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اهواز  -مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت :میزان رطوبت روز چهارشنبه در آبادان
 ۹۹درصد اعالم شد.
به گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان محمد سبزه زاری گفت :میزان رطوبت
دیروز در شادگان  ،۸۷کشاورزی اهواز  ،۸۶ماهشهر  ،۸۰بستان  ،۷۸گتوند  ،۷۵اهواز
 ،۷۰هندیجان  ،۶۸دزفول  ۶۳و شوش  ۶۱درصد اعالم شده است.
وی افزود :تا اواخر هفته جاری جریان جنوبی و مرطوب باعث افزایش رطوبت و
شرجی همراه با مه در قسمتهای ساحلی و مرکزی خوزستان خواهد شد .شرجی
از اوایل هفته گذشــته خوزســتان را فرا گرفته است و میزان رطوبت روز سهشنبه در
شــادگان  ،۹۱کشــاورزی اهــواز  ،۸۵آبادان  ،۸۱هندیجــان  ،۸۰اهواز  ،۷۱بســتان ،۷۰
شوش  ،۶۸دزفول  ،۵۸شوشتر  ۵۳و گتوند  ۵۲درصد گزارش شده است.

سه مخزن آبرسانی در روستاهای غیزانیه اهواز
وارد مدار شد

اهــواز  -ســه مخزن آبرســانی در روســتاهای غیزانیه اهــواز با حضور فرمانده ســپاه
محمدرســولاهلل(ص) تهــران بــزرگ و جمعی از مســئوالن اســتان خوزســتان به
بهر هبرداری رسید.
به گزارش ایرنا ،مخزن بتنی  ۳۲۰هزار لیتری روستای ابویورو بهنام شهید عباس
کردانی ،مخزن بتنی  ۳۲۰هزار لیتری روســتای شــمه بهنام شــهید صالح صالحی
و مخزن فایبرگالس  ۱۲۰هزار لیتری روســتای ســودان بهنام ســردار شــهید حسین
اســداللهی روز چهارشــنبه با حضور ســردار سرتیپ دوم پاســدار محمدرضا یزدی
فرمانده ســپاه محمد رســولاهلل(ص) تهران بزرگ ،غالمرضا شــریعتی اســتاندار
خوزســتان و جمعی از مسئوالن استان بهصورت نمادین در روستای شمه غیزانیه
اهواز وارد مدار شدند.
همچنین پیش از این چهار پروژه از گام دوم طرح آبرسانی غدیر در ایستگاه «ام
الدبس» در دشتآزادگان خوزستان به بهرهبرداری رسید.
بخــش غیزانیه در شــرق اهواز پیش از این  ۹۶روســتا داشــت کــه بعضی از آنها
خالــی از ســکنه شــده و اکنون تعداد آنها به حدود  ۸۰روســتا با حــدود  ۳۰هزار نفر
جمعیت رســیده اســت .آب شــرب بخش غیزانیه شــامل دهســتان مشــرحات و
دهســتان غیزانیه از ســه منبع تأمین آب شــامل تأسیسات آب شــیبان ،تأسیسات
یادگار امام خمینی(ره) منشــعب شــده از کانال کوتامیر و تأسیســات کمتول ه آب
زیرزمینی شهرستان رامهرمز تأمین میشود.
رئیس جمهوری نهم خرداد امســال به وزیر نیرو دســتور داد حل کامل و سریع
مشکل آب منطقه غیزانیه اهواز را بهصورت مستمر پیگیری کند.

