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اعالم آمادگی افغان ها
برای سرمایهگذاری در بندر چابهار
وزارت تجارت و صنایع افغانستان
اعالم کرد :بیش از  ۱۵۰تاجر این
کشور برای رسمایهگذاری در بندر
چابهار ایران اعالم آمادگی کردهاند.
به گزارش فارس ،مسافر قوقندی،
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع
افغانستان با اشاره به این موضوع
که بندر چابهار ظرفیت خوبی برای
رسمایه گذاری دارد ،گفت :شامر
زیادی از رسمایه گذاران عالقمندی
خود را برای رسمایه گذاری در منطقه
اعالم کرد هاند.
وی در این رابطه ترصیح کرد :با
احداث بندر چابهار ،ارسال هر کانتیرن
اموال تجارتی نسبت به بندر کراچی
پاکستان 500 ،تا هزار دالر ارزانتر
متام میشود.
قوقندی با اشاره به این که دولت
ایران برای رسمایه گذاری در این
بندر رشایط را آسان کرده گفت :بر

همین اساس ،مقامات ایران نیز برای
رسمایهگذاری تاجران افغانستان
تسهیالت مناسبی را بوجود آوردهاند.
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع
افغانستان ترصیح کرد :وزارت امور
خارجه ایران نیز منایندگی را برای
سهولت کار تاجران در بندر چابهار
تدارک دیده است.
گفته می شود بدلیل کاهش هزینه از
بندر چابهار برای صادرات و واردات
رسمایه گذاران و تاجران افغانستانی
تالش دارند در این بندر رسمایهگذاری
کنند.
چندی پیش نیز هیئتی از وزارت
تجارت و صنایع افغانستان برای
بازدید و رایزنی از بندر چابهار به
ایران سفر کرده بود.
مقامات افغانستان ،هند و ایران
موافقتنامه اقتصادی  3جانبه برای
احداث بندر تجارتی و ترانزیتی

مهرداد حسینی نیا در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی در مهران می تواند تاثیر زیادی
بر اشتغالزایی جوانان جویای کار استان داشته باشد.
وی افزود :با تصویب و فعال شدن مهران به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی زمینه اشتغال مستقیم جمعیت
باالیی از مردم ایالم ،اشتغال غیرمستقیم شامر زیادی از ساکنان استان های همسایه در حوزه حمل و نقل ،مشاغل
خدماتی فراهم می شود.

این کارشناس اقتصادی افزایش صادرات و دسرتسی به بازارهای جهانی را یکی دیگر از اهداف اصلی راه اندازی مناطق
آزاد برشمرد و گفت :مهران دارای رشایط ویژه ای برای تبدیل شدن به منطقه آزادی تجاری است.
مرز بین املللی مهران یکی از مرزهای پرتردد زائران حسینی در ایام اربعین بشامر می رود و ساالنه هزاران تن کاال
به ارزش بیش از یک میلیارد دالر از طریق این مرز به کشور عراق صادر می شود و از مزیت کوتاهی و امنیت به
مرکز عراق برخوردار است.

بهره برداری از  3طرح گردشگری آبی در خوزستان
مدیرعامل سازمان عمران کارون گفت :سه طرح گردشگری آبی در دو سوی ساحل کارون دراهواز آماده بهره
برداری شد.
مهدی مداری در گفت و گو با مانا افزود :این سه طرح گردشگری آبی که هر سه دارای اسکله قایقرانی هستند در
هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.
چابهار در تهران امضا کردند.
بندر چابهار ،در شهر جنوبی سیستان
ایران در کنار دریای عامن و اقیانوس
هند قرار دارد ،لنگرگاه این بندر

قابلیت پهلوگیری کشتیهای بزرگ
تجاری جهان را دارد و از مناطق مهم
تجاری است.
دولت پاکستان در  15سال گذشته

و با دستانی پر در اجالس بعدی رشکت کنیم.
وی افزود :در نهایت سند جامع اسرتاتژی  IMOدر سالهای 2018
تا  2023تنظیم و تدوین میشود که چراغ راه و راهنامی چارچوب
فعالیتهای این سازمان و کشورهای عضو برای دوره پنج ساله
نامربده حساب میشود.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بیناملللی سازمان
بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد :سند نامربده جنبه فنی و
تخصصی دارد اما در بعضی مسائل امکان دارد جنبه سیاسی و
امنیتی نیز به خود بگیرد بنابراین اگر احساس کنیم که وزارت امور
خارجه ،شورای عالی امنیت ملی و یا دیگر نهادهای محرتم بتوانند
در بررسی این سند ما را همیاری کنند ،رونوشتی از آن حتام برای
آنها ارسال خواهد شد.
اشتیاق کشورهای خارجی به دیدار با ایران در IMO
وی ترصیح کرد :عالوه بر اعالم آمادگی ایران برای انجام داوطلبانه
ممیزی  IMOو همچنین بررسی سند جامع این سازمان برای
سال های  2018تا  ،2023اشتیاق کشورهای خارجی به دیدار و
مذاکره با مقامات ایرانی حارض در آیمو یکی دیگر از اتفاقات مهم
یکصد و شانزدهمین اجالس بود به صورتی که کشورهای زیادی
درخواست دیدار با مقامات دریایی ایران را در  IMOداشتند که
این موضوع یکی از دستاوردهای برجام برای جامعه دریایی کشور
بوده است.
وی افزود :عالوه بر دیدارهایی که در  IMOانجام شد ،هیاتهای
زیادی از کشورهایی اعم از ایتالیا ،اسپانیا ،یونان ،مالتا و ...به ایران
آمدهاند و درباره مسائل دریایی با مقامات مذاکره کردهاند.
مذاکره مقامات ایرانی با رئیس اتحادیه جهانی دانشگاههای
دریانوردی
مرزبان اعالم کرد :در این اجالس ،با رئیس اتحادیه جهانی
دانشگاههای دریانوردی نیز به منظور جوینت شدن دانشگاههای
دریانوردی ایران با کشورهای دیگر جلسه و مذاکره داشتیم که
ایشان خواستند دانشگاههای دریانوردی ایران عضو این اتحادیه
شوند و از مزایای آن بهرهمند گردند.
وی گفت :به همین منظور ما با ارسال نامهای به چهار دانشگاه،
اعم از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشگاه علوم
دریایی محمودآباد ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک از آنها خواستیم تا مقدمات
این کار را انجام داده و برای عضویت در این اتحادیه آماده
شوند.
دیدار مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی با دبیر کل IMO

ارزیابان یونسکو از برخی ژئوسایت ها و
سایت های طبیعی و فرهنگی قشم بازدید
کرده و با گروه های مختلفی از اعضای
جامعه محلی که اکنون به عنوان همیاران
ژئوپارک فعالیت می کنند مصاحبه کرده و با
خدمات آنها آشنا شدند.
علیرضا امری کاظمی به مهر گفت :دو نفر
از کارشناسان مستقل ژئوپارک های جهانی
طی ماموریت رسمی  ۴روزه از طرف
یونسکو به ایران اعزام شدند تا ضمن بازدید
از جزیره قشم و بررسی اقدامات انجام
شده در ژئوپارک پیشنهادی قشم ،گزارش
رسنوشت ساز خود را تهیه و ارائه کنند.

همواره از بندر کراچی به عنوان ابزار وی گفت :این سه طرح گردشگری که دو سال پیش عملیات اجرایی آن رشوع شد با پیرشفت  97درصدی مراحل
فشار بر افغانستان استفاده کرده پایانی خود را می گذراند.
است.
مدیرعامل سازمان عمران کارون افزود :برای اجرای این طرحها  300میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی هزینه
شده است.

وی افزود :یک طرح گردشگری آبی در ساحل کارون نیز تا دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

برجام راه عضویت ایران را در  IMOهموارتر کرد

رضایت
ارزیابان
یونسکو
نسبت به
وضعیت
ژئوپارک قشم

یک کارشناس امور اقتصادی در ایالم گفت :تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری موجب دلگرمی ،ایجاد اشتغال و
پویایی مردم مرزدار و توسعه و شکوفایی استان ایالم می شود.

حسینی نیا بهبود وضعیت اقتصادی ،توسعه رسمایه گذاری ،جذب فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی ،امنیت و ثبات
بیشرت در منطقه ،ایجاد اشتغال ،تحرک و پویایی در بین مردم مرزنشین برای استقرار در مرزهای کشور را از مزایای
تصویب منطقه آزاد تجاری مهران برشمرد.

دعوت از ایران برای پیوستن به اتحادیه جهانی دانشگاههای دریانوردی؛

مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بیناملللی
سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در اجالس یک صد و
شانزدهم شورای  IMOسند اسرتاتژی این سازمان در برهه زمانی
 2018تا  2023بررسی شد ،گفت :در این اجالس رئیس اتحادیه
جهانی دانشگاههای دریایی از دانشگاههای دریایی ایران برای
عضویت در این اتحادیه دعوت به عمل آورد.
علی اکرب مرزبان در گفت و گو با مارین تایمز با اشاره به حضور
ایران در اجالس یک صد و شانزدهم شورای  IMOاظهار کرد:
حضور ما در این شورا به عنوان عضو ناظر شورای  IMOفرصتی
بود تا با مقامات دریایی سایر کشورها مالقات کرده و تبادل
اطالعات و نظرات داشته باشیم.
مرزبان خاطرنشان کرد :این اجالس فرصتی شد تا ایران اعالم
کند که به عنوان عضو  IMOیکی از کشورهای پیرشو در اجرای
طرحهای ممیزی بندری است که از انجام ممیزی استقبال میکند
زیرا در سال  2011با اجرای داوطلبانه ممیزی  IMOاعالم کرد که
کارگروه ویژه ممیزی تشکیل داده است تا در زمانی که این کار
توسط  IMOاجباری اعالم شود ایران بتواند از این مرحله رسبلند
و پیروز بیرون آید.
وی درباره مهمترین برنامه اجالس اخیر  IMOگفت :بحث تعیین
سند اسرتاتژی این سازمان در دوره پنج ساله  2018تا 2023
مهمترین موضوعی بود که در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و
چالش های  IMOدر آن پنج سال پیشبینی شد.
مرزبان با اشاره به اینکه قرار شد راهنامیی اسرتاتژیک و بیانیه
چشم اندار برای این سند تهیه شود و در اجالس بعدی اعالم گردد
اظهار کرد :به همین منظور کارگروهی در  IMOبرای این کار
شکل گرفت ،همچنین ایران نیز با توجه به اهمیت این سند و
تحتالشعاع قرار گرفنت فعالیتهای دریایی خود توسط این سند،
چارچوب های اعالم شده را به بخشهای مختلف سازمان ،اتحادیه
مالکان کشتی ایران ،رشکت ملی نفتکش ایران ،رشکت کشتیرانی
ایران و دیگر ارگانها و انجمنهایی که مرتبط با این موضوع
هستند ارسال کرده تا آنها پس از بررسی نظرات و انتقادات
کارشناسی خود را به ما اعالم کنند.
این مقام مسوول در سازمان بنادر و دریانوردی ترصیح کرد :در
فاز بعدی بررسی این سند ،یعنی مهر ماه (مطابق با اکترب) سند
پیشنویس صادر میشود که ما نیز دوباره آن سند را برای همه
ارگانهای نامربده ارسال کرده و از آنها خواستاریم تا با بررسی
دقیق نظرات و پیشنهادات خود را اعالم کنند تا بتوانیم آنها را برای
 IMOبفرستیم و آن سازمان را در تدوین این سند همراهی کنیم

توسعه استان ایالم در گرو تبدیل مهران به منطقه آزاد

طرح های گردشگری آبی در اهواز قرار بود در اردیبهشت امسال به بهره برداری برسد ولی به علت کمبود اعتبار
افتتاح این طرح ها به تاخیر افتاد.
قرار است این طرحهای گردشگری آبی پس از آماده سازی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد :در این اجالس سعیدنژاد و دیگر اعضای هیأت طرح های گردشگری آبی دارای مجوزهای صادر شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان بوده واجرای
همراه ،با «کی تک لیم» دبیر کل  IMOبرای نخستین بار دیدار هر طرح عمرانی منوط به انجام مطالعات و ارزیایی های زیست محیطی است.
و گفتگو کردند که سعیدنژاد از لیم برای سفر به ایران دعوت
کرد تا از نزدیک با پیرشفتها و دستاوردهای ایران در حوزههای
واگذاری الیروبی  30کیلومتر از انهار بندر چوئبده
دریایی و بندری آشنا شود و با استفاده از فضای ایجاد شده پس
الیروبی  30کیلومرت از انهار بندر چوئبده به سپاه ولیعرص(عج) خوزستان واگذار شد.
از توافق هستهای ،زمینه های همکاری های بیشرت  IMOو ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اعالم این خرب به مانا گفت :با اجرای این طرح امکان آبیاری اراضی
را بررسی کند.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بیناملللی کشاورزی و تردد قایق های صیادی در انهار اطراف بندر چوئبده فراهم می شود.
سازمان بنادر و دریانوردی افزود :همچنین جهت بسط و توسعه کیخرسو چنگلوایی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت و درخواست های مردم چوئبده الیروبی انهار بوده است ابراز
همکاریهای فنی و آموزشی دو طرف و برگزاری کارگاههای امیدواری کرد :این انهار که منشعب به آبراه بهمنشیر است طی سه ماه آینده الیروبی شود.
مختلف در ایران با هدایت  IMOرایزنیهایی صورت گرفت .وی گفت :با الیروبی انهار امکان تخم ریزی ماهیان دریایی در این پهنه های آبی فراهم می شود.
به گفته مرزبان؛ ایران در حاشیه این اجالس با چند سازمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه با اجرای عملیات الیروبی انهار متصل به بندر چوئبده  ،امکان
غیردولتی دیگر نیز جلسه داشت.
ایجاد اشتغال و ماندگاری جمعیت در این بندر هموار می شود افزود :طرح الیروبی انهار بندر چوئبده به صورت
کرد
هموارتر
برجام راه عضویت ایران را در IMO
رضبتی توسط سپاه ولیعرص خوزستان انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عضویت در شورای  IMOدو بعد
بندر چوئبده هم اکنون یک بندر صادراتی در جزیره آبادان وعمده صادرات آن مواد غذایی و دام زنده به کشورهای
فنی  -تخصصی و سیاسی دارد ،گفت :خوشبختانه ایران در
حوزه خلیج فارس است.
زمینه ابعاد تخصصی و فنی توانسته است جایگاه خوبی را از آن
خود کند اما متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تحری مهای بندر چوئبده نزدیکرتین بندر کشور به کشور کویت و در  45کیلومرتی آبادان واقع شده و در دوران جنگ تحمیلی
ناجوامنردانه از لحاظ بعد سیاسی با دیگر کشورها دچار مشکل نقش مهمی در پشتیبانی از رزمندگان اسالم و شکست حرص آبادان در دوران دفاع مقدس ایفا کرد.
بود به همین دلیل در انتخابات دوره گذشته شورای  IMOحدود هفت هزار نفر در بندر چوئبده زندگی می کنند.
نتوانست به عنوان عضو شورا رای آورد.
ای
ه
هست
توافق
که
زمانی
مرزبان اظهار کرد :اما خوشبختانه از
آزادسازی  10هکتار از اراضی ساحلی منطقه آزاد انزلی
حاصل شده و برجام اجرا شد فضا برای ایران تلطیف و مثبت شد در راستای ساماندهی و آزادسازی حریم  ۶۰مرتی نوار ساحلی و اراضی ملی منطقه ،از سوی یگان حفاظت از
و این گامی که برجام برای ایران برداشت روز به روز به سمت اراضی این سازمان و با همکاری نیروهای مرزبانی و نیروی انتظامی  10،کیلومرت از زمینهای ساحلی منطقه آزاد
پیش رفنت است بنابراین با تکیه بر این دستاورد باید هرچه بیشرت انزلی آزادسازی شد.
جایگاه خود را از لحاظ سیاسی در مجامع بیناملللی حفظ کنیم
به گزارش روابط عمومی و اموربین امللل سازمان منطقه آزاد انزلی ،افراد سودجو از طریق دیوار کشی ،نصب سیم
و بتوانم از لحاظ فتی و تخصصی به روز باشیم تا در دورههای
خاردار و ساخت آالچیق در روستاهای امین آباد ،چپرپرد پایین و جفرود باال اقدام به ترصف اراضی ملی و نوار ساحلی
بعدی انتخابات  IMOبتوانیم به عنوان عضو شورا رای بیاوریم.
منطقه آزاد انزلی کرده بودند که با دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی و مرزبانی موانع وساخت و سازهای
وی با اشاره به اینکه برجام راه عضویت ایران را در  IMOهموارتر
غیر مجاز ایجاد شده در وسعت  10کیلومرت از سواحل منطقه معدوم و زمین های مورد ترصف آزاد شد.
کرد ،گفت :البته باید بدانیم که عضویت و عدم عضویت در IMO
تاثیر چندانی در اعامل نظرات کشورها ندارد زیرا در  IMOپنج با تاکیدات انجام گرفته از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص برخورد جدی
کمیته اصلی و هفت کمیته فرعی و چندین کارگروه وجود دارد و قانونی با مترصفان؛ اراضی ملی و ساحلی این منطقه زیر ذره بین حفظ و حراست قرار دارند و صیانت از اراضی
که همه کشورها رای مساوی در این کمیتهها دارند و میتوانند محدوده با همکاری نهادهای ذیربط از اولویت های سازمان منطقه آزاد انزلی بوده و در این مسیر این سازمان
در آنها رشکت کنند بنابراین اگر عضو ناظر هم باشیم میتوانیم از همکاری همه شهروندان منطقه به منظور پاسداشت اراضی برای خلق فرصت در جهت توسعه منطقه استقبال
میکند.
نظرات خود را در این تشکل ها اعالم کنیم و رای دهیم.
بر اساس سخنان مرزبان ،بحثهای فنی و تخصصی نیز در گفتنی است مهمترین اقدامات یگان حفاظت این سازمان در محدوده منطقه آزاد انزلی برخورد با تخلفات ساختامنی،
این کمیتهها تعیین می شود و شورا با آن مخالفت نخواهد جلوگیری از ساختو سازهای غیر مجاز در حریم جادهها ،رودخانهها و  60مرتی ساحل دریا ،ترصفات اراضی،
جلوگیری از برداشت غیرمجاز ماسه و صیانت از جنگلها و منابع طبیعی محدوده است.
کرد.

وی گفت :ارزیابان یونسکو از برخی
ژئوسایت ها و سایت های طبیعی و فرهنگی
قشم بازدید کرده و با گروه های مختلفی
از اعضای جامعه محلی که اکنون به عنوان
همیاران ژئوپارک فعالیت می کنند مصاحبه
کرده و با خدمات آنها آشنا شدند.
مشاور ارشد ژئوپارک قشم ادامه داد :ارزیابان
یونسکو طی نشستی که با کارشناسان ژئوپارک
انجام دادند فعالیت های یک سال گذشته در
زمینه تولیدات علوم زمین (،)Geoproduct
آموزش های مرتبط با میراث زمین شناختی
( ،)Geoeducationفعالیت های ترویجی
تبلیغی( ، )Promotion & visibilityابزارها

و امکانات تفسیر میراث(  (�Geointerpre
 )tationو همچنین اقدامات و راهربدهای
حفاظت میراث زمین شناختی(  (�Geocon
 )servationرا مورد بحث و بررسی قرار
دادند .موزه ژئوپارک قشم نیز مورد بازدید
ارزیابان قرار گرفت .طراحی موضوعی این
موزه که رویکرد نوینی در امر منایش و عرضه
منونه های ویژه جزیره را دنبال می کند ،توجه
ارزیابان را به خود معطوف کرد.
وی افزود :در پایان سفر نیز ،ارزیابان یونسکو
در جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم ،معاونان و مدیران و
کارشناسان ،نظرات کلی خود را از سفر بیان

کردند .آنها ضمن اعالم این موضوع که گزارش
تنظیمی محرمانه است و قبل از اعالم رسمی
یونسکو امکان اعالم هیچ گونه اظهار نظری
در مورد نتایج بازدید وجود ندارد ،از حجم و
کیفیت کارهای انجام شده در ژئوپارک ابراز
رضایت کرده و میزان مشارکت جامعه محلی
در امور مربوطه را نسبت به ژئوپارک های
دیگر دنیا کم نظیر دانستند.
امری کاظمی گفت :برخی از اقدامات ویژه
این ژئوپارک مورد تحسین ارزیابان قرار گرفت
چرا که این اقدامات برای نخستین بار انجام
شده و سابقه مشابهی ندارد.
از جمله می توان به طراحی و تجهیز سالن

ورودی فرودگاه قشم و تبدیل آن به پاویون
ژئوپارک ،اختصاص یک هتل به ژئوپارک و
تغییر نام یکی از میادین مهم قشم به میدان
ژئوپارک اشاره کرد .مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد قشم نیز ضمن اعالم حامیت کامل از
ژئوپارک و فعالیت های مرتبط به آن اعالم
کرد با وجود فشارهای زیادی که برای تبدیل
قشم به قطب انرژی و صنعت وجود دارد،
ما همچنان بر رعایت موازین و مالحظات
زیست محیطی و حفظ میراث زمین شناختی
قشم تاکید داشته و متامی فعالیت های
صنعتی عمرانی را منوط به رعایت این اصول
کرده ایم.

