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پاسداشت میراث جهانی زمین در قشم

Bandar Abbas most active 
port for goods transite

خلیج تا ابد فارس

مجله اقتـصادی جنوب 
کشـور

با برگزاری نخستین نشست بین المللی  ژئوپارک های جهانی در منطقه آزاد قشم؛

نگاهی به حواشی
 روز ملی خلیج فارس؛

تجارت جنوب در پرونده ای اختصاصی بررسی می کند؛
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جناب آقای حسین هاشمی تختی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی

با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض 
می کنیم.  ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و 

غفران و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت  داریم.
تجارت جنوب

جناب آقای حمیدرضا مومنی

انتصاب حضرتعالی به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد 
تجاریـ  صنعتی قشم را تبریک می گوییم. امید است در پناه ایزد منان در پیشبرد 

اهداف نظام جمهوری اسالمی و کمک به ارتقا زندگی شهروندان قشمی بیش از پیش 
موفق و موید باشید.

جمعی از اصناف و بازاریان جزیره قشم

جناب آقای فیصل ضرغامي

انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداري را رودان تبریک می گوییم و امیدواریم 
در راه خدمت رسانی به خلق اهلل پیروز  و مستدام باشید و حضورتان مایه ی خیر و برکت 

برای عموم به ویژه کشاورزان این خطه باشد.
جمعی از کشاورزان شهرستان رودان

سروران ارجمند، آقایان و خانم ها
عبدالجواد کمالی، علی یدقار، محمد علی کریمی، پروین فرشچی

با احترام انتصاب جنابعالی را به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم که 
نشان از شایستگی شماست، به فال نیک می گیریم. برای شما در این پست جدید آرزوی بهروزی و سربلندی 

داریم.
جمعی از اصناف و بازاریان جزیره قشم

جناب آقای احمد محمودی

برخود الزم می دانیم انتصاب جناب عالی را به سمت فرماندار شهرستان بشاگرد تبریک 
عرض کنیم. امید است در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به مردم 

محروم این خطه از میهن عزیز اسالمی موفق و سربلند باشید.
تجارت جنوب
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سال نو، سال تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی و سال اشتغال و رونق 
است. در سال گذشته ملت ما قدم های خوبی برداشت و کارآفرینان، 
کارگران، مهندسین و کشاورزان گرچه با عارضه کم آبی مواجه بودیم، 
اما کشاورزان ما، سرافرازی ما و ملت بزرگ را آفریدند.  خواهش من این 
است که در سال جدید از همه کارآفرینان، کارگران، سرمایه گذاران ، 
ایرانیان داخل و خارج از کشور مي خواهم توجه کنند که سال نو سال 
سرمایه گذاري است و سال تولید  است و همه باید  با همه توان به 
رونق تولید بپردازیم. قدرت ملي ما در کنار تولید ما خواهد بود و این 

کارآفرینان اند که مي توانند قدم هاي مهمي را در سال جدید بردارند. 

اگر تولید مّلی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکالت 
حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای 
کاالی  از  »حمایت  امسال  شعار  امسال؛  شعار 
ایرانی« است؛ سال »حمایت از کاالی ایرانی«. این 
فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد مّلت همه 
می توانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای 

واقعی کلمه وارد میدان بشوند.

محور، تولیـد ملی است

قدرت ملي ما در کنار تولید ما خواهد بود

تحقق اقتصاد مقاومتی از منویات مقام معظم رهبری است که در سال های اخیر به عنوان سیاست اصلی کشور مورد 
توجه بوده و همواره در نامگذاری سال ها به آن توجه شده است که حمایت از کاالی ایرانی نیز تکمیل کننده این سیاست 
راهبردی است.حمایت از کاالی ایرانی سیاست اصلی و محوری سال 1397 در هرمزگان خواهد بود چرا که هرمزگان از 
مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی و تجاری بی نظیری برخوردار است و به همین منظور به پایتخت اقتصادی کشورمان 

شهرت یافته است. 
صنایع و کارخانجات بزرگ و کوچک بسیاری در هرمزگان با کوشش فرزندان این مملکت محصوالت و کاالهای متنوعی را تولید می کنند که تمامی دستگاه های 
اجرایی هرمزگان باید با خرید این کاالها به رونق تولید و اشتغالزایی در استان کمک کنند.  برای اجرایی شدن سیاست حمایت از کاالی ایرانی باید تمامی اقشار 
مردم دست به دست یکدیگر داده و با خرید کاالی ایرانی، سال 1397 را به سال شکوفایی و رونق تولید و کاالی ایرانی مبدل سازند که از مردم هرمزگان نیز 
می خواهم، حمایت ویژه خود از کاالی ایرانی را در این سال نشان دهند. در راستای تحقق شعار سال 1397 جلسات کارگروه های مرتبط همچون کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی با جدیت تمام و به طور منظم در هرمزگان برگزار می شود و تالش خواهیم کرد با اتخاذ تصمیم های مناسب 

ضمن برداشتن موانع تولید در جهت افزایش کیفیت کاالهای تولیدی گام برداریم.
فریدون همتی -  استاندار هرمزگان

حمایت از کاالی ایرانی سیاست محوری امسال هرمزگان

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای:

دکتر حسن روحانی:
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بازی با جو روانی بازار

افتتاح پنجره ی امید سرمایه گذاران
درد دل اتاق تعاون باید شنیده شود
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به بهانه گرامی داشت هفته سربازان گمنام؛

بــی شــک امــروز امنیــت و پایــداری آن از مهمتریــن مولفه هــای تمــدن بشــری بــه شــمار مــی رود، 
کــه در ســطوح ملــی و بیــن اللملــی همــگان بــه دنبــال بهبــود آن دســت کــم بــه ســود ملت هــا و 
ســرزمین خــود هســتند. موضوعــی کــه در دنیــای امــروز کــه دنیــای ارتباطــات و تکنولوژی هــای 
نوظهــور اســت، بــه خــودی خــود دارای پیچیدگی هایــی بــس فــراوان اســت و بیــش از هــر زمانــی 
اصــول و دســتورالعمل هــای امنیتــی و اطالعاتــی را بــه ســمت علــوم جدیــد پیــش بــرده اســت. در 
ایــن دنیــای پرســرعت همــه شــاهد هســتند کــه هــر کــدام از کشــورها بــا تعاریــف خاصــی کــه از 
امنیــت خــود در ابعــاد گوناگــون بــه ویــژه اقتصــادی، داخلــی، سیاســی، بین المللــی، رفاهــی و غذایــی 
دارنــد چگونــه روی بــه تعریــف ســاختارها و تشــکیالت اطالعاتــی امینتــی آورده انــد کــه ایــن مبحث، 
ــک و  ــگ بیولوژی ــد از جن ــی جدی ــه حوزه های ــای متصــور ب ــی چالش ه ــا تمام ــت را ب موضــوع امنی
جاسوســی صنعتــی گرفتــه تــا فعالیت هــای ضدتروریســتی وارد کــرده کــه پایــش و کنتــرل هــر کدام 
از ایــن پدیده هــای نوظهــور خــود خواهــان شــاخه های ســازمانی و ســاختاری پیچیده ملــی، منطقه ای 
و حتــی جهانــی و بین المللــی بــرای تشــکیالت مدنظــر اطالعاتــی امنیتــی کشورهاســت. امــا در ایــن 
بیــن مهمتریــن اهــرم و مولفــه در هرچــه کارآتــر شــدن ایــن سیســتم ها؛ نیــروی انســانی متخصــص، 
ــه نحــوی کــه گاهــا نبــود  ــه آنچــه کــه هــدف اســت_، می باشــد ب ــا ایمان_ب متعهــد و معتقــد و ب
تعهــد و تقیــد در بیــن نیروهــای اطالعاتــی برخــی از کشــورها ســبب بــروز خســارات و هزینه هایــی 
قابــل تامــل بــه پروژه هــا و طرح هــای ملــی اطالعاتــی امنیتــی شــده اســت، موضوعــی کــه امــروزه بــه 
اذعــان بســیاری از بنگاه هــای مطالعاتــی مطــرح در دنیــا، سیســتم وزارت اطالعــات جمهوری اســالمی 
ایــران از آن مبراســت و ایــن بدیــن معنیســت کــه نیروهــای ایــن ســازمان تحــت فرماندهــی فرمانــده 
کل قــوا تاکنــون در اعالتریــن حــد از رازداری پیرامــون عملیات هــا بــدون بــروز حتــی یــک خطــا و 
لغــزش در عرصه هــای ملــی و بیــن المللــی موفــق شــده اند تعجــب جهانیــان را برانگیزنــد، کــه ریشــه 
ایــن حــد از پایــداری در عقایــد و تعهــد و مســئولیت پذیــری را بایــد در اعتقــادات دینــی و مذهبــی و 

همچنیــن لبیــک و وفــاداری بــه مقــام معظــم رهبری)حفظــه اهلل( دانســت.
ــن و گســترده ترین  اینکــه کشــورهایی در شــرق و غــرب خــود طــی دهه هــای گذشــته پیچیده تری
ســازمان های اطالعاتــی و امنیتــی را ابــداع و راه انــدازی کرده انــد، امــروزه حتــی بــا توجــه بــه عنــادی 
کــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران دارنــد؛ سیســتم اطالعاتــی امنیتــی ایــران اســالمی را مــورد خطــاب 
و گاهــا گســتردگی و کارآمــدی آن را بــه همــگان یــادآور می شــوند بی شــک بــه منزلــه موفقیتــی بــی 
چــون و چــرا بــرای نهــادی فراجناحــی اســت کــه در ایــران تنهــا کمتــر از چهــار دهــه از تاســیس آن 
می گــذرد. نهــادی کــه در داخــل کشــور نیــز بــه منزلــه عملکــرد مطلــوب فراجناحــی و مبنا قــراردادن 
منافــع ملــی و میهنــی و موفقیــت در تامیــن امنیــت پایــدار بــه محبوبتــی وصــف قابــل توجــه و تامل 
دســت یافتــه کــه اینهــا همــه ریشــه در مدیریــت مطلــوب و سیاســت گذاری ها و ریل گذاری هایــی 
دارد کــه در ســازمان  دهی اولیــه مدنظــر مقامــات ارشــد قــرار داشــته و از طرفــی نیــز تعهــد و ایمــان 
نیروهــای ایــن وزارت خانــه ســبب شــده کــه راه طــی شــده بــدون انحــراف و تخطــی به ســمت اهداف 
و مقاصــد تعریفــی حرکــت کنــد. بایــد از خــود پرســید چگونــه می شــود، امنیــت کشــوری هماننــد 
ایــران کــه دارای گفتمانــی انقالبــی، پیــش رونــده و مســتقل در دنیاســت و در موقعیــت و منطقــه ای 
نــارآرام قــرار دارد، در ایــن ســال ها و دهه هــا از چالش هــای گروه هــای تروریســتی کــه امــروز دامنــه 
حمــالت آن هــا تــا قلــب اروپــا و کانــادا و حتــی امریــکا نیــز گســترش یافتــه، مصــون مانــده و ایــن 

کشــور در حــال ادامــه حرکــت خــود بــه ســمت پیشــرفت و توســعه بیشــتر اســت؟
ــان وزارت  ــای پنه ــتاوردها و عملکرده ــدی، دس ــد در کارآم ــئواالت را بای ــه س ــای اینگون جواب ه
اطالعاتــی کــه بــه طــور صحیــح و بــا تاســی از منجــی عالــم بشــریت نیروهایــش عنــوان "ســربازان 

ــد جســتجو کــرد. ــام زمان)عــج(" را دارن ــام ام گمن
ســربازانی کــه در جــای جــای ایــن دنیــای پــر از نــا آرامــی در ســکوت تیزبینانه اشــان مدافــع منافــع 
و امنیــت ایــران زمیــن هســتند، و بــا تمــام گمنامــی، رشــک و تعجــب جهانیــان را بــا عمق بخشــی 
بــه پایــداری امنیــت سرزمینشــان برانگیخه انــد، امنیتــی کــه در ایــن دنیــای متالطــم بــرای برخــی از 
کشــورها و ملت هــا علی رغــم صــرف هزینه هــای هنگفــت بــه آرزویــی محــال تبدیــل شــده اســت.

جــا دارد در ایــن مقطــع از تاریــخ ســرزمین ایــران،  یــک بــار دیگــر بــا نگاهــی منطقــی و عقالنــی بــه 
دســتاوردها و محصــول تــالش و فعالیــت وزرات اطالعــات کــه بــا تمــام گســتردگی، در یــک کلمــه به 
نــام "احســاس امنیــت" خالصــه می شــود را بــه تمامــی دســت اندرکاران حــوزه امنیتــی اطالعاتــی 

تبریــک گفتــه و بــرای آنهــا توفیقــات روز افــزون را از درگاه خداونــد آرزو کنیــم.

 
در خصــوص الحــاق فــارس بــه دریــا و انتــزاع پنــج روســتا از 
شهرســتان پارســیان بخــش کوشــکنار عــالوه بــر اینکــه ایــن مصوبــه 
ــه  ــردم منطق ــی م ــب نارضایت ــوده و موج ــی ب ــتاب زده و احساس ش
ــکال  ــار اش ــم دچ ــن ه ــی نوی ــرم شناس ــدگاه ج ــت از دی ــده اس ش
ــات  ــف تبع ــای مختل ــه ه ــی از جنب ــدون کار شناس ــت و کار ب اس
ــرد  ــتان الم ــم شهرس ــی دانی ــد داشــت.همه م ــر خواه ــران ناپذی جب
ــار و  ــوع گفت ــه ن ــود اســت از جمل ــه خ ــگ مخصــوص ب دارای فرهن
ــردی  ــالق ف ــی اخ ــوم و حت ــی و آداب و رس ــط اجتماع ــار و رواب رفت
مــردم قطعــا بــا گفتــار و حتــی روابــط فــردی مــردم پنــج روســتای 
ــا قطعــا  ــه دری در حــال انتــزاع متفــاوت اســت.و جهــت دسترســی ب
ــی  ــتگی فرهنگ ــن گسس ــت.و ای ــد گرف ــورت خواه ــی ص مهاجرتهای
ــد شــد  ــارض خواه ــد اورد و موجــب تع ــه وجــود خواه اصطــکاک ب
.تفــاوت فرهنگــی مهاجریــن از شهرســتان المــرد »مذهبــی ، قومــی، 
ــل  ــتای قاب ــج روس ــر» پن ــر پذی ــهر مهاج ــه ش ــره ...«ب ــژادی و غی ن
انتــزاع« کــه کامــال متفــاوت اســت. تمــام ســعی فــرد مهاجر در شــهر 
ــا و اجــدادی  ــگ خاســتگاهی و اب ــرآورد فرهن ــرای ب ــر ب مهاجــر پذی
ــود  ــگ خ ــه فرهن ــبت ب ــر را نس ــر پذی ــراد مهاج ــورد اف ــود ،برخ خ
ــر اســاس  ــن فرهنــگ خــود ب ــی مهاجری ــد یعن ــرار می دهن ــار ق معی
نحــوه و کیفیــت نگــرش شــهروندان شــهر میزبــان ارزیابــی می کننــد 
ــی  ــراد بوم ــاوت اف ــه قض ــود را در آیین ــگ خ ــن فرهن ــذا مهاجری .ل
مــی بیننــد ،حــال اگــر ایــن افــراد مهاجــر چنیــن اســتنباط کننــد 
ــر  ــه فرهنگــی هســتند کــه از نظــر شــهر مهاجــر پذی کــه متعلــق ب
ــرش در  ــه پذی ــل ب ــن می شــود ،می ــه آن توهی ــا ب ــر شــده و ی تحقی
جامعــه مهاجــر پذیــر بــه انهــا اجــاره اظهــار تعلــق بــه فرهنــگ اصلــی 
ــن  ــل مهاجری ــن قبی ــرایطی ای ــن ش ــد.در چنی ــان را نمی ده خودش
ــگ  ــی فرهن ــر و نواه ــا و اوام ــار ه ــه هنج ــد ب ــل دارن ــتر تمای بیش
ــان را  ــهر میزب ــاری ش ــه رفت ــوند و مجموع ــان ملحــق ش ــهر میزب ش
الگــو قــرار مــی دهنــد تــا زودتــر دارای هویــت اجتماعــی شــوند. در 
چنیــن شــرایطی در برابرفــرد مهاجــر موانــع فرهنگــی بــرای جــذب 
ــان و  ــوزش زب ــال آم ــود مث ــاد می ش ــان ایج ــهر میزب ــگ ش در فرهن
آمــوزش شــغلی و رفتــار فــردی. بنابرایــن فــرد مهاجــر بــرای رســیدن 
بــه هــدف بایــد ایــن موانــع را از طریــق بزهــکاری دور بزنــد و جامعــه 
ــود در  ــذا پیشــنهاد می ش ــه اســت ل ــه ضررهم ــود وب ــن می ش ــا اَم ن
وهلــه ی اول از هرگونــه کار شــتابزده و احساســی خــودداری شــود و 
در گام دوم طــرح بــه ایــن بزرگــی از ســطحی کالن بایــد بــا مطالعــه 
دقیــق و بــر اســاس نظریــه کارشناســی صــورت گیــرد . در گام ســوم 
ــی  ــت و ناراحت ــی اس ــر حکومت ــی ه ــول اساس ــردم از اص ــت م رضای
ــت  ــی حکوم ــه های ــدن پای ــیده ش ــب پوس ــردم موج ــی م و نارضایت
می گــردد . و از ســوی دیگــر شهرســتان المــرد همجــوار شهرســتان 
پارســیان بــوده و از مدتهــا قبــل بــا همدیگــر صمیمیــت و دوســتی و 
روابــط مثبــت و ســازنده ای داشــته انــد و اینگونــه ظهــار نظــر موجب 
ایــن نگــردد کــه مــردم المــرد از ایــن قضیــه ناراحــت شــوند و بایــد 
ــکان  ــت و کارشناســی شــده ام ــه عدال ــر پای ــزی ب ــر چی ــد ه بپذیرن
پذیــر اســت .تصمیــم عجوالنــه و غیــر کارشناســی مشــکالتی بوجــود 
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حمایت از کاالی هرمزگانی
اشـاره: 

رهبر انقالب امسال را سال حمایت از کاالی ایرانی نام نهاده اند اما اگر بخواهیم با برش استانی به این موضوع بنگریم باید امسال را 
سال حمایت از کاالی هرمزگانی بنامیم. اما در شرایطی که زیرساخت های ما در تولید تا حدود زیادی دچار مشکل است، صاحبان 
صنایع خرد با کمبود سرمایه در گردش مواجه اند، بسیاری از محصوالت تولید استان به ویژه محصوالت کشاورزی به دالیل مختلف 
امکان صادرات یا حتی رسیدن به بازار های مستعد استان های همجوار را ندارند، ماهیت بسیاری از بازارهای ما ماهیت وارداتی است 

و تغییر آن نیز از لحاظ اقتصادی صحیح نخواهد بود، چگونه می شود به صورت عملی حمایت از کاالی هرمزگانی را محقق کرد؟!

»خلیل قاسمی« رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان:

»ابوطالب جوادی« دبیر اجرایی خانه کشاورز استان هرمزگان:

83 برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال در استان

کاالی هرمزگانی را به هرمزگانی ها بشناسانید

حمایــت از کاالی ایرانــی نبایــد در حــد حــرف باشــد، از ایــن رو امســال 83 برنامــه عملیاتــی را در راســتای تحقــق شــعار 
ســال تهیــه کــرده ایــم کــه در اســتان اجرایــی خواهــد شــد.

در نظــر داریــم اســتفاده از کاالهــای تولیــد داخــل را بــه جــای کاالهــای وارداتــی و کاالهایــی کــه برخــی آن را کاالی 
لوکــس خارجــی مــی نامنــد، بیشــتر کنیــم و ایــن موضــوع از مهمتریــن برنامــه هــای مــا در ســال جــاری خواهــد بــود.

شــایان ذکــر اســت محوریــت اجــرای ایــن برنامــه هــا بــا همــکاری تولیــد کننــدگان، عرضــه کننــدگان و مصرف کنندگان 
اســت؛ چــرا کــه نقــش اصلــی را درحمایــت از کاالی ایرانــی خانــواده هــا ایفــا مــی کننــد و دولــت تنهــا سیاســت گذار 

و تســهیل گر امــور اســت.

بــه نظــر مــن حمایــت از کاالی ایرانــی حمایــت از کاالی هرمزگانــی را هــم در دل خــود دارد و نیــاز بــه تبلیــغ جداگانــه در هر 
اســتان نیســت چــرا کــه مــا بــه یکدیگــر متصــل هســتیم. البتــه نشــریات و مطبوعــات اســتان بایــد در صفحــه ای جداگانه 
مــردم را از وجــود کاالی داخلــی موجــود در اســتان آگاه کننــد تــا مــردم بداننــد چــه محصوالتــی در محــل زندگی شــان 
تولیــد می شــود. بــرای مثــال یــک کارخانــه ی تولیــد دســتمال کاغــذی در اســتان وجــود دارد امــا بــه دلیــل عــدم حمایــت 

و تبلیغــات مناســب کســی از آن بــا خبــر نیســت.
موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کنــم بحــث ایجــاد مرکــز فــرآوری محصــوالت کشــاورزی اســت کــه ایــن مرکــز 
ــر  ــه و دیگ ــوه، رب گوج ــوت می ــه کمپ ــل آن ب ــوب و تبدی ــای نامرغ ــظ میوه ه ــتای حف ــر در راس ــی موث ــد گام می توان
محصــوالت مشــابه باشــد. همچنیــن حمایــت از کارخانــه پارچــه بافــی کــه در قشــم قــرار دارد نیــز گامــی موفــق در تحقق 

ایــن شــعار ملــی در اســتان هرمــزگان خواهــد بــود.

پدرام مجیدی
تجارت جنوب

گزارش
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عباس ساالری، رئیس اتاق تعاون استان هرمزگان:

»هادی گلپور« دبیر کانون انجمن هاي صنفي کارفرمایي استان هرمزگان:

بسته های تشویقی صادراتی محرکی برای کمک به تولید

جلوگیری از واردات به معنای حمایت از تولید نیست

تعاونی هــا یکــی از بســترهای اصلــی تولیــد و ایجــاد رونــق اقتصــادی در هــر منطقــه ای بــه حســاب مــی آینــد. یکــی از 
راه هــای حمایــت از تولیــدات ایــن تشــکل هــای اقتصــادی نیــز ایجــاد بــازار فــروش محصــوالت اســت و چــه بهتــر کــه 
ــم.  ــه ســمت بازارهــای کشــورهای همســایه ســوق دهی ــان را ب ــا آن ــه ی مشــوق ه ــی و ارائ ــا ایجــاد زمینه هــای صادرات ب
هزینــه هــای سرســام آور بانکرینــگ و حمــل و نقــل ســبب شــده تــا مــا کمتــر بــه فکــر صــادرات محصــوالت بیافتیــم و 
عمــال راه حمایــت ار تولیــد داخــل ســد شــود. هرمــزگان شــرایط منحصربفــردی دارد و چنــان چــه دولــت زیرســاخت هــای 
مطلوب تــری را بــرای صــادرات ایجــاد کنــد به تبــع آن تولیــد نیــز بیشــتر مــی شــود و مــی تــوان شــعار حمایــت از تولیــد 
داخلــی و همچنیــن حمایــت از تولیــد هرمزگانــی را جامــه ی عمــل بپوشــانیم. در ضمــن بــا توجــه بــه وجــود فرصــت هــای 
زیــاد در تجــارت بــا کشــور قطــر و شــرایط ایجــاد شــده نظیــر واگــذاری میــز تخصصــی صــادرات کاال بــه قطــر بــه اتــاق 

تعــاون هرمــزگان بایــد از تمــام پتانســیل ها نهایــت اســتفاده را بــرد تــا محرکــی بــرای اقتصــاد اســتان باشــد.

توجــه بــه خریــد کاالی ایرانــی بــه صــورت آنــی، شــدنی نیســت و بــه عقیــده بنــده موضــوع بایــد بــه دودســته تقســیم شــود؛ 
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت. بــه عنــوان مثــال احتمــال رفــع مشــکالت بخــش مســکن در کوتــاه مــدت بســیار ضعیــف اســت و 
بایــد برنامــه بلندمدتــی بــرای آن طراحــی شــود. در ضمــن حمایــت از تولیــد داخلــی بایــد شــامل کاالهایــی باشــد کــه مــا تولیــد 
ــای  ــام نیازه ــخ گوی تم ــا پاس ــاجی م ــت نس ــه صنع ــم ک ــد بپذیری ــی. بای ــر کاالی خارج ــا ورود ه ــارزه ب ــا مب ــه صرف ــم ن می کنی
مــردم نیســت و تــا وقتــی بــدون برنامــه و ارائــه بســته هــای حمایتــی از تولیدکننــده تنهــا بــه دنبــال جلوگیــری از ورود اجنــاس 
خارجــی باشــیم، حمایــت از کاالی ایرانــی صــورت نمی گیــرد. حــل ایــن مشــکل تنهــا بــه اراده ی بخــش خصوصــی مرتبــط نیســت 
و دولــت بایــد پاســخ دهــد کــه آیــا توانایــی ارائــه ی بســته های حمایتــی را دارد؟ بانک هــا مــی تواننــد تســهیالت بــا ســودمعقول 
ارائــه دهنــد؟ امســال کارشناســان شــاغل در بخــش خصوصــی چــه میــزان در تصمیــم گیــری هــا ســهیم خوانــد بــود؟ آیــا قــرار 
اســت بــرای رونــق گردشــگری و افزایــش مــراودات اقتصــادی نرمــش و انعطافــی صــورت پذیــرد یــا خیــر؟ اگــر بــه ایــن ســواالت 

پاســخ شــفافی داده نشــود نمــی تــوان حمایــت از کاالی ایرانــی را در هرمــزگان اجــرا کــرد.

بــه نظــر مــن ابتــدا بایــد توانمندی هــای هرمــزگان را ســنجید و بررســی کــرد کــه اســتان در چــه زمینــه ای توانایــی کمــک 
بــه کشــور یــا حتــی بازارهــای کشــورهای همســایه را دارد. بــرای مثــال در اســتان مــا کارخانــه ی تــن ماهــی وجــود دارد 
ــه آن کمــک شــود و دســتگاه های به روزتــری را مــورد اســتفاده  ــه آن توجــه نمی شــود، بایــد ب کــه آن طــور کــه بایــد ب
قــرار دهــد و یــا همیــن خرمــا کــه جــزء محصــوالت ســرآمد اســتان محســوب می شــود امــا مــا یــک کارخانــه بســته بندی 
بــرای ایــن محصــول نداریــم. کارخانــه ی مــدرن بســته بنــدی خرمــا از نیازهــای اصلــی هرمــزگان محســوب می شــود کــه 

ــم. ــا از آن بی بهره ای ــفانه م متاس
در نــگاه کلــی کشــور بایــد بــه ســمتی پیــش بــرود کــه هــر اســتان متناســب بــا شــرایط و تولیداتــش در راســتای شــعار 
امســال فعالیــت کنــد و بــه تولیــد محصــوالت بپــردازد، بــا ایــن سیاســت مــی شــود از کاالی تولیــد هرمــزگان حمایــت 

کــرد.

بروزرسانی کارخانجات موجود را نباید فراموش کنیم
»غالمحسین بهادر« عضو هیات رئیسه اتاق تعاون هرمزگان و مدیرعامل تعاونی مصرف فرهنگیان:
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هــدف مقــام معظــم رهبــری از مطــرح کــردن شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی ایــن نیســت کــه مــا بایــد جلــوی 
واردات را بگیریــم بلکــه بایــد بســتری بــرای حمایــت از کاالی تولیــد داخــل بــه وجــود آیــد.