چهار پایگاه اطفای حریق جنگل در گیالن
در حال احداث است

الهیجــان  -سرپرســت اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گیــان از احــداث
پایگاههــای اطفــای حریــق جنــگل و منابــع طبیعــی در چهــار شهرســتان رشــت،
الهیجان ،تالش و رودبار دراین استان خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا ،میرحامد اختری با بیان اینکه پایگاههای اطفای حریق میزان
حریــق در ســطح جنگلها و عرصههــای طبیعی را کاهش میدهــد ،تصریح کرد:
احــداث ایــن پایگاهها از مصوبات به انجام نرســیده دولت دهم بــود که هم اکنون
پایگاه یکم اطفای حریق واقع در منطقه الکان شهرســتان رشــت نیز با  ۹۵درصد
پیشرفت فیزیکی تقریباً به انجام رسیده و فاز نخست هم از اسفندماه بهرهبرداری
شــده اســت .وی عنــوان کرد :احــداث پایــگاه اطفای حریــق منابــع طبیعی تالش
در غــرب اســتان هم اکنون  ۶۵درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد .اختری با اشــاره به
مشخص شدن موقعیت مکانی احداث پایگاههای اطفای حریق الهیجان و رودبار
هــم افزود :اعتبارات این پروژهها اســتانی بوده و با حمایت مســئوالن اســتان برای
اختصاص بودجه این پایگاهها تا سال آینده احداث و بهرهبرداری میشود.

ایران در ایران

رطوبت در آبادان به مرز  ۱۰۰درصد رسید
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نیازهای واقعی چابهار بهعنوان یکی از چهار شهر لجستیکی کشور چیست؟

حفظ برندینگ چهار ساله رشت
به عنوان شهر خالق غذا

رشت  -مدیر برنامههای یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت با بیان اینکه
گزارش چهار ســاله شــهر خالق خوراک شناسی رشــت با درجه خوب پذیرفته شد
گفت :به این ترتیب برند شــهر خالق خوراک شناسی رشت برای چهار سال آینده
تثبیت و حفظ شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری رشــت ،علیرضا قانع در ســومین نشســت
هماندیشی شهر خالق خوراک با موضوع «برندسازی شهری و توسعه شهر خالق»
اظهار داشــت :کسب برند شــهر خالق خوراک اقدام مهم و بزرگی بود ،اما حفظ و
تثبیت آن سختتر است .وی با بیان اینکه باید برای حفظ برند شهر خالق گزارش
چهار ساله ارائه داد و شهر خالق در یونسکو نیز گزارش عملکرد را تأیید کنند ،افزود:
برای تثبیت برند شــهر خالق جلســات متعددی را در فاصله پنج الی شش ماه با
کارگزاران تأثیرگذار برگزار و رویدادها و جشنوارههای مختلفی را برگزار کردیم .مدیر
برنامههای یونســکو در شــهر خالق خوراک شناســی رشت خاطرنشــان کرد :برای
نخســتین بار خبر برگزاری جشــنواره
کدو در ســایت یونسکو منتشر شد که
نقطه عطفی برای برند شــهر خالق
