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ﯾﺎدداﺷﺖ

اعتمادسازی موشکی برای اروپا

اشتغالزایی در مکران به دبیری وزارت دفاع

خاموشروشناي راز سرمایه و
مکاتب اقتصادي در ایران

حقوقبشر ،تروریســم و توسعه صنعت موشکی
ایران .او حقوقبشــر را در قالــب اعتراضات مردمی
ایــران دنبــال کــرد ولی با اعــالم رســمی مقامات
عالی ایران مبنیبر شناختهشــدن حــق تظاهرات و
اعتراضات مردمی براســاس ماده  ۲۷قانون اساسی،
دولــت آمریکا و همــه مخالفان خارجنشــین خلع
سالح شــدند .مقصود ترامپ از تروریسم ،چگونگی
نقش و نفــوذ ایران در منطقه خاورمیانه اســت که
اروپاییهــا تالش دارند راهی به ایــن بحث باز کنند
و شــاید اگر ایران مدبرانه بنگرد ،یــک فرصت برای
ایران است که در کنار آمریکا و روسیه ،از نقش اروپا،
موقعیتی برای خود به وجود آورد .اما مسئلهای که
اروپا را در کنار آمریکا قرار میدهد ،توســعه صنعت
موشــکی ایران اســت .اروپا از توســعه موشــکی
پاکســتان ،هند ،اسرائیل ،عربســتان ،ترکیه ،امارات و
مصر احســاس نگرانی نمیکند .چــرا در مورد ایران
که برد موشــکیاش از همه کشــورهای فوق کمتر
است ،اعالم احســاس خطر میشود؟ راز این امر در
دو دلیل نهفته اســت :اول ،هیچکدام از کشــورهای
منطقــه درباره برد موشــکی خود تبلیــغ نمیکنند،
درحالیکه بیســروصدا به توســعه آن مشغولاند.
دوم ،هیچکدام از این کشــورها اقدام به تهدید هیچ
کشوری با موشکهای خود نمیکنند.
این به آن معناســت که احســاس ناامنی اروپا
در خدمــت مطامع سیاســی آمریکا قــرار میگیرد.
بنابراین موضوعی که اروپا انگیزه ورود به آن را دارد
و تــالش خواهد کرد محدودیتهایی به وجود آورد،
همین حوزه توســعه موشکی اســت .بدون هرگونه
مجاملهای باید گفت اگر ایران دنبال راهحلی اســت
که اروپا را به خود نزدیک کند ،باید ابتدا در صدد رفع
دو عامــل فوق برآید تا درجه احســاس ناامنی اروپا
از توسعه موشــکی ایران را به مقدار زیادی کاهش
دهد .ســپس ایران با اروپا گفتوگویی شروع کند که
در آن علت منطقی توســعه موشــکی ایران مطرح
شــود .این گفتوگــو از »در اختیارداشــتن امکانات
پیشــرفته نیروی هوایی« باید شروع شده تا آلترناتیو
آن توسعه موشکی معرفی شود .چنین استداللی در
میــان صاحبنظران ،تحلیلگران و مراکز فکری اروپا
و آمریکا گوش شنوا دارد و حاصلش این خواهد بود
که اگر اروپا تقاضای محدودیت در توســعه صنعت
موشــکی ایران دارد ،باید آســتین بــاال زده و نیروی
هوایــی ایران را به مجهزترین امکانات آراســته کند.
سه کشور فرانسه ،آلمان و بریتانیا حاضرند با احتیاط
وارد این بحث با ایران شوند؛ به شرط آنکه اطمینان
و اعتماد آنها جلب شود .تصور میشود این فرصتی
گرانقیمت بــرای ایران خواهد بود کــه هم نیروی
هوایی خود را بعد از  ۴۰ســال بازسازی کند و هم از
نظر سیاســی ،برای مهار ترامپ ،اروپا را در کنار خود
داشته باشــد و هم غیر از روسیه و آمریکا ،بازیگرانی
جدیــد ولی قوی در کنار خــود در منطقه خاورمیانه
داشته باشد که عالوه بر آمریکا ،دو بازیگر منطقهای
یعنی اســرائیل و عربستان هم روی آن حساب کنند؛
چنان که آقای امانوئل مکــرون برای دوری از ایران
دست رد بر سینه عربستان زد.

درآمد ۲۰ساله ثابت ۸۰۰هزارتومانی برای خانوار روستایی در استان سیستانوبلوچستان در نظر گرفته شد
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رسیده است ،الزم است خیلي سریع همگام با توسعه بندر،
 سیستانوبلوچســتان در چــه حوزههایــي بــراي
ظرفیت ریلي و جادهاي را باال ببریم .یکي از درخواستهاي
سرمایهگذاري ظرفیت و جذابیت دارد؟
اســتان تخصیص سهمیهای از تأمین کاالهاي اساسي کشور
سیستــانوبلوچســـــتان ســرزمین فرصتهــای بکر
مثل برنج ،گندم و شکر به بندر چابهار است .اخیرا محموله
سرمایهگذاری اســت؛ سرزمین اســتعدادها و ظرفیتهای
گندم اهدایی از هندوســتان به افغانســتان ،از مسیر چابهار
پنهان در حوزههای مختلف .سرزمینی که بنده از بهکاربردن
در حال ترانزیت اســت چون از همه مسیرها کوتاهتر است.