چنان چــه کیفیــت کاالی داخلــی بــه آن میــزان ارتقــا یابــد کــه رقابــت پذیــر باشــد، آن گاه مــردم خــود تصمیــم 
ــای  ــته ه ــا بس ــی ب ــدگان داخل ــد از تولیدکنن ــت بای ــد. دول ــتفاده کنن ــی اس ــه از کاالی ایران ــت ک ــد گرف خواهن

تشــویقی حمایــت کنــد تــا آنــان بتواننــد حضــور قدرتمندانــه ای در بــازار داشــته باشــند.
هــدف از مطــرح شــدن گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی ایجــاد تحــرک در بــازار و حضــور بهتــر تولیدکننــدگان داخلــی 
بــود و ماحصــل آن بایــد تســخیر بازارهــای صادراتــی باشــد. بــه نظــر مــن کاالی خارجــی بایــد در بــازار باشــد تــا 
رقابــت از بیــن نــرود. امــا ناگفتــه نمانــد کــه شــعار ســال می توانــد اثــرات مثبتــی نیــز نیــز بــر واردات داشــته 
ــه کشــور وارد  ــوژی جدیــد ب ــه ســمتی ببــرد کــه مــواد اولیــه و تکنول ــه ایــن صــورت کــه واردات را ب باشــد. ب
شــود. صنایــع مــا به ویــژه در هرمــزگان نیازمنــد تکنولــوژی جدیــد هســتند و چنــان چــه مــواد اولیــه باکیفیت در 
اختیارشــان قــرار گیــرد، تولیــد بهتــری خواهنــد داشــت. مــواد اولیــه و واســطه ای نیــاز تولید اســت و این مســائل 
بــا واردات پوشــش داده مــی شــود. بــا ایــن تفاســیر مــی تــوان گفــت کــه حمایــت از کاالی ایرانــی مــی توانــد 
بــه رشــد واردات هــم کمــک کنــد. در ایــن ســیر بــا واردات هدفمند تــر رو بــه رو خواهیــم بــود و بــازار رقابتــی 

ــد. ــود می آی بوج
ــه صــورت دســتوری  ــازار ب ــرات اقتصــادی و ایجــاد تحــول در ب ــه تغیی ــد در نظــر داشــت ک ــن حــال بای ــا ای ب
ــا کیفیــت را تولیــد کنــد و  ــا تولیدکننــده داخلــی کاالیــی ب ممکــن نیســت. مــا بایــد زمینــه را مهیــا کنیــم ت
ســپس مصــرف کننــده بــا توجــه بــه کیفیــت و قیمتــش ترجیــح دهــد کــه ســبدش را بــا کاالی ایرانــی پــر کنــد. 
بــه عنــوان مثــال برخــی از پوشــاک ایرانــی کیفیــت بــه مراتــب بهتــری از بســیاری از پوشــاک وارداتــی دارنــد و 

ــوع پوشــاک اســتفاده کننــد. ــن ن بســیاری ترجیــح می دهنــد کــه از ای

اقتصاد دستـوری نیست
»حسن روحانی« عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بندرعباس:

»ابوذر قاسمی گوربندی« مدیرعامل کارخانه مقاوم کارتن دریا و کارآفرین نمونه استانی:

برای حمایت از تولید، تسهیالت با سود پایین ارائه کنید
در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی قــرار داریــم امــا بایــد اذعــان داشــت کــه امــروز یکــی از مشــکالت صنایــع خــرد مــا موضــوع 
تســهیالت اســت. ســود بانکــی 18 درصــد کــه در واقعیــت بــه 25 درصــد هــم مــی رســد، حمایتــی از تولیــد نیســت. در این شــرایط 
پرداخــت اقســاط ســخت شــده و بایــد تســهیالت بــا ســود پاییــن ارائــه شــود. چنــد بــار از طریــق اســتانداری، فرمانــداری، ســازمان 
صنعــت و معــدن و دیگــر نهادهــای مرتبــط پیگیــر تســهیالت بــا نــرخ ســود کمتــر شــده ام امــا بــه جایــی نرســیده اســت. دکتــر 
همتــی در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد اعــالم کــرد کــه اگــر واحدهــا مســتندات بیمــه کارگــران را ارائــه دهنــد ســود را بــه صفــر 
تــا 6 درصــد کاهــش دهــد امــا متاســفانه ایــن مســاله محقــق نشــد. دیگــر مدیــران نیــز می گوینــد بودجــه ی طــرح مطــرح شــده 
از ســوی اســتاندار بایــد در زیرســاخت هــا اســتفاده شــود و آب پاکــی را روی دســت مــا ریختنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــا کــه 
بــه شــهرک هــای صنعتــی ورود و ایــن اماکــن را آبــاد کردیــم و بــه جــای ایجادزیرســاخت بــرای دیگــر واحــد هــا بایــد مــا را جمایت 
کننــد تــا تولیــد خــود را افزایــش دهیــم و ســر پــا بمانیــم. جالــب اســت بدانیــد از واحدهــای مســتقر در شــهرک صنعتــی ســود 18 
درصــد مــی گیرنــد امــا خــارج از شــهرک وام بــا ســود 6 درصــد ارائــه مــی شــود و ایــن مســاله رغبــت مــا را بــه ادامــه ی تولیــد در 

شــهرک صنعتــی تیــرور کاهــش داده اســت.
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رونق صادرات
 پازل گم شده ی حمایت از کاالی ایرانی

اشـاره: 
از کاالی  ایرانی و در برش استانی آن حمایت  از کاالی  از اساسی ترین راهکارها درباره حمایت  یکی 
مشکل  اما  است.  جهانی  بازارهای  در  ایرانی  کاالی  کردن  برجسته  و  کاالها  این  صادرات  هرمزگانی، 
برداشته شود.  تولیدکنندگان کاالی داخلی  نیز حل نخواهد شد مگر آن که موانع پیش رو  صادرات 
و  مالیاتی  مسائل  گردش،  در  و سرمایه  نقدینگی  تامین  جمله  از  تولیدی  واحدهای  متعدد  مشکالت 
مشکالت مرتبط با تامین اجتماعی، تسهیالت بانکی با سودهای بسیار باال، بروکراسی اداری فلج کننده 
و در برخی موارد تامین نشدن مواد اولیه ی تولید کار را با مشکل رو به رو کرده است. البته یکی دیگر از 
مشکالت کشور و همچنین هرمزگان در صادرات این است که اغلب صادرکنندگان بسیار غیرحرفه ای 
عمل می کنند و اصول داد و ستد علمی را نمی دانند و همین مساله به آبروی کاالی ایرانی در بازارهای 
باید نقاط ضعف را برطرف کنیم و به تقویت  این رو در شرایط فعلی  از  هدف لطمه وارد کرده است. 
نقاط قوت بپردازیم. نگاهی به آمار صادرات استان در سالی که گذشت ظرفیت های اصلی صادراتی را 
نمایان می کند؛ ظرفیت هایی که می تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بالفعل شوند و تاثیر شگرفی 

بر اقتصاد هرمزگان و کشور داشته باشند.
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با مدیران کم کار برخورد می کنیم
ــد  ــره واح ــه پنج ــامانه در جلس ــن س ــاح ای ــس از افتت ــی« پ ــدون همت »فری
ســرمایه گــذاری اســتان کــه بــا حضــور تنــی چنــد از مدیــران کل مرتبــط و 

مشــاوران وی در مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری اســتان برگــزار شــد، گفــت: 
اگــر دســتگاه هــا و مدیــران کل بــه مهلــت تعییــن شــده دو هفتــه ای بــرای 
اعطــای مجوزهــا توجــه نکننــد فــردی را بــر مســند تصمیــم گیــری ادارات می 

گــذارم کــه توجــه ویــژه ای بــه ایــن مســاله داشــته باشــد.
وی خواســتار کار جهــادی و جــدی در مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری اســتان  
شــد و گفــت: دو هفتــه و یــک روز هــم بــرای صــدور مجــوز قابــل قبول نیســت 

و ایــن صحبــت مــن هشــداری بــرای افــراد کــم کار اســت.

افتتاح پنجره ی امید سرمایه گذاران
پنجره واحد سرمایه گذاری هرمزگان با حضور استاندار به صورت رسمی افتتاح شد؛

اشـاره: 
پیش از این سرمایه گذاران باید کفش های آهنی به پا می کردند و برای دریافت مچوزها هر روز از این اداره به آن اداره می رفتند اما امروز 
اندکی وضعیت فرق کرده و امید است تا در آینده وضعیت به مراتب بهتر شود. در پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری، سرمایه گذار هر کجای این 
کره ی خاکی که باشد درخواست خود را در سامانه به صورت آنالین ثبت می کند و دستگاه های مرتبط که حدود 50 دستگاه هستند همگی مطلع 
می شوند و روند امور را پیگیری می کنند. یکی از دالیل وجود چنین بخشی تجمیع فرآیندها و از بین رفتن بخشنامه های داخلی است که این 
اتفاق از برخورد سلیقه ای مدیران جلوگیری می کند. سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری قابلیت آن را دارد که سرمایه گذاران درخواست، طرح 
توجیهی و دیگر اطالعات طرح را به صورت الکترونیکی ثبت و بسته به نوع درخواست که در چه گروه و بخشی قرار دارد به دستگاه مربوطه 

جهت صدور مجوز ارسال کنند و تمام استعالم های بین دستگاهی نیز توسط همین سامانه انجام خواهد شد.
بعد از چند ماه کار آزمایشی سرانجام پنجره واحد سرمایه گذاری استان با حضور استاندار هرمزگان به صورت رسمی افتتاح شد.

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش
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تعارفات را کنار بگذارید
اســتاندار هرمــزگان تاکیــد کــرد: مدیــران کل بــرای دریافــت مهلــت بیــش از 
دو هفتــه بایــد از مــن بــه صــورت مــوردی مجــوز دریافــت کننــد و ایــن گونــه 

نیســت کــه بیــان دارنــد ایــن کار زمان بــر اســت.
ــم و  ــار بگذاری ــات را کن ــد تعارف ــه بای ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
سفت و ســخت کار را بــه پیــش ببریــم، گفــت: بایــد بــه نقطــه مطلوبــی برســیم 
ــان  ــران تن ش ــه ادارات مدی ــرمایه گذاری ب ــت س ــیدن درخواس ــا رس ــه ب ک

ــد. ــری کنن ــا را پیگی ــریع کاره ــرزد و س بل
دریافت مجوز بدون حضور فیزیکی

ــور  ــدون حض ــد ب ــی بخواه ــرمایه گذار خارج ــر س ــرد: اگ ــه ک ــی اضاف همت
فیزیکــی در ایــن مرکــز، ســرمایه گذاری کنــد، بایــد بســترش مهیــا باشــد و 

ــه نیســت. هیــچ توجیهــی پذیرفت
مدارک اضافی

ــان  ــی اداری، بی ــی در بروکراس ــات اضاف ــی اقدام ــاد از برخ ــن انتق وی ضم
ــود و  ــرای خ ــا را ب ــه کاره ــرا ک ــد چ ــب نکنی ــی طل ــدارک اضاف ــت: م داش
ســرمایه گذاران ســخت تــر مــی کنیــد، فقــط ســریع کارهــا را انجــام دهیــد و 

ــد. ــایی کنی ــردم گره گش از کار م
اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان ایــن موضــوع کــه بــر اعطــای مجوزهــا در کمتــر 
از دو هفتــه تاکیــد دارد، گفــت: ایــن مســاله کار فــوق العــاده ای مــی طلبــد و 

مــن از مدیــران و کارشناســان ایــن مرکــز انتظــار ویــژه ای دارم.

تهیه مجوزها قبل از رجوع سرمایه گذار
وی ادامــه داد: طــرح هــای شناســایی شــده بایــد پیــش از رجــوع ســرمایه گذار 

مجوزهایــش دریافــت شــده باشــد، تــا معطلــی ایجاد نشــود.
ــورت  ــه ص ــد ب ــز بای ــده نی ــایی نش ــای شناس ــرح ه ــت: در ط ــی گف همت

سیســتمی در دو هفتــه مجوزهــای مــورد نیــاز صــادر شــود.
ساختمانی که تغییر خواهد کرد

وی بــه نامناســب بــودن ســاختمان مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری اســتان 
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: ســاختمان ایــن مرکــز ســاختمان مناســبی نیســت، 
ــه مرکــز اختصــاص  در ســاختمان جدیــد ســتاد بحــران طبقــه نخســت را ب
مــی دهیــم تــا هــم شــرایط بهتــر شــود و هــم مدیــران بداننــد کــه هــر لحظه 

ممکــن اســت بــه آن جــا ســر بزنــم.
ــال نیــک  ــه ف اســتاندار هرمــزگان پیشــتازی اســتان در جــذب ســرمایه را ب
ــدارم و  ــه آمــار کاغــذی ن ــا ایــن حــال مــن کاری ب گرفــت و تاکیــد کــرد: ب

خروجــی ملمــوس مــی خواهــم.
هرمزگان؛ نجات بخش کشور

وی متذکــر شــد: هرمــزگان بایــد کشــور را نجــات دهــد و قــدم اول در ایــن راه 
صــدور ســریع مجوز اســت.

ــا  ــد و م ــرمایه گذاران باش ــد س ــز امی ــد مرک ــز بای ــن مرک ــت: ای ــی گف همت
نیــاز داریــم کــه از طریــق ســفارتخانه های داخــل و خــارج از کشــور جــذب 

ــم. ــام دهی ــرمایه گذار را انج س
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تاکید بر تبلیغ و اطالع رسانی
وی اضافــه کــرد: بایــد تبلیــغ و اطــالع رســانی ظرفیــت هــا موضوع همیشــگی 
مرکــز باشــد، ســالی دو همایــش را برگــزار و از طریــق تشــکل هــای بخــش 

خصوصــی ســرمایه گــذاران بــزرگ کشــور را شناســایی و دعــوت کنیــد.
ــی خــارج  ــا ســرمایه گــذاران هرمزگان ــان داشــت: مذاکــره ب ــان بی وی در پای
ــت  ــه دس ــد ب ــت و نبای ــز اس ــن مرک ــم ای ــای مه ــز از برنامه ه ــور نی از کش

ــود. ــپرده ش ــی س فراموش
جذب سرمایه گذار به صورت جدی

»علــی ابراهیمــی« مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان هرمــزگان نیــز 
ــن،  ــان ممک ــن زم ــا در کمتری ــرای اعطــای مجوزه ــی ب ــالم آمادگ ــن اع ضم
ــانی شــده  ــتان احصــا و اطــالع رس ــای ســرمایه گذاری اس ــت: فرصــت ه گف

اســت.
وی گفــت: تــا امــروز بحــث اطــالع رســانی بــوده و از ایــن بــه بعــد بــه صــورت 

جــدی جــذب ســرمایه گذار را پیگیــری خواهیــم کــرد.
تسریع در امور

ابراهیمــی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر همــه ی کارهــا و مجوزهــا از طریــق 
ــن  ــود، در ای ــری می ش ــریع تر پیگی ــور س ــرد و ام ــورت می گی ــتم ص سیس
رونــد بــرای هــر دســتگاهی زمــان تعییــن خواهــد شــد کــه در بــازه ی زمانــی 

مشــخص حتمــا بایــد مجــوز را صــادر کنــد.
وی ادامــه داد: در پنجــره واحــد خدمــات ســرمایه گذاری، ســرمایه گذار 
درخواســت خــود را در ســامانه بــه صــورت آنالیــن ثبــت می کنــد و نیــازی بــه 

حضــور فیزیکــی وی نیســت.
وی در پایــان یکــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در مرکــز را ســامانه دادور عنوان 
کــرد و گفــت: ایــن ســامانه مــی توانــد شــکایات را پیگیــری کنــد و بســتری 
ــت عمومــی  ــرای حراســت از عملکــرد دســتگاه هــا و جلــب رضای مناســب ب

اســت. 
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طرحی جدید
در ادامــه نوبــت بــه »نوشــین معلمــی« مشــاور اســتاندار و رییــس مرکــز 
خدمــات ســرمایه گذاری اســتان رســید. معلمــی بــا بیــان ایــن کــه بایــد 
ــزود:  ــا مشــخص شــود، اف ــه ه ــا احــداث کارخان ــط ب ــای مرتب ــم ه حری
ــب سیســتمی  ــرمایه گذار در قال ــا س ــم ه ــن حری ــا مشــخص شــدن ای ب

شــرایط را متوجــه مــی شــود و ســرعت کار افزایــش مــی یابــد.
ــا  ــتان ب ــادی اس ــور اقتص ــدن ام ــز ش ــرای متمرک ــز ب ــی نی وی طرح
ــت:  ــت و گف ــه داش ــن زمین ــق در ای ــای موف ــتان ه ــرداری از اس الگوب
اگــر مرکــزی بــه عنــوان مرکــز اقتصــادی اســتان شــامل مجموعــه هــای 

ــود. ــد ب ــا خواه ــیار کارگش ــد بس ــود آی ــه وج ــف ب مختل
عاقبت دستگاه های غیرهمراه

ــدور  ــان ص ــدن زم ــه ای ش ــر دوهفت ــتاندار ب ــون اس ــز همچ ــی نی معلم
مجوزهــا تاکیــد داشــت و افــزود: گــزارش دســتگاه هــای غیرهمــراه را بــه 
ــر  ــه دفت ــم و رونوشــت آن هــم ب ــه ای اعــالم کــرده ای خودشــان در نام

ــای اســتاندار ارســال شــده اســت. آق
ــه  ــس از دو هفت ــتاندار پ ــای اس ــروز آق ــتور ام ــا دس ــه داد: ب وی ادام
ــاره ی  ــی درب ــر همت ــرد و دکت ــم ک ــه خواهی ــا ایشــان مکاتب مســتقیما ب
ــم  ــان تصمی ــه آن ــت ب ــای مهل ــا اعط ــا ی ــتگاه ه ــن دس ــا ای ــورد ب برخ

ــت. ــد گرف خواه
مقررات زدایی

رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری اســتان تاکیــد کــرد: بــه دنبــال 
مقــررات زدایــی هســتیم امــا بایــد وضعیــت احصــا شــود تــا بتوانیــم ایــن 

کار را عملــی کنیــم.
وی در پایــان بــا بیــان ایــن مســاله کــه بــا راه انــدازی خدمــات پنجــره 
ــا مدیــران کل کاهــش مــی  واحــد دیدارهــای حضــوری ســرمایه گذاران ب
ــران اقتصــادی  ــه همــت تمــام مدی ــد اســت ب ــار داشــت: امی ــد، اظه یاب
اســتان و پشــتیبانی و راهنمایــی اســتاندار محتــرم بتوانیــم گامــی موثــر 
ــم. ــتغال برداری ــد و اش ــرمایه گذاری، تولی ــداف س ــبرد اه ــت پیش در جه
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ــای  ــد درآمده ــته صددرص ــال گذش ــت: در س ــزگان گف ــی هرم ــرکل امورمالیات مدی
اســتانی را محقــق کرده ایــم.

»شــاکررضا مریــدی« بیــان داشــت: صددرصــد درآمدهــای اســتانی را محقــق کرده ایــم 
ــی کــه  ــم، حتــی ادارات ــر  ایــن کــه درآمدهــای خودمــان را محقــق کرده ای و عــالوه ب
ــور  ــکاران ام ــای هم ــا تالش ه ــد، ب ــق کنن ــتانی را محق ــای اس ــتند درآمده نتوانس
مالیاتــی توانســتیم جبــران عــدم تحقــق درآمدهــای ســایر ادارات را هم داشــته باشــیم.

وی افــزود: در اســتان بیــش از 30 دســتگاه اجرایــی هســتیم کــه بایــد وصــول درآمــد 
اســتانی داشــته باشــیم و اگــر صددرصــد درآمــد را وصــول کنیــم، صددرصــد را نیــز 

ــم. ــص می دهی تخصی
ــال  ــد در س ــازاد درآم ــع م ــرد: در واق ــد ک ــزگان تاکی ــی هرم ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــه  ــا 50 درصــد آن ب ــد ت ــری کنن ــد پیگی گذشــته داشــته ایم کــه ســایر دســتگاه بای
ــه داری  ــا هماهنگــی امــور اقتصــادی و دارایــی و خزان اســتان بازگــردد کــه متعاقبــا ب

ــم. ــالم می کنی ــتان را اع ــای اس ــق درآمده ــزان دقی می
وی گفــت: در ســال گذشــته افزایــش توزیــع مالیــات بــر ارزش افــزوده بیــن 
ــزوده  ــرارزش اف ــات ب ــترداد مالی ــی اس ــتان و از طرف ــای اس ــهرداری ها و دهیاری ه ش

بــه صادرکننــدگان را هــم داشــته ایم.
مریــدی در خصــوص اجــرای طــرح صنــدوق مکانیــزه فــروش از اول ســال جــاری نیــز 
ــرح  ــمول ط ــه مش ــی ک ــای اتحادیه های ــتان و روس ــاف کل اس ــق اصن ــت: از طری گف
ــای ســطح  ــانه ها و بیلبورده ــق رس ــم از طری ــروش هســتند و ه ــزه ف ــدوق مکانی صن

ــن خصــوص انجــام شــد. ــف اســتان اطالع رســانی الزم در ای شــهرهای مختل
ــتند  ــی هس ــان مدع ــی از مودی ــر برخ ــزود: اگ ــزگان اف ــی هرم ــور مالیات ــرکل ام مدی
کــه مالیــات نابحــق یــا مضاعــف از آن هــا مطالبــه شــده اســت، مــی تواننــد از طریــق 
صنــدوق مکانیــزه فــروش کــه تمــام فعالیت هــای مــودی را به صــورت شــفاف اعــالم 
مــی کنــد جلــوی هرگونــه مطالبــه و اخــذ مالیــات ســلیقه ای را بگیرنــد و اســتفاده از 

ــد. ــدوق شــبهات را برطــرف می کن ــن صن ای
ــال 93،92و 94  ــعه در ســه س ــه پنجــم توس ــاده 120برنام ــتای م ــزود: در راس وی اف
ــق صنــدوق  ــد اطالعــات را وارد کننــد و از ســال 97هــم از طری ــف بودن اصنــاف مکل

ــد. ــت می کنن ــات را ثب ــروش اطالع ــزه ف مکانی
مریــدی افــزود: یکــی از محاســن فروشــگاه های زنجیــره ای هــم ایــن اســت کــه پرینــت 
ــه مشــتریان  حســاب داده می شــود کــه صندوق هــای مکانیــزه فــروش هــم رســید ب

ارائــه مــی کننــد.
مدیــرکل امورمالیاتــی هرمــزگان اظهــار داشــت: باتوجــه بــه ایــن کــه از طریــق وزارت 
ــی  ــه وزارت اقتصــاد و دارای ــغلی ب ــته های ش ــامی رس ــارت، اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه وضعیــت موجــود اســامی صنــوف جدیــد اعــالم  ــا توجــه ب جهــت اجــرای طــرح ب
ــرح  ــرای ط ــوولیت اج ــتقیم، مس ــای مس ــون مالیات ه ــه قان ــا اصالحی ــود؛ ب می ش
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــدن و تجــارت ب ــت، مع ــروش از صنع ــزه ف ــدوق مکانی صن

واگــذار شــده اســت.

صددرصد درآمدهای استانی را محقق کردیم
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد؛

تجارت جنوب

خبر
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صددرصد درآمدهای استانی را محقق کردیم

بازارسازی برای
شرکت های دانش بنیان

رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان 
در گفت و گوی اختصاصی با تجارت جنوب مطرح کرد؛ 

رشد بودجه پارک علم و فناوری هرمزگان
»علــی فتــا« رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان هرمــزگان ضمــن مثبــت ارزیابــی 
کــردن رونــد طــی شــده بــرای ایــن مرکــز در ســال های گذشــته، امیــد بســیاری بــه 
آینــده  دارد و در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: یکــي از اتفاقــات مهــم ســال 97 رشــد خوب 

بودجــه پــارک اســت و بایــد آن را بــه فــال نیــک گرفــت.
ــه از  ــز ک ــوآوري هرم ــرج ن ــرکت ها در ب ــاي ش ــل فض ــن تکمی ــه داد: همچنی وی ادام
دانشــگاه هرمــزگان خریــداري کــرده ایــم و در حوالــی پمــپ بنزیــن آیــت اهلل غفــاري 
واقــع شــده اســت، مــی توانــد بــه ارتقــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان کمــک کنــد.

فتــا گفــت: ایــن ســاختمان بــه یــک المــان شــهري تبدیــل خواهد شــد کــه حــدود 60 
الــی 70 شــرکت دانش بیــان را در خــود جــای مــی دهــد.

ــان  ــوب و در ش ــی خ ــاد فضای ــزگان را ایج ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل ــت پ وی سیاس
ــه  ــد بودج ــد رش ــت: 65 درص ــرد و گف ــالم ک ــتان اع ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ش
داشــته ایــم کــه بــه معنــای ایــن خواهــد بود کــه از شــرکت هــاي بیشــتري مــي توانیم 

حمایــت بــه عمــل آوریــم.
کمک بالعوض به دانش آموزان خالق

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان هرمــزگان در ادامــه افــزود: امســال در مرکــز دانش 
آمــوزي قصــد ایجــاد تغییــر را داریــم تــا بتوانیــم از هــر دانــش آمــوزي در هــر کجــاي 

اســتان حمایــت کنیــم و کمــک بالعــوض داشــته باشــیم.
وی ایجــاد پویایــی در فضــاي کار آفرینــي و کمــک بــه شــکوفایی خالقیــت در جامعــه را 
بســیار مهــم خوانــد و گفــت: برنامــه ای بــراي مســئولیت پذیــري دانشــگاه هــا در قبــال 
دانشــجویان بعــد از فــارغ التحصیلــي هــم در دســتور کار داریــم کــه مــی توانــد ثمــرات 

فراوانــی را در پــی داشــته باشــد.
ارائه ی تسهیالت برای تبدیل علم به ثروت

فتــا تاکیــد کــرد: تســهیالتی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی در اختیــار نخبــگان 
ــگ  ــاهد گســترش فرهن ــد و ش ــروت کنن ــه ث ــل ب ــم را تبدی ــا عل ــرد ت ــی گی ــرار م ق

کارآفرینــی و افزایــش اشــتغال زایــی در جامعــه باشــیم.

وی صنایــع اســتان را بــه حضــور و همــکاری بــا ایــن مرکــز دعــوت کــرد و گفــت: فــوالد 
هرمــزگان خط شــکن ایــن بخــش بــوده اســت و امیدواریــم دیگــر صنایــع نیــز بتوانند در 
ایــن حیطــه وارد شــوند و شــاهد رشــد همزمــان شــرکت هــای دانــش بنیــان و صنایــع 

ــتان باشیم. در اس
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان هرمــزگان بیان داشــت: در تــالش هســتیم افرادی 
را کــه حقیقتــا ایــده هــاي خــوب و عملــی دارنــد، زیــر چتــر حمایتــی خــود قــرار دهیم 

و در ایــن راه یاری گــر آنــان باشــیم.
تقویت ارتباط با صنایع و بازارسازی

وی دربــاره راهــکار خــود بــرای بهبــود روابــط شــرکت هــای دانــش بنیــان و صنایــع نیز 
چنیــن گفــت: ســعي داریــم بــا برگــزاری تورهــای بازدیــد از صنایع، شــرکت هــای دانش 
بنیــان را بــا عملکــرد صنایــع اســتان آشــنا کنیــم، در ضمــن براي شــان کار بازاریابــي را 

نیــز انجــام دهیم.
فتــا گفــت: امــروز بازارســازي بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان هدفــی اســت کــه بــا 

جدیــت آن را دنبــال مــی کنیــم.
آموزش، آموزش، آموزش

وی بــر موضــوع آمــوزش بــرای موفقیــت در بــازار تاکیــد کــرد و افــزود: دوره هایــی در 
پــارک علــم و فنــاوری برگــزار مــي شــود تــا افــراد توانمنــد شــناخته شــوند و روی آنــان 

ــود. ــرمایه گذاری ش س
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان هرمــزگان تاکیــد کــرد: متاســفانه در کشــور مــا 

قوانیــن تجــارت را کســي نمــي دانــد و ایــن ضعــف بزرگــی محســوب مــي شــود.
لزوم اطالع رسانی

وی خواســتار اطــالع رســانی بیشــتر رســانه هــا نســبت بــه کارکــرد و ماهیت پــارک علم 
و فنــاوری شــد و گفــت: جامعــه هنــوز بــا پــارک و عملکرد آن آشــنا نیســت و ایــن اتفاق 
خوبــی بــرای هرمــزگان نخواهــد بــود، در ایــن شــرایط کاش شــهرداري بندرعبــاس به ما 
اجــازه مــي داد کــه بــا اســتفاده از بیلبوردهــای شــهری افــراد الگــو، شــرکت هــای موفق 

و خدمــات پــارک علــم و فنــاوری را اطــالع رســاني کنیم.
فتــا در پایــان از حمایــت هــای اســتاندار هرمــزگان و نــگاه ویــژه ی وی بــه شــرکت هــای 
دانــش بنیــان تقدیــر کــرد و گفــت: دکتــر همتــی بســیار از مــا حمایــت کــرده انــد و بــا 
حضــور ایشــان فصــل جدیــدي از فعالیــت هــاي پــارک در حــال شــکل گیري اســت که 

امیدواریــم خروجــی اقدامات مــان ملمــوس تــر از همیشــه باشــد.