خــوراک بود ضمن اینکه برای اولین
بار در هفته رشــت پالک کوبی شــهر
خــاق خوراکشناســی انجــام شــد.
وی با اشــاره به برگــزاری برنامههای
مختلــف در هفتــه رشــت پیــش از
شهادت حاج قاسم سلیمانی شامل
جشــنواره «گاری کباب رشــتی و میرشــت خوشــمزه غذا» اضافه کرد :برای حفظ
برند شهر خالق باید گزارش عملکرد مبنی بر موضوعات درخواستی یونسکو ارائه
میشــد لذا گزارش تمامی موضوعات و اقدامات انجام شــده در حوزه شهر خالق
خوراک را به یونسکو ارسال کردیم.
قانع خاطرنشان کرد :مدیران شهری سه شهر خالق شوند چین ،مریدا مکزیک
و سن آنتونیوی تگزاس پس از ارزیابی گزارش چهارساله شهر خالق خوراکشناسی
رشــت آن را بــا درجه ارزیابی خــوب پذیرفتند و بنابر این برند شــهر خالق خوراک
رشت برای چهارسال آینده حفظ و تثبیت شد.
وی مشــارکت در برنامههای جهانی و ســاالنه شــهرهای خالق خــوراک را جزو
تعهــدات شــهر خالق خوراک رشــت عنــوان و اضافه کرد :با شــیوع ویــروس کرونا
نشستهای شهرهای خالق بهصورت وبینار برگزار میشود ضمن اینکه مراوده با
سایر شهرهای خالق از برنامههای آینده است .وی با بیان اینکه بهدنبال این هستیم
از ظرفیت صنایع خالق و شرکتهای دانش بنیان برای برندسازی بهرهمند شویم،
اظهار داشت :برند شهر خالق میتواند نقش مهمی در جذب گردشگر ایفا کند و از
ظرفیت شهر خالق برای رونق اقتصاد شهر بهره برد.
مدیــر برنامههای یونســکو در شــهر خــاق خوراک شناســی با بیــان اینکه نباید
به شــهر خالق خوراک تنها بهعنوان یک واحد در مجموعه شــهرداری نگاه شــود،
خاطرنشان کرد :برند شهر خالق میتواند نقش مهمی در رشد توسعه شهری ایفا
کند ۲۰ .آذر ســال  ۹۴شهر رشــت ،بهطور رسمی از سوی سازمان آموزشی ،علمی و
فرهنگی یونسکو بهعنوان شهر خالق خوراک شناسی انتخاب و در فهرست شبکه
شــهرهای خالق یونســکو ،ثبت شــد .یونســکو بهرهبــرداری از منابع محلــی ،بویژه
گونههای مختلف ماهی و محصوالت فصل ،غذا بهعنوان عاملی برای حفاظت و
ترویج میراث فرهنگی ،دنبال کردن روش های پخت قدیمی و استفاده از ظروف و
روشهای پخت و پز منحصر به فرد را از جمله عوامل انتخاب شهر رشت بهعنوان
شــهر خالق خوراکیها عنوان کرد .تنوع غذایی گیالن بر اســاس برخی نوشتهها بر
اساس کتاب سفره گیالنی بین  ۲۱۰تا  ۲۵۰خوراک است.
ماهــی مالتــه ،کولی غورابیج ،چغرتمــه ،کاله کباب ،کپور آبه ،باقــا قاتق ،میرزا
قاسمی ،ترش تره ،سیرقلیه ،کباب ترش ،اناربیج ،واویشکا ،شش انداز ،ترش آش،
گمج کباب ،موتنجن ،دبیجا و ماهی فیبیج برخی از غذاهای بومی گیالن است.
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شهر فرودگاهی نیاز ضروری برای کانال سوئز ایرانی