واژه محرومیــت برای آن اجتناب میکنــم؛ زیرا اعتقاد دارم
با تکمیل ظرفیتهــای بندر چابهار و فعالشــدن خطوط
کشــور تاکنون از قابلیتهای این استان محروم مانده است؛
کشتيراني ،زمینه ســرمایهگذاری در این حوزه فراهم شده
از ظرفیتهــای هــزارو ۵۰۰کیلومتر مــرز آن ،ظرفیتهای
است .ســرمایهگذاري در ســواحل مکران مورد توجه نظام
دریــا و اقیانوســیبودن آن ،ظرفیتهــای حــوزه معــدن،
است و بدین منظور تسهیالت خاصي در این زمینه ،در قانون
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ،میوههای گرمســیری ،شیالت،
بودجه و در طول برنامه ششــم توســعه دیده شده است.
گردشــگری تاریخــی و طبیعــی آن و دیگــر ظرفیتهای
منطقه آزاد سیســتان هم تمامي مراحلش در دولت انجام
بالقــوهای که هریک بهتنهایی در صورت بهفعلیتدرآمدن،
شــده و مورد تصویب شوراي عالي مناطق آزاد قرار گرفته و
میتوانند تأثیر شــگرفی بر اقتصاد اســتان ،منطقه و حتی
مصوبه هیئتدولت را هم دارد و اکنون در مجلس اســت.
کشــور داشــته باشــند .درحالحاضر در اســتان استقبال
یكبــار در مجلس مطرح شــد و بهدلیل شــرایط آن زمان،
درخور توجهــي از طرف ســرمایهگذاران داخلی و خارجی
تصویب نشــد و اکنون منتظر مطرحشــدن دوباره در صحن
شــده است .این نکته را باید در نظر داشت که تا قبل از سال
علني هستیم و امیدوارم در طرح جدید امسال تصویب شود
 ،۹۳حتي یك مجوز سرمایهگذاري خارجي از سوي سازمان
که اگر این امر اتفاق بیفتد ،یك منطقه آزاد در سیســتان هم
سرمایهگذاري و کمكهاي اقتصادي و فني ایران برای استان
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺣﺒﯿﺐزاده
خواهیم داشت که این دو منطقه آزاد تکمیلکننده یکدیگر
صادر نشــده بود؛ درحالیکه در ســال  ،۹۵استان رتبه سوم
سیستانوبلوچســتان بهعنوان تنگه احد ایران شناخته میشود .استانی که به دلیل ظرفیتهای فراوانی که دارد
بوده و تأثیر چشــمگیری در اقتصاد استان و کشور خواهند
جذب سرمایهگذاری را گرفت.
و البته موقعیت خاص از نظر گستردگی مرز هزارو  ۵۰۰کیلومتری با دو کشور افغانستان و پاکستان و دریاي عمان
داشت.
 چرا؟
موقعیت ویژهای را برای کشــور رقم زده اســت .وجود ســواحل مکران در این منطقه و بندر چابهار در دل آن و
 با توجه به اینکه ســرمایهگذاران مناطق آزاد و همچنین
با توجه به نتایج برجام ،همسو با سایر استانهای کشور و
دسترسی به آبهای اقیانوســی ،از مزیتهای اصلی این منطقه بهشمار میروند .از زمانی که در سال  ۸۷اولین
ســرمایهگذاران اســتان ،عموما غیربومياند ،آیا تکلیفي بر
همینطور به دلیل وجود ظرفیتهای خالی و بکر ،پرشتابتر
اقدام عملی مربوط به تمرکز نگرش توســعهای به منطقه مکران شــکل گرفت ،بر اساس مصوبه سال  ۹۱شورای
مراجعان و ســرمایهگذاران هســت کــه از نیروهاي محلي
و با جهشی چشمگیرتر نسبت به گذشته ،حضور متقاضیان
عالی امنیت ملی ،کارگروه توسعه مکران به ریاست معاوناول رئیسجمهور را تشکیل داد و دبیری کارگروه نیز به
بهرهگیري کنند؟
داخلی و خارجی ســرمایهگذاری را در استان شاهد هستیم.
وزارت دفاع محول شد .بر اساس مطالعات انجامشده ،بیش از  ۱۳۰هزار اشتغال مستقیم در چند سال آتی برای
چنــد طرح خیلي بــزرگ ملي در اســتان در حال انجام
طبق آخرین آمار ،تاکنون  ۱۵مجوز ســرمایهگذاری خارجی
منطقه مکران پیشبینی شــده؛ البته این بخشی از سیاستهایی است که در این استان در نظر گرفته شده است.
اســت؛ طرح پتروشــیمي مکران که قرار است چابهار هاب
برای اســتان صادر شــده و رتبه سوم را در ســرمایهگذاري
منطقه آزاد سیســتان ،یکی از درخواستهای جدی در استان است که به دلیل ارتباط عمیق ایران و افغانستان،
سوم پتروشــیمي کشــور شــود و اکنون در حال کار است.