اشـاره: 
ایجاد بستر مناسب و پربار برای رشد استعداد ها، تعامل میان دانشگاه ها، سازمان های خصوصی و صنایع، سرعت بخشیدن به رشد و درآمدزایی 
ایده های نوآورانه و شرکت های نوپا و بهبود سالمت اجتماعی و تولید ثروت ملی از طریق علم و فناوری تنها گوشه ای از اهداف پارک های 
علم و فناوری است که می طلبد در کشور جایگاه شان بیش از پیش تقویت شود. در هرمزگان نیز پارک علم و فناوری استان به منظور ایجاد 
زیرساخت های مناسب در راستای توسعه علم و فناوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان استان و ایجاد شبکه فناوری 
بین صنعت و دانشگاه در 25 خرداد 1390 شکل گرفت و فعالیت رسمی خود را از دی ماه همان سال آغاز کرد. مهمان »علی فتا« رئیس پارک 
علم و فناوری استان شدیم تا در گفت وگویی اختصاصی ظرفیت های این حوزه و چشم انداز شرکت های دانش بنیان در استان را بررسی 

کنیم. چکیده ای از صحبت های رد و بدل شده در این گفت و گو در ادامه آمده است.

مصاحبه

اختصاصی
تجارت جنوب
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ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــان س ــس و معاون رئی
ــگاران  ــا خبرن ــزگان در نشســتی ب تجــارت هرم
عملکــرد ســال گذشــته و برنامــه هــای امســال 

ــد. ــن ســازمان را تشــریح کردن ای
ــا  ــزگان ب ــدن و تجــارت هرم ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــل قاســمی« رئی »خلی
بیــان ایــن کــه بــرای تبییــن اهــداف ســازمانی بــا شــعار ســال، برنامــه عملیاتــی 
ــرای تمــام حــوزه هــای جهــت حمایــت از کاالی ایرانــی تهیــه شــده اســت،  ب
گفــت: در ایــن راســتا نیــاز اســت کــه رســانه هــا و اصحــاب جرایــد نیــز در امــر 

فرهنــگ ســازی تــالش کننــد و همپــای مــا در ایــن برنامــه ســهیم باشــند.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: شناســایی و رفــع مشــکل واحدهــای معدنــی غیــر 
فعــال و معــادن مشــکل دار در راســتای حمایــت از واحدهــای تولیــدی و حفــظ 

و ایجــاد اشــتغال ایــن واحدهــا یکــی از اقدامــات مهــم در ســال گذشــته بــود.
ــد و  ــق تولی ــا اســتفاده از تســهیالت رون ــادن ب ــح کــرد: نوســازی مع وی تصری
برگــزاری ســه مزایــده عمومــی معــادن از دیگــر اقدامــات مهــم ایــن حــوزه بــه 

شــمار مــی آیــد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت هرمــزگان اقدامــات مهــم و عناویــن 
کســب شــده ایــن ســازمان را برشــمرد و اظهــار داشــت: کســب عنــوان دســتگاه 
ــرد شــاخص های  ــی عملک ــی در ارزیاب ــر اســتان در جشــنواره شــهید رجای برت
ــی و  ــاون بازرس ــر مع ــای 94 و 95، تقدی ــال ه ــی در س ــی و اختصاص عموم
رســیدگی بــه تخلفــات ســازمان حمایــت در خصــوص رســیدگی به هنــگام بــه 
گزارشــات ســتاد خبــری، کســب رتبــه ســوم کشــوری ارزیابــی شــده توســط 
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان وتولیــد کننــدگان در خصــوص عملکــرد 
ــه  ــزرگ، کســب رتب ــا اســتان هــای ب ــرازی ب اداره نظــارت و بازرســی و هــم ت
دوم در جــذب ســرمایه گــذاری در بیــن اســتان های کشــور بــا مبلــغ 88 هــزار 
میلیــارد ریــال، کســب رتبــه ســوم طــرح هــای قابــل افتتــاح در هفتــه دولــت 
بیــن ســایر ســازمان های صنعــت، معــدن وتجــارت اســتان هــا بــا مبلــغ بیــش 

از 7750میلیــارد ریــال از مهمتریــن اقدامــات ســازمان بــه شــمار مــی آیــد.

تکمیل زنجیره فوالد هرمزگان با
 پروژه ملی مادکوش

خبر

اختصاصی
تجارت جنوب
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ــور  ــاون ام ــی« مع ــهراب رضوان ــه »س در ادام
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــادن س ــع و مع صنای
تجــارت هرمــزگان بــه بیــان دســتاوردهای ایــن 
ســازمان در ســال گذشــته پرداخــت و گفــت: با 
همــت مضاعــف فــاز اول نفــت ســتاره تکمیل و 
صبــا فــوالد نیزتحویــل شــد و در ســال قبل آن 

نیــز توانســتیم فــوالد کاوه را تحویــل دهیــم.
ــا  ــم یــک ی وی گفــت: خوشــبختانه در ســال های گذشــته همــواره توانســته ای
ــرای اقتصــاد کشــور  ــادی ب ــی را کــه وزن زی ــزرگ مل ــروژه  هــای ب ــورد پ دو م

ــت. ــی اس ــار بزرگ ــن افتخ ــانیم و ای ــرداری برس ــه بهره ب ــته اند، ب داش
ــام  ــه ن ــری ب ــزرگ دیگ ــی ب ــروژه ی مل ــم پ ــال 97 ه ــزود: در س ــی اف رضوان
مادکــوش داریــم کــه در نیمــه ی دوم ســال تحویــل و 2.5میلیــون تــن گندلــه 

ــه خواهــد شــد. ــت اســتان اضاف ــه ظرفی ب
وی تصریــح کــرد: ایــن اتفــاق باعــث می شــود کــه زنجیــره ی تولیــد فــوالد در 
اســتان بیــش از پیــش کامــل شــود و بایــد اعــالم کنــم کــه در شــرایط فعلــی 
هرمــزگان حــدود 12 درصــد از فــوالد کشــور را تولیــد می کنــد و بــا اتمــام فــاز 
ــه قطــب فــوالد کشــور تبدیــل  ــه 18درصــد مــی رســیم و ب دوم فــوالد کاوه ب

خواهیــم شــد.
معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت هرمــزگان 
ادامــه داد: اکنــون 2.9 میلیــون تــن شــمش فــوالدی در اســتان تولیــد می شــود 
کــه همــه ی آن صادراتــی اســت و بــا وارد شــدن فــاز دوم فــوالد جنــوب کیــش 
ایــن میــزان بــه 4.1 میلیــون تــن فــوالد خواهــد رســید کــه تقریبــا 50 درصــد 

از برنامه ریــزی انجــام شــده بــرای اســتان در تولیــد شــمش فــوالدی اســت.
ــاد  ــکل گیری و انعق ــال ش ــزگان در ح ــوالد هرم ــعه ف ــای توس ــت: فازه وی گف
قــرارداد اســت و به شــخصه آینــده فــوالد در اســتان هرمــزگان را بســیار 

ــم. ــی بین ــتان ها م ــایر اس ــر از س ــش ت امیدبخ
ــد محصــول وجــود  ــزگان زیرســاخت های تولی ــرد: در هرم ــح ک ــی تصری رضوان

دارد و مطمئنــا قیمــت تمــام شــده ایــن محصــول در اســتان هرمــزگان بســیار 
پاییــن تــر و مناســب تــر از اصفهــان و خوزســتان خواهــد بــود.

وی متذکــر شــد: در حــوزه ی صــادرات گــچ هــم جایــگاه نخســت کشــور را در 
اختیــار داریــم کــه ســهم اســتان حــدود 49 درصــد اســت.

امــور  معــاون  عباســی«  »محمــد  ســپس 
ــه  ــز ب ــازمان نی ــارت س ــعه تج ــی و توس بازرگان
ــت و  ــود پرداخ ــوزه خ ــرد ح ــزارش عملک گ
اظهــار داشــت: ســال گذشــته دو میلیــون دالر 
ــن  ــتان تعیی ــی اس ــر نفت ــادرات غی ــرای ص ب
ــال  ــان س ــتیم آن را در پای ــه توانس ــد  ک ش

ــم. ــق کنی محق
وی ضمــن اشــاره بــه جزئیــات صــادرات غیــر 
نفتــی اســتان، افــزود: پیش بینــی اهــداف 

صادراتــی در بخش هــای مختلــف اســتان کــه شــامل بخــش صنایــع و 
معــادن، کشــاورزی، شــیالت، گردشــگری و صنایــع دســتی و شــهرک صنعتی 

ــق شــد. ــود، در ســال گذشــته محق ب
ــون  ــزار و 470 میلی ــک ه ــادن را ی ــع و مع ــی بخــش صنای عباســی پیش بین
دالر، کشــاورزی 320 میلیــون دالر، شــیالت 180 میلیــون دالر، گردشــگری و 
صنایــع دســتی 20 میلیــون دالر و شــهرک صنعتــی 10 میلیــون دالر عنــوان 
ــه هــای پیش بینــی  ــه برنام ــرای ســال جــاری 25 درصــد ب ــزود: ب کــرد و اف

ســال گذشــته افــزوده خواهــد شــد.
ــه  ــه نمایشــگاهی ب ــن اقدامــات بخــش تجــارت را پرداخــت یاران وی مهمتری
ــادرات  ــش ص ــور، افزای ــارج از کش ــگاه های خ ــارکت کنندگان در نمایش مش
ــا،  ــور ایتالی ــه کش ــتانی ب ــات اس ــزام هی ــر، اع ــور قط ــه کش ــی ب ــواد غذای م
ــزاری  ــات تجــاری از کشــور عمــان در شهرســتان جاســک، برگ ــرش هی پذی
ــک  ــتان جاس ــان در شهرس ــران و عم ــرمایه گذاری ای ــارت و س ــش تج همای

ــرد. ــوان ک عن
وی دیگــر مــوارد را مذاکــرات بخــش خصوصــی در حــوزه کشــاورزی و 
موادغذایــی بــا هیــات عمانــی درحاشــیه پذیــرش هیــات از عمــان، موافقــت 
اولیــه جهــت برگــزاری نمایشــگاه در شــهر خصــب صاللــه عمــان و همچنیــن 
ــر،  ــور قط ــه کش ــی ب ــات تجاری-بازاریاب ــزام هی ــتان، اع ــای هندوس ــهر پون ش
ــه  ــر ب ــس قط ــدر الروی ــرزی بن ــه م ــگاهی در بازارچ ــه نمایش ــاص غرف اختص
ــرزی  ــه م ــه بازارچ ــار ب ــزام تج ــتان، اع ــدگان اس ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
ــیاهو و  ــی س ــی نارنگ ــت جهان ــس و ثب ــه الروی ــاح بازارچ ــر و افتت ــس قط الروی
خرمــای پیــارم اعــالم کــرد. معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت در ادامــه 

بــه وضعیــت فــرش دســتباف اســتان اشــاره کــرد 
و اظهــار داشــت: یــک  هــزار و 448 نفــر در اســتان 
بافنــده فعــال داریــم و تعــداد تعاونــی هــای فعــال 

فــرش دســتباف اســتان 23 تعاونــی اســت و دو 
هــزار و 926 فقــره مجــوز مشــاغل خانگــی نیــز 

صــادر شــده.
»عبدالرضــا پیــروی منــش« رئیــس اداره نظارت 
و بازرســی ســازمان نیــز در ایــن نشســت اعــالم 
ــزار  ــر 213 ه ــغ ب ــته بال ــال گذش ــرد: در س ک
ــه  ــد ک ــام ش ــتان انج ــطح اس ــی در س بازرس

ــود.  ــورد ب ــزار و 779 م ــات کشــف شــده 15 ه ــوع تخلف مجم
ــالم  ــره اع ــزار و 339 فق ــدت 9 ه ــن م ــای تشــکیل شــده را در ای وی پرونده ه
کــرد و بیــان داشــت: ارزش ریالــی ایــن پرونــده هــا بالــغ بــر 10 هــزار و 350 

میلیــارد ریــال بــود.
ــار  ــرد و اظه ــه وضعیــت کشــفیات قاچــاق در اســتان اشــاره ک ــه ب وی در ادام
داشــت: در ســاله گذشــته انــواع مختلــف کاالهــا اعــم از ســیگار، تنباکــو، انــواع 
ــوازم  ــور و ل میــوه، مــواد غذایــی، مــواد آرایشــی، اقــالم کشــاورزی، روغــن موت

یدکــی کشــف و منجــر بــه تشــکیل 720 پرونــده شــد.
پیــروی منــش ارزش ریالــی کشــفیات قاچــاق را بالــغ بــر یــک میلیــارد و 225 

میلیــون ریــال اعــالم کــرد.
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بازی با جو روانی بازار
گزارش تجارت جنوب از تبعات اظهارنظری که می توانست منجر به قطع روابط 

تجاری هرمزگان با امارات و عربستان شود؛

شروع ماجرا
چنــدی پیــش » مرتضــی مدنــی« مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی هرمــزگان اظهــار 
ــعودی و  ــتان س ــاری عربس ــان تج ــا نش ــی ب ــروش کاال های ــه واردات و ف ــت ک داش
امــارات متحــده عربــی در هرمــزگان ممنــوع اســت و مغــازه داران قبــل از هرگونــه 
برخــورد قانونــی، کاالهــای ســاخت عربســتان و امــارات را بایــد از فروشــگاه هــای 

خــود جمــع آوری کننــد.
تهدیــد وی تنهــا شــامل وارد کننــدگان نبــود و اصنــاف نیــز مشــمول آن می شــدند 
چــرا کــه مدنــی تاکیــد کــرده بــود چنــان چــه افــرادی ایــن کاالهــا را وارد و توزیــع 
کننــد، مامــوران تعزیــرات در بازدیدهــای ســرزده از مراکــز تجــاری و فروشــگاه ها بــا 

عرضــه کننــدگان ایــن کاالهــا برخــورد قانونــی خواهنــد کرد.
شوک به بازار

ایــن اظهــار نظــر شــوک بزرگــی بــه فعــاالن اقتصــادی هرمــزگان وارد کــرد و همــه 
از موضــع گیــری مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی هــاج  و واج ماندنــد. ایــن مســاله واقعا 
مشــخص نبــود کــه چــرا هرمــزگان بــا ایــن میــزان خویشــاوندی فرهنگــی، فامیلــی 
و مذهبــی بــا کشــورهای حاشــیه ی خلیــج فــارس بــه ویــژه امــارات بایــد پیــش از 
کل ایــران دســت بــه تحریمــی خودخواســته بزنــد و روابــط تجــاری خــود را بــا ایــن 

کشــورها قطــع کنــد.
نگاه غیرکارشناسانه

موضوعــی کــه اغلــب اهالــی اقتصــاد و تجــارت بــر آن تاکیــد دارنــد، غیرکارشناســانه 
ــارات  ــران و ام ــار صــادرات و واردات ای ــه آم ــر ب ــار نظــر اســت. اگ ــن اظه ــودن ای ب
نگاهــی بیاندازیــم وضعیــت بــه مراتــب روشــن تــر خواهــد شــد. در ســال 1396بــه 
ــد  ــتان و هن ــده، افغانس ــی متح ــارات عرب ــراق، ام ــن، ع ــورهای چی ــب کش ترتی
ــارات  ــورهای ام ــهم کش ــه س ــد ک ــی بوده ان ــای ایران ــداران کااله ــن خری عمده تری
عربــی متحــده و افغانســتان از کاالهــای صادراتــی ایــران در مقایســه بــا ســال 1395 
افزایــش داشــته اســت. عمده تریــن کشــورهای صادرکننــده کاال بــه ایــران نیــز در 
ســال گذشــته نیــز بــه ترتیــب چیــن، امــارات عربــی متحــده، کــره جنوبــی، ترکیــه 
و ســوئیس بوده انــد کــه بــا کنــار هــم قــرار دادن آمــار صــادرات و واردات مشــخص 
مــی شــود کــه امــارات دومیــن شــریک تجــاری ایــران بعــد از چیــن اســت و بــه 

راحتــی نمــی شــود از بــازار ایــن کشــور جــدا شــد.
بیان مسائل آسیب زننده

»حســن روحانــي تازیانــي« عضــو هیــات رئیســه و رئیــس کمیســیون صــادرات و 
واردات اتــاق بازرگانــي بندرعبــاس در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا تجــارت جنــوب 
در ایــن بــاره بیــان داشــت: در شــرایط کنونــي کــه بســیاری از کاالهــاي هرمــزگان و 
ایــران از مســیر امــارات وارد یــا صــادر مــي شــود بیــان ایــن گونــه مســائل مي توانــد 

بــه تجــار و مــردم ایــران آســیب برســاند.
وی تاکیــد کــرد: اگــر بــه آمــار شــرکاي تجــاري کشــور در ســال 96 توجــه داشــته 
باشــیم مي بینیــم کــه کشــور امــارات در صــدر ایــن رنکینــگ قــرار دارد و چنیــن 

اظهاراتــی عجیــب بــه نظــر مــی رســد.

پدرام مجیدی
تجارت جنوب

گزارش
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بازی با جو روانی بازار
استاندار هرمزگان ورود کند

رییــس کمیســیون صــادرات و واردات اتــاق بازرگانــي هرمــزگان افــزود: بــا توجه 
ــي  ــارات حاکمیت ــف و اختی ــه تمامــي جهــات، حاکمیــت در چارچــوب وظای ب
مــي توانــد هــر زمــان بــا تصویــب مجلــس و هیئــت وزیــران نســبت بــه ســطح 
روابــط بــا دیگــر کشــورها اقــدام کنــد امــا ایــن کــه بــه صــورت اســتاني بخواهد 
چنیــن طرحــی در هرمــزگان اجــرا شــود اســتاندار محتــرم بــه عنــوان نماینــده 
عالــي دولــت بایــد اظهــار نظــر کنــد کــه چنیــن اجــازه ای وجــود دارد یــا خیــر.

ــالش  ــه ت ــر گون ــتان از ه ــي اس ــش خصوص ــورت بخ ــر ص ــت: در ه وی گف
ــد. ــي کن ــتقبال م ــازار اس ــادي ب ــات اقتص ــتای ثب ــئوالن در راس مس

بروز مشکل در مناطق آزاد
ــرات  ــرکل تعزی ــر مدی ــار نظ ــد اظه ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــری ک ــوع دیگ موض
ــون  ــن قان ــد، موضــوع اعــالم ای ــزگان را غیرکارشناســانه می کن ــی هرم حکومت
در مناطــق آزاد اســت و کامــال بــا اهــداف ایجــاد ایــن مناطــق در تضــاد اســت. 
»عبــداهلل اســالمی« نماینــده بازرگانــان و تجــار قشــم نیــز در ایــن بــاره گفــت: 
ــی  ــای کارشناس ــادی، برخورده ــاالن اقتص ــی فع ــای اساس ــه ه ــی از دغدغ یک
نشــده اســت چــرا کــه ایــن امــر نــه تنهــا کمکــی بــه رفــع معضــل اقتصــاد نمی 

کنــد بلکــه موجــب بــروز مشــکالت جدیدتــر مــی شــود.
ــوده  ــاز یکــی از شــرکای عمــده هرمــزگان ب ــارات از دیرب ــان داشــت: ام وی بی
اســت و بســیاری از کاالهــای ایرانــی از طریــق امــارات بــه دیگــر نقــاط صــادر 
ــن شــرایط بیــان چنیــن مســائلی آن هــم در شــرایطی کــه  مــی شــود، در ای
دســتگاه هــای متولــی و مســئول از دولــت گرفتــه تا گمــرک جمهوری اســالمی 
تجدیــد نظــری در سیاســت هــای وارداتــی و صادراتــی اتخــاذ نکرده انــد موجــب 
خســران و وارد آمــدن خســارت بــه تجــارت و صــادرات و واردات کشــور خواهــد 

شــد.
مسئوالن غیرمسئول در حوزه اقتصاد

اســالمی ادامــه داد: چنان چــه دولــت و نظــام صــالح کشــور را در تجدیــد نظــر 
و تنظیــم مجــدد روابــط سیاســی و اقتصــادی بــا هــر کشــوری بدانــد و در ایــن 
رابطــه بخشــنامه و قانــون مصــوب را ابــالع کنــد، فعــاالن اقتصــادی نیــز بــا در 
نظــر گرفتــن مصالــح ملــی اقــدام بــه بــاز تعریــف فعالیــت هــای اقتصــادی خود 

می کننــد. وی متذکــر شــد: امــا تعییــن خــط مشــی غیرکارشناســی از ســوی 
دســتگاه هــا و مســئوالن غیــر مســئول در حــوزه اقتصــاد نــه تنهــا کمکــی بــه 
اقتصــاد کشــور نمــی کنــد بلکــه موجــب ســردرگمی بیشــتر فعــاالن اقتصــادی 
و بــازار صــادرات و واردات شــده و لطمــه بزرگــی بــه اقتصــاد کشــور وارد مــی 

. کند
برهم خوردن جو روانی بازار

اســالمی اضافــه کــرد: در حــال حاضر هیچ بخشــنامه ای از ســوی هیــات وزیران 
و نیــز گمــرک منطقــه آزاد قشــم در زمینــه ممنوعیــت واردات کاالهــای دارای 
نشــان تجــاری امــارات و عربســتان ابــالغ نشــده اســت و هــر گونــه پیشــنهاد 
اقتصــادی بایــد در چهارچــوب مشــخص خــود و پــس از مطالعــه و تبییــن حدود 

و ثغــور آن ارائــه شــود.
وی گفــت: در گذشــته شــاهد برخــورد بــا کاســبان جــز، تحــت عنــوان برخــورد 
بــا کاالی قاچــاق و جمــع آوری آن از ســطح بــازار بودیــم و بــا توجه بــه اظهارات 
اخیــر مســئوالن، بایــد مراقــب  باشــیم تــا ایــن بــار تحــت عنــوان کاالی اماراتــی 

و عربســتانی جــو روانــی بــازار برهــم نخــورد.
ــه بخــش دیگــری از ســخنان  ــان و تجــار قشــم در واکنــش ب نماینــده بازرگان
مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی در خصــوص قاچــاق مــواد آرایشــی، بهداشــتی و 
پوشــاک و نیــز برنــد ســازی پوشــاک در قشــم، بیــان داشــت: گمــرک منطقــه و 
زیــر مجموعــه آن خوشــبختانه احاطــه کاملــی بــه بخــش واردات دارد و هرگونــه 
وارداتــی چنان چــه از اســتاندارد و دیگــر نهادهــای نظارتــی برخــوردار نباشــد، 
ترخیــص نخواهــد شــد. وی گفــت: چنانچــه در خصــوص برنــد ســازی پوشــاک 
در قشــم اطالعــات مســتند و دقیقــی وجــود دارد بایــد بــا صراحــت اعــالم شــود 
ــا چســباندن اتیکــت  ــه از نظــر م ــرا ک ــرد، چ و برخــورد مناســب صــورت گی
ــه  ــر مســئوالنه بلک ــی غی ــا تقلب ــه تنه ــد داخــل ن ــه پوشــاک تولی خارجــی ب

توهیــن بــه تولیــد کننــدگان داخلــی و کاالی ایرانــی اســت.
امارات آری، عربستان نه

ــز  ــتان نی ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــی بخ ــان دولت ــع متولی مواض
چنــدان بــا مواضــع بخــش خصوصــی تفاوتــی نداشــت. »خلیــل قاســمی« بــه 
عنــوان رئیــس ســازمان در اســتان هرمــزگان ضمــن بیــان ایــن کــه سیاســت 
ــرکل  ــزود: احتمــاال منظــور مدی ــت از کاالی تولیــد داخــل اســت، اف ــا حمای م
ــا بیــش از دو ســال  ــوده چــرا کــه م ــا قاچــاق ب ــارزه ب ــرات حکومتــی مب تعزی
اســت کــه هیــچ رابطــه ی رســمی تجــاری بــا عربســتان نداریــم و وجــود کاالی 
عربســتانی در بــازار بــه معنــای قاچــاق ایــن کاالســت و بــا کاالی قاچــاق نیــز 

بایــد برخــورد شــود.
وی اضافــه کــرد: اگــر کاالی عربســتانی به ویــژه مــواد خوراکــی نیــز از گذشــته 
در بــازار مانــده کــه تاریــخ انقضایــش بــه اتمــام رســیده و از لحــاظ بهداشــتی 

بایــد جمــع آوری شــود تــا ســالمت شــهروندان بــه خطــر نیافتــد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان هرمــزگان در ادامــه تاکیــد 
کــرد: ایــن مســاله البتــه بــرای کاالی اماراتــی صــدق نمــی کنــد و ورود این کاال 

بــه اســتان هیــچ منــع قانونــی نــدارد.
سخن پایانی

اگــر تمــام ایــن اظهارنظرهــا را بــار دیگــر در ذهــن مــان مــرور کنیــم بــه ایــن 
نتیجــه مــی رســیم که منــزوی کردن اقتصــاد بــا شــعار حمایــت از کاالی ایرانی 
بــه هیــچ عنــوان عاقبــت خوشــی را در پــی نخواهــد داشــت و بــرای حمایــت از 
تولیدکننــدگان بایــد سیاســت هــای دیگــری را مدیــران دنبــال کننــد؛ سیاســت 
هایــی کــه هــم اقتصــاد را پویــا تــر کنــد و بــه هــم بــه تولیدکننــدگان داخلــی 
ــا کاالی  ــا تولیــد اجنــاس باکیفیــت تــوان رقابــت ب ــا ب ایــن مجــال را بدهــد ت
وارداتــی را داشــته باشــند. در ضمــن دخیــل کــردن برخــی از سیاســت هــای 
افراطــی مــی توانــد راه صــادرات را کــه بــزرگ تریــن ترفنــد حمایتــی از کاالی 
ــه تولیدکننــدگان  ــی اســت، مســدود کنــد و ســبب لطمــه وارد شــدن ب داخل
داخلــی شــود. امیــد اســت در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی بــا صحبــت هــا 
و اقدامــات ســنجیده زمینــه هــای فعالیــت هــای قانونــی و مشــروع ایجــاد و از 

بــروز پدیــده هایــی ماننــد قاچــاق جلوگیــری شــود.
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اشـاره: 
به مراکزی گفته می شود که علم را به کاربرد آن نزدیک می کنند و به عنوان یک نهاد   )Science park( پارک  علم و فناوری یا همان
اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری به ایفای نقش می پردازد. جالب است بدانید در عصر جدید بیش از 800 پارک علم 
و فناوری در بیش از 55 کشور جهان ایجاد شده که نشان از توجه کشورها به این پدیده نوظهور دارد. در این میان موضوع ارزشمند کمک های 
دوسویه علم و صنعت برای قدرت مندتر شدن این دو حوزه ی در هم تنیده است؛ به این صورت که صنایع با کمک به پارک های علم و فناوری در 
راستای مسئولیت های اجتماعی خود گام بر می دارند و به رشد علم و فناوری کمک می کنند و از ظرفی پارک ها نیز با گره گشایی از مشکالت 
صنایع آن ها را در تولید با راندمان باالتر یاری می رسانند و سبب می شوند تا تولید صنایع، تولیدی اقتصادی و مقرون به صرفه تر شود. تعمیق 
ارتباط بین دانشگاه ها، سازمان های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم گیری دولتی در راستای توسعه فناوری و علوم کاربردی از جمله 

اهداف ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری است و چنان چه یکی از این ارکان پای کار نباشد، این حلقه ناکارآمد خواهد شد.
یکی از شرکت هایی که به معنای واقعی کلمه ضرورت توجه به پارک های علم و فناوری را درک کرده، شرکت فوالد هرمزگان است که با ارتباط 
موثر توانسته پارک علم و فناوری هرمزگان را در کنار خود داشته باشد و با حمایت های خود یک تعامل برد-برد ایجاد کند. در این گزارش 

نحوه ی تعامل پارک علم و فناوری و شرکت فوالد هرمزگان را با هم مرور خواهیم کرد.