گــروه ایــران زمیــن /فــرودگاه کنــارک در
سیســتان و بلوچســتان و در  45کیلومتــری
س از چند روز تعطیلی موقت ،از
چابهار ،پ 
امــروز کار خود را با حضــور دو ایرالین آغاز
میکند .البته در حال حاضر هیچ عملیات
و خدمــات ســوختگیری در ایــن فــرودگاه
انجام نمیشــود و فقط هواپیماهایی اجازه
فرود دارند که نیاز به ســوختگیری نداشــته
باشــند .طی روزهــای گذشــته و همزمان با
تعطیل شــدن فــرودگاه کنارک ،شــاید این
پرســش در اذهــان عمومی بــه وجود آمده
باشــد کــه اصــرار منطقــه آزاد چابهــار بــر
ســاخت فــرودگاه جدیــد چیســت؟ آیا این
امــکان وجود ندارد با بخشــی از هزینههای
ســاخت یــک فــرودگاه جدیــد در چابهــار،
فــرودگاه کنــارک بهســازی و تجهیز شــود و
تمهیــدی ماننــد یــک کریــدور اختصاصی
تعریف شــود تــا ســرمایهگذاران خارجی را
بعــد از خــروج از هواپیمــا بــه منطقــه آزاد
منتقل کند؟
طبیعی اســت که ســاخت یــک ترمینال
یــا تجهیز و بهســازی فرودگاه کنارک بســیار
کمهزینهتــر از ســاخت یک فــرودگاه جدید
در منطقــه آزاد چابهــار اســت؛ اما بــا توجه
بــه مســافت  45کیلومتری فــرودگاه کنارک
تــا منطقه آزاد چابهار ،ســاخت یک کریدور
اختصاصی و حفاظت شده برای تردد تجار
و بازرگانان از ساخت یک فرودگاه هم بیشتر
هزینه دارد .از ســوی دیگر فــرودگاه کنارک،
یک فرودگاه کد شده نظامی است که برخی
فعاالن اقتصادی و ســرمایهگذاران خارجی
تمایلــی بــرای تــردد از آن ندارند .چالشــی
کــه اکنون چابهار در حــوزه فرودگاهی دارد،
نظامی بودن فرودگاه کنارک است .فرودگاه
کنــارک بهعنــوان یــک فــرودگاه نظامی کد
شــده و بعضــاً تجــار و بازرگانان بــرای تردد
در یــک فــرودگاه نظامــی ممکــن اســت بــا
چالشهایی مواجه شوند.
با توجــه به موضوعــات طرح شــده باید
گفــت کــه شــهر فرودگاهــی نه یــک ویترین
کــه الزامــی اساســی و نیازی راهبــردی برای
منطقه آزاد چابهار اســت .این نیاز اساســی
کــه پرونــدهاش ســالها خــاک میخــورد و
بــه بایگانی ســپرده شــده بــود ،بــا پیگیری و
ســرمایهگذاری ســازمان منطقه آزاد شــکل
اجــرا به خــود گرفت .ســازمان منطقــه آزاد
چابهــار اعالم کرده اســت ســاخت و تجهیز
شــهر فرودگاهــی چابهــار نافــی همــکاری
مســتمر ســازمان منطقــه آزاد و فــرودگاه
کنــارک نبــوده و بــه ســیاق قبــل ،هــر زمان
فــرودگاه کنــارک نیــاز بــه کمــک و همراهی
منطقه آزاد داشــته باشــد ،ســازمان منطقه
آزاد با هدف رفاه حال مردم منطقه ،حامی
فرودگاه کنارک خواهد بود.
ëëنیــاز شــهر لجســتیکی چابهــار بــه شــهر
فرودگاهی
رهبر معظم انقالب بــا توجه به اهمیت
اســتراتژیک چابهــار فرمــوده انــد« :چابهار
یکــی از نقــاط ارتباطــی مهــم بیــن شــرق و
غــرب و شــمال و جنوب اســت ».این جمله
ذات استراتژیک چابهار را توصیف میکند؛
نقطهای خاص در نقشــه تجارت و ترانزیت
جهــان که هر چــه زیرســاختهای ارتباطی
و حملو نقلیاش بیشــتر توســعه پیدا کند،
رونــق و اشــتغال و آبادانی را نــه فقط برای
چابهــار بــه ارمغــان مــیآورد کــه ثمــرات
توســعه را بــه کل کشــور تســری میدهــد.
تأســیس شــهر فرودگاهی چابهار در پاســخ
بــه ایــن نقشــهراه روشــن عملیاتــی شــد تا
ظرفیتهــای ترانزیتــی ســواحل مکــران را
شــکوفا کــرده و باردیگــر چابهــار در تبدیــل
شــدن بــه هــاب ترانزیتــی در منطقــه قــرار
گیرد.چابهــار بهعنــوان یکــی از چهــار شــهر
لجســتیکی کشــور کــه ســرمایهگذاریهای
زیــادی در آن بــا موضــوع حملونقــل در
زمینــه راهآهن و بندر و جــاده صورت گرفته
اســت ،نیازهایــش در حــوزه حملونقــل
هوایی فراتر از یک فرودگاه معمولی اســت.
مطالعــات ســند جامــع لجســتیک کشــور،
چابهــار را بهعنــوان یــک نقطــه حســاس
تعریف کرده و حتی عنوان شــهر لجستیکی
بر آن اطالق کرده است .در کشور چهار شهر
لجستیکی تعریف شده که تهران بندر امام،
بندرعبــاس و چابهار هســتند .ایــن انتخاب
نشــاندهنده ســطح بــاال و اهمیــت جــدی
چابهــار در حــوزه حملونقــل و لجســتیک
اســت .چابهــار بــا تکیــه بــر ظرفیتهــا و
زیرســاختهای حملونقل میتواند ســهم
چشــمگیری در صحنــه تجــارت جهانــی
داشته باشد .ایده راهاندازی شهر فرودگاهی
چابهــار بــا هــدف تقویــت همیــن مزیــت
رقابتی شکل گرفته است.
توافقنامههــای مهــم زیــادی در حــوزه
بینالملــل وجــود دارد کــه از طریــق
ظرفیتهــای ترانزیتــی چابهــار عملیاتــی
میشــود .از جمله این توافقنامهها میتوان
به توافقنامه چابهار میان ســه کشــور ایران،

هند و افغانســتان یا توافقنامه آسیای میانه
بین کشــورهای آســیای میانه و ایران اشــاره
کــرد و حتی کریدور شــمال به جنوب هم که
از سوی دو کشور روسیه و هند بشدت دنبال
میشــود ،محــور اصلــی آن چابهــار اســت.
تمــام ایــن توافقنامههــا بــر ظرفیتهــای
حملونقلی و ترانزیتی چابهار تأکید دارند.
به فعلیت رســیدن این ظرفیتها در حوزه
جــاده و بنــدر و ریــل و البته به ثمر نشســتن
توافقنامههــای بینالمللــی ،نیازمنــد یــک
شــهر فرودگاهــی اســت؛ شــهر فرودگاهــی
کــه نه فقط کارکردش نشســت و برخاســت
هواپیما بوده و چیزی شبیه شهر فرودگاهی
دوبی است و حجم باالیی از حملونقل کاال
و همچنین ترانزیت کاال و مســافر را پوشش
میدهد.
ëëشکوفایی یک مزیت نوظهور
فاکتور دیگری که اهمیت شهر فرودگاهی
چابهــار را بیــش از پیــش بیــان میکنــد،
مفهــوم جدیــدی در صنعــت حملونقــل
بهنام حملونقل ترکیبی است .حملونقل
ترکیبی میگوید برای کوتاهکردن مسیر مبدأ
تا مقصد میتوان از مســیرها و حتی وسایل
مختلــف حملونقل بهره گرفــت ،حتی اگر
دفعــات تخلیــه و بارگیــری هــم زیاد شــود.
اما تبدیــل چابهار به یــک مرکز حملونقل
ترکیبــی یــک پیششــرط بــزرگ دارد و آن
ایــن اســت کــه صاحــب کاال در چابهــار این
امکان را داشــته باشــد که بتواند برای حمل
کاالیــش تصمیم بگیــرد که از کدام وســیله
حمل اســتفاده کند .بهعبارتی تمام بسترها
و امکانــات حملونقلــی فراهــم باشــد تــا
بــازرگان بــر اســاس اقتضائــات زمانــی و
هزینهای خویش به سهولت تصمیم بگیرد
که از کدام بســتر میتواند اســتفاده کند .این
همــان تفکری اســت که پشــت شــکلگیری
شهر فرودگاهی چابهار وجود دارد.
با توجه به اینکه توسعه محدوده منطقه
آزاد چابهــار طی ســال 98از ســوی مجلس
شورای اسالمی به تصویب رسید و محدوده
جانمایــی شــده بــرای فــرودگاه چابهــار در
محدوده منطقه آزاد قرار داشــت ،ســازمان
منطقــه آزاد چابهار ســاخت فرودگاه جدید
را بهعنــوان یــک پروژه ملی و مانــدگار برای
توســعه ســواحل مکــران در دســتور کار قرار
داد و پرونده توســعه فرودگاه مکران بســته
شد.
تأســیس فــرودگاه در محــدوده منطقــه
آزاد تجــاری از اهمیــت بســیار باالیــی
برخــوردار بــوده و ایــن ایــده در چابهــار بــه
حدود 15سال قبل باز میگردد ،چراکه ذات
وجودی مناطــق آزاد طلب میکند که تجار
و بازرگانان بدون محدودیت تردد از هر کجا
به داخل مناطق رفت و آمد داشــته باشــند.
امــا فاصله 45کیلومتری فــرودگاه کنارک از
منطقــه آزاد و خارج از محدوده منطقه آزاد
بــودن ،این مزیــت را از منطقــه آزاد چابهار
گرفتــه بود .به این معنــا که بازرگان خارجی
که قصد ســفر به منطقه آزاد چابهار را دارد
بهطور مســتقیم وارد منطقه آزاد نمیشــود
و در نتیجــه بــرای ســفر به منطقــه آزاد باید
روادیــد گرفتــه و وارد خــاک ایــران شــود.
در نتیجــه بــرای یــک ســرمایهگذار خارجی
تفــاوت چندانی ندارد که به پایتخت کشــور
وارد شــود یا منطقــه آزاد؛ باید همــان روال
معمول دریافت روادید را طی کند.
پیشــتر از تصویــب توســعه محــدوده،
جانمایــی برای ســاخت فــرودگاه جدید در
داخــل محــدوده منطقه آزاد چابهار میســر
نبــود؛ امــا با توســعه محدوده منطقــه آزاد،
همــان مــکان جانمایــی شــده در داخــل
محــدوده منطقــه آزاد قــرار گرفــت .لــذا
ســازمان منطقــه آزاد چابهــار هزینههــای
ســاخت یــک فــرودگاه جدیــد را تقبــل کرد
تــا طرحــی بــزرگ و در قــواره ملــی ضمــن
شکوفایی مزیتهای ذاتی منطقه آزاد ،هم
بســتر جهــش تولید ،توســعه پایــدار و رونق
اشــتغال را در چابهار فراهم کند و هم برای
آیندگان به یادگار بماند.
ëëپیوند آینده چابهار با شهر فرودگاهی
هنــد بــا 1.4میلیــارد جمعیــت و یکــی از
پنــج اقتصــاد بــزرگ جهــان در یــک ســوی
پــل ایســتاده و فدراســیون روســیه بــا همــه
توانمندیهــا و ظرفیتهــای اقتصــادی و
سیاســی در آن ســوی پــل؛ ایــن دو قــدرت
بــزرگ اقتصــادی و بــازار مصــرف جهانــی
توافق کردهاند مراودات خود را از یک مسیر
جدیــد انجام دهند؛ پلی جدیــد در چهارراه
جهانــی تجارت بهنام چابهار .یعنی چابهار
نه به واسطه دیپلماسی و مذاکره در سطوح
باال که بهدلیل موقعیت اســتراتژیک خاص
خــود میتوانــد مهمتریــن کریــدور تجــاری
جنــوب به شــمال جهــان نــام گیــرد ،دقیقاً
شبیه به کانال سوئز.
ایــن فرصت طالیــی تنهــا در صورتی به
فعلیت میرســد که چابهار زیرساختهای
حملونقلــیاش تکمیــل شــود .تکمیــل