خارجي در کشــور در ســال  ۹۵کســب کردهایم .حدود دو
میتواند منجر به گستردگی تجارت بین دو منطقه و البته در کنار آن ،رفع مسالمتآمیز دغدغه آبی در این استان
طــرح فوالد مکران کــه در حال احداث اســت ،طرحهایي
هزار میلیون دالر حجم ســرمایهگذاري خارجي براي استان
باشد .از ســویی ،به گفته ماندانا زنگنه ،مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری اســتانداری سیستانوبلوچستان ،در
مثــل تولید تایر خودرو که در سیســتان شــروع به کار کرده
سیستانوبلوچستان صادر شــده است؛ چون سرمایهگذاران
گفتوگو با »شــرق« ،بهرهگیری از ظرفیتهای انرژی خورشیدی در استان سبب شد تا برای محرومیتزدایی در
اســت .بافت بلوچ در ایرانشــهر که طرحي دولتي و مربوط
خارجــي آگاهانه و با مطالعــه براي ســرمایهگذاري ورود
منطقه و ایجاد درآمد برای خانوار ،نیروگاه خورشیدی خانگی با کمک بالعوض ساخته شود که بهاینترتیب درآمد
به سازمان گســترش براي احیاي بافت بلوچ است یا طرح
ميکنند .از تقاضاهاي سرمایهگذاري و مجوزهایي که صادر
۲۰ســاله ثابتی برای خانوارهای روستایی ایجاد ميشود؛ بر اســاس قیمتهای خرید تضمینی سال  ،۹۵بهطور
گلخانه ســههزار هکتاري در منطقــه چابهار که در مراحل
شــده اســت ،به نوعي ميتوان محورهاي شــایان توجه را
میانگین ماهانه حدود  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار تومان درآمد حاصل از تولید برق نیروگاههای خورشیدی خانگی است.
واگذاري زمین اســت و طرحها و پروژههای دیگر ،بهویژه در
براي ســرمایهگذاري در استان مشاهده کرد .بیشترین حجم
حوزه نیروگاهی ،شــاید تا به حال ســهم استان از طرحها و
ســرمایهگذاري در حوزههــاي داخلي و خارجــي در حوزه
پروژهها ،نیروهاي کار ســاده بوده ،اما با توجه به اینکه اکنون اســتان از لحاظ
انرژيهاي تجدیدپذیر ازجمله نیروگاههاي خورشــیدي و بادي است .در واقع
سیستانوبلوچســتان روی کمربند تابش خورشید قرار دارد ،ميتوان از انرژي
تعداد فارغالتحصیل دانشگاهي در همه حوزهها فعال است و طبق آمار بعد
خورشــیدي به نفع مردم استان و ایجاد درآمد براي خانوار روستایي استفاده
از بین  ۱۵مجوز سرمایهگذاري خارجي که براي استان صادر شده ،هفت مورد
کرد .همچنین مدنظر داریم تا با ایجاد نیروگاههاي خورشیدي براي سازمانهاي
مجوز ســرمایهگذاري انرژيهاي تجدیدپذیر است .در ابتداي امر ،سه منطقه
از اســتان تهران بیشترین تعداد دانشجو را اســتان سیستانوبلوچستان دارد،
را بهصورت زون انرژي در ســطح استان تعیین کردیم .بیش از  ۲۰هزار هکتار
عمومي ازجمله شــهرداريها و دهیاريها که منابع محدود درآمدي دارند،
از این بابت در اکثر رشــتههای دانشــگاهی فارغالتحصیل داریم و آنچه االن
با احداث نیروگاه ،درآمد ثابت ۲۰ســاله ایجاد کنیم .درآمد نیروگاهها بهدلیل
از اراضي اســتان را به حوزه انرژيهاي تجدیدپذیــر اختصاص دادیم .حدود
موردتوجه ماســت این اســت که در همه پروژهها از نیروهاي بومي استفاده
هزار هکتار در منطقه گراغه براي انرژي خورشــیدي ،حدود  ۱۹هزار هکتار در
خرید تضمیني برق هم درآمد مطمئني است و هم طوالنيمدت و هم دوره
شود .ممکن است در برخی حوزهها فارغالتحصیالن استان تجربه کاري کافی
میلنادر برای بادي و در منطقه رامشــار برای هر دو انرژي خورشیدي و بادي
برگشــت سرمایهاش در مقایسه با سایر ســرمایهگذاريها خیلي کوتاه است.
نداشــته باشند ،اما هر متخصص و مهندســي از جاي دیگر بیاید نیروهاي ما
بخش شیالت در استان سیستانوبلوچستان دارای مزیت نسبی و رقابتی است
 ۲۰۰هکتار اختصاص داده شده است .در این مدت ،تالش کردیم روند واگذاری
باید در کنارشان باشــند و یاد بگیرند و نهایتا کار به نیروهاي متخصص بومي
و بیشترین سهم ارزشافزوده استان در زمینه شیالت است و بیش از  ۴۰درصد
اراضی را تسهیل و تسریع کنیم و این مدت را حتی تا سه ماه کاهش دادیم .در
واگذار شود .این موضوع را به تمامی طرحها و پروژههاي استان تأکید کردهایم.
نیاز کشور به فراوردههاي شیالتي از این استان تأمین ميشود .این بخش براي
رابطه با ســرمایهگذاری در حوزه انرژیهای بادی ،با همکاری و پیگیری اداره
همچنین تأکید داریم این شرکتها گردش ماليشان از طریق بانكهاي استان
سیستانوبلوچســتان خیلي اهمیت دارد .همچنین بهطــور خاص بر طرح
کل منابع طبیعي استان ،به کمک یک دستورالعمل جدید و متفاوت ،از سازمان
باشــد ،چون این شرکتها معموال در تهران یا استانهاي دیگر مستقرند و کار
جنگلها و مراتع کشور مجوزي اخذ شد که نحوه واگذاري زمین به نیروگاههاي
پرورش ماهــي در قفس هم تمرکز کردهایم و در حال حاضر  ۱۱شــرکت در
اینجا انجام ميشود اما گردش مالي مربوط به یك استان دیگر است .همچنین
اینباره اعالم آمادگي کردهاند .مطالعات انجامشده و فرایند اخذ موافقتهاي
بــادي تغییر کرد که برای نیروگاههاي بادي حتي کمتر از یکي ،دو روز زمین در
بــا توجه به برنامه زمانبندی به بهرهبرداری رســیدن طرحها ،نیاز و تقاضای
اصولي ،اخذ زمین در کرانه خشکي طی شده و از اواخر سال استقرار قفسها
اختیار سرمایهگذار قرار میدهند .بهطور خاص ،درباره نیروگاههاي خورشیدي
نیروی کار طرحها احصا شده که مبنای برنامهریزی برای تأمین نیروی انسانی
در دریــا و ماهیدارکردن آنها انجام خواهد شــد .در زمینه پرورش میگو نیز
و بادي ،حدود  ۴۰پروانه احداث صادر شده است .در زمینه انرژیهای نو ،اعالم
مشــخص و فنی و کارآزموده اســت .در تأیید این موضوع براي پتروشــیمي،
اســتان سیستانوبلوچســتان نسبت به ســایر اســتانها مزیت خاصي دارد
آمادگی و صدور مجوز ســرمایهگذاریهای خارجی از سوی کشورهایی مانند
فوالد ،تایرخودرو ،بافت بلوچ و ...تفاهمنامههایي با دانشگاه علميکاربردي و
آلمان ،ایتالیا ،کرهجنوبی و ترکیه در منطقه را داریم.
سازمان فنيوحرفهاي منعقد شده است .نیروهاي کاري را که در مدت اجرا و
 اصوال سرمایهگذاری با اشتغال معنادار میشود.
بعد از بهرهبرداري ،مورد نیاز کارخانههاست ،اعالم کردهاند .اثرات این پروژهها
§ÃÁaÖ¨Ì¯Ö]ZËY{d¯Ê»Â¼½YÂyY
این سرمایهگذاری چه اثری روی اشتغال و در نتیجه
تا یکيدو سال آینده در استان مشخص میشود.
¼¸ÃZÉY|ËZaËZaÁÊnÀd¿cZÌ
معیشت مردم دارد؟
 به خوبي به اهمیت سواحل مکران براي کشور اشاره کردید .فرصتهای
¿µÁYd]Â
» ÃZ¼Ä«ZÀ
نیروگاههای بزرگ نســبت به سرمایهگذاریای
ویژه سرمایهگذاری در این منطقه چگونه است؟
ســواحل سوقالجیشــی و اقتصادی مکران در طول تاریخ یکی از مناطق
که انجام میدهند ،اشتغال کمتری نسبت به سایر
¯cZÌ¸¼ÃÁa)ÁZ»[Zzf¿YÄ]d^¿{Y{¿{ºmÖ¼Ì/Áfad
استراتژیک ،نظامی و تجاری ایران به شمار رفته که متأسفانه از نظر سازندگی در
طرفهای سرمایهگذاری ایجاد میکنند ،اما با هدف
¿{«YÁ(ºmÊ¼ÌÁfa¼fn»ÉZÅÃZ/ÉY|ËZaËZaÁÊnÀd/
طول ســالیان متمادی مغفول مانده است .در بند  ۲۱سیاستهای کلی برنامه
بهرهمندی از پتانســیل تابش خورشید و تأثیر آن بر
Ö»Â¼½YÂyY§ÁÄ«ZÀ»ªËY, Z/aÕ{Zf«YÃËÁÄ¬À»ÄËÂ¸/
معیشت خانوار ،ما در حوزه نیروگاههاي خورشیدي
ششــم بر توســعه ،عمران و آبادانی ســواحل مکران تأکید شده است .مکران
dÌ·Z §ÄÀÌ»{dÌuÔÁÄ]neÕYY{ÕZÅd¯ÄÌ¸¯YY~· |ËZ¼¿¹Y|«Y
خانگي نیز ورود کردهایم تا بتوانیم از ظرفیت تابش
از نظر تاریخی ســرزمینی ساحلی در جنویشــرقی ایران است که اگر کریدور
»~¯Ö]ZËYÄ¸u»{ÂuÄ]¶ËZ¼ecÂ{Ze|ËMÖ»¶¼Ä]cÂ{Â/
چون به دلیل دسترســی به آبهاي آزاد ،از آب تمیزتري برخوردار اســت و
شــمال-جنوب را مهمترین حلقه تجارت بین آســیا و اروپا فرض کنیم که به
خورشــید ،براي خانوادههاي روستایي درآمد ایجاد
¯Ä«ZÀ»Ö¨Ì¯Ö]ZËY{ZÀYd§ZË{Ä]d^/¿,½Y³Ä«ZÀ»¾ÌÌ eÁÖ¨Ì
احتمال شیوع بیماريها بسیار کمتر ميشود و بهدلیل شرایط آبوهوایي هم
گفته کارشناسان درمقایسهبا مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان۴۰ ،درصد
کنیم که در گام اول  ۶۰۰خانوار را از منابع تسهیالت
|ÀËZ¼¿¹Y|«Y
امکان پرورش دو بار وجود دارد که در میان اســتانها بینظیر اســت .استان
کوتاهتر و از نظر هزینه ۳۰درصد ارزانتر است ،میتواند یکی از مسیرهای مهم
بانکي تأمین اعتبار کردهایم .در چند استان دیگر هم
Y|¿YcZ^Ö¨Ì¯Ö]ZËYËYÁcZÔYÄÔy
 »ÉZÅÃZÖnÀd/¿ÃÁaÕYmYÁZ/»[Zzf¿YÄ«ZÀ»ÂÂ
سیستانوبلوچســتان در ســایر حوزهها از جمله خرما ،میوههای گرمسیری،
این اقدام شروع شده است .تفاوت استان ما با سایر
ترانزیتی در آسیای میانه باشد که کشورهای مسیر این کریدور را منتفع کند .بندر
ÃÁ{ª]Z»ZÅÃ{Y{¶Ì¸veÁÄËneYaÖËZÆ¿Y³ÄÌÆeÁºmÊ¼ÌÁfa
معدن و گردشــگری نیــز دارای ظرفیتهای قابل توجهی اســت .رتبه اول
چابهار در این ســواحل ،مهمترین بندر خارج از خلیج فارس اســت که از نظر
اســتانها این است که ما براي اولینبار توانستهایم
ÄÂ]»Ä«ZÀ»cZ»|ys{k|À»ÕZÅ
نظامی ،سیاسی و راهبردی همواره نقش تعیینکنندهای داشته است .عالوه بر
سطح زیر کشــت خرما و رتبه دوم تولید خرمای کشور ،از معدود استانهای
بخشــي از اعتبــار نیــروگاه خانگــي را بهصورت
 »ºmÖ¼ÌÁfad¯Y³Ä«ZÀ
این موضوع ،اقلیم مناسب کشت محصوالت گرمسیری و خارج از فصل ،منابع
تولیدکننده میوههای گرمســیری و خارج از فصل کشور ،وجود ذخایر معدنی
بالعوض براي روســتاییان تهیه کنیــم .حدود ۲۵

»ZaÕ¿YÕ{Z/f«YÃËÁÄ¬À
»–Æ/Â]½Zf/YÃÁa¹Zn¿Y¶v

غنی دریایی ،اراضی مناسب برای توسعه فعالیتهای شیالتی و پرورش انواع
ارزشــمند متنوع و متعدد در سطح استان ،وجود ذخائر مس ،آنتیموان ،طال،
میلیون تومــان ،هزینه ســاخت نیــروگاه خانگي
ºmÖ¼ÌÁfad¯ ÄËÂ¸Ö]ÂÀm
کرومیت ،منگنز و ...که به همین دلیل اســتان لقب رنگینکمان معادن را به
پنجکیلوواتي اســت کــه  ۱۰میلیــون را بهصورت
آبزیان ،وجود معادن نســبتا غنی و متنوع ،وجود تأسیسات زیربنایی در منطقه
 ¿Ö¼Ä»Z¿Ö§ »ÄWYYÖ¨Ì¯Ö]ZËY{ZÀYd§ZË{dÆm{ZÀYÄÌÆeÃÂv
خود اختصاص داده اســت ،همچنین قدمت تاریخی و طبیعت بکر و زیبای
از جملــه منطقه آزاد چابهــار ،فرودگاه بینالمللی ،گمــرک ،دو بندر ظرفیت
بالعوض با هماهنگي معاونــت محرومیتزدایی
{Y{fY¶]Z«Ì£µZË  ¢¸^»Ä]ÉËYÁÌ§ÁÖZ¬f»¶Ì¼ËYÕÁZu
استان و وجود جاذبههای گردشــگری تاریخی و طبیعی بهویژه مناطقی که
ســپاه براي محرومیتزدایي انجام دادهایم که در
تخلیه ۸٫۵میلیون تن ،همچنین جاذبههای تاریخی و بکر گردشــگری و وجود
]dYÖ»Y·YºmÊ¼ÌÁfa¹Z¿Ä]cZne®¿Z][ZuÄ
پتانســیل و نعمتالیزال خورشــید و باد در منطقه از مزیتها و ظرفیتهای
به ســبب ثبت جهانی هماکنون شــهرت بینالمللی یافتهاند ،از جمله شهر
کل کشور بيسابقه بوده اســت ۱۵ .میلیون هم از
 »Ö]ZËY{ZÀ/YÁ§ÕY]Ã|/¾ÌÌ eÖ¿Z»ÃZ]{ZÀ/Y|Ëyd/¸Æ
قابل توجه ســواحل مکران در جذب ســرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
سوخته سیســتان ،روســتای کلپورگان ،کویر لوت ،فرش سیستان و ...بخش
محل تسهیالت بانکي براي خانوادههاي روستایي
¯Ä^À/ZÆqÁdËZ¤·  wÂ»Ä^À/ZÆqÁYÄ«ZÀ»Ö/¨Ì
ســال جاری ،سالی متفاوت و نقطه عطفی برای سواحل مکران است .افزایش
گردشگری استان را از اهمیت ویژهای برخوردار کرده است.
تأمین ميشود .با این کار ،درآمد ۲۰ساله ثابتی برای
  ]ÆY| ]Zet^dZY|À¿YÂeÖ»½ZÌZ¬f»ÁÃ{Â
]Ê«Â¬uÂ»YYÂ¯~»{ZÀY¾f§³¶ËÂveÄ]d^¿,¯~·Y©Â§Y|»ÄWYYZ
 آیا ســرمایهگذاران داخلي هم نسبت به سرمایهگذاري در استان ابراز
ظرفیت تخلیه بندر شهیدبهشــتی چابهار ،از ۲٫۵میلیون تن به ۸٫۵میلیون تن،
خانوارهاي روســتایي ایجاد ميشــود که براساس
Ê»Z¿½Z]ZÌy,/Ì¿YÂe½Z]ZÌy½Y/Æe {MÄ]Y³Ä/«ZÀ»ÕZ/Å½Z¼ÌaÁ
تمایل کردهاند؟
رویدادی بســیار مهــم در ابعاد ملی و بینالمللی بود کــه به لحاظ موقعیت
قیمتهای خرید تضمینی سال  ،۹۵بهطور میانگین
|ÀËZ¼¿¹Y|«YÄ¬^,ÉY{ÆÉÁ]ÁÔa,ÉÂnÀ³
اســتان در مقایسه با سالهای گذشته در سرمایهگذاري رشد قابل توجهي
چابهار بهعنوان نزدیکترین فاصله تا کشورهای افغانستان و آسیای میانه برای
حدود  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار تومان ماهانه درآمد حاصل
 »Ä^ÀÁdZZeÖfËZ]Ã|ÕY|Ëy{ZÀY{ZÀY¶ËÂved¸Æ
داشته است .خوشــبختانه در مقطع زمانياي هستیم که نقطه عطفي براي
ترانزیت کاال و اســکان و پهلوگیری کشــتیهای پهنپیکر ،اهمیت اقتصادی و
از تولید برق نیروگاههای خورشیدی خانگی است.
»d¯Za{Zn»ÕZ»Y½Z^uZÕZ/»YÁÆ»Z]Á¶Ì¼°e  wÂ/
استان است .پس از برجام ،شرایط براي حضور سرمایهگذاران در کشور فراهم
تجاری سواحل مکران را بالفعل کرد .در همین راستا ،تخفیفها و مشوقهای
 با توجه به تمرکز فقر در استان ،چه راهحلهای
{]|¿ÂÃ{Y{¶ËÂve¯~·Y©Â§Ö¿Z¿Ä]Y³Ä«ZÀ»Õ¯»f§{Ä]Äf
شــده و این امر در استان ،مصادف شــده با زماني که زیرساختهای استان از
دیگــری بهمنظور اشــتغالزایی در منطقه در نظر
قابل توجهی هم درمقایسهبا سایر بنادر کشور در نظر گرفته شده است.
 ¼  ¶Ì¼ËYÁ¾¨¸eÃZ
قبیل گاز ،بندر ،خطوط دریایی و ...در حال تکمیل اســت .در واقع در مقطعي
 اکنــون وزارت دفاع اعالم کرده دبیري عمران طرح مکران به این
گرفتهاید؟
Emailtender@jpcomplex com
هســتیم که استان با مزیت توسعهنیافتگي روبهرو شده و در خیلي از زمینهها
دستگاه محول شده است .فعالیتهاي این دستگاه در منطقه به چه
شرایط فعالیت و سرمایهگذاري در شمال استان
ÁÃ{Â]®Ì¿Áf°·YdaªËY¹ÓÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅÁcZ^eZ°»Ö»Z¼e
پتانسیلهاي بکري داریم.
شکل بوده است؟
به خاطر اقلیم نامســاعدي که وجود دارد ،سخت
¯ÂeZÅÄÌÔY¾ËyMYÔYdÆmZÅ¶Ì¼ËYd§ZË{¼f»µfÀ
 ظرفیتهاي اســتان در ترانزیت بسیار باالست .سرمایهگذاري در این
پس از دســتور مقام معظم رهبری مبنی بر بهرهبرداری از گنج ســواحل
شــده است .وابســتگي تأمین آب منطقه سیستان
»dYÖ»Y·Y³Ä«ZÀ
بخش چگونه بوده است؟
مکران و استفاده از مزیتها و قابلیتهای باارزش این منطقه در سال ،۱۳۸۷
به خارج از کشور ،شــرایط را سختتر کرده است.
 d¼Ì«{ZÆÀÌaÄWYYÄ«ZÀ»{d¯dÆm¹ÓËY
Ê¨Ì¯Ê]ZËYÄ¸u»{|ÌËZeÁ¶Ë}dÌuÔÄ»ZÀÌÅYÂ³½{Â]YY{¦·Y
در اســناد توسعه مختلف ملي و منطقهای و در تقسیم کار ملي ،ترانزیت
نخســتین اقدام عملی مربوط به تمرکز نگرش توســعهای به منطقه مکران
در منطقه سیستان در حوزه مرز ميتوانیم فعالتر
 ÊÀÌ»ÉY{]Ä¬¿ze{ZËÄËZaÃÁZ»dÌuÔÄ»ZÀÌÅYÂ³
و بازرگاني خارجي جزء اولین مأموریت اســتان سیستانوبلوچســتان در نظر
شکل گرفت .در سال  ،۱۳۹۱شورای عالی امنیت ملی ،تشکیل کارگروه توسعه
عمل کنیم .بازارچه میلک در این منطقه ،بازارچه
wÂ»ÃZ¼Á  wÂ»ÃZ¼ÕZÅÄ»ZÀz]dËZ
گرفته شــده است ،زیرا با دارابودن هزارو  ۵۰۰کیلومتر مرزهاي خشکي و آبي،
مکران را تصویب کرد .در همان ســال ،کارگروه ویژهای در هیئت دولت وقت
فعالی است .بازار افغانستان نیاز زیادی به کاالهایی
  ZaÉ¿YÉ{Zf«YÃËÁÄ¬À»½Z»ZÉÂYÃ{Z
طوالنیترین مرز خشکي و آبي را در کل کشور دارد که ظرفیت منحصربهفردی
به ریاســت معاوناول ریاستجمهوری تشکیل شد و براساس آن ،پروژههای
دارد که در استان و کشور تولید شده و از این منطقه
[»¹Z¼eZË®ËÅµÂ^«ZË{{{ÂyÖ¸yY{Ä»Z¿¾ÌËM ZY]Y³Ä«ZÀ
را در ترانزیت کاال ایجاد کرده است .در این راستا پروژه راهآهن چابهار به زاهدان
زیرســاختی و تولیدی متعددی در ســطح منطقه تعریف شد .دبیری کارگروه
صادر ميشــوند .بنابراین در منطقه سیستان باید
»|dYZfz»|Z]¶Ì·{¯}Ä]kZfv»Ä°¿M½Á|]Ö·ZYY
و در ادامه به مشهد و سرخس در حال انجام است تا امکان حملونقل ریلی
توسعه ســواحل مکران بر عهده وزارت دفاع است و مصوبات کارگروه مورد
بیشتر بر صنایع یا تولیداتي که بازارمحور و متناسب
ºmÊ¼ÌÁfaÊ»Â¼]YÁ
را فراهــم کنیم .در بحث حملونقل جادهای هــم محور ترانزیت جادهاي در
نظر نیز از سوی این نهاد در منطقه پیگیری میشود.
با بازار کشــورهاي همجــوار بهویژه افغانســتان
اســت ،تمرکز کنیم .از ســویي از آنجا که اســتان

حال ســاخت اســت .با توجه به اینکه ظرفیت بندر به  ۸٫۵میلیون تن تخلیه

ادامه در صفحه ۵

ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدي
 اندوه ازدســتدادن اقتصاددان و استاد برجستهاي
را داریــم که معتقد بــود »اقتصاددانان کینزي و عقاید
فریدمن را خیلي دوست دارم .فریدمن یک اقتصاددان
نئوکالســیک معاصر اســت .او ميگوید کــه ما امروز
همه به نوعي کینزي هستیم« .این جمله اقتصادداني
اســت کــه در روز  ۲۳بهمن  ۱۳۹۶با فــوت خود یک
شــخصیت بزرگ در عرصه اقتصاد را پرواز داد .ما این
شــخصیت را با کتاب »تاریخ عقاید اقتصادي در ایران«
ميشناســیم اما وي عالوه بــر این کتــاب ،کتابهاي
»اقتصــاد کالن :نظریهها و سیاســتهاي اقتصادي«،
»انقالب کینزي از دیدگاه رشــد و توســعه اقتصادي«
و »تورم و تورم بســیار شــدید و چنــد نمونه تاریخي«
را تألیف کرده اســت .این اســتادتمام در سال  ۱۳۱۹به
دنیا آمد .او کســي نیســت جز دکتر فریــدون تفضلي،
یکي از اقتصاددانان برجســته ایران .او از ســال ۱۳۴۹
به طور تماموقت و رســمي تدریس در دانشــگاه ملي
)شهید بهشــتي( را آغاز کرد و از ســال  ۱۳۵۶تاکنون
رتبه استادي دارد .همچنین او شاگرد میلتون فریدمن،
اقتصاددان برجســته صاحب نظریه درآمد دائمي نیز
بوده اســت .وي داراي مدارک کارشناسي ،کارشناسي
ارشد و دکترا در اقتصاد از آمریکاست .در سال  ۱۳۴۹به
دفاع از تز دکترایش با عنوان »سهم علمي اسکار النگه
در تئوري سوسیالیســم و کاربردهاي آن در یوگسالوي
و چکســلواکي« ميپردازد و رسالهاش با درجه ممتاز
پذیرفته ميشود .دکتر فریدون تفضلي درباره استادان
خود چنیــن ميگویــد» :در آمریــکا تعداد زیــادي از
اســاتید من در دورههاي کارشناســي ،کارشناسي ارشد
و دکترا از دانشــگاههاي معتبر آمریکا مانند دانشــگاه
هاروارد ،شیکاگو و پرینستون بودند .بعضي از آنها قبال
دانشجوي جوزف شومپتر )یکي از بزرگان علم اقتصاد
جهان( و آلوین هانس در دانشــگاه هاروارد بودهاند و
بعضي دیگر دانشجوي میلتون فریدمن )یکي از بزرگان
اقتصاد جهان( بودند .حتي یکي از استادان من قبال در
انگلســتان دانشجوي جان منیاردکینز بوده است« .وي
معتقد بود »در رشته اقتصاد اگر پایهها و مباني فلسفي
را آموخته باشــیم موفقتر هســتیم و بهتر ميتوانیم
مکاتــب اقتصــادي را بخوانیم« .او شــباهت مکاتب
فلســفي و مکاتب اقتصادي را چنین توصیف ميکند:
»هر دو راجع به جهانبیني حرف ميزنند و جهانبیني،
منعکسکننده شرایط اجتماعي ،سیاسي زمان و مکان
است« .شادروان دکتر فریدون تفضلي که روحشان قرین
رحمت باد؛ کارشناس اقتصادي ،شرکت آر.ج.رینولدز،
پاســدنیا ،کالیفرنیا ،آمریکا ،عضو هیئتعلمي دانشگاه
شــهید بهشــتي و مربي اقتصاد دانشــگاه کالیفرنیاي
جنوبي بود و در آخر اینکه باور اقتصاددان برجسته این
بود که کسي که اقتصاد ميخواند حداقل در چارچوب
زندگي خودش تصمیمات منطقي و عقالني ميگیرد.
او اعتقاد داشت اگر مدیریت اقتصادي با تخصصهاي
افراد هماهنگي داشــته باشــد ،در این شرایط مدیریت
اقتصادي کارایي دارد وگرنــه مدیریت اقتصادي الزاما
کارایي الزم را ندارد.

ﺧﺒﺮ

شریعتمداری
مقابل حکم دیوان ایستاد
 شــرق :دعوا بر ســر تعرفه واردات خــودرو ،کار را
به جایی رســانده بود که با شــکایت یک شــخصیت
حقیقی ،دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به این
شکایت که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش
تعرفه واردات خودرو شــده بود ،اجرای مصوبه مذکور
دولت را متوقف کرد .حاال محمد شــریعتمداری ،وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت ،گفته» :تغییر تعرفه واردات
خــودرو فقط با حکــم دیوان اجرائی نیســت؛ بنابراین
همان مصوبات هیئت وزیران ادامه خواهد داشــت!«
به گفته او» :هنوز مصوبــه هیئت وزیران درباره تعرفه
خودروهای وارداتی تغییر نکرده است« .جالب آن است
که گفتههای این مقام مسئول این نکته را یادآور میشود
که زیرپاگذاشــتن قانون ،تبدیل به یک روال شده است.
شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که آیا رأی دیوان
اکنون جاری شده است؟ گفت :هنوز چیزی به ما در این
زمینه ابالغ نشده و ما از طریق مطبوعات و رسانهها در
جریان این رأی قرار گرفتهایم ،اما رسما چیزی به ما ابالغ
نشــده اســت .او افزود :مصوبات هیئت وزیران با رأی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر اســت،
اما هنوز رسما چیزی دریافت نکردهایم؛ بنابراین مصوبه
هیئت وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفهها
اعمال نکردهایم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به خواســت بانکها از واحدهای تولیــدی برای ارائه
تســهیالت تولید به آنها گفت :یکی از مشــکالت تولید
درخواســت بانکها برای دریافت وثیقه بیش از آنچه
در قانون مشــخص شــده از تولیدکنندگان است .او با
اشاره به مشکالتی که استانداران در حوزه تولید مطرح
کردند ،اظهــار کرد :این موضوع یکــی از موانع جدی
تولید در استانهاســت که قرار شده با مذاکره با مراجع
نظارتی مثل دیوان محاســبات و ســازمان بازرسی کل
کشور شرایطی فراهم شود که در اجرای قانون مجلس
شورای اسالمی که کفایت وثیقه خود واحد تولیدی در
آن ذکر شده است ،جمعبندی الزم صورت گیرد.