تحلیل یک تفاهم برد-برد

تجارت جنوب در گزارشی اختصاصی به تعامل فوالد هرمزگان
 و پارک علم و فناوری می پردازد؛

خط شکنی فوالد هرمزگان
ــم و  ــارک عل ــزگان و پ ــوالد هرم ــن ف ــه بی ــورت گرفت ــل ص ــاره تعام درب
فنــاوری از زبــان  مهنــدس ارزانــی مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان در نشســت 
ــورت  ــه ص ــتم ب ــت داش ــا دوس ــودم ام ــنیده ب ــگاران ش ــا خبرن ــری ب خب
دقیق تــر در جریــان ایــن موضــوع قــرار بگیــرم؛ از ایــن رو قــرار مالقاتــی را 
بــا »علــی فتــا« رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان ترتیــب دادیــم و 

بــا وی بــه گفــت و گــو نشســتیم.
فتــا بیــان داشــت: فــوالد هرمــزگان جــز معــدود شــرکت هایــی اســت کــه 
ــراردادی نیــز در  ــارک علــم و فنــاوری دارد و ق ــه پ ــژه ای ب ــگاه وی واقعــا ن
ایــن زمینــه بــا مــا منعقــد کــرده و در ســاختمان جدیــد پــارک هرمــزگان 

نیــز فعالیــت هــای خــود را گســترده تر خواهــد کــرد.
ــای  ــع شــرکت ه ــزگان در جم ــوالد هرم ــم حضــور ف ــت: امیدواری وی گف
ــردی ایــن شــرکت را در ایــن بخــش  ــد نیازهــای کارب دانــش بنیــان بتوان

تامیــن کنــد.
وی اضافــه کــرد: قــراردادی کــه فــوالد هرمــزگان بــا پــارک علــم و فنــاوری 
ــع  ــزگان در صنای ــوالد هرم ــکنی ف ــد خط ش ــت را بای ــرده اس ــد ک منعق
اســتان نامیــد چــرا کــه ارتبــاط دوســویه ی مــا زمینــه ســاز ایجــاد ســنتی 

نیکــو در ایــن زمینــه اســت.

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش
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سهولت کارهای تحقیقاتی در صنایع
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان متذکــر شــد: شــرکت های دانش بنیــان 
ــه  ــود را ب ــردی خ ــی و کارب ــای مطالعات ــرح ه ــاه   ط ــی کوت ــد  در زمان می توانن
ــرای  ــای الزم ب ــه راهکاره ــت ک ــن در حالیس ــد ای ــه کنن ــزگان ارائ ــوالد هرم ف
ــارک جهــت  ــان مســتقر در پ ــش بنی ــراد حقیقــی و شــرکت های دان تشــویق اف

انجــام پــروژه هــای علمــی و تحقیقاتــی وجــود دارد.
وی تاکیــد کــرد: تعامــل بــا پــارک ســبب ســهولت کارهــای تحقیقاتــی در مراکــز 

صنعتــی مــی شــود و دو طــرف را منتفــع خواهــد کــرد.
ــای  ــاب آق ــزگان جن ــوالد هرم ــرکت ف ــل ش ــزود: از مدیرعام ــان اف ــا در پای فت
مهنــدس ارزانــی نیــز بایــد تقدیــر کــرد چــرا کــه خطــی مهــم و موثــر را بیــن 
ــط  ــا رواب ــرده و ســبب ارتق ــاوری ایجــاد ک ــم و فن ــارک عل ــزگان و پ ــوالد هرم ف

ــد. شــده ان
اعتقاد به کار اصولی بر اساس مبانی علمی

ــوالد  ــرکت ف ــی ش ــکاری راه ــن هم ــد ای ــدن فوای ــخص ش ــتر مش ــرای بیش ب
هرمــزگان شــدیم و بــا مهنــدس زارع مدیــر متالــورژی طراحــی و  توســعه 
ــان  ــاره بی ــن ب ــم. زارع در ای ــو پرداختی ــه گفــت و گ ــن شــرکت ب محصــوالت ای
داشــت: جلســاتی بــا دکتــر فتــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان داشــتیم 
و بــا توجــه بــه نیــاز فــوالد هرمــزگان بــه تحقیقــات کاربــردی بــه توافقــات خوبی 

دســت یافتیــم.
ــر اســاس دانــش پیــش مــی رود  وی گفــت: فعالیــت هــا در فــوالد هرمــزگان ب
ــن رو رابطــه ی  ــم از ای ــی علمــی معتقدی ــر اســاس مبان ــی ب ــه کار اصول ــا ب و م
ــرده  ــترده ک ــاوری گس ــم و فن ــارک عل ــتان و پ ــای اس ــگاه ه ــا دانش ــود را ب خ
ایــم ، اســتراتژی فــوالد هرمــزگان در بحــث تحقیقــات اســتفاده از پتانســیلهای 
ــازوی کمکــی خــود در  ــه عنــوان ب دانشــگاهی و شــرکت هــای دانــش بنیــان ب

ــش اســت. بحــث دان
جزئیات همکاری

مدیــر متالــورژی  طراحــی و  توســعه محصــوالت فــوالد هرمــزگان بــه چگونگــی 
تعامــل بــا مراکــز علمــی نیــز اشــاره کــرد و افــزود: طرح هــای تحقیقاتــی را بــه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــردی را ب ــی و کارب ــای تحقیقات ــا و طرح ه دانشــگاه ه

واگــذار کــرده ایــم و درایــن قالــب موضوعــات را پیگیــری مــی کنیــم.
ــاله را  ــا مس ــود؛ ی ــد ب ــورت خواه ــه دو ص ــا ب ــد کاری م ــرد: رون ــح ک وی تصری
خودمــان بــرای پــارک و مراکــز تحقیقاتــی تعریــف می کنیــم و آن هــا بایــد دنبال 
ــل  ــرای ح ــی را ب ــی  طرح ــز تحقیقات ــود مراک ــه خ ــن ک ــا ای ــد ی ــل برون راه ح

ــه مــی دهنــد. مشــکالت مــا و بهبــود فراینــد هــا ارائ
زارع ادامــه داد: بنــا داریــم در ســاختمان جدیــد پــارک علــم و فنــاوری در طبقــه  
مختــص بــه صنایــع حضــور داشــته باشــیم و رونــد کار خــود را بــه صــورت جدی 

تــر در ایــن مرکــز دنبــال کنیــم.
ــا ایــن مرکــز در حــال انعقــاد میباشــد وعــالوه بــر  وی گفــت: قــرارداد خوبــی ب
ایــن  اگــر طــرح ویــژه ای نیــز ارائــه داده شــود، ایــن قــرارداد مــی توانــد متمــم 

داشــته باشــد.
محور؛ پارک علم و فناوری هرمزگان

مدیــر متالــورژی طراحــی و  توســعه محصــوالت فــوالد هرمــزگان در ادامــه متذکر 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــا در پ ــاز م ــه برخــی از گرایــش هــای مــورد نی شــد: البت
هرمــزگان وجــود نــدارد بــا ایــن حــال ایــن مرکــز قــول مســاعد داده تــا در صورت 
نبــود گرایــش هــای مــد نظــر، ایــن نیازهــا را از طریــق پژوهشــگران پــارک هــای 

خــارج از اســتان بــرای مــا تامیــن کنــد و نقــش محــوری داشــته باشــد.
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت از پ ــا حمای ــا ب ــم ت ــل را داری ــن تمای ــا ای وی گفــت: م
بــه چرخــه ی علمــی تولیــد کمــک کنیــم ، همچنیــن ایــن اعتقــاد وجــود دارد 
کــه حمایــت از کاالی ایرانــی تنهــا کاالی فیزیکــی نیســت و حمایــت از دانــش 
ایرانــی نیــز میتوانــد گامــی مهــم در تحقــق شــعار امســال باشــد و ایــن اقــدام نــه 
تنهــا بــه کارخانــه مــا کمــک مــی کنــد بلکــه در راســتای انجــام مســئولیت هــای 
ــه تمــام جامعــه مــی رســد. اجتماعی مــان در اســتان هرمــزگان، منفعــت آن ب

سخن پایانی
ــدام  ــه اق ــه چ ــویم ک ــی ش ــه م ــئول متوج ــن دو مس ــارات ای ــی اظه ــا بررس ب
ارزشــمندی در هرمــزگان در حــال نهادینــه شــدن اســت و دیگــر صنایــع اســتان 
نیــز بایــد بــه ایــن بخــش ورود کننــد و بــا الگــو گرفتــن از فــوالد هرمــزگان خــود 
را وارد یــک بــازی برد-بــرد کننــد؛ تدبیــری کــه مــی توانــد پایــداری آن هــا در 
ــی داشــته باشــد. ــش ســوددهی کارخانه شــان را در پ ــی و افزای بازارهــای جهان
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ــی  ــات مکان یاب ــارم توســعه از ســال 1384 مطالع ــه چه ــای برنام ــر اســاس سیاســت ه ب
ــر در راســتای جلوگیــری از خــام فروشــی گاز طبیعــی، تولیــد  ــرژی ب اســتقرار صنایــع ان
محصــوالت بــا ارزش افــزوده بیشــتر، تکمیــل زنجیــره تولیــد پتروشــیمی و فــوالد از مــواد 
اولیــه تــا محصــوالت نهایــی و افزایــش صــادرات غیرنفتــی آغــاز شــد. از ایــن رو منطقــه 
ویــژه صنایــع انــرژی بــر پارســیان بــا مســاحتی قریــب بــه 10 هزارهکتــار در 30 کیلومتری 
شــرق عســلویه، در منتهــی الیــه غربــی اســتان هرمــزگان و مــرز ســه اســتان هرمــزگان، 
بوشــهر و فــارس بــه عنــوان گزینــه هــای محــل اســتقرار صنایــع انــرژی بــر انتخــاب شــد 
ــران و  ــات وزی ــب هی ــه تصوی ــژه اقتصــادی ب ــه وی ــن منطق ــال 1389 ای ــا در س و متعاقب

نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی رســید.
ــه امســال  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــیان ب ــر پارس ــرژی ب ــع ان ــژه صنای ــه وی ــل منطق مدیرعام
عملیــات اجرایــی 12 پــروژه در ایــن منطقــه آغــاز خواهــد شــد، گفــت: از ایفــای نقــش 
مســئولیت هــای اجتماعــی خــود غافــل نشــده ایم. »حســن شــاهرخی« در نشســت خبری 
خــود کــه بــا حضــور خبرنــگاران تخصصــی ایــن حــوزه برگــزار شــد، بیــان داشــت: ایــده 
ــا ســال 95 ایــن منطقــه  منطقــه ویــژه اقتصــادی پارســیان از ســال 84 مطــرح شــد و ت
تنهــا در حــد زمیــن و فنــس کشــی باقــی مانــده بــود و در حــوزه مطالعــات و زیرســاخت و 
مجوزهــا اقــدام نشــده بــود. وی افــزود: اکنــون 99 درصــد اقدامــات حــوزه مطالعــات منطقه 
ویــژه پارســیان انجــام شــده و دقیقــا مــی دانیــم کــه در ایــن منطقــه بایــد چــه کار کنیــم و 

تمــام اهــداف و چشــم اندازهــای آن مکتــوب شــده اســت.
ــان اینکــه حضــور ســرمایه  ــا بی ــر پارســیان ب ــرژی ب ــع ان ــژه صنای مدیرعامــل منطقــه وی
گــذاران یکــی از محورهــای اساســی کاری ایــن منطقــه اســت، تصریح کــرد: مجوز اســتقرار 
گمــرک در منطقــه ویــژه پارســیان اخــذ و احــداث بزرگتریــن بنــدر تخصصــی صنعتــی و 

معدنــی کشــور در پارســیان آغــاز شــده اســت.
وی افــزود: مجــوز مــرز مجــاز ایــن بنــدر را نیــز از کارگــروه مربوطــه در وزارت کشــور اخــذ 
کــرده ایــم. وی گفــت: در کشــور 64 منطقــه ویــژه اقتصــادی مصــوب داریــم کــه تنهــا دو 
منطقــه ویــژه مجــوز رفــع تعهــد ارزی داشــتند کــه بــا پیگیــری هــای انجــام شــده ایــن 

مجــوز را بــرای مناطــق ویــژه خلیــج فــارس در بندرعبــاس و پارســیان دریافــت کردیــم.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر پارســیان خاطرنشــان کــرد: ســاخت اســکله 

منطقــه ویــژه پارســیان آغــاز شــده اســت و تــا نیمــه دوم ســال جــاری یــک پســت اســکله 
را مســتقر خواهیــم کــرد و برآینــد کار مــا ایجــاد چهــار پســت اســکله خواهــد بــود.

شــاهرخی بیــان داشــت: یکــی از ســخت تریــن کارهــای مــا دریافــت مجــوز محیط زیســت 
بــود کــه بــرای آن از یــک شــرکت مشــاور بیــن المللــی محیــط زیســت در باالتریــن ســطح 
اروپــا اســتفاده کردیــم و بــا همــکاری شــرکت ایرانــی، توانســتیم مجــوز محیــط زیســت را 

اخــذ کنیــم و همزمــان بــا آن نیــز مجــوز احــداث آب شــیرین کــن را دریافــت کردیــم.
ــژه پارســیان تمامــی زیرســاخت هــای دوران ســاخت را  ــان این کــه منطقــه وی ــا بی وی ب
فراهــم کــرده اســت، اضافــه کــرد: تمامــی زیرســاخت هــا بــرای احــداث از جملــه آب و برق 

در ایــن منطقــه فراهــم شــده و جــاده و فضــای ســبز نیــز در حــال ســاخت اســت.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر پارســیان افــزود: ســرمایه گــذار بــرای احــداث 
آب شــیرین کــن قطعــی شــده اســت و در بحــث بــرق نیــز فراخوانــی انجــام شــد کــه در 
حــال حاضــر بــا ســه شــرکت در حــال مذاکــره هســتیم. شــاهرخی بــا بیــان ایــن کــه تــا 
کنــون ســرمایه گــذار خارجــی بــه معنــای واقعــی جــذب نکــرده ایــم، اظهــار داشــت: ســه 
شــرکت بــزرگ حــوزه نفــت و گاز اروپــا و شــرکت هــای چینــی بــرای بازدیــد از منطقــه 
ویــژه پارســیان دعــوت شــدند امــا هنــوز پاســخی نــداده انــد، چهــار شــرکت بــزرگ داخلی 
ــی  ــرکت مل ــه ش ــرکت ک ــک ش ــت: ی ــد. وی گف ــی کرده ان ــالم آمادگ ــکاری اع ــرای هم ب
پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران صالحیــت آن را تاییــد کــرده اســت بــه زودی کار خــود 
را در پارســیان آغــاز مــی کنــد. مدیرعامــل منطقــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر پارســیان گفت: 
ایــران یکــی از قطــب هــای مهــم تولیــد انــرژی در جهــان اســت و جامعــه بیــن الملــل بــِه 
خــود، تــوان تحریــم ایــران در حــوزه های نفــت و گاز و دلیــل نیاز پتروشــیمی را نــدارد. وی 
افــزود: بــاز بــودن بازارهــای جهانــی بــر روی محصــوالت پتروشــیمی ایــران در ســال های 
اوج تحریــم دلیــل روشــن برتــری ایــران در ایــن حــوزه اســت. مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
صنایــع انــرژی بــر پارســیان اضافــه کــرد: هــم ا کنــون بالــغ بــر 700 نفــر بــه طور مســتقیم 
در منطقــه ویــژه پارســیان مشــغول بــه کار هســتند و در ســال جــاری جشــن هــزار شــاغل 
در منطقــه ویــژه پارســیان را خواهیــم گرفــت کــه بالــغ بــر 70 درصــد ایــن شــاغالن بومــی 
هســتند؛ در حالــی کــه قانــون 50 درصــد بومــی را ملــزم کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
اقدامــات منطقــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر پارســیان در ایفــای مســئولیت های اجتماعــی، 
ــن شهرســتان،  ــال در ای ــک تیــم فوتب ــه هــای ی ــت و پرداخــت هزین ــوان کــرد: حمای عن
حمایــت از یــک تیــم فوتســال بانــوان و کمــک هایــی در بخــش هــای تحصیلــی و مذهبــی 

از جملــه ایــن اقدامــات بــوده اســت.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر پارســیان در پایــان تصریــح کــرد: منطقــه ویژه 

صنایــع انــرژی بــر پارســیان غــرب هرمــزگان را متحــول مــی کنــد.

تحول در غرب هرمزگان نزدیک است
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان:

خبر

عالیه جوادی
تجارت جنوب
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اشاره:
ــوان نخســتین شــرکت نمایشــگاهی  ــه عن ــزگان ب ــی هرم ــن الملل شــرکت نمایشــگاه بی
هرمــزگان در ســال 1381 تاســیس و بــه صــورت ســهام فروختــه شــده اســت کــه بخشــی 
از آن را اتحادیــه تعاونــی روســتایی، اتحادیــه تعاونــی مرزنشــینان اســتان، اتحادیــه تعاونــی 
مرزنشــینان خمیــر و اتــاق اصنــاف خریــداری کرده انــد. »اســماعیل شــیرین کام« مدیرعامل 
ــن  ــه ای از ای ــد. خالص ــش رو می گوی ــای پی ــق ه ــروز و اف ــت ام ــرکت از وضعی ــن ش ای

ــم. ــه می خوانی ــم در ادام ــا ه ــو را ب کفت وگ
ــرمایه گذاری  ــذب س ــگاه در ج ــزاری نمایش ــر برگ ــیرین کام تاثی ــاب ش جن

ــد؟ ــه می بینی ــی را چگون خارج
ــات  ــدات و خدم ــا، تولی ــاندن توانمندی ه ــرای شناس ــگاهی در کل ب ــرکت های نمایش ش
ــا  ــا ب ــا مهیاســت ت ــن زمینه ه و مســائل فرهنگــی و گردشــگری ایجــاد می شــوند؛ بنابرای

ــود.  ــتان ش ــرمایه های خارجــی جــذب اس ــزاری نمایشــگاه س برگ
اما حضور مستمر شما الزمه ی تحقق چنین امری است!

ــا شماســت. مدت هــا شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی هرمــزگان در محــل  حــق ب
پــارک جنگلــی فعالیــت داشــت و در ســال 1389 بــا مشــکالتی مواجــه و تعطیــل شــد. بــار 
دیگــر در ســال 1395 بــا کمــک مســئوالن اســتانی ایــن شــرکت را احیــا کردیــم و تقریبــا 

از دی مــاه ســال 1396 فعالیــت خــود را از ســر گرفتیــم.
در این مدت کوتاه احیای شرکت چه اقدامات چشمگیری داشته اید؟

در ایــن مــدت توانســتیم دو نمایشــگاه موفــق یکــی در زمینــه مبلمــان و دیگــری در زمینــه 
ارگان هــای دریایــی برگــزار کنیــم و همچنیــن نســبت بــه بازســازی و تعمیــرات اساســی  
ــت مســئوالن ،شــرکت  ــورد رضای ــی انجــام شــود کــه م ــی نمایشــگاه  اقدامات محــل فعل

کننــدگان و بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت.
برای سال آینده چه برنامه هایی دارید؟

ــه عنــوان شــرکت مرجــع در اســتان  شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی هرمــزگان ب
ــذار  ــرگت واگ ــن ش ــه ای ــاری ب ــال ج ــگاهی س ــای نمایش ــزاری برنامه ه ــاب و برگ انتخ
ــا 22 عنــوان نمایشــگاهی در ســال جــاری برگــزار می شــود و بعــد  شده اســت کــه تقریب
از مــاه مبــارک رمضــان بــا برگــزاری نمایشــگاه مبلمــان ،لوســتر و دکوراســیون فعالیــت هــا 

شــروع خواهــد شــد.
ــه ای کــه شایســته اســت هنــوز فرهنــگ نمایشــگاهی در هرمــزگان  ــه گون ب

ــا ایــن موضــوع موافقیــد؟ جانیافتــاده، ب
در اســتان تــا بــه حــال نمایشــگاه بــه عنــوان فروشــگاه معرفــی شــده و هــدف مــا تبدیــل 
نمایشــگاه بــه محــل عرضــه توانمندی هــا و محصــوالت اســتانی اســت. بــرای مثال اگــر قرار 

اســت نمایشــگاه مبلمــان برگــزار شــود از 10برنــد برتــر کشــور دعــوت شــود؛ برندهایــی که 
تولیدکننــده باشــند و فروشــندگان مــا بتواننــد از ایــن تولیــد کننده هــا خریــد کننــد و بــا 

ایــن روش واســطه از بیــن بــرود و کاالی ارزان تــری بــه دســت مردم برســد.
برای ایجاد سایت نمایشگاهی مناسب تر چه برنامه ای دارید؟

یکــی از برنامه هــای مهــم ایــن شــرکت پیگیــری ســایت نمایشــگاهی در خور اســتان اســت 
ــزگان  ــالش می شــود. اســتان هرم ــرای اجــرا شــدن آن ت ــادی اســت ب ــه ســال های زی ک
ــون  ــا هم اکن ــت ام ــته اس ــگاهی داش ــرکت نمایش ــتان ها ش ــایر اس ــر از س ــیار پیش ت بس
بســیار عقب تــر از آن هــا عمــل می کنــد. بــا هماهنگــی کــه بــا ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان داشــته ایم در شــهرک صنعتــی گامــرون 50 هکتــار زمیــن بــرای نمایشــگاه 
در نظــر گرفتــه شــد و تــا امضــای قــرارداد هــم رســیدیم امــا در نشســتی کــه بــا اســتاندار 
هرمــزگان جنــاب همتــی داشــتیم، وی طــرح جالبی بــرای نمایشــگاه داشــتند. دکترهمتی 
بیــان داشــتند بهتراســت کــه ســایت نمایشــگاهی ســاحلی باشــد. نظــر دکتــر همتــی فراتر 
ــال  ــک شــهر نمایشــگاهی کام ــال ی ــه دنب ــود و اســتاندار ب ــک ســایت نمایشــگاهی ب از ی
ــن  ــز در ای ــی هســتند. بخش هــای هتلینــگ ،تفریحــی ،ورزشــی و توریســتی نی بین الملل
ــه محــض واگــذاری زمیــن  ــه عنــوان فضاهــای جانبــی ایجــاد خواهــد شــد و ب ســایت ب

عملیــات اجرایــی آن بــا جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی آغازخواهــد شــد.
این طرح بزرگ در چه مدت زمانی اجرایی خواهد شد؟

ایــن طــرح از طریــق ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت و شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن 
المللــی هرمــزگان بــه شــرکت مشــاور واگــذار شــده کــه برنامــه اجرائــی و زمــان بنــدی آن 
از طــرف مشــاور اعــالم خواهــد شــد. تکمیــل فــاز نمایشــگاهی در دوره ی پنــج ســاله اتفــاق 
خواهــد افتــاد و مــا در هــر فــاز بــا دادن اطالعیــه ســرمایه گذاران را بــرای ســرمایه گذاری 
فــرا می خوانیــم و فازهــا زا تکمیــل می کنیــم و بــرای تکمیــل ایــن فــاز بــه صــورت کامــل 

بــه همــراه فضاهــای جانبــی طــی یــک دوره ی 10ســاله زمــان صــرف می شــود.
اشتغال زایی مجموعه نمایشگاهی چه میزان خواهد بود؟

حــدودا یــک هــزار و 200 نفــر در کل مجموعــه نمایشــگاه اشــتغال ایجاد خواهد شــد. پیش 
بینــی مــا یــک ســایت ســرآمد اســت کــه بســیار مــورد توجــه خواهــد گرفــت. بندرعبــاس 
بــه دلیــل موقعیــت خــاص بنــدری کــه دارد بنــدری رو بــه دنیــا معرفــی می  شــود و مــا هم 
در ســاخت ایــن ســایت بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه داشــته ایم. اســتقبال بســیار خوبــی 
پیــش بینــی شــده  اســت در کارگــروه توســعه صــادرات ایــن قضیــه مطــرح خواهــد شــد و 
همچنیــن در شــورای اداری هــم مطــرح خواهــد شــد تــا مدیــران همــکاری بــا این پــروژه را 
در دســت کار داشــته باشــند و جنــاب اســتاندار قــول داده انــد کــه ایــن کارهــا انجــام شــود.

سخن پایانی شما را می شنویم.
اینجانــب بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی هرمــزگان از همــه 
مســئوالن اســتان و عالقــه منــدان بــه مشــارکت در ایــن پــروژه مهــم باالخــص شــرکت ها و 
مجریــان نمایشــگاهی اســتان دعــوت بــه عمــل مــی آورم تــا مــا را در ایــن امــر مهــم یــاری 
نمایند.امیــدوارم بــا عنایــت خاصــی کــه اســتاندار محتــرم هرمــزگان و همــکاری ویــژه ای 
کــه مســئوالن اســتان خصوصــا ســازمان محتــرم صنعــت معــدن تجــارت بــا ایــن پــروژه 
خواهنــد داشــت شــهر نمایشــگاهی ایجــاد خواهــد شــد کــه بــرای اســتان و کشــور مایــه 

ســرافرازی و افتخــار خواهــد بــود.

مصاحبه

اختصاصی
تجارت جنوب

نمایشگاه بین المللی محل نمایش تواتمندی هاست نه فروش کاال

»اسماعیل شیرین کام« مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی هرمزگان 
در گفت وگوی اختصاصی با تجارت جنوب؛
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ــن  ــه ای ــاق تعــاون هرمــزگان خواســتار توجــه بیشــتر ب رئیــس ات
ــا  ــد ت ــش یاب ــا افزای ــت ه ــدوارم حمای ــزود: امی ــد و اف ــکل ش تش
ــی  ــن الملل ــادی بی ــای اقتص ــری در رویداده ــور قدرتمندانه ت حض

داشــته باشــیم.
ــه  ــزگان در جلس ــاون هرم ــاق تع ــس ات ــاالری« رئی ــاس س »عب
ــتاندار  ــت اس ــه ریاس ــه ب ــتان ک ــتغال اس ــی اش ــروه تخصص کارگ
هرمــزگان و بــا حضــور جمعــی از معاونــان وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی در اســتانداری هرمــزگان برگــزار شــد، دســت بــه انتقــاد 
ــاون  ــور تع ــاون ام ــری« مع ــد کالنت ــه »ســید حمی زد و خطــاب ب
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، گفــت: انتظــار نداشــتیم بعــد 
ــر در اســتان شــویم و توقــع  از دو روز متوجــه حضــور معــاون وزی
مــا ایــن بــود کــه پیــش از حضــور در ایــن جلســه ایشــان بــه اتــاق 

تعــاون نیــز ســری بزننــد.
ــرده  ــی پشــت پ ــم چــه دســت های ــه داد: نمــی دان ســاالری ادام
ــه  ــی ک ــد در حال ــدار کنن ــا دی ــا م ــتند ایشــان ب ــه نگذاش ــود ک ب
اتــاق تعــاون عالی تریــن نهــاد بخــش غیردولتــی مرتبــط بــا وزارت 

ــی اســت. ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــی هــای  ــع موجــود در بخــش تعاون ــه موان وی خواســتار توجــه ب
اســتان شــد و خطــاب بــه معاونــان وزیــر گفــت: حداقــل دیــداری 
مــی گذاشــتید و درد دل مــا را مــی شــنیدید تــا متوجــه شــوید مــا 

بــه چــه مشــکالتی دســت و پنجــه نــرم مــی کنیــم.
رئیــس اتــاق تعــاون اســتان هرمــزگان حضــور موفــق تجــار 
ــوروز امســال  ــام ن ــی در نمایشــگاه کشــاورزی قطــر در ای هرمزگان
را بــه فــال نیــک گرفــت و افــزود: از آقــای قاســمی کــه میــز قطــر 
را بــه مــا واگــذار کردنــد کمــال تشــکر را داریــم و امیدواریــم قــدر 

ــن حرکــت در اســتان دانســته شــود. ای
ــر  ــازار قط ــور در ب ــرای حض ــال ب ــن ح ــا ای ــت: ب ــان داش وی بی
کالنتــری  آقــای  از  و  دادیــم  انجــام  را  زیــادی  هزینه هــای 
ــا از  ــد ت ــاری کنن ــا را ی ــز م ــه نی ــن زمین ــه در ای ــم ک می خواهی

بهره منــد شــود. هرمــزگان  نیــز  بودجه هــای کشــوری 
ســاالری تاکیــد کــرد: حضــور در بازارچــه مــرزی قطــر کــه آرزوی 
ــود، محقــق شــد و بایــد  دیرینــه تجــار و تعاونی هــای هرمــزگان ب

قــدر ایــن اقدامــات را بدانیــم و بــرای حفــظ آن تــالش کنیــم.
وی در پایــان از »فریــدون همتــی« اســتاندار هرمــزگان بــه ســبب 
ــرای ســاماندهی حضــور تجــار  ــاون ب ــاق تع ــش از ات ــت های حمای
ــدوارم  ــت: امی ــرد و گف ــکر ک ــر تش ــاورزی قط ــگاه کش در نمایش
در  قدرتمندانه تــری  حضــور  تــا  یابــد  افزایــش  حمایت هــا 

این دســت رویدادهــا داشــته باشــیم.

درد دل اتاق تعاون باید شنیده شود

خبر

اختصاصی
تجارت جنوب
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درد دل اتاق تعاون باید شنیده شود

معــاون امــور تعــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفــت: تعاونــی بنکــداران بندرعباس 
الگویــی بــرای تعاونی هــای کشــور اســت چــرا کــه ایــن مجموعــه ترافیــک را کاهــش داده، 
دســت بــه اشــتغال زایــی زده، قــدرت انتخــاب مــردم را افزایــش داده و بــا ســرمایه خــود 

بســتری مناســب بــه وجــود آورده اســت.
ــدون  ــت »فری ــه ریاس ــه ب ــزگان ک ــتغال هرم ــروه اش ــری« در کارگ ــد کالنت ــید حمی »س
همتــی« اســتاندار هرمــزگان برگــزار شــد، گفــت: تعاونــی بنکــداران مجموعــه ی بــزرگ و 
ــا ســرمایه گذاری 70 میلیــارد  موفقــی را در حاشــیه ی شــهر بندرعبــاس ایجــاد کــرده و ب

ــه کار بزرگــی زده اســت. ــی دســت ب تومان

ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک ــور عن ــای کش ــی ه ــرای تعاون ــی ب ــه را الگوی ــن مجموع وی ای
مجموعــه ترافیــک را کاهــش داده، دســت بــه اشــتغال زایــی زده، قــدرت انتخــاب مــردم را 

ــه وجــود آورده اســت. ــا ســرمایه خــود بســتری مناســب ب افزایــش داده و ب
ــد تعاونی هــای  ــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد: بای ــر تعــاون، کار و رف معــاون امــور تعــاون وزی
محصولــی ایجــاد شــود تــا رونــق اقتصــادی بــه وجــود آیدچــرا کــه زمینه هــای مختلفــی 

ــود دارد. ــزگان وج ــرمایه گذاری در هرم ــرای س ب
ــه ایــن موضــوع کــه اولیــن تعاونی هــا در انگلیــس، فرانســه و آلمــان  وی ضمــن اشــاره ب
ــه  ــان ب ــد اقتصادش ــش از 25 درص ــورها بی ــیاری از کش ــروز بس ــد و ام ــکل گرفته ان ش
ــا  ــق تعاونی ه ــی از طری ــت اجتماع ــث عدال ــرد: بح ــه ک ــت، اضاف ــته اس ــا وابس تعاونی ه

ــد. ــذف کن ــد ح ــطه ها را می توان ــه واس ــرا ک ــود چ ــی ش ــق م محق
کالنتــری اظهــار داشــت: مــا پول هــای خــرد داریــم کــه مــی توانیــم در قالــب تعاونی هــا 

آن را بــه ســرمایه کالن تبدیــل کنیــم و کارهــای بزرگــی را انجــام دهیــم.
گفتنــی اســت زیرســاخت هــا و کارهــای عمرانــی ایــن مجتمــع در مراحــل پایانی قــرار دارد 
و مســاعد و همراهــی مســئوالن بــه زودی جــاده ی دسترســی ایــن مجتمــع نیــز احــداث 
خواهــد شــد و شــاهد اشــتغال زایــی قابــل توجــه و حــل بســیاری از مشــکالت شــهری در 

بندرعبــاس خواهیــم بــود.

تعاونی بنکداران بندرعباس
 الگـویی برای تعـاونی های کشـور

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد؛

خبر

اختصاصی
تجارت جنوب
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رمزگشایی از توقیف خودروهای غیرقاچاق
مدیرکل گمرک شهید باهنر در گفت و گوی اختصاصی با تجارت جنوب تشریح می کند؛

اشـاره: 
بعد از اعالم خبر کشف بزرگ ترین محموله قاچاق خودرو در بندرعباس و سپس اعالم این خبر که خودروهای توقیفی قاچاق نبوده اند و به صورت 
رسمی و با انجام تشریفات گمرکی به کشور وارد شده اند، این سوال در اذهان عمومی مطرح شد که چرا وضعیتی به وجود آمد که اعتماد مردم 
به ماموران دولتی کاهش یابد، سبب ایجاد زمینه های فرار سرمایه گذاران و واردکنندگان از استان شود، قاطعیت و صحت تصمیم گیری نیروی 
انتظامی و دستگاه قضا را دچار تردید کند و نگاه کشور بار دیگر به هرمزگان نگاهی مثبتی نباشد. در سال حمایت از کاالی ایرانی چشم امید 
تولیدکنندگان به مبارزه تمام قد با معضل قاچاق است و نباید با اخبار این چنینی آنان را نسبت به عملکرد دستگاه های نظارتی بدبین کرد، آن 
هم در استانی که به دروازه اقتصادی کشور شهرت دارد. »مهدی رضایی« مدیرکل گمرک شهید باهنر در گفت و گویی اختصاصی پاسخگوی ما 

شد و سعی کرد بدون تعارف جزئیات این ماجرا را شرح دهد. خالصه ای از این گفت و گوی مفصل را در ادامه با هم مرورخواهیم کرد.

وظایف سنگین در سال حمایت از کاالی ایرانی
»مهــدی رضایــی« مدیــرکل گمــرک شــهید باهنــر در گفــت و گــوی 
ــه تغییــر ماهیــت گمــرک در ســال هــای  ــا تجــارت جنــوب ب اختصاصــی ب
اخیــر اشــاره کــرد و گفــت: گمــرک دیگــر ماننــد گذشــته تنهــا وظیفــه اخــذ 
مالیــات غیرمســتقیم را نــدارد و امــروز فعالیــت هایــش بســیار گســترده تــر 

شــده اســت.
ــا  ــی، مبــارزه ب ــا قاچــاق، حمایــت از کاالی ایران ــح کــرد: مبــارزه ب وی تصری
بیوتروریســم، حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده، تطبیــق کاال با اســتانداردها 
و موازیــن بهداشــتی، جلوگیــری از خــروج گونه هــای نــادر پرنــدگان، حیوانات 
ــر  ــوع و خطی ــف متن ــه وظای ــویی و ... از جمل ــا پولش ــارزه ب ــان، مب و گیاه

گمــرک جمهــوری اســالمی اســت و نبایــد گمــرک را در حــد اخــذ مالیــات 
غیرمســتقیم دیــد.

رضایــی تاکیــد کــرد: امســال، از ســوی مقــام معظــم رهبــری به ســال حمایت 
از کاالی ایرانــی مزیــن شــده اســت و ایــن شــعار وظایــف و مســئولیت هــای 

مــا را ســنگین تــر مــی کنــد.
قطعی سیستم درب خروج

وی در ادامــه بــه جزئیــات ماجــرای توقیــف خودروهــای قاچــاق کــه اخیــرا 
اعــالم و ســپس بــا حاشــیه هــای زیــاد تکذیــب شــد، نیز اشــاره کــرد و افــزود: 
دو شــرکت وارد کننــده خــودرو در 14 فقــره اظهارنامــه، خودروهــای وارداتــی 
خــود را در بهمــن و اســفندماه ســال گذشــته اظهــار کــرده انــد و نبایــد به آن 

هــا برچســب قاچــاق زده شــود.
مدیــرکل گمــرک شــهید باهنــر تشــریح کــرد: ایــن شــرکت هــا در قالــب دو 
فقــره اظهــار نامــه، بــرای 105 دســتگاه خــودرو تمــام مجوزهــای مورد نیــاز را 
دریافــت و حقــوق و عــوارض دولتــی را پرداخــت کردنــد حتــی موفــق شــدند 
پروانــه ســبز الکترونیــک را نیــز اخــذ کننــد امــا در روز 15 فروردیــن بــه دلیل 
قطعــی سیســتم درب خــروج گمــرک بــه صــورت آنــی پتــه عبــور بــرای آن 

هــا صــادر نشــد.

مصاحبه

اختصاصی
تجارت جنوب



April   2018 1397 31حمایت از کاالی ایرانی شماره 33اردیبهشت ماه

پته عبور الزامی نیست
ــه  ــه ب ــرای ارائ ــا ب ــت و تنه ــی نیس ــور الزام ــه عب ــرد: پت ــد ک وی تاکی
ایســتگاه های ایســت و بازرســی پلیــس اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 

ــوند. ــارج ش ــز خ ــاس نی ــود از بندرعب ــرار نب ــور ق ــای مذک خودروه
رضایــی ادامــه داد: مــا اجــازه دادیــم 105 خــودرو بــه انبــار خصوصــی ایــن 
شــرکت منتقــل شــود تــا بعــد از وصــل شــدن سیســتم، پتــه عبــور را نیــز 
ــرم  ــا حکــم مرجــع محت ــن ب ــا در همــان روز 15 فروردی ــم ام صــادر کنی

قضایــی، نیــروی انتظامــی خودروهــا را توقیــف کــرد. 
مجبور به تمکین بودیم

وی دربــاره ایــن موضــوع کــه چــرا نیــروی انتظامــی تعــداد خــودرو توقیــف 
شــده را 424 دســتگاه اعــالم کــرده، اظهــار داشــت: 319 دســتگاه خــودرو 
متعلــق بــه ایــن دو شــرکت علــی رغــم اظهــار و ثبــت ســفارش طــی 12 
فقــره اظهارنامــه امــا هنــوز تشــریفاتش انجــام نشــده بــود و پــس از توقیف 

خودروهــا در انبــار، ایــن خودروهــا نیــز در گمــرک توقیــف شــدند.
ــرای  ــی ب ــروی انتظام ــرد: نی ــه ک ــر اضاف ــهید باهن ــرک ش ــرکل گم مدی
ــود امــا در  توقیــف دیگــر خودروهــا نیــز حکــم قضایــی دریافــت کــرده ب
نظــر داشــته باشــید کــه ایــن خودروهــا در اختیــار گمــرک بــود و طبــق 
قانــون حتــی اگــر تشــخیص بــر قاچــاق آن هــا باشــد، بایــد گمــرک ایــن 

مســاله را اعــالم کنــد.
ــن مســاله را اعــالم  ــز ای ــی اســتان نی ــه مســئوالن قضای ــا ب وی گفــت: م
ــن  ــه تمکی ــور ب ــی وجــود داشــت مجب ــتور قضای ــا چــون دس ــم ام کردی

ــم. بودی
قاچاقی صورت نگرفته است

رضایــی بــا رد ادعــای قاچــاق بــودن ایــن خودروهــا بیــان داشــت: گمــرک 
ــار دیگــر مــورد  ــران ســریع کارشناســان اش را فرســتاد، تمــام اســناد ب ای
بررســی قــرار گرفــت و آن هــا نیــز اظهــار داشــتند کــه مشــکلی در ایــن 

مــورد دیــده نمــی شــود.
ــا ایــن حــال  وی نظــارت هــا را منحصــر بــه گمــرک ندانســت و گفــت: ب
پلیــس راهــور تنهــا بــه پروانــه ی صــادره از ســوی مــا اکتفــا نمــی کنــد و 
تمــام ایــن خودروهــا را بررســی خواهــد کــرد تــا مغایرتــی وجــود نداشــته 
باشــد، ممکــن اســت بعــد از خــروج از گمــرک تخلفاتــی صــورت پذیرفتــه 
باشــد امــا اســم ایــن تخلفــات را نمــی شــود قاچــاق گذاشــت چــون قاچاق 

تعریــف خــاص خــودش را دارد.
وی بــه کارنامــه شــرکت هــای متهــم در بحــث قاچــاق نیــز اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن شــرکت هــا بــار اولــی نیســت کــه خــودرو وارد مــی کننــد و 

احتمــاال بــار آخرشــان نیــز نخواهــد بــود.
فرار سرمایه گذاران و واردکنندگان از هرمزگان

ــذاران و  ــد ســرمایه گ ــرد: نبای ــد ک ــر تاکی ــرکل گمــرک شــهید باهن مدی
ــراد  ــروی اف ــا آب ــراری بدهیــم و  ب واردکننــدگان را از اســتان هرمــزگان ف

ــازی شــود. ب
وی متذکــر شــد: بــه صــرف درج تکذیبیــه و پخــش آن در صــدا و ســیما 
موضــوع جبــران نمــی شــود و مــردم دیگــر بــاور نمــی کننــد، ایــن ادعاهــا 

بــه آبــروی گمــرک لطمــه وارد کــرده اســت.
خودرو که ظرف کریستال نیست

ــه  ــود در خان ــه بش ــت ک ــتال نیس ــرف کریس ــودرو ظ ــت: خ ــی گف رضای
گذاشــت و مشــخص نشــود قاچاقــی وارد شــده، خــودرو حتــی 10 ســال 
بعــد از ورود نیــز وضعیــت اش مشــخص اســت و در ابعــاد 400 دســتگاه 

خــودرو ایــن امــر بعیــد بــه نظــر مــی رســد.
ــه  ــردم ب ــگاه م ــوع ن ــود ن ــی ش ــث م ــورد باع ــوع برخ ــن ن ــزود: ای وی اف
کارمنــدان دولــت علی الخصــوص گمــرک تغییــر کنــد و ضربــه بــه ابــروی 

نظــام اســت.
مرحله آخر در مرحله ی اول

ــه آخــر کــه  ــد مرحل ــان داشــت: نبای ــر بی ــرکل گمــرک شــهید باهن مدی
ــت  ــه ی نخس ــد در وهل ــه بای ــود بلک ــالم ش ــدا اع ــت ابت ــرم اس ــالم ج اع
بررســی صــورت بگیــرد و مشــخص شــود کــه آیــا قاچاقــی صــورت گرفتــه 
یــا نگرفتــه اســت، ایــن حرکــت یــک حرکــت عجوالنــه بــود و باعــث شــد 

خســتگی زیــادی از ابتــدای ســال در تــن مــا ایجــاد کنــد.
وی دربــاره آینــده ی پیــش رو نیــز چنیــن گفــت: بــا اقدامــات این چنینــی 
ســرمایه گــذار و وارد کننــده بــار خــود را از هرمــزگان خــارج مــی کنــد و 
بــه دیگــر اســتان هــا مــی بــرد تــا بــا ســهولت بیشــتری ایــن کار را انجــام 

دهــد.
ــن  ــال جــذب ای ــه دنب ــان هشــدار داد: چابهــار و بوشــهر ب ــی در پای رضای
ســرمایه گــذاران هســتند و مــا بــا اقدامــات نســنجیده  ممکــن اســت بــه 

ســفره ی مــردم اســتان لطمــه وارد کنیــم.
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      انگیزه به مثابه بهره وری

کاوشی در چیستی و چگونگی انگیزه 
کارکنان در امروز سازمان ها؛

بــی  یــا کــم انگیــزه بــودن کارکنــان بیت الغــزل و علت العلــل پاییــن بــودن کارآیــی 
ــان مدیــران آن هــا بیــان مــی شــود. ایــن عارضــه امــا  در عمــده ســازمان ها از زب
منحصــر بــه کارکنــان نمانــده و ایــن آفــت اشــتیاق بــه کار و نقش پذیــری فعاالنــه 
ــور  ــس جمه ــاون اول رئی ــاره مع ــورد اش ــش م ــدی پی ــه چن ــان ک شــغلی آن چن
ــل  ــز شــامل می شــود و چــه بســا یکــی از دالی ــران را نی ــت، مدی ــرار گرف ــز ق نی
کم انگیزگــی بخشــی از کارکنــان را بازتــاب و طنیــن فقــر انگیزشــی مدیــران آن هــا 

بتــوان دانســت. 
ــر  ــان بهت ــران و کارکن ــول انگیــزش مدی ــل اف ــه عل ــن ب ــه جــای پرداخت شــاید ب
باشــد روش هــای مرســوم و متعــارف در حــال اتخــاذ بــرای انگیــزش و ارتقــا انگیزه 
کارکنــان را مــورد بررســی نقادانــه قــرار دهیــم. انگیــزه بــه عنــوان یــک نیــروی 
ــغلی و  ــف ش ــداوم وظای ــام و ت ــرای انج ــرژی الزم ب ــر، ان ــی پاداش گ روانی-عاطف
ــر رفتــن از آن را تامیــن و در یــک محــدوده مناســب نگهــداری مــی  حتــی فرات
کنــد و مانــع از افــول آن بــه پائین تــر از آســتانه انگیــزش افــراد می شــود. عمــده 
روش هــای در حــال اتخــاذ بــرای انگیــزش کارکنــان بــر اســاس پــاداش مبتنــی بــر 
ــد  ــاداش در بع ــان در ازا پ ــر از کاکن ــتر و کیفی ت ــت بیش ــد خدم ــرد و خری عملک
ایجابــی و محرومیــت از دریافــت پــاداش در بعــد ســلبی بنیــاد شــده اســت. در این 
حالــت امتیــازات انگیزشــی عمدتــا بیرونی-مــادی و مشــروط و نتیجه مــدار اســت. 
ایــن روش کــه بــرای درک بهتــر آن را انگیــزش شــکالتی هــم می تــوان دانســت به 
حالتــی می مانــد کــه مثــال والدیــن بــرای انگیــزش فرزنــد دانش آموزش شــان بــه 
او قــول مشــروط ارائــه شــکالت )شــکالت را بــه عنــوان نمــاد پاداش هــای مــادی-

بیرونــی و مشــروط از نگاهــی طنــز آمیــز در نظــر بگیریــم( در ازاء تحقق بخشــی 
بــه نتایجــی معیــن می دهنــد. آن چنــان کــه نمــره در نظــام آموزشــی و اضافــه کار 
و اضافــه پرداخــت و پاداش هــای مــادی بــدون عملکــرد در نظــام شــغلی چنیــن 

کارکــرد انگیزشــی دارنــد. 
ــا  ــا ناپای ــی عمدت ــرای بیرون ــا نتیجه گ ــروط و صرف ــای مادی-بیرونی-مش انگیزه ه
ــی از آن  ــدار ثابت ــطح و مق ــداوم س ــه ت ــه آنک ــتمرند چ ــش مس ــد افزای و نیازمن
ــرد را از دســت خواهــد داد و  ــرای ف ــه انگیزشــی خــود ب در دفعــات مکــرر، جاذب
هماننــد مــواد اعتیاد آفریــن نیازمنــد افزایــش صعــودی ارائــه بــرای حفــظ ســطح 
مشــخصی از ایــن نــوع عوامــل انگیــزش هســتند کــه ایــن مســاله بــا محدودیــت 
ــع ناهمخــوان اســت. دومیــن عیــب  ــع و بهینگــی اقتصــادی تخصیــص مناب مناب
ایــن دســته از عوامــل انگیزشــی، انجــام کار بــه خاطــر دســتیابی بــه پــاداش و نــه 
ــه تبــع آن کیفیــت  ــر کیفیــت انجــام کار و ب خــود کار اســت کــه ایــن مســاله ب
نتیجــه و تنــزل آن از منظــر نادلدادگــی غیرخــالق بــودن بی تاثیــر نخواهــد بــود. 
وظیفه فروشــی و آســیب تعلقــات ســازمانی را نیــز می تــوان از پیامدهــای اســتفاده 
صــرف یــا غالــب از ایــن نــوع  نظــام انگیزشــی دانســت. تضعیــف رشــد نــوآوری و 
خالقیــت کــه یکــی از لــوازم مســلم زیســت، بقــا، بهــره وری و کامروایــی ســازمان ها 

ــه ایــن فهرســت افــزود.  در دنیــای امــروز اســت را نیــز می تــوان ب
ــن نظــام انگیزشــی نســبت  ــه ای ــوان ب ــز می ت پیامدهــای ناســازنده دیگــری را نی
ــرای طــرح و تشــریح آن هــا در ایــن نوشــتار  ــی ب داد کــه البتــه ضــرورت و مجال
ــه ایــن خاطــر اســت کــه دریابیــم معایــب  ــه برخــی از آن هــا ب نیســت. اشــاره ب

نظــام انگیزشــی مبتنی 
ــی  ــل انگیزش ــر عوام ب
ــروط  بیرونی-مادی-مش
بیــش  نتیجه گــرا  و 
اســت.  آن  منافــع  از 
از  اســتفاده  بنابرایــن 
و  تنهایــی  بــه  آنهــا 
ــر  ــتمر ه ــورت مس بص
ــدت  ــاه م ــد در کوت چن
ممکــن اســت موثــر 
ــتاوردهایی  ــوده و دس ب
در  باشــد،  داشــته 
ــر  ــا منج ــدت ام بلندم
بــه واردن آمدن آســیب 
ــع  ــازمان و مناب ــه س ب
انســانی و ابتــال آنهــا 
بــه بی انگیزگــی مزمــن 
فرســودگی  نهایتــا  و 
و  کارکنــان  شــغلی 
ــازمان  ــن س ــرار گرفت ق
افــول  سراشــیبی  در 

. د می شــو
ســوی  آن  در 
انگیــزش  پیوســتار 
انگیــزش  نوعــی  امــا 
- ی د مــا غیر - نی و ر د

و  نامشــروط-تالش گرا  
ــا  ــی، پای ــل بیرون ــه عوام ــی ب ــود و نامتک ــه خ ــم ب ــه قائ ــت ک ــور اس خالقیت مح
و زایــا اســت. ایــن نــوع نظــام انگیزشــی از دو نــوع نیــرو یــا انــرژی روانشــناختی 
ــغلی  ــورات کاری و ش ــئوالنه ام ــه و مس ــی نوآوران ــرای پی جوی ــرد ب ــران ف پیش
ــه  ــت کار ب ــی از ماهی ــاداش ناش ــت، پ ــی نخس ــروی انگیزش ــد. نی ــه می کن تغذی
ــه نوعــی  ــه مثاب ــر امــورات کاری ب ــق آمــدن ب معنــای احســاس ظفرمنــدی و فائ
از چالــش و دومیــن نیــروی انگیزشــی، دریافــت اعتنــا و احتــرام صادقانــه مبتنــی 
بــر صحه گــذاری بــر شایســتگی های وی از ناحیــه همــکاران، مدیــران و کاربــران 
خدماتــی اســت کــه وی در آن ذی نقــش بــوده اســت. ایــن انگیــزش عمدتــا بــر 
ــی  ــاز از عوامــل انگیزشــی بیرون ــی نی ــه ذات و ب ــم ب اســاس نیــروی نخســت، قائ
ــی و  ــای حــذف نظــام انگیزشــی مادی-بیرون ــه معن ــه ب ــن مســاله البت اســت. ای
ــای  ــتن انگیزش ه ــدم دانس ــه مق ــت بلک ــه آن نیس ــدن در ارائ ــل ش ــض قائ تبعی

اســت.  درونی-غیرمــادی 
ــت  ــد، اهمی ــادآور ش ــوان ی ــد می ت ــن پیون ــه در ای ــی ک ــن نکات ــی از مهم تری یک
عالقمنــدی شــاغل بــه ماهیــت شــغل خویــش بــرای مســتعد بــودن وی و بهــره 
جســتن از انگیــزش دورنی-غیرمــادی اســت. ایــن مســاله نیازمنــد توجــه اکیــد 
ــد و  ــان جدی ــتخدام کارکن ــاب و اس ــدو انتخ ــانه در ب ــنجی کارشناس ــه عالقه س ب
ــه  ــا عالق ــق ب ــغلی منطب ــت ش ــان پیشــین در موقعی ــتقرار کارکن ــه اس ــک ب کم

راستین شــان اســت. 

یادداشت

یحیی پازیاری زاده
تجارت جنوب
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ایــن عالقه ســنجی البتــه صرفــا بر اســاس خوداظهــاری افــراد نیســت و با توجه بــه این که 
بخشــی از افــراد از حــوزه عالئــق راســتین خویــش بی اطــالع هســتند یــا شــناخت دقیق 
و کاملــی از آن ندارنــد، ســنجش و کشــف عالئــق امــری ظریــف بــا ماهیتی روانشــناختی 
اســت و یکــی از لــوازم تحقــق آن بهــره گرفتــن از دانــش و تجربــه علمــی روانشناســان و 
مشــاروان خبــره بــه شــمار مــی رود. اهمیــت انگیــزش پایــا و پایــداری انگیــزش کارکنان 
بــه قــدری زیــاد اســت کــه در بســیاری از مــوارد نــه تنهــا بــا کامیابــی و ناکامــی کــه بــا 
حیــات و دوام ســازمان ها گــره خــورده اســت و مدیــران بهتــر اســت بــا رویکردهــای نوین 
علمــی در ایــن زمینــه بیــش از پیــش آشــناتر شــوند. پویــش در مــرز میــان رهبــری و 
مدیریــت ســازمان ها می توانــد مــا را بــه تفاوت هــای دو نــوع نظــام انگیزشــی رهنمــون 
کنــد. راهبــری ســازمان هایی کــه در ادبیــات نویــن مدیریتــی ســازمان های یادگیرنــده 
نامیــده می شــوند بیشــتر از خصایــص اخالقــی رهبــران آن ســازمان ها در چارچــوب نظام 
انگیزشــی نــوع دوم و نــه تدابیــر مدیریــت ســنتی مبتنــی بر نظام انگیزشــی نوع نخســت 
ــگ  ــوز از فرهن ــه هن ــی ک ــرد. ضرب آهنگ ــر می پذی ــتار تاثی ــن نوش ــاره در ای ــورد اش م
ــه گــوش می رســد هنــوز نشــانی از غالــب  ســازمانی غالــب ســازمان ها در کشــور مــا ب
ــدارد  ــور ن ــرا و نوآوری مح ــام انگیزشــی درونی-غیرمادی-نامشــروط- تالش گ ــودن نظ ب
و بــه نظــر نمــی رســد تــا تغییــر پارادایــم نــگاه بــه منابــع انســانی به ویــژه در بخــش 
غیرخصوصــی هنــوز راه زیــادی باقــی مانــده باشــد. راهــی کــه آغــاز آن بــا گام گذاشــتن 
ــا  ــن مباحــث ام ــن مطــرح شــدن ای ــش از ای ــاز می  شــود. پی ــران ارشــد در آن آغ مدی

مدیــران ارشــد بــرای راهبــری ایــن نــوع نظــام انگیزشــی در ســازمان تحــت مدیریــت 
خــود، بایــد ضمــن باورمنــدی بــه ایــن موضــوع آن را در حــال تجربــه باشــند در غیــر این 
صــورت آن چنــان کــه تاکنــون تغییــر ملموســی در ایــن رونــد پدیــد نیامــده از ایــن پس 

نیــز دلیلــی بــرای ایــن تغییــر وجــود نخواهــد داشــت. 
تحقــق گــذار پارادایمیــک در نظــام انگیزشــی امــا قبــل از هــر چیــز نیازمنــد و در گــرو 
ــان  ــاز مســابقه ای می ــب اتمســفر نظــام اداری و آغ ــه گفتمــان غال ــل شــدن آن ب تبدی
ــا خــود فعلی شــان بــرای دســت یازی بــه تــوان فراروندگــی از موانــع درونــی  مدیــران ب
ــه رهبــری  ــت ب ــی گــذار از ریاســت و مدیری ــع اخالق ــر برخــی موان ــه ب خویــش و غلب
ســازمان های تحــت راهبــری خویــش اســت؛ امــری کــه به نســبت دشــواری آن راهگشــا 
ــرار  ــناک تک ــی  اندیش ــر خلوت گزین ــن ام ــاز ای ــرای آغ ــود. ب ــد ب ــن خواه و جهش آفری
شــونده منظــم می توانــد یــک ســرآغاز باشــد. پرسشــی کــه یــک مدیــر ارشــد در ایــن 
ــن اســت کــه  ــه آن بیندیشــد ای ــر اســت ب ــد و بهت خلوت گزینی هــای خویــش می توان
چگونــه باشــد کــه هــر گفتــار و رفتــار وی حتــی کوچکتریــن آنهــا  یاریگــر ارتقــا معــدل 
پویایــی و تعالــی ســازمان تحــت مدیریــت وی شــود. یافتــن پاســخ ایــن پرســش شــاید 
نیازمنــد هم نشــینی کم تکلف تــر از اکنــون بــا کارکنــان و هم اندیشــی خــارج از سلســله 
مراتــب متعــارف مرســوم باشــد. الزمــه ایــن امــر تفــوق یافتــن شــنوندگی بــر ســخن 
گفتــن اســت؛ خصلتــی دشــوار امــا ممکــن و بــه غایــت مفیــد کــه بــرای دســت یازی بــه 

آن، ممارســتی امیدوارانــه بایدمــان.



شماره 34اردیبهشت ماه 1397    April  2018سال حمایت از کاالی ایرانی  34

بر باد رفته

اثرمحمد معافی



زن مطلقه اینترنتی، مردی شیطان صفت بود

حال فعلی افراد مالک انتصابات است

حرکت روي خط ناکارآمدي

4744433836

48 50

49



شماره 34اردیبهشت ماه 1397    April  2018سال حمایت از کاالی ایرانی  36

اشـاره: 
چتربازی  پیشکسوت  و  پاراگالیدر  خلبان  سرفراز  جانباز  این  است.  بندرعباس  در   1339 متولد  اردشیری«  »ارسالن 
هرمزگان به حساب می آید و داستان زندگی اش توامان غم انگیز و غرورآمیز است. باید او را به عنوان اسوه ای از مقاومت 
دید و از صحبت هایش امید به زندگی را آموخت. اردشیری در این گفت وگوی اختصاصی داستان های فراوانی در سینه 

داشت که بسیار خواندنی است.

»ارسالن اردشیری« جانباز سرافزار، خلبان پاراگالیدر و پیشکسوت چتربازی استان هرمزگان 
در گفت وگوی اختصاصی با تجارت جنوب مطرح کرد؛

آیا می دانید زندگی با مردی که تمام بدنش تاول شیمیایی است، چه معنایی دارد؟

ورزش های هوایی دارویی برای روح و جسم

جانبــاز شــدن در راه وطــن افتخــار بزرگــی اســت. چگونــه ایــن اتفــاق 
بــرای شــما افتــاد؟

ــدا در  ــدم. ابت ــربازی ش ــدس س ــت مق ــراق وارد خدم ــا ع ــگ ب ــروع جن ــل از ش قب
ناحیــه غــرب بــه عنــوان نیــروی ویــژه هوابـُـرد بــودم، دو مــاه در کردســتان ماندیــم 
ــا  ــد از کردســتان ب ــراق شــروع شــد.40 روز بع ــران و ع کــه شــهریور 59 جنــگ ای
هماهنگــی نیــروی زمینــی بــه منطقــه جنــوب اعــزام شــدم. اولیــن عملیــات هــای 
ــود کــه در  کــه شــرکت داشــتم طریــق القــدس، فتــح المبیــن و بیــت المقــدس ب
عملیــات طریــق القــدس گلولــه بــه پــای راســتم برخــورد کــرد و روانــه بیمارســتان 
ــم  ــوده و برطــرف شــده و مــن مــی توان ــی ب شــدم. ابتــدا اعــالم شــد ترکــش جزئ
خدمتــم را ارائــه کنــم.  غافــل از ایــن کــه در تمــام ایــن مــدت گلولــه در پایــم بــود 
و نمی دانســتم. ســربازی بــه پایــان رســید و مــن در ســال 61 بــه اســتخدام شــرکت 

ــم را ادامــه دادم. ــا ســال 62 هــم فوتبال آب و فاضــالب هرمــزگان درآمــدم و ت
شما فوتبال هم بازی می کردید؟

ــان ایــران هــم انتخــاب شــدم. بعــد هــم  ــرای تیــم نوجوان ــه صــورت حرفــه ای! ب ب
بــرای تیــم ملــی جوانــان ایــران. حتــی عضــو تیــم فوتبــال ارتــش ایــران بــرای اعــزام 
ــه دلیــل شــروع  ــودم امــا ب ــر ب ــه مســابقات ارتــش هــای جهــان در کشــور الجزای ب

جنــگ تحمیلــی اعــزام مــا لغــو شــد.

چه زمانی درد را در پایتان احساس کردید؟
ــه  ــد. ب ــد ورم می کن ــش از ح ــم دارد بی ــی از زانوهای ــردم یک ــس ک ــال 62 ح  س
بیمارســتان مراجعــه کــردم و دکتــر »نراقــی« تشــخیص داد یــک شــی فلــزی در پای 
راســتم اســت امــا بــه اســتخوان پــای مــن اصابــت نکــرده بــود. بــرای معالجــه بــه 
شــیراز مراجعــه کــردم و دکتــر »چابــک« تاییــد کــرد یــک گلولــه دو زمانــه کالیبــر 
60 در پایــم جــا خــوش کــرده و هــر لحظــه ممکــن اســت دوبــاره منفجــر شــود و 
پایــم از دســت بدهــم. در آن زمــان بنیــاد جانبــازان بــه دنبــال ایــن بــود تــا رضایــت 
دهــم و قطــع عضــو صــورت پذیــرد. جوانــی ازدواج نکــرده بــودم و زندگــی بــدون یک 

پــا برایــم قابــل تصــور نبــود.
یعنی بنیاد جانبازان بیان داشت پایتان را باید قطع کنید؟

دقیقــا. هیــچ پزشــکی حاضــر نبــود بــه مــن نزدیــک بشــود و مثــل یــک بمــب عمــل 
نکــرده بــودم، مثــل نارنجکــی کــه ضامنــش کشــیده شــده باشــد. تــا ایــن کــه دکتــر 
چابــک بیــان داشــت کــه بــه صــورت افتخــاری ایــن گلولــه را از پایــم خــارج مــی 
ــا  ــت ب ــر اس ــت حاض ــالب گف ــتی در اراده آب و فاض ــن دوس ــن حی ــد. در همی کن
هزینــه خــودش مــرا بــرای معالجــه بــا آلمــان بفرســتد. در اداره کمیســیون پزشــکی 
نیــز برگــزار شــد و مــی خواســتند مــرا بــه خــارج از کشــور اعــزام کننــد اما ســال 63 
خــودم را بــه خــدا ســپردم و دکتــر چابــک از مــن خواســت بــدون بــی هوشــی عمــل 
را انجــام دهــد کــه اگــر زمانــی روی تخــت اتــاق عمــل مشــکلی پیــش آمــد بتوانــم از 

تخــت خــودم را پــرت کنــم و فقــط پایــم را از دســت بدهــم.
فرد دیگری هم دکتر چابک را در این عمل همراهی کرد؟ 

خانمــی بســیار بزرگــوار بــه نــام خانــم مســعودی دســتیار دکتــر چابــک شــد و بــه 
مــن گفــت کــه همــه ی زندگــی اش را در خرمشــهر و حیــن جنــگ از دســت داده 
اســت و بعــد از فهمیــدن وضعیتــم در حقــم خواهــری کــرد و خــدا خواســت و گلولــه 

از پایــم در آمــد منتهــا گلولــه آغشــته بــود بــه گاز خــردل و گاز ســارین بــود.

مصاحبه

اختصاصی
تجارت جنوب
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یعنی عمال شیمیایی شده بودید؟
بلــه. منــی کــه ســال 59 دوره 395 هــوا بــرد را پشــت ســر گذاشــته و گواهینامــه 
چتربــازی داشــتم، شــیمیایی شــده بــودم. زمانــی کــه گلولــه از پایــم تخلیــه شــد 
تــوان حرکتــی ام شــدیدا کاهــش یافــت. پروفســور کشــاورز بعــد از تخلیــه ایــن 

گلولــه بــه مــن اعــالم کــرد احتمــال دارد بدنــم دچــار انفعالتــی شــود. 
امــروز هــم ایــن عــوارض وجــود دارد و سراســر بدنــم همــواره پــر از تــاول اســت و 

اگــر دارو دیــر بــه مــن برســد کل بدنــم را تــاول فــرا مــی گیــرد.
ــوده  ــخت ب ــیار س ــت بس ــن وضعی ــدن ای ــواده دی ــرای خان ــا ب حتم

ــت! اس
همســرم در ایــن مــدت بــه معنــای واقعــی کلمــه همیشــه یــارم بــوده و پــای مــن 
بــا اوضــاع بیمــاری و مشــکالت ایســتاده اســت. از گفتــن ایــن مســاله احســاس 
بغــض مــی کنــم؛ امــا پنــج ســال نتوانســتم در کنــار همســرم بخوابــم و ایــن کــه 
زنــی بتوانــد چنیــن وضعیتــی را تحمــل کنــد، ایثارگــری بزرگــی مــی خواهــد. 
بارهــا از او خواهــش کــردم تــا بــه صــورت توافقــی از هــم جــدا شــویم اما همســرم 

راضــی نشــد و بــا از خودگذشــتگی در کنــارم مانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه مشــکالت خونــی هــم بــه مشــکالت قبلــی ام اضافــه 
ــان، انیســه و ابوالفضــل  ــم شــیوا، ارمغ ــروز فرزندان ــن حــال ام ــا ای ــود. ب شــده ب

ــان حضــور دارم. ــارم هســتند و در کنارش ــه ی افتخ مای
چگونه دوباره سر پا شدید؟

ســرطان خــون گرفتــم امــا واقعــا حفــظ روحیــه ام را مدیــون مســئولینی هســتم 
کــه بــه مــن در بیمارســتان ســر مــی زدند. با خواســت خــدا و بــه کمــک داروهای 

خارجــی کــه دوســتان برایــم تهیــه کردنــد باالخــره موفــق شــدم.
حمایت های بنیاد شهید و امور جانبازان از شما چطور بود؟

ــان، در طــول 35 ســال افتخــار  ــه جــز 130هــزار توم ــم قســم بخــورم ب می توان
ــه ام و  ــازان نگرفت ــاد جانب ــی از بنی ــچ پول ــار عمــل جراحــی هی ــازی و 14 ب جانب

تقاضایــی هــم نکــرده ام. 
ــه  ــاز آب و فاضــالب هســتم. هزینــه ی داروهــای مــن ماهان بنویســید مــن جانب

ــه دلیــل نداشــتن  ــان اســت و ب ــل دو میلیــون توم حداق
مســکن هنــوز در خانــه ســازمانی پــس از گذشــت پنــج 

ســال از بازنشســتگی زندگــی مــی کنــم.
اراده ی فوالدینی باید داشته باشید!

در شــرایط بیمــاری خــودم را باختــه بــودم. پزشــکم 
ــن شــش  ــده ام و در ای ــاه زن ــا شــش م ــه نهایت ــت ک گف
مــاه می توانــم خــودم را ببــازم یــا مبــارزه کنــم و بــه زندگــی بازگــردم. مــن نیــز 

ــدم.  ــردم و مان ــارزه ک مب
ســال 82 بــا دو تــن از اســاتید ورزش هوایــی بــه ویــژه اســتاد محمدرضــا آقاجانــی 
آشــنا شــدم و بــا حمایت هــای ایشــان از نظــر روحــی و روانــی احیــا شــدم. ایشــان 
از مــن پرســیدند کــه تــا حــاال پــرواز کــرده ام یــا خیــر و مــن داســتان چتربــازی ام 
را تعریــف کــردم. از آن ســال در ســایه ی الطــاف اســتاد آقاجانــی آمــوزش ورزش 

هوایــی را فــرا گرفتــم و ورزش داروی بــرای روح و جســم شــد..
روزگار گذراندن با تاول  چگونه است؟

ــم درد  ــش اعظ ــت. بخ ــر اس ــغ  تیزت ــوزانده تر و از تی ــش س ــا از آت ــن تاول ه ای
تــاول هــا شــب و هنــگام خــواب ســراغم می آیــد. خــارش شــدید و بــوی بســیار 
متعفنــی دارد. ناگهــان احســاس مــی کنــم جایــی از بدنــم خون ریــزی پیــدا کرده 
اســت. بــرای رفــع ایــن تاول هــا آمپــول  و داروهــای خارجــی متنوعــی اســتفاده 

کــرده ام امــا بــه دلیــل تحریــم دیگــر بــه دســتم نمی رســد.
اکنون به چه کاری مشغول هستید؟

دوســتی بــه نــام »مصطفــی رنجبــر« از مــن درخواســت کــرد تــا بــا همیــاری هــم 
موسســه ای بــه نــام »نوبنــد ســبز خلیــج فــارس« مختــص ورزش هــای هوایــی 
تاســیس کنیــم و مــن هــم کــه فوق العــاده عالقه منــد بــه ورزش هوایــی بــودم بــا 

کمــال میــل قبــول کــردم و مشــغول کار هســتیم.
ــیب های  ــش آس ــش ورزش در کاه ــی؛ نق ــوال پایان ــوان س ــه عن ب

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــی را چگون اجتماع
ــر مشــکالت  ــد و عــدم اشــتغال ب ــداد می کن ــاد بی ــا متاســفانه اعتی در کشــور م
دامــن زده اســت. اینکــه شــما بتوانیــد در یــک خــرد جمعــی در ابتــدا 300 نفــر 
نیــروی جــوان را آمــوزش ورزش هــای هوایــی بدهیــد و از آســیب های اجتماعــی 

دور کنیــد، ســعادت بزرگــی اســت. 
ــت  ــن حــوزه حمای ــدر مســئوالن از ای ــر چق ــده اســت و ه ورزش بســیار بازدارن
بیشــتری داشــته باشــند ســبب رشــد و اعتــالی جامعــه و کاهــش هزینــه هــا در 

ــی شــود. ــا آســیب ها م برخــورد ب

شکوفه اردشیری) همسر ارسالن اردشیری(
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اشاره:
نخســتین نشســت بیــن المللــی و کارگاه آموزشــی ژئوپــارک هــای جهانــی 
ــم  ــه آزاد قش ــی منطق ــه میزبان ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــکو در جمه یونس

برگــزار شــد.
منطقــه آزاد قشــم، ژئوپــارک قشــم و ســازمان یونیســف در یــک همــکاری 
مشــترک ایــن نشســت را در هشــتم تــا دهــم اردیبهشــت برنامــه ریــزی 
و اجــرا و بــار دیگــر ضــرورت توجــه بــه گنجینــه هــای زمیــن شناســی را 
برجســته کردنــد. در ایــن رویــداد جهانــی نمایندگانــی از 22 کشــور شــامل 
ــیا و  ــرق آس ــه و ش ــه، خاورمیان ــیای میان ــی، آس ــای غرب ــورهای اروپ کش

بیــش از 250 شــرکت کننــده داخلــی حضــور داشــتند.
موفقیت جهانی بعد از ناامیدی 

»حمیدرضــا مومنــی« رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
قشــم در مراســم افتتاحیــه ضمــن بیــان خیرمقدم بــه میهمانــان خارجی و 
داخلــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه موفقیــت جهانــی ژئوپــارک افتخــار 
بزرگــی بــرای ایرانیــان اســت، افــزود: ایــن موفقیــت بــه دســت نمــی آمــد 

مگــر بــا همــت مــردم محلــی، مســئوالن و مدیران ذیربــط.
وی بیــان داشــت: قشــم نشــان داد تــوان مدیریتــی و کارشناســی بــه کمک 
همراهــی و نهادینــه شــدن اصــول توســعه در بیــن مــردم، عامــل اصلــی 

موفقیــت ژئوپــارک جهانــی ایــن جزیــره اســت.
مومنــی تاکیــد کــرد: ســه ســال پیــش ژئوپــارک قشــم شــرایط ســخت و 
ناامیدکننــده ای داشــت و در حالــی کــه اغلــب کارشناســان بازگشــت آن را 
بــه شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــا غیرممکــن مــی دانســتند، در یــک اقــدام 
جســورانه و حســاب شــده موفــق شــدیم بــه کمــک متخصصــان و مــردم 

جزیــره، ژئوپــارک جهانــی قشــم را بــه ثبــت برســانیم.

با برگزاری نخستین نشست بین المللی و کارگـاه آموزشی
 ژئوپارک های جهانی یونسکو در جمهوری اسالمی ایران

 به میزبانی منطقه آزاد قشم؛

پاسداشت میراث جهانی زمین در قشم

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش
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وی گفــت: ارتقــای ســطح فعالیت هــا، تــداوم توســعه متوالــی و 
ــروز  ــر از دی ــارک بهت ــود ژئوپ ــی ش ــب م ــه موج ــاختاری و هرآن چ س
ــم  ــه آزاد قش ــازمان منطق ــای س ــت ه ــن اولوی ــزء مهمتری ــد را ج باش

ــم. ــرار دادی ق
ــار داشــت: ســه مفهمــوم  ــه آزاد قشــم اظه ــل ســازمان منطق مدیرعام
ازرشــمند حفاظــت از انــواع گوناگــون میــراث بــه ویــژه میــراث زمیــن 
شــناختی، عمومــی ســازی و آمــوزش مفاهیــم علــوم زمیــن بــه همــگان 
ــناختی از  ــن ش ــگری زمی ــای گردش ــی برمبن ــاد محل ــعه اقتص و توس

ــارک اســت. جملــه مهمتریــن اهــداف ایــن ســازمان در ارتقــای ژئوپ
ــردم و  ــی م ــی و همراه ــزم مل ــا پشــتوانه و ع ــم ب ــت:  امیدواری وی گف
ــه عنــوان الگویــی موفــق  ــی قشــم ب ــارک جهان ــره ژئوپ مســئوالن جزی

ــه مســیر خــود ادامــه دهــد. ــارک هــای جهــان ب ــرای ژئوپ ب
قشم، جزیره نمونه جهانی

»اســترکیش الروش» رئیــس منطقــه ای ســازمان یونســکو در ایــران نیــز 
نفــر دومــی بــود کــه پشــت تریبــون قــرار گرفــت. وی موقعیــت ویــژه ی 
ژئوپــارک جزیــره قشــم را مــورد تاکیــد قــرار داد و ایــن جزیــره را نمونــه 

ای بــرای دیگــر کشــورهای منطقــه عنــوان کــرد.
ژئو پارک قشم در سال 2020

ــکو در  ــیون یونس ــی کمیس ــوم طبیع ــروه عل ــی« مدیرگ ــن گزان »مهی

ایــران نیــز در ادامــه بیــان داشــت: امیــدوارم ایــن مرکــز بتوانــد زمینــه 
ــه در  ــای منطق ــارک ه ــی ژئوپ ــش جهان ــن همای ــزاری نهمی ــاز برگ س

ــد. ــال 2020 باش س
ــرای  ــی ب ــر مومن ــت دکت ــا و هم ــالش ه ــد از ت ــد: بای ــر ش وی متذک

ــم. ــته باش ــکر را داش ــت تش ــم نهای ــارک قش ــه ژئوپ ــک ب کم
قشم در انتظار ورود طبیعت گردان

»پرویــن فرشــچی« معــاون ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت کشــور 
و عضــو هیــات مدیــره ســازمان منطقــه آزاد قشــم نیــز بــا بیــان ایــن که 
رونــق ژئوپــارک بــه معنــای افزایــش مشــارکت مــردم، مدیریــت مــردم، 
توســعه اقتصــادی بــا محوریــت گردشــگری طبیعــی و اعتــالی توســعه 
پایــدار اســت، افــزود: مــا بایــد از ایــن بــه بعــد بــه همــت منطقــه آزاد 

قشــم انتظــار طبیعــت گــردان بیشــتری را داشــته باشــیم.
ــا  ــراث طبیعــی و زمیــن شــناختی ب وی تاکیــد کــرد: : حفاظــت از می
ــری در  ــش موث ــا نق ــارک ه ــود و ژئوپ ــی ش ــل م ــردم حاص ــی م آگاه

ــد. ــی دارن ــع محل ــی جوام ــش آگاه افزای
ــه  ــز نمون ــد مرک ــارک قشــم بای ــه ژئوپ ــار داشــت: منطق فرشــچی اظه
ــان داد  ــه نش ــن تجرب ــد و ای ــیا باش ــرب آس ــه و غ ــرای خاورمیان ای ب
بــرای رســیدن بــه هــر موفقیتــی افزایــش عــزم ملــی و مشــارکت مــردم 

ضــروری اســت.
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ژئوپارک قشم نخستین ژئوپارک تحت حمایت جهانی در منطقه
»مرتضــی بانــک« مشــاور رئیس جمهــور در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
ــع  ــر در جم ــات حاض ــن مقام ــی از عالی تری ــه یک ــق آزاد ک ــر مناط و دبی
بــود نیــز بــه بیــان ســخنانی پرداخــت و گفــت: ژئوپــارک قشــم نخســتین 
ژئوپــارک منطقــه اســت کــه تحــت حمایــت جهانــی قــرار گرفتــه اســت.

وی افــزود: گرامی داشــت زمیــن و طبیعــت بــا مشــارکت مــردم محلــی از 
اهــداف ژئوپــارک قشــم اســت.

ــگ  ــی پررن ــق آزاد نقش ــرد: مناط ــح ک ــور تصری ــق آزاد کش ــر مناط دبی
ــد و یکپارچگــی  ــدار دارن ــی در توســعه پای ــردم محل ــردن م در ســهیم ک
ــعه  ــرای توس ــه ب ــی نمون ــه مناطق ــق آزاد را ب ــی، مناط ــتم مدیریت سیس

ــت. ــرده اس ــل ک ــا تبدی ــارک ه ژئوپ
وی ضمــن ابــراز امیــدواری نســبت بــه ایــن کــه نشســت هــای اینچنینــی 
بتوانــد یونســکو را در رســیدن بــه اهــداف خــود کمــک کنــد، گفــت: اعــالم 
آمادگــی مــی کنیــم توانمنــد ســازی جوامــع محلــی در راســتای حراســت 
ــکو،  ــی یونس ــای جهان ــه ه ــا برنام ــکاری ب ــن، هم ــای زمی ــه ه از گنجین
ارایــه برنامــه بــا بــرش مطابــق منطقــه، ایجــاد همــکاری بیــن منطقــه ای 
بــا کشــورهای آســیایی بــرای توســعه ژیوپــارک هــا و افزایــش همــکاری 

جهانــی بــرای توســعه ژئوتوریســم را دنبــال کنیــم.
مسئولیت سنگین ژئوپارک قشم

پاتریــک کــی ور، رئیــس شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــای یونســکو و رئیــس 
بخــش علــوم زمیــن ایــن نهــاد بیــن المللی نیــز دومیــن ســخنران خارجی 

ایــن مراســم بــود. کــی ور بــا بیــان ایــن کــه ســومین مرتبــه ســفر وی بــه 
ــار پیشــرفت را در قشــم بیشــتر مشــاهده می کنــد،  قشــم اســت و هــر ب
افــزود: مســئولیت ژئوپارک قشــم بســیار ســنگین اســت چــرا کــه ژئوپارک 

پــارک هــا جــدا از هــم نیســتند و بایــد از هــم بیاموزنــد.
وی گفــت: ســال گذشــته 13 ژئوپــارک بــه تأییــد جهانــی رســیده انــد و 
اکنــون 140 ژئوپــارک جهانــی داریــم و قشــم تنهــا ژئوپــارک خاورمیانــه و 

آســیای غربــی اســت.
رئیــس شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــای یونســکو تاکیــد کــرد: ایــران کشــور 
ــره  ــی دارد، جزی ــی عجیب ــن شناس ــراث زمی ــت و می ــیعی اس ــیار وس بس
قشــم یــک الگــوی جهانــی اســت و امیــدوارم بتوانیــم در ایــن کارگاه هــا 

خروجــی خوبــی داشــته باشــیم.
دعوت از عالقه مندان

»راضیــه لــک« معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رییــس ســازمان 
ــران نیــز بیــان داشــت: ســازمان  ــی ای زمیــن شناســی و اکتشــافات معدن
زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی ایــران در شناســایی ژئوپــارک هــا و 
ژئوســایت هایــی چــون ارس، جزیــره قشــم و طبــس نقشــی عمــده داشــته 

اســت.
ــی  ــور ظرفیت یاب ــه منظ ــتی ب ــه درخواس ــانی ک ــدان و کس وی از عالقمن
ــن  ــک متخصصی ــا از کم ــرد ت ــوت ک ــد، دع ــا دارن ــایت ه ــف ژئوس و کش
ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور بهــره گرفتــه و بــه 

ــن مناطــق در کشــور کمــک کننــد. توســعه ای
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استفاده از جوامع محلی
»نیکــوالس زوروس« رییــس شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــا نیــز از 
ژئوپــارک جهانــی قشــم بــه عنــوان عاملــی در جهــت حمایــت از جوامــع 

ــام بــرد. محلــی ن
وی گفــت: بــا پتانســیل باالیــی کــه در ژئوپــارک جهانــی قشــم وجــود 
دارد، مســئولیت اعضــای ایــن شــبکه در انتقــال اطالعــات و اســتفاده از 

تــوان جوامــع محلــی، چندیــن برابــر خواهــد بــود.
زوروس بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه مبحــث ژئوپــارک فقــط مباحــث 
مرتبــط بــا صخــره و زمیــن شناســی نیســت، عنوان کــرد: درک درســت 
از نیروهــای زمیــن و نحــوه شــکل گیــری یــک ژئوپــارک بــه تنهایــی در 
تثبیــت  و ورود آن بــه شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــا کافــی نیســت بلکــه 
توانایــی منطقــه در توســعه معیشــت محلــی، شــناخت رســوم و احیــا 
جوامــع محلــی از عوامــل مهــم بــرای دســتیابی بــه ایــن امتیــاز اســت.

یک خانواده ی بزرگ 
»علیرضــا امــری کاظمــی« مدیــر ژئوپــارک جهانــی قشــم نیــز پشــت 
ــم  ــزرگ بودی ــواده ب ــک خان ــا ی ــرد: م ــان ک ــت و بی ــرار گرف ــون ق تریب
ــی شــود و تیمــی  ــارک جهان ــن ژئوپ ــا ای ــم ت و ســال هــا تــالش کردی
بــزرگ نیــز در یــک مــاه گذشــته بــرای برگــزاری ایــن نشســت زحمــات 
ــاهده  ــراد را مش ــن اف ــج ای ــت رن ــروز دس ــما ام ــیدند و ش ــادی کش زی

می کنیــد.
ــارک  ــی را در ژئوپ ــارکت مردم ــترین مش ــه بیش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
قشــم شــاهد بــوده ایــم، اضافــه کــرد: امیدواریــم شــاهد جهانــی شــدن 

ــران باشــیم. ــارک هــای دیگــر در ای ژئوپ
رونمایی از تمبر ملی »ژئوپارک جهانی قشم«

ــی  ــن الملل ــش بی ــه نخســتین همای گفتنــی اســت در مراســم افتتاحی
توســعه ژئوپــارک هــای جهانــی یونســکو در جزیــره قشــم، از تمبــر ملی 

»ژئوپــارک جهانــی قشــم« هــم رونمایــی شــد.
تمبــر ملــی »ژئوپــارک جهانــی قشــم« بــا حضــور مقــام هــای بلنــد پایه 
ای چــون نیکــوالس زوروس، رییــس شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــا و مک 
کــی ور، دبیــرکل برنامــه بیــن المللــی علــوم زمیــن و ژئوپــارک هــای 
ــر  ــور و دبی ــس جمه ــاور ریی ــک مش ــی بان ــراه مرتض ــه هم ــکو ب یونس
ــاون  ــک مع ــه ل ــادی، راضی ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــی مناط ــورای عال ش
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رییــس ســازمان زمیــن شناســی و  وزی
اکتشــافات معدنــی کشــور و حمیدرضــا مومنــی رییــس هیئــت مدیره و 

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم، رونمایــی شــد.
ــش کارگاه دو روزه  ــامل دو بخ ــش ش ــن همای ــت، ای ــر اس ــه ذک الزم ب
آموزشــی-تخصصی توســعه ژئوپــارک هــای جهانــی و بازدیــد از 

ــود. ــم ب ــارک قش ــای ژئوپ ــایت ه ژئوس
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نگاهی به هشتمین جشنواره بین المللی فرهنگی-هنری خلیج فارس؛

خلیـج تا ابـد فارس

هشــتمین جشــنواره بین المللــی فرهنگــی هنــری خلیــج فــارس در تــاالر آوینــی شــهر 
بندرعبــاس بــا حضــور میهمانــان ویــژه ای برگــزار شــد.

ــی فقیــه در اســتان و  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، نماینــده ول در ایــن جشــنواره وزی
امــام جمعــه بندرعبــاس، اســتاندار هرمــزگان، جمعــی از نماینــدگان مــردم هرمــزگان در 

مجلــس شــورای اســالمی و معاونــان اســتاندار حضــور داشــتند.
قرائت متن پیام رئیس مجلس شورای اسالمی

نخســتین ســخنران ایــن جشــنواره علیرضــا درویــش نــژاد، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــی،  ــی الریجان ــام عل ــن پی ــدم مت ــن خیرمق ــه ضم ــود ک ــزگان ب ــتان هرم اســالمی اس

ــد. ــرای حضــار خوان رییــس مجلــس شــورای اســالمی را ب
پــس از ایــن ســخنرانی گــروه راز و نیــاز بــه همــراه »ســاالر عقیلــی« خواننده شــهیر ملی 
بــه اجــرای موســیقی پرداختنــد. جالــب اســت بدانیــد کــه دو نفــر از نوازندگان ایــن گروه 
ــاز  ــه اجــرا پرداختنــد و ایــن موضــوع ب ــدون هیــچ حاشــیه ای ب ــد و ب ــم بودن نیــز خان
بــودن دیــد مــردم و مســئوالن هرمزگانــی بــه مقولــه ی فرهنــگ و هنــر را نمایــان کــرد.

خلیج فارس در منابع دینی
ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول ــادی« نماین ــم آب ــی نعی ــت اهلل »غالمعل آی
بندرعبــاس ســپس بــه ایــراد ســخنانی پرداخــت و ضمــن تبریک به مناســبت فرارســیدن 
روز ملــی خلیــج فــارس بیــان داشــت: دشــمن شناســی و دوســت شناســی بســیار حائــز 

اهمیــت و در اســالم بــر آن تاکیــد شــده اســت.

وی بــا بیــان ایــن کــه برخــی از کشــورهای منطقــه ایــران دوســت را دشــمن می داننــد 
و پنهانــی بــا اســرائیل ارتبــاط برقــرار مــی کننــد، افــزود: روح ایــن جلســه شــعار »مــرگ 

بــر آمریــکا« اســت.
امــام جمعــه بندرعبــاس تاکیــد کــرد: مســلمان حــق نــدارد خــودش را خــوار کنــد، آیــا 
شــیوخ عــرب زنــده هســتند؟ غیــرت اســالمی کــه ندارنــد حداقــل غیــرت عربــی داشــته 

. شند با
وی در پایــان بیــان داشــت: در منابــع دینــی از خلیــج فــارس نــام بــرده شــده، حدیــث 

از پیامبــر در ایــن رابطــه داریــم، نمــی شــود بــه ایــن راحتــی مســأله را کتمــان کــرد.
خلیج تا ابد فارس

ــخ  ــه در تاری ــه ک ــت: آن چ ــه گف ــز در ادام ــزگان نی ــتاندار هرم ــی« اس ــدون همت »فری
ــدار  ــا اقت ــن شــأن ب ــا رفت ــوده ام ــا خودشــان ب ــدن شــأن ب ــم اســتعمارگران آم دیده ای

اســتعمار ســتیزان همــراه شــده اســت.
وی ادامــه داد: خلیــج فــارس در قلــب ایرانیــان اســت و قلــب ایرانیــان بــا خلیــج فــارس 
مــی تپــد و نبایــد فرامــوش کــرد کــه هرمزگانــی هــا بــا خون خــود پاســدار خلیــج فارس 

بــوده و هســتند.
همتــی گفــت: امــروز در ســایه اقتــدار نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــه خوبــی از آب های 
نیلگــون خلیــج فــارس حراســت مــی شــود و کشــورهای همســایه مــا نیــز از ایــن امنیت 

ایجــاد شــده اســتفاده مــی برند
اســتاندار هرمــزگان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد تــالش کنیــم روز ملــی خلیج فــارس بــا 
ــم  ــالش خواهی ــزار شــود، گفــت: ت ــف کشــور برگ ــاط مختل ــف در نق ــای مختل برنامه ه
ــای  ــرای برنامه ه ــا اج ــورمان ب ــفارت های کش ــام س ــده در تم ــال های آین ــرد در س ک
مختلــف ایــن روز را گرامــی بداریــم و بــه کســانی کــه بــه دنبــال جعــل نــام خلیج فــارس 
هســتند، بفهمانیــم هیــچ گاه اجــازه تعــرض بــه خلیج فــارس را نمی دهیــم و ایــن خلیــج 

ــارس اســت. ــد خلیج ف ــا اب ت

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش
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خلیج فارس صرفا یک دریا نیست
»ســید عبــاس صالحــی« وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز بــا بیــان اینکــه خلیج 
فــارس بــا ایــران متولــد شــده اســت، عنــوان کــرد: خلیــج فــارس نامــی بــه درازای 
تاریــخ ایــران زمیــن اســت و از مورخــان آشــوری، بابلــی و رومــی تــا مورخــان عربــی 

و اســالمی ایــن دریــا را خلیــج فــارس نامیــده انــد.
وی ادامــه داد: خلیــج فــارس نقطــه اتصــال تمــدن هــا و فرهنــگ هــا بــوده اســت و 
یــک شــاهراه ارتباطــی بشــریت در طــول قــرن هــای متوالــی بــوده و هســت و بــر این 
اســاس اســت کــه خلیــج فــارس بــا وصــل کــردن ملــت هــا اهمیــت پیــدا مــی کنــد 
و آنــان کــه از ارتبــاط صلــح آمیــز انســان هــا در هراســند از ایــن شــاهراه ارتباطــی 

مــی هراســند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا بیــان اینکــه خلیــج فــارس منبــع ذخایــر انــرژی 
جهــان اســت و ذخایــر عمــده انــرژی در آن وجــود دارد، افــزود: خلیــج فــارس صرفــا 

یــک دریــا نیســت بلکــه نمــاد مقاومــت و عــزت ملــی ایرانیــان اســت.
ــان را  ــه وجــب جه ــی وجــب ب ــر جهان ــاول گ ــان چپ ــرد: جری ــح ک صالحــی تصری
ــارس آمــد زمیــن گیــر  ــه منطقــه خلیــج ف گشــت و مســتعمره کــرد امــا وقتــی ب
شــد و اســتعمار نتوانســت ایــران را مســتعمره خــود کنــد چــون خلیــج فــارس مقاوم 
بــود و مردمــان ایــن منطقــه تــالش کردنــد حریــم امنــی را بــرای ایــران قــرار دهنــد.

ــی از  ــش عظیم ــت: بخ ــان داش ــت و بی ــگ دانس ــک فرهن ــارس را ی ــج ف وی خلی
فرهنــگ انســانی و ایمانــی مــا در ایــن منطقــه شــکل گرفتــه اســت و ایــران، جهــان 

اســالم و بشــریت وامــدار فرهنــگ زاینــده ایــن منطقــه اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اضافــه کــرد: تنــوع فرهنگــی ایــن منطقــه زایــش 
هــای گســترده تمدنــی ایجــاد کــرده اســت و ایــن تنــوع فرهنگــی بــا همزیســتی آرام 

و همــکاری ســازنده اقــوام همــراه شــده اســت.

صالحــی بــا بیــان اینکــه خلیــج فــارس منطقــه فرهنــگ بــا آئیــن هــا و آداب رســوم 
خــاص اســت کــه مــی تــوان قــرن هــا از آن نوشــت، خاطرنشــان کــرد: موســیقی این 
منطقــه بــر جــان مــی زنــد و طعــم و بــوی دریــا دارد، افســانه هــا و اســطوره هــای 
خلیــج فــارس انســان را بــه آن ســوی تاریــخ مــی بــرد و لبــاس و پوشــش و فضایــی 

از زیســت اجتماعــی در خلیــج فــارس دیــده مــی شــود.
ــرای  ــا بیــان اینکــه نامگــذاری روز ملــی خلیــج فــارس فرصتــی مناســبی را ب وی ب
گفتــن از آن پدیــد آورده اســت، اظهــار داشــت: بایــد نگاهــی تــازه تــر و گســترده تر و 
عمیــق تــر بــه خلیــج فــارس داشــته باشــیم و راه انــدازی بنیــاد ملــی خلیــج فــارس 
ــه اقدامــات در ایــن عرصــه  ــرای ایــن روز ملــی از جمل ــی ب و اختصــاص ردیــف مال

بــوده اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افــزود: خلیــج فــارس مــام ایــران اســت و بایــد حفظ 
محیــط زیســت خلیــج فــارس را جــدی تــر بگیریــم و نبایــد بــر ایــن مــادر طبیعــت 

ایرانــی غبار بنشــیند.
صالحــی خلیــج فــارس را یــک تابلــوی مینیاتــوری از ایــران دانســت و گفــت: اســتان 
هــای همجــوار بــا خلیــج فــارس هــم بایــد همچــون ایــن تابلــوی چنــد رنــگ باشــند 
و در ایــن اســتان هــا توســعه متــوازن بایــد مــورد توجــه باشــد و نــگاه دولــت تدبیــر 
و امیــد ایــن اســت کــه توســعه متــوازن اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی در ایــن 

مناطــق صــورت گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه کارآفرینــی فرهنگی بــرای تولیــد کاالی ایرانی بســیار قابل 
توجــه اســت، تصریــح کــرد: در اســتان هــای مختلف ایــن زمینــه وجــود دارد و لباس 
و پوشــش منطقــه ای فرصــت اشــتغالزایی و تولیــد کاالی فرهنگــی ایــران اســت کــه 
بایــد بــه آن توجــه کنیــم و مــی توانیــم در حــوزه لبــاس و پوشــاک و غــذا فضاهــای 

کارآفرینــی فرهنگــی را گســترش دهیم.
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معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی  و توســعه منابــع اســتانداری هرمــزگان گفــت: در 
انتصابــات مــالک حــال فعلــی افــراد اســت  و مدیــران دســتگاه هــای اجرایی روســای 
ســازمان هــا و فرمانــداران  بایــد هزینــه مدیریــت خــود را در دولــت بپردازنــد و بــه 

قــول ریاســت محتــرم جمهــور روزه ســکوت خــود را بشــکنند.
مسئوالن سعه ی صدر داشته باشند

علــی رئوفــی در دو جلســه تنظــم بــازار و شــورای ســاماندهی مبــادالت مرزی اســتان 
ــه برخــی مســائل سیاســی  ــا اشــاره ب ــاد شــعبانیه ب ــرار رســیدن اعی ــا تبریــک ف ب
روزهــای اخیــر اســتان در ایــن رابطــه تصریــح کــرد: هــر کس مســئولیتی مــی پذیرد 
بایــد ســعه صــدر داشــته باشــد و گالیــه هــا، انتقــادات و تخریب هــا را ببینــد، بشــنود 

و پذیــرا باشــد.
ــای سیاســی  ــا وجــود فشــار ه ــون ب ــور از ســال 92 تاکن ــس جمه ــت: رئی وی گف
داخلــی و خارجــی تاکنــون مشــی اعتــدال را راهبــرد برنامــه هــای خــود قــرار داده اند 
و در ایــن راه سفارشــات نبــی اکــرم )ص(  را الگــوی راه خــود قــرار داده انــد، »خیــر 

االمــور اوســطها« مــد نظــر ایشــان بــود.
عدم توجه به سهم خواهی های غیرمنطقی

رئوفــی تصریــح کــرد: رئیــس جمهــور در ایــن ســال هــا بــه ســهم خواهــی هــای غیر 
منطقــی توجهــی نکــرد و مشــی ایشــان تکریــم علمــا، مراجــع، پیــروی از منویــات 

مقــام معظــم رهبــری، تکریــم مــردم و توجــه یــه دیــدگاه هــا و نظــرات ملت شــریف 
ایــران بــوده اســت .

ــزگان اظهــار  ــع اســتانداری هرم ــور اقتصــادی و توســعه مناب ــاون هماهنگــی ام مع
داشــت : رئیــس جمهــور ســعه صــدر خــود را در برابــر تخریــب هــا و انتقــادات نشــان 
داد و برخــی مواقــع تخریــب هــا اینقــدر باالســت کــه دولــت ناچــار بــه پاســخگویی 

مــی شــود .
استانداران فراجناحی در هرمزگان

وی  تصــرح کــرد: رئیــس جمهــور مشــی اعتــدال را در انتخاب اســتانداران بــه کار برد 
و از اســتاندارانی بــه عنــوان نماینــده عالــی دولــت در اســتان هــا  اســتفاده کــرد کــه 

دارای تخصــص، تعهــد و ســابقه درخشــانی بــوده انــد .
رئوفــی افــزود: هرمــزگان در دولــت هــای یازدهــم و دوازدهــم  دو اســتاندار بــا ســوابق 
اجرایــی متعــدد برخــوردار بــوده اســت و ایــن اســتانداران در دوره فعالیــت خــود در 
اســتان فراجناحــی عمــل کردنــد و جانــب انصــاف در مســائل مختلــف رعایــت شــد.

تحت فشار قرار گرفتن دکتر همتی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و توســعه منابــع اســتانداری هرمزگان  خاطرنشــان 
کــرد: دکتــر همتــی از بــدو آغــاز فعالیــت در اســتان بــرای ایجــاد تغییــرات تحــت 
ــر فشــارها مقاومــت و بیــان کــرد کــه عملکــرد مدیــران را  ــود ولــی در براب فشــار ب
ارزیابــی مــی کنــم و هــر مدیــری کــه جهادی بــرای اســتان تــالش کنــد او را حمایت 

خواهــم کــرد.
وی در همیــن رابطــه تصریــح کــرد: دکتر همتــی از ابتــدای فعالیت تاکنــون کمترین 
تغییــرات مدیریتــی را داشــته و بــا مشــی فراجناحــی نســبت بــه انتصــاب مدیــران 

اقــدام کــرده اســت.

حال فعلی افراد مالک انتصابات است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان؛

لزوم معرفی ظرفیت تعاونی ها برای مردم استان

خبر

اختصاصی
تجارت جنوب
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ــا  ــات ب ــل از انتصاب ــتان قب ــرم اس ــتاندار محت ــرد: اس ــح ک ــی تصری رئوف
دســتگاه هــای نظارتــی هماهنگــی هــای الزم را انجــام مــی دهــد و نبایــد 
در برابــر انتصابــات و ســخنان اســتاندار اســتان ســریعا موضــع گرفــت چــرا 
کــه وی حقیقتــا بــه دنبــال رفــع مشــکالت مــردم و توســعه اســتان اســت.

ابهامات را برطرف می کنیم
ــا گروهــای  ــا برگــزاری نشســت مدیــران جدیــد ب رئوفــی گفــت: قطعــا ب

ــات برطــرف خواهــد شــد. سیاســی بســیاری از ابهام
وی در ادامــه تصریــح کــرد : براســاس 
دســتورالعمل ابالغــی وزیــر محتــرم کشــور 
ــران وزارت کشــور  ــد شــده اســت مدی تاکی
ــا،  ــتانداری ه ــتادی اس ــران س ــم از مدی اع
فرمانــداران و بخشــداران از بدنــه وزارت 
کشــور انتخــاب شــوند و در هرمــزگان 
ــال شــد و بســیاری  ــه دنب ــن روی ــز همی نی
ــرد  ــد و عملک ــدا کردن ــا پی ــا ارتق از نیروه

ــتند. ــز داش ــزی نی ــت آمی موفقی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و توســعه 
منابــع اســتانداری هرمزگان گفت : بســیاری 
از نیروهــا کــه از نظــر گرایــش سیاســی بــا 
دولــت دکتــر روحانــی همخوانــی نداشــتند 
ــد  در ســطح کشــور از  ــد بودن ــی توانمن ول
توانمنــدی آنهــا بــرای پیشــبرد امــور بهــره 
گرفتــه شــد  و افتخــار اســت کــه گــروه هــا 
ــی و   ــاق و همدل ــا وف ــف ب ــالیق مختل و س
تعامــل بــرای پیشــبرد امــور کشــور بــا هــم در حــال کار و تــالش هســتند.

بین حرف تا عمل تفاوت است
ــده  ــتان ش ــی وارد اس ــر همت ــای دکت ــاب آق ــه جن ــزود: از روزی ک وی اف
اســت شــعار همــه، اعــم از نماینــدگان محتــرم مــردم در مجلــس، علمــا، 
ائمــه جمعــه، فعــاالن سیاســی و اجتماعــی و نخبــگان اســتان ایــن بــود که 
ــداران و بخشــداران خــود آزاد اســت  ــران، فرمان اســتاندار در انتخــاب مدی
ولــی در عمــل بیــن ایــن حــرف و عمــل امــروزه تشــابهی مشــاهده نمــی 

شــود.
رئوفــی تصریــح کــرد: بنــا بــر فرمایــش حضــرت امــام راحــل مــالک حــال 
فعلــی افــراد اســت  و اگــر در گذشــته خــدای ناکــرده از کســی خطایــی 
ســرزده دســتگاه هــای نظارتــی و قضایــی رســیدگی مــی کننــد و نیــازی 

نیســت مقابــل انتصــاب اســتاندار موضــع بگیریــم.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و توســعه 
منابــع اســتانداری هرمــزگان تصریــح کــرد: 
اســتان هرمــزگان از ابتــدای انقــالب تاکنون 
از نظــر وفــاق و همدلــی در ســطح کشــور با 
ــه و  ــوام و مذاهــب مختلــف نمون وجــود  اق
از نظــر سیاســی نیــز اســتانی آرام و بــدون 
ــی  ــران در فضای ــوده اســت و مدی ــش ب چال
آرام بــرای توســعه اســتان تــالش مــی کنند 

.
وی گفــت: همــه مــدام از ضــرورت تغییــرات 
ــی وقتــی تغییــرات  ســخن مــی گوینــد ول
صــورت مــی پذیــرد در مقابــل آن مقاومــت 

مــی کننــد.
روزه سکوت خود را بشکنید

رئوفــی خطــاب مدیــران کل دســتگاه هایــی 
اجرایــی ، روســای ســازمان هــا و فرمانــداران اســتان افــزود: در جلســات و 
مجامــع عمومــی روزه ســکوت اختیــار نکنیــد و بــه قــول ریاســت محتــرم 
جمهــور روزه ســکوت خــود را بشــکنید و در ســخنرانی هــای خــود از برنامه 

هــا و انتصابــات اســتاندار اســتاندار حمایــت کنیــد و اگــر مــی خواهیــم بــا 
ایــن دولــت کار کنیــم مقــداری هزینــه دهیــم و حداقــل هزینــه این اســت 

کــه از عملکــرد دولــت، رئیــس جمهــور و اســتاندار محتــرم دفــاع کنیــم.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری هرمــزگان 
اظهــار داشــت : همــه بــه انتقــاد معقتدیــم و یــک جامعــه پویــا نیازمند نقد 
ــرای پیشــرفت اســت و بخواهیــم و نخواهیــم نقــد وجــود دارد،  ســازنده ب

ولــی بایــد مــرز انتقــاد و تخریــب را رعایــت کنیــم  .
وی افــزود: در مــدت همــکاری کــه بــا اســتاندار محتــرم اســتان داشــته ام 
وی را فــردی دیــده ام کــه بــا مطالعــه، صبــر، حوصلــه  و تانــی دســت بــه 
انتصــاب مدیــران مــی زنــد و بایــد انصــاف داشــته باشــیم و بــرای رشــد 

و توســعه اســتان اســتاندار محتــرم اســتان 
کــه همــواره از همــگان  بــرای رشــد اســتان 
ــته  ــی داش ــکاری و همراه ــت هم درخواس

اســت، کمــک کنیــم.
گره گشایی های آقای استاندار

 وی گفــت : دکترهمتــی بــه صــورت  ویــژه 
حــوزه اقتصــادی اســتان و رفــع موانــع 
ســرمایه گــذاری  را بــا نگاهــی دقیــق دنبال 
مــی کنــد و بــرای بــاز شــدن گره مشــکالت 
ــذارد  ــی گ ــت م ــذاران وق ــرمایه گ ــام س تم
ــع  ــع موان ــتای رف ــه شــب در راس ــا نیم و ت
ــای  ــاخص ه ــد ش ــذاری و رش ــرمایه گ س
اقتصــادی اســتان در دفتــر کار خــود فعالیت 

دارد.
رئوفــی در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامــه هــای 
دشــمن بــرای ضربــه زدن بــه کشــور اشــاره 
کــرد و درایــن رابطــه گفــت: رویــه دشــمن 
از برنامــه ریــزی بــرای ضربــه زدن به کشــور 
ــر  ــه ثم ــی ب ــای امنیت ــا اســتفاده از ابزاره ب

ــرای  ــگ اقتصــادی ب ــزار اقتصــادی و جن ــوی اب ــه س ننشســته اســت و ب
ضربــه زدن بــه کشــور برنامــه ریــزی نمــوده اســت  و مقــام معظــم رهبــری 
ــا انتخــاب شــعار  ســال بــه عنــوان ســال حمایــت از  ــا دور اندیشــی و ب ب
تولیــد داخلــی بــا هــدف افزایــش اشــتغال و رشــد اقتصــادی بــه مقابلــه بــا 

ایــن حربــه دشــمن پرداختــه انــد .
تولید کاالی باکیفیت ایرانی در هرمزگان

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری هرمــزگان  
بــا اشــاره بــه ســال حمایــت از کاالی ایرانــی در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: 
تولیــد کاالی ایرانــی بــا کیفیت باید در ســطح اســتان در دســتور کار باشــد 

تــا همچــون گذشــته کال هــای ایرانــی در ســطح جهــان برنــد باشــند.
وی خاطرنشــان کــرد : بــا توجــه بــه اینکــه هرمــزگان از لحــاظ جغرافیایــی 
در موقعیــت مناســبی قــرار دارد و همچنیــن ازمزیــت بــازار کشــور 
ــرای حمایــت از  ــد ب هــای همســایه برخــوردار اســت از ایــن ظرفیــت بای

ــرد. ــدگان اســتان بهــره ب تولیدکنن
رئوفــی بــا اشــاره بــه گســترش ارتباطــات در عصــر کنونــی در ایــن رابطــه  
ــوژی توســعه تجــارت  ــا رشــد روز افــزون تکنول افــزود: مدیــران همــگام ب
الکترونیــک را در دســتور کار قــرار دهنــد و از ایــن ظرفیــت بــرای رونــق 

اقتصــادی  بهــره ببرنــد.
معــاون هماهنگــی اموراقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری هرمــزگان بــا 
اشــاره بــه اهمیــت نظــارت بــر تعاونــی هــا و اطــالع رســانی از مزایــای ایــن 
تعاونــی هــا در ســطح اســتان در ایــن رابطــه تصریــح کــرد: اداره کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی  اســتان و فرمانــداران  نظــارت بیشــتری بــر تعاونــی 
هــای مســتقر در اســتان داشــته باشــند تــا ایــن تعاونــی هــا بــه اهــداف 
مــورد نظــر بــا اطــالع رســانی مناســب دســت یابنــد و مــردم  مزایــای ایــن 

تعاونــی هــا را از نزدیــک لمــس کننــد.

استاندار محترم 
استان قبل از 

انتصابات با دستگاه 
های نظارتی 

هماهنگی های الزم را 
انجام می دهد و نباید 

در برابر انتصابات 
و سخنان استاندار 

استان سریعا موضع 
گرفت چرا که وی 

حقیقتا به دنبال 
توسعه استان است

 اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  
استان و فرمانداران  
نظارت بیشتری بر 
تعاونی های مستقر 
در استان داشته 
باشند تا این تعاونی 
ها به اهداف مورد 
نظر با اطالع رسانی 
مناسب دست یابند 
و مردم  مزایای 
این تعاونی ها را از 
نزدیک لمس کنند

 از روز ورود 
دکتر همتی شعار 
همه  این بود که 

استاندار در انتخاب 
مدیران، فرمانداران 

و بخشداران خود 
آزاد است ولی بین 

آن حرف و عمل 
امروز آقایان تشابهی 

مشاهده نمی شود
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ــده  ــت اصالحــات اصــل معطــل مان ــود کــه دول اردیبهشــت ســال 1377ب
ــي  ــون اساســي )تشــکیل شــوراهاي اســالمي شــهر و روســتا( را اجرای قان
ــت  ــن اس ــوال ای ــا س ــذرد. ام ــي گ ــال م ــت س ــون بیس ــا کن و از آن روز ت
ــگاه تعریــف شــده  ــن نهــاد مردمــي توانســته اســت داراي جای ــا ای کــه آی
و مشــخصی باشــد؟ تجربــه بیســت ســال فعالیــت چقــدر بــه کار آمــدي و 

ــگاه شــوراها کمــک کــرده اســت؟ تثبیــت جای
شــوراها ازیــک ســو بــه واســطه ماهیــت کاربــردي و ماموریتــي کــه دارنــد 
ــه لحــاظ  ــوه مقننــه عمــل می کننــد و از ســوي دیگــر ب ــا مشــابه ق تقریب
ــد  ــا بای ــر تصمیمــات آنه ــط هســتند و اکث ــه مرتب ــوه مجری ــا ق ــي ب اجرای
مــورد موافقــت مقامــات دولتــي قــرار گیــرد امــا زیــر نظــر هیــچ کــدام از 
قــوا نیســتند و در ارکان حکومــت از جایــگاه این چنینــی برخــوردار نیســت 
ــه حســاب نمــی آیــد چــرا کــه  ــه عنــوان نهــاد مســتقل هــم ب و حتــي ب
اگــر داراي چنیــن اســتقاللي باشــد بایــد داراي ســازمان و بودجــه مشــخص 

مــي بــود. 
هــر چنــد در اصــول هفتــم و یکصدقانــون اساســي بــر اســتقالل آن تاکیــد 
شــود امــا ایــن اســتقالل نــه در قوانیــن مصــوب و نــه در زمــان اجــرا دیــده 
نمــي شــود، حتــي جایــگاه شــوراها بــه شــوراي شــهرداري و دهیــاري تنزل 

ــت. یافته اس
شــوراها در حــوزه تصمیــم گیــري هــم بــا ابهامــات جــدي روبــرو هســتند. 
طبیعتــا قوانیــن و مقرراتــي کــه شــوراهای اســالمی وضــع مــي کننــد بایــد 
ضمانــت اجرایــي داشــته باشــد کــه بــه نظــر چنیــن ضمانتــي پیش بینــي 
نشــده اســت و دســتورالعمل هاي صــادره در امــور محلــي از پشــتوانه قانونــي 
آن چنــان کــه بایــد برخــوردار نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاري از 
مصوبــات بایــد مــورد تصویــب مدیــران قرارگیــرد و ایــن نشــان از تحدیــد 

وظایــف شــوراها دارد.
ــا  ــز ب ــات آن نی ــر کار شــوراها و مصوب از منظــر دیگــر در بحــث نظــارت ب
ــه  ــرو هســتیم. در حــل مســائل و مشــکالت و اختالفاتــي کــه ب ابهــام روب
وجــود مي آیــد هیــات هــاي حــل اختــالف تشــکیل مــي شــود کــه ایــن 
ــار  ــي دچ ــوارد اختالف ــه م ــیدگي ب ــات و رس ــکیل جلس ــا در تش هیات ه
تاخیــر و مشــکالتی دیگــر هســتند و عمــال نهــاد قــوي ناظــر بــر عملکــرد 

ــدارد. شــوراها وجــود ن
ــا دهیــار  کلیــدي تریــن و مهمتریــن وظایــف شــوراها انتخــاب شــهردار ی
اســت. متاســفانه همــواره مــا در روســتاها و شــهرها شــاهد اختــالف نظرهــا 
جــدي اعضــا در انتخــاب دهیــار و شــهردار هســتیم. همیــن امــر باعــث عدم 
ثبــات مدیریتــي خصوصــا در شــهرهاي بــزرگ شــده اســت و ایــن اختالفات 

شــهرداران و دهیــاران را در انجــام وظیفــه دچــار مشــکل مــي کنــد.
ــي  ــع مال ــوع مناب ــود موض ــاره ش ــه آن اش ــد ب ــه بای ــري ک ــوع دیگ موض
ــه عبــارت  ــه شــهرداري محتــاج مــي کنــد. ب شوراهاســت کــه آن هــا را ب
روشــن تر شــورا مدیــون شــهردار و دهیــار مــي شــوند، بنابرایــن نمــي توانــد 
در امــر نظــارت بــر کار آنــان قدرتمنــد عمــل کننــد البتــه شــهرداري هــا 
هــم منابــع مالــي پایــداري ندارنــد و در انجام وظایــف و خدمت رســاني دچار 
اختــالل مــي شــوند. شــاید در ایــن ســال هــا شــهرداري هــا بــا فروختــن 
فضــا و تراکــم و ده هــا عنــوان عوارضــي کــه از خلــق اهلل دریافــت مــي کنند، 
ــدار نیســت و  ــع پای ــن مناب ــي ای ــي نصیب شــان شــده باشــد ول ــول خوب پ
بایــد فکــري اساســي شــود. بحــث دیگــري کــه مطــرح اســت تمرکزگرایــي 
دولــت اســت. بــه عبــارت بهتــر نظــام اداري و دولــت خدمــات مختلــف را 
ــد و  ــام مي ده ــود انج ــات را خ ــوزش و خدم ــت، آم ــا امنی ــت ت از بهداش
مدیــران دولتــی تقریبــا اعضــای شــوراها را افــراد فاقــد تخصص و تــوان الزم 
مي داننــد و در کالمــی صریح تــر فقــط آن هــا را تحمــل مــي کننــد، ایــن 
تلقــي موجــب تنــزل جایــگاه شــورا شــده اســت. در مجمــوع بــه نظــر مــي 
رســد بایــد قوانیــن اصــالح و ســاز و کار مناســب تــري در شــرایط نامزدهــا 
ــه اي  ــه گون ــا آراي عمومــي انتخــاب شــوند و ب ــده شــود، شــهرداران ب دی
عمــل شــود کــه شــأن شــوراها ارتقــا یابــد و امــور محلــي بــا اصــالح قوانیــن 

بــه شــوراها ســپرده شــود.
بــا ایــن حــال بایــد اذعان داشــت کــه بــا شــرایط فعلــي شــوراها از کارآمدي 

الزم برخوردار نیســتند.

حرکت روي خط ناکارآمدي
شوراهاي اسالمي از آغاز تا کنون؛

یادداشت

غالمعباس شمس الدینی 
تجارت جنوب
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حرکت روي خط ناکارآمدي

ــان  ــت میهم ــر بهداش ــت وزی ــم اردیبهش ــنبه پنج ــر روز چهارش ظه
اســتان البــرز بــود و از آن جــا بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برخــی از 
پــروژه هــای سراســر کشــور از جملــه پــروژه هــای بهداشــتی و درمانی 

هرمــزگان را افتتــاح کــرد.
ــه  ــوط ب ــی مرب ــتی درمان ــروژه بهداش ــده 50 پ ــاط زن ــن ارتب در ای
هرمــزگان همزمــان بــا شــهرهای کــرج ، شــهرکرد و جهــرم از طریــق 
ویدئوکنفرانــس در ارتبــاط زنــده افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.
دکتــر »ســید حســین داودی« رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــاح شــده، گفــت: تعــداد 50  ــروژه هــای افتت ــزگان در تشــریح پ هرم
ــات  ــز خدم ــت، مرک ــه بهداش ــامل خان ــی ش ــتی درمان ــروژه بهداش پ
ــگاه،  ــالمت، آزمایش ــگاه س ــتایی، پای ــهری و روس ــالمت ش ــع س جام

محــل زیســت پزشــک و دندانپزشــک، محــل اســکان مامــا، تســهیالت 
ــت،  ــر بهداش ــژه وزی ــت وی ــا عنای ــرایداری ب ــای س ــی و واحده زایمان
اســتاندار هرمــزگان و نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس شــورای 

ــی رســد. ــرداری م ــره ب ــه به ــاح و ب ــروز افتت اســالمی ام
ــی زاده«  ــمی قاض ــن هاش ــید حس ــر »س ــده دکت ــاط زن ــن ارتب در ای
ــکر از  ــن تش ــز ضم ــکی نی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
دکتــر داودی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان گفــت: شــما 
بــا همــت جهــادی خــود خدمــات قابــل قبولــی در حــوزه ســالمت بــه 
ــات  ــن اقدام ــد کــه ای ــان اســتان انجــام داده ای ــژه بهداشــت و درم وی

موجــب ارتقــا شــاخص هــای ســالمت در اســتان خواهــد شــد.
ــث  ــات باع ــن اقدام ــم ای ــزود: امیدواری ــر قاضــی زاده هاشــمی اف دکت
رضایتمنــدی بیشــتر مــردم اســتان عزیــز هرمــزگان کــه در حاشــیه 

ــود. ــد، ش ــی می کنن ــارس زندگ ــون همیشــه ف ــج نیلگ خلی
ــی در شــهرهای کیــش،  ــروژه بهداشــتی درمان گفتنــی اســت 700 پ
بندرعبــاس، شــهرکرد و جهــرم بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی در اســتان البــرز بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس افتتاح 

شــد.

افتتاح 50 پروژه بهداشتی-درمانی هرمزگان 
همزمان با سراسر کشور

تجارت جنوب

خبر



استان ها

بوشهر

کرمان
زن مطلقه اینترنتی، مردی شیطان صفت بود

زن کالهبرداری که به بهانه ثبت نام عتبات عالیات از 91 نفر از شهروندان دشتستانی کالهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد. متهم 
در مراسم های عزاداری و روضه خوانی بدنبال شناسایی افراد مالباخته بوده است. دادستان عمومی و انقالب شهرستان دشتستان از دستگیری 
زن کالهبرداری خبرداد که به بهانه ثبت نام عتبات عالیات از 91 نفر از شهروندان دشتستانی کالهبرداری کرده بود. به گفته این مقام قضایی 
متهم سوژه هایش را در مراسم های عزاداری و روضه خوانی شناسایی کرده است. وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی مراجعه چند نفر 
از شهروندان به پلیس آگاهی و اظهار شکایت مبنی بر اینکه از سوی فردی که اقدام به ثبت نام عتبات عالیات می کردند مورد کالهبرداری قرار 
گرفته اند پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. حیدری در ادامه بیان کرد: در پی شکایات متعدد و گزارش های 
مردمی مبنی براینکه یک خانم با هویت معلوم با دریافت حدود مبلغ 300 هزار تومان مردم را به اعزام به کربالی معلی و کاریابی در این 
شهرستان دعوت و به متقاضیان اعالم کرده است که به عنوان یکی از خیرین مابقی 
هزینه سفر شما را پرداخت می کنم دراین رابطه پرونده قضایی تشکیل و دستورات 
قضایی الزم توسط بازپرس صادر و موضوع به پلیس آگاهی دشتستان ارجاع و 

تحقیقات اولیه انجام شده است.
دادستان دشتستان با اشاره به اینکه متهم هیچ گونه مجوزی از مراجع قانونی 
نداشته و اقدامی در جهت اعزام زائرین انجام نداده و کالهبرداری کرده است، 
اضافه کرد: این فرد با فریب کاری و مانور های متقلبانه این مبالغ را از 91 نفر اخذ و 

متواری شده بود. حیدری ادامه داد: پس از یکسری اقدامات اطالعاتی مخفیگاه 
نامبرده شناسایی و وی به اتهام کالهبرداری دستگیر و با قرار بازداشت موقت 

روانه زندان شد. حیدری دادستان عمومی و انقالب شهرستان دشتستان 
در پایان به شهروندان توصیه کرد ثبت نام برای عتبات عالیات را از 

طریق دفاتر تحت نظارت حج و زیارت و مبانی قانونی انجام دهند.

ماجرای زن شومی که بوشهر را به هم ریخت

آن روز که یکی از همکالسی هایم ماجرای دوست پسرش را برایم تعریف کرد تا چند روز مات و مبهوت به حرف های »توران« می اندیشیدم. او از من خواسته بود 
برای جبران کمبودهای عاطفی و روحی ام در خانواده با پسری ارتباط برقرار کنم. من هم که خام حرف های او شده بودم ناگهان رازی را فاش کردم. دختر 15 ساله 
که برای دومین بار فریب شیاطین اینترنتی را خورده بود در حالی که بیان می کرد هیچ گاه نتوانستم به پدر و مادرم اعتماد کنم و با آن ها به درد دل بپردازم به 
کارشناس مرکز مشاوره پلیس کرمان گفت: زمانی که 13 سال بیشتر نداشتم شاهد روابط عاطفی خواهر و برادرانم با همسرانشان بودم. آرام آرام حس زیبای عشق 
و عاشقی در وجودم رخنه کرد به طوری که نامزدهای جوان را مانند کبوتران خوشبختی می دیدم که عاشقانه همدیگر را دوست دارند. در این میان احساس می 
کردم از نظر عاطفی و روحی کمبودهایی دارم اما نمی توانستم به راحتی درباره این نیازهای روحی با پدر و مادرم درد دل کنم چرا که از پدرم خجالت می کشیدم 
و مادرم نیز آن قدر بداخالق بود که جرات بازگو کردن این مسائل را نداشتم به همین خاطر درحالی که احساس تنهایی شدیدی می کردم روزی در حیاط مدرسه 
موضوع را برای یکی از همکالسی هایم بازگو کردم و با بیان این که عاشق پسرهمسایه شده ام، راز دلم را به او گفتم. »توران« خیلی زود زمینه ارتباط اینترنتی و 
تلفنی من و »حبیب« را فراهم کرد و از ماجراهای دوست پسرش برایم حرف زد که او را از تنهایی بیرون آورده است. من هم که خام حرف هایش شده بودم به 
ارتباط با حبیب ادامه دادم چرا که فکر می کردم محیط خانه برایم تکراری است و تنها در کنار حبیب آرامش دارم. اما یک روز زمانی که حبیب در منزلشان تنها 
بود مرا به آن جا برد و اغفالم کرد. از آن روز به بعد با واقعیت تلخی روبه رو شدم که همه زندگی ام را به هم ریخت. هستی و آینده ام را از دست داده بودم اما جرات 
نداشتم این تباهی و روسیاهی را برای کسی بازگو کنم. به پدر و مادرم اصرار می کردم از این شهر برویم اما آن ها که بی خبر از تیره روزی من بودند با مهاجرت به 
شهری دیگر مخالفت می کردند این بود که من برای رهایی از این سردرگمی روحی دوباره به شبکه های اجتماعی روی آوردم تا تنهایی هایم را با فضای مجازی پر 

کنم. در همین اوضاع و احوال بود که پیام غمناکی را در یکی از گروه های تلگرامی به اشتراک گذاشتم و خیلی 
زود فردی در صفحه شخصی ام پیام گذاشت: »سحر هستم، با هم همدردیم« من هم که تشنه ابراز همدردی بودم 
با او وارد گفت و گوی پیامکی شدم. سحر مدعی بود که به خاطر خیانت شوهرش طالق گرفته و با تنها فرزندش 
زندگی می کند. تصاویر دخترانه پروفایلش نیز بسیار زیبا بود. دیگر به او اعتماد کرده بودم و ساعت های زیادی 
را در فضای مجازی به درد دل می پرداختیم تا این که شرایط روحی و روانی من به خاطر آن فریب احمقانه به 
جایی رسید که تصمیم به فرار از منزل گرفتم و به سحر پیامک دادم. او نیز که هیچ وقت مرا ندیده بود نشانی 
منزلش را برایم پیامک کرد. وقتی به آن جا رسیدم کسی در خانه نبود و سحر پیامک داد کلید زیر گلدان است. 
هنوز چند دقیقه از ورودم به آن خانه بیشتر نگذشته بود که ناگهان مرد جوانی وارد خانه شد! به دنبال راه فرار 

می گشتم اما فایده ای نداشت و ...
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سرباز وظیفه شناس 
فرشته نجات کودک سرگردان 

رئیس پلیس راهور استان گفت: سرباز وظیفه راهنمایی 
و رانندگی شهرستان شیراز وقتی متوجه گریه های پسر 
کودک  اینکه  برای  شد  خیابان  در  گمشده  کوچولوی 

سرگردان گرفتار سرنوشت تلخی نشود تا پیدا شدن خانواده اش کنار او ماند.
سرهنگ مصطفی عباسی بیان کرد: ستوان سوم وظیفه "میثم پارسایی" مانند هر روز در خیابان 
کریم خان زند و سه راه احمدی در شهرستان شیراز مشغول انجام وظیفه بود که متوجه گریه های 

کودکی می شود و علت را جویا که رهگذران ادعا کردند او گم شده و خبری از خانواده اش نیست.
وی افزود: این سرباز وظیفه شناس که نگران حال کودک 3 ساله بود او را نزد خود نگه داشت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بیش از یک ساعت نگذشته بود که چند زن گریان به سمت مامور پلیس 
آمدند و پسر بچه خردسال که در آغوش پلیس آرام گرفته بود با دیدن مادرش به سمت او دوید و خود 

را در آغوش او انداخت.
رئیس پلیس راهور استان خاطر نشان کرد: کمک به مردم و تامین امنیت و آرامش آن ها وظیفه ذاتی 
پلیس است و این افسر وظیفه شناس نیز به رسالت کاری خود عمل کرده و با مسئولیت پذیری و 

آرامش، این پسر 3 ساله را به خانواده اش بازگردانده است.

نامادری کودک آزار در ماهشهر دستگیر شد 

در حالی که برخی مردم شهرستان بندرماهشهر در اعتراض به کودک آزاری اخیر در این شهرستان مقابل ساختمان 
دادگستری تجمع کردند و معترضان خواهان برخورد جدی دستگاه قضا با کودک آزاران هستند، فرماندار بندر 
ماهشهر دراین باره گفت: در جریان این کودک آزاری دستگاه قضایی با جدیت و به سرعت ورود کرد و پدر خانواده 

در روز اول حادثه اقرار به ارتکاب جرم کرده بود، دستگیر و راهی زندان شد.
محسن بیرانوند افزود: نامادری نیز که تحت تعقیب قرار گرفته بود روز گذشته دستگیر شد.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقیقات این پرونده در حال انجام است، خاطرنشان کرد: حکم پدر خانواده در حال حاضر 
صادر نشده است به دلیل اینکه بر اساس شواهد موجود نامادری بی تقصیر نبوده تا مشخص شدن دقیق جزئیات 

جرم، بررسی ها ادامه خواهد داشت.
طبق اخبار منتشر شده سه دختربچه حدود 12و 9 و 6ساله در خانه شخصی خانواده در حیاط خانه حبس شده 

و توسط پدر و نامادری خود مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار می 
گرفتند، دست دختر بزرگتر به وسیله چکش شکسته شده است که پس 
از اطالع همسایه ها؛ موضوع به نیروی انتظامی و فوریت های پزشکی 
اطالع داده شده و مورد پیگیری قرار گرفت. این سه دختر بچه حاصل 
دو ازدواج پیشین پدر خانواده هستندکه مادر دو دختر )همسر دوم (فوت 

شده و مادر دخترک سوم، پیش ازاین طالق گرفته است.

49
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Mummified body of the Shah of Iran 'found in Tehran' 
construction site 

Aconstruction worker in southern Tehran may have stumbled across the 
mummified body of Reza Shah Pahlavi, the Iranian ruler whose son was 
overthrown in the revolution of 1979. 
Builders were carrying out construction work at a Shia shrine in Tehran 
when they found the body amid a pile of rubble. 
Pahlavi was buried in a mausoleum nearby after his death in 1944 and the 
shah’s body was never found in the ruins and has been missing for nearly 
40 years. 
Hassan Khalilabadi, the head of Tehran’s heritage committee, said it was “a 
possibility” that the corpse may be that of the former Iranian leader. “This 
will be examined by responsible bodies," he said.

Bandar Abbas most active port for goods transit

Director General for Road Transportation Department of Hormozgan Province Baqer Javan said 
that Bandar Abbas by transshipment of 3.930.781 tons of goods was the most active port in the 
country in the field of goods transit last year.
Javan said after Bandar Abbas, Parviz Khan Border point in Kordestan, Bazargan in West 
Azarbaijan Province, Bashmaq in Kordestan and Sarakhs in Razavi Khorasan were the most 
active borders for entering transit goods in the Iranian year 1396 (ended on March 20).
He pointed out that the main transit goods in this time were fuel, construction materials, cargo 
vehicles, used auto parts, food materials and different types of cotton.
Javan said that Bandar Abbas, because of its suitable possibilities for loading and unloading 
goods has allocated the lion share in the country's transit.

The insurance companies offer insurance products for Iranians 

the Iranians based insurance companies that with best services and all are prominent companies based 
in that , the insurance activities are Liability insurance, contractors all risks insurance, Marine insurance 
Aviation insurance , Machinery and Hull insurances , Property insurance ) fire and motor insurances , 
insurances of persons ), base on author suggestions , all Iranians base on life insurance that on fortunately 
they ignore them and don’t care ,ore about it , as an experts of "Ma" insurance in Bandarabbas, we can 
company all dear Iranians specially my citizen man the Hormozgan people to insure  their life , in this 
way, they can insure their house too , because it really secure their life and Home from any danger or 
any adventures .
in European countries, the insurance company can sell their products through the EU – either by estab-
lishing  them sellers in other countries or priority their services across directly or through intermediates 
, you can therefore shop around the European market or the best deals on insurance products , when you 
buy from an insurance in another EU company , the authority responsible for regularity insurance in that 
country and in your own country will shall information on : 
--- The level of risk involved in the insurance you plan to buy.
--- the types of risk for which the insurance is authority in the country where its based

Mr.Nader Mohammadi
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news

Aliyeh javadi
Tejarat jonoub

Iranian play ‘Macbeth Zar’ to open Azerbaijan Intl. Theater Fest

 The Iranian musical comedy ‘Macbeth Zar’, a mix of Shakespeare's tragedy with a local Iranian 
rite, will open Azerbaijan International Theater Festival on 13-20 May, 2018.
‘Macbeth Zar’ is a production of Titowak Theater Group and Baran-Zagros, and directed by 
Ebrahim Poshtekouhi. It is a musical comedy that blends the Zar ritual of Iran’s southern Hor-
mozgan Province with William Shakespeare’s tragedy ‘Macbeth’.
Zar is the term for an evil spirit that in southern parts of Iran is believed to possess individu-
als. A Zar ritual is the practice of exorcising such spirits from the possessed individual, which 
comprises food and musical performances culminating in ecstatic dancing.  ‘Macbeth Zar’ was 
the winner of the New Experience Section at the 28th Tehran International Theater Festival in 
2009. It also went on to grab the award for the best theater ensemble and best performance in 
Moscow Nights Theater Festival in 2012. France’s Avignon Festival and Armenia’s HighFest 
Theater Festival also hosted the play.
Poshtekouhi was invited by the Moscow Tchaikovsky Conservatory to stage ‘Macbeth Zar’ on 
March 27, concurrent with the World Theater Day. The play, which is over 10 years old and has 
been staged over 100 times since its first performance in various countries such as Germany, 
Armenia, India and Russia, will now open the Internaitonal Theater Festival of the Republic of 
Azerbaijan on May 13. The festival will run through May 20, 2018.

Iran, Oman enjoy regional, intl. responsibilities in Strait 
of Hormuz
 
Iran and Oman have historical relations and play regional and global roles in the Strait 
of Hormuz, according to the Head of International Affairs Department of the General 
Staff of the Armed Forces Bregadier General Ghadir Nezamipour.
Head of International Affairs Department of the General Staff of the Armed Forces 
Bregadier General Ghadir Nezamipour made the remarks in a meeting with the Com-
mander of the Royal Navy of Oman Abdillah Al-Raisi in Tehran on the sidelines of 
the 6th Indian Ocean Naval Symposium (IONS) .
In the meeting, Bregadier General Nezamipour expressed his happiness with his 
meeting with Commander of the Royal Navy of Oman, praising the important roles 
that the two countries play in the region. He stressed that the two countries exercise regional and global responsibilities in the Strait of Hormuz.
The Iranian military official hailed the leaders of Iran and Oman’s emphasis on expanding relations, expressing hope that the bilateral relations 
would further expand. “We hope the relations between the two countries will increase and the heads of the General Staff of the Armed Forces of 
the two countries will meet in Tehran or Muscat very soon,” Bregadier General Nezamipour asserted.
He also hoped that Iran and Oman will increase their joint military drills annually with the participation of more neighboring countries.
Rear Admiral Abdillah Al-Raisi, for his part, expressed his gratitude to the Islamic Republic of Iran for hosting the IONS, hailing deep historical 
relations between Iran and Oman. Oman Navy chief expected positive outcomes from the joint commission meeting next week, expressing his 
hope that the bilateral relations will increase dramatically.
He added Sultan Qaboos stressed expanding bilateral relations between the two countries, adding a lot of efforts have been done so far in that 
regard. Referring to the current disputes between Saudi Arabia and Qatar, Al-Raisi stressed that Oman believed regional countries must avoid 
disputes and try to solve their problems through dialogue.
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“Precipitation amounts have dropped by 40 percent compared 
to long-term averages and taking temperature rise into account, 
we are currently setting the record for the driest water year,” 
head of the national drought center has said.
Decreased precipitation along with temperature rise are exac-
erbating the situation, “we should wish for a miracle” to find 
a way out of this undesirable conditions, Mehr quoted Sadeq 
Rezaeian as saying on Sunday.
Head of the national meteorological organization Davoud Par-
hizkar has also said that the water year 2007-2008 with 41 per-
cent drop in precipitation levels had set the record high for the 
driest year over the past 30 years, however, the upcoming years 
may break that record. 
 As per the data pertaining to the latest 2016 census available 
on the official website of the presidential directorate for rural 

and underprivileged areas development, some 74 percent of 
the whole country’s population are living in urban areas which 
was quite the reverse in 1956 when 68 percent of the popula-
tion were residing rural regions.
It is not so far-fetched to consider drought spells as one of the 
main factors forcing many people to leave their lives in villag-
es and migrate to urban areas over the past 30 years.
It is highly crucial to make different decisions now, the current 
condition requires different strategies, they might sound harsh, 
but what can we do except for bowing before the mother Earth 
and modify our lifestyles. What goes around comes around. 
This is what we have brought upon ourselves over the past 150 
years and now we cannot change it, the earth is getting warmer, 
the drier parts are getting drier and the wet parts are getting 
wetter. We should soon adapt/mehrnewsagency



April   2018 1397 53حمایت از کاالی ایرانی شماره 33اردیبهشت ماه

Things are changing; 

 "wet gets wetter, dry gets drier"

This is not new, our country is situated in an arid 
and semi-arid area, and we all know what it means: 
Iran is not normally defined as a wet country.
And unfortunately despite what some people in 
the other part of the world might call “hoax”, cli-
mate change is actually plaguing us here in Iran. 
According to NASA’s official website, the plan-
et's average surface temperature has risen about 
1.1 degrees Celsius since the late 19th century. 
The change is driven largely by increased carbon 
dioxide and other human-made emissions into the 
atmosphere. Most of the warming occurred in the 
past 35 years, with 16 of the 17 warmest years on 
record occurring since 2001.
In addition to what is happening in other parts of 
the world including warming oceans, sea level 
rise, glacial retreat, shrinking ice sheets, declin-
ing arctic sea ice, ocean acidification, etc., climate 
change is seriously affecting global precipitation 
patterns.
In an article titled “climate change is altering rain-
fall patterns worldwide” published in Scientific 
American it is stated that a study, published in the 
journal “Proceedings of the National Academy of 
Sciences”, has found that climate change is mov-
ing global precipitation patterns in new directions.
It continues that climate models predict that the 
addition of heat-trapping gases in the atmosphere 
will shift precipitation in two main ways. The first 
shift is in a strengthening of existing precipitation 
patterns. This is commonly called "wet gets wetter, 
dry gets drier." And the second shift is a change in 
storm tracks, which should move away from the 
equator and toward the poles as atmospheric circula-
tion changes.
While the study also highlights that El Niño general-
ly makes wet regions wetter and dry regions drier it 
also contracts storm tracks toward the equator. That's 
the opposite of what would happen due to climate 
change.
It may not be conclusive to claim that whatever is 
happening in Iran, in this case getting drier, is only 
because of climate change. Finding it out is not with-

in reach without conducting a large-scale, in-depth 
survey, but it is safe to have a premonition about the 
future: things are changing, it is getting warmer, and 
it is raining less, hence it is getting drier.
Precipitation amounts:
Since the beginning of the past water year starting 
on September 23 up to April 11 precipitation volume 
was some 170 billion cubic meters which increased to 
some 181 billion cubic meters following recent rain-
falls and snowfalls in almost thirteen provinces.
According to Tasnim news agency, the volume of the 
country’s precipitation over the same period a year 
before that (September 2016 to March 2017) was 
some 330 billion cubic meters which indicates a 46 
percent year on year drop.
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عابد کشمیری :
مدیران جهاد کشاورزی اعالم کرده اند که کشت 
گیاهان دارویی که نیاز کمتری به آب دارند در 
مناطقی مانند جاسک در دستور کار قرار گرفته 
است. باید به آنان گفت: صبح بخیر مدیریت 
قهرمان، تا حاال کجا بوده اید؟ بحران آب کنونی 

و انتظار نتیجه کاشت چند ساله آینده؟؟

شمس :
درد بزرگ جامعه ما این است که وظایف خلط 
شده. نماینده مجلس برق کشي مي کند و راه 
مي سازد. امام جمعه جاي وزیر کشور تصمیم 
مي گیرد .کوتوله هاي سیاسي نفس مردان 
سیاست را بریده اند. اگر همه به وظایف خود 
پاي بند باشند کشور و استان ما پیشرفت 

مي کند .

سید میرزا :
به  کمک  جای  به  بندرعباس  شهرداری 
نهادهای خاص به دنبال این باشد تا وضعیت 
نظافت شهر بهبود یابد. سطل های زباله در 
سطح محالت کم است و با گرم تر شدن هوا 

بیماری ها  افزایش خواهد یافت.

پوریا خیری:
شهر  در  نمایشگاه ها  برگزاری  شرایط 
بندرعباس نیازمند نظارت بیشتری است. از 
بهداشت تا نحوه اطالع رسانی و مدیریت این 
نوع رویداد مشکل داریم. وضعیت بهتر شده 

اما با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

جوادپور:
به شخصه با کمک شهرداری بندرعباس 
حداقل  موافقم.  مصلی  ساخت  برای 
می دانیم بودجه ها در کجا هزینه شده و 

میراثی به یادگار خواهد ماند.

سماوی :
به  دارم  سراغ  را  پرستارانی  و  پزشکان 
خاطر نجات جان بیمار دچار ایدز، هپاتیت 
و بیماری های صعب العالج زیادی   شده اند. 
بهتر است قبل از قضاوت در مورد حقوق 

افراد شرایط کاری آن ها را هم بسنجیم.

فریدونی:
آموزش و پرورش در هرمزگان حوزه فراموش شده 
است. نگاهی که به آموزش و پرورش وجود دارد باید 
اصالح شود، تا جامعه به تعالی و پیشرفت برسد. 
وقتی می گوییم برخی امور نیاز به اصالحات دارد 
یکیش همین است ولی متاسفانه تا اسم اصالحات 
می آید سریع به یاد فتنه گر و غرب زده می افتند 
و آنها را به باد انتقاد می گیرند.جامعه ای که اصالح 

پذیر نباشد، ارزشی ندارد.

رحمانی:
به دلیل  اید که مدیران  آورده  در خبرها 
آقای  حضور  در  صحبتی  جلسات  تعدد 
استاندار نکرده اند. لطفا یکی پیدا شود و 
پاسخ دهد که پس به جلسه رفته اند که 

فقط چای و شیرینی بخورند؟!

محمدرضا آرامش :
ایجاد آب شیرین کن در بندرعباس تحلیل درستی 
است و نباید با آن مخالفت شود. اگر هواپیماها بیایند 
و سد های ایران را در زمان جنگ بمباران کنند ما از 
تشنگی می میریم. یا دور تا دور شهرهای ایران لوله گاز 
هستش اگر بمباران بشه شهرها روی هوا می روند و  
همه کباب میشن، اونایی هم که سالم می مانند از سرما 

می میرن. پس نباید مخالفت بی جا صورت بگیرد .

کهنسال  :
بندرعباس  از محالت شهر  کوچه های خاکی در برخی 
ضریب ریز گردهای شهری را افزایش می دهد. هنوز در 
شهرک نور شهرک امام رضا و نیاش کوچه های خاکی بر 
چهره ساکنان این محله ها لبخند خاکی می زنند و کوچه ها 
هنوز آسفالت نشده است. با اینکه لوله های گاز در زیر 
زمین های این کوچه ها در خواب فرو رفت اند و چشمک 

زنان منتظر آسفالت هستند. 
شهردار  محترم این محله را هم دریابید.
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