش

مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
قشم خبر داد:
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