رهبر معظم انقالب با توجه به
اهمیتاستراتژیکچابهار
فرموده اند « :چابهار یکی از نقاط
ارتباطی مهم بین شرق و غرب
و شمال و جنوب است » .این
جمله ذات استراتژیک چابهار را
توصیف می کند؛ نقطهای خاص
در نقشه تجارت و ترانزیت جهان
که هر چه زیرساختهایش
ارتباطی و حملو نقلیاش بیشتر
توسعه پیدا کند ،رونق و اشتغال و
آبادانی را نه فقط برای چابهار به
ارمغان آورده که ثمرات توسعه
را به کل کشور تسری می دهد.
تأسیسشهرفرودگاهیچابهار
در پاسخ به این نقشهراه روشن
عملیاتیشد

شــهر فرودگاهــی چابهار همان زیرســاخت
مــورد نیــاز کریــدور جنوب به شــمال اســت
که عــاوه بر مهیــا کردن امکان تردد ســهل
تجار کشــورهای جنوب و شــمال به چابهار،
میتوانــد امــکان حمل و ترانزیــت کاال را در
ابعاد گسترده فراهم کند.
ëëمکران چگونه جایگزین سوئز میشود؟
ســواحل مکران و چابهــار از نقاط مهم
و اســتراتژیک کشــور اســت که بــرای حمل
کاال در کریــدور شــمال ـ جنــوب ویژگــی
مقرونبهصرفــه بــودن را داراســت و بــه
همیــن علــت راهانــدازی آن مــورد توجــه
روســیه و شــخص رئیسجمهــوری ایــن
کشــور قرارگرفتــه اســت .روســیه بهدنبــال
آن اســت کــه مســیر آســتاراخان ـ انزلــی ـ
چابهــار ـ بمبئی را جایگزین مســیر بمبئی
ـ کانــال ســوئز ـ هامبــورگ ـ ســنپترزبورگ
کند که هدف آن تســهیل ارتبــاط بین هند
با کشــورهای ایران ،روسیه ،قفقاز و آسیای
میانــه اســت .این کریــدور بهلحــاظ زمانی
در حــدود  ۲۰روز با مســیر فعلــی اختالف
دارد و نزدیکتر اســت کــه موجب کاهش
فاحشــی در زمان و هزینههای حملونقل
میشــود .در صــورت عملیاتــی شــدن این
طــرح عالوه بر نقــش درآمدزایی ترانزیت
این کریدور ،اهمیت ویژه سیاسی هم برای
کشور در پی دارد.

بــه توصیههــای اکیــد رهبر معظــم انقالب
برای توســعه مکران اظهــار کرد :بیش از 17
ســال اســت که رهبــر معظم انقــاب توجه
ویــژهای بــه ســواحل مکــران بهعنــوان یک
«گنج پنهــان» داشــتهاند .در این راســتا نیز
مأموریتهــای منطقــه آزاد چابهــار بــرای
این منظور کامالً توســعهای است.طی چند
ســال اخیــر گزارشهــای مربوط به توســعه
مکران به ســمع و نظر رهبر معظم انقالب
میرسد و کار کردن در این زمینه یک توفیق
و افتخار است چون توجه ویژه ایشان را دارد
و همواره ســالی چند بار بر این مسأله تأکید
دارند و از توسعه مکران نام میبرند.
کــردی بــا تأکید بــر اینکه چابهــار نقطه
اشــتراک همــه جریانهای سیاســی اســت،
افــزود :چابهــار متعلــق بــه یــک دولــت
خاص بــا تفکر خاص نیســت .تفکر چابهار
تفکری است که رهبر معظم انقالب به آن
پرداختهانــد و بــه آن توجه نشــان دادهاند.
همــه مــا مکلــف هســتیم اینجــا اشــتراک
داشــته باشــیم .لــذا فــارغ از همــه خــط و
خطــوط سیاســی و جریانهــای مختلــف،
معتقــدم اینجا جریان ،جریان نظام اســت
و همــه مکلفیــم بهعنوان ســرباز نظــام در
پیشــبرد ایــن اهداف بــزرگ وظیفــه خود را
انجام دهیم.
در چشــمانداز آینــده ،چابهــار بنــدری

ایرالینها از امروز به فرودگاه چابهار -کنارک بازمیگردند

چابهار  -محمد شکوهی فر
مدیر فــرودگاه چابهار-کنارک از بازگشــت دو
ایرالیــن بــه فــرودگاه چابهــار  -کنــارک و آغاز
پذیرش مسافر از روز پنجشنبه  27شهریور ماه
با مقصد و مبدأ چابهار خبر داد .مجتبی شهری
توگو با «ایران» گفت :از امروز پنجشنبه
در گف 
دو ایرالین ایران ایر و معراج اقدام به پذیرش
مســافر به چابهــار کردهاند .شــهری افــزود :با
توجه به خرابی و پوســیدگی خطوط بارگیری و
تخلیه ســوخت فرودگاه فعالً هواپیماهایی به
فرودگاه کنــارک اقدام به پــرواز میکنند که در
برگشــت احتیاج به ســوختگیری در فرودگاه
کنارک نداشته باشند و در این راستا دو شرکت
ایــران ایر و معراج اقدام به راهاندازی پرواز در
این مسیر کردهاند.
مدیــر فــرودگاه چابهار-کنــارک تصریح
کــرد :همچنیــن هواپیمایــی زاگــرس نیــز
پروازهــای خود را در مســیر تهــران  -کنارک
 چابهــار از یکــم مهرمــاه برقــرار میکنــدکــه تــا آن زمــان مشــکل خطــوط ســوخت
فرودگاه هم ان شاء اهلل حل خواهد شد و در
زمینه ســوختگیری هواپیماهــا در فرودگاه
چابهار-کنارک انجام میشود.
تعطیلی موقت فرودگاه چابهار-کنارک

با توجه به اینکه توسعه محدوده
منطقه آزاد چابهار طی سال 98
از سوی مجلس شورای اسالمی
به تصویب رسید و محدوده
جانمایی شده برای فرودگاه
چابهار در محدوده منطقه آزاد
قرار داشت ،سازمان منطقه آزاد
چابهار ساخت فرودگاه جدید
را به عنوان یک پروژه ملی و
ماندگار برای توسعه سواحل
مکران در دستور کار قرار داد و
پرونده توسعه فرودگاه مکران
بسته شد

بهدلیــل بازســازی خطوط انتقال ســوخت،
مشــکالت زیــادی را در ارتبــاط و رفــت و
آمــد مســافران و فعــاالن اقتصــادی به این
بنــدر اســتراتژیک بهوجــود آورد و اعتراض
مسئوالن اســتان از جمله استاندار سیستان
و بلوچســتان را برانگیخــت .بهدنبــال ایــن
مشــکالت ،تــورج دهقانــی زنگنــه ،معــاون
وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان
هواپیمایی کشــوری هــم دو روز پیش از این

عبدالرحیم کــردی ،مدیرعامــل منطقه
آزاد چابهــار در این رابطه میگوید :روســیه
با جنوب شــرق آســیا و هند مناســبات قوی
تجاری دارد و بهدنبال آن اســت که مسیری
بهغیــر از کانــال ســوئز را انتخــاب تــا مســیر
شــمال به جنوب را فعــال کند .این موضوع
یک دهه پیش مطرح شــد ،اما از ســه ســال
قبل در دســتور کار دولت روسیه قرار گرفت
و در کمیســیون مشــترک ایران و روســیه که
دو ســال قبــل در ایــران برگــزار شــد ،بهطور
رســمی فعالســازی کریدور میان روســیه و
هند اعالم شد.
کردی تبدیلشدن چابهار بهعنوان هاب
منطقــه را مســتلزم داشــتن ویژگیهایــی
دانســته و میافزایــد :چابهــار بهلحــاظ
ظرفیت ،نقطه استراتژیک و مهمی در دنیا
محسوب میشود و اگر اقدامی تاکنون برای
تبدیلشــدن آن بــه هــاب صــورت نگرفتــه
بهدلیــل فراهم نبودن زیرســاختهای الزم
ازجمله ابزارهای حملونقل است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد با اشاره

فرودگاه بازدید کرد.
زنگنــه در جریــان ایــن بازدید گفــت :در
هفتــه  ۳۰پرواز بــه فــرودگاه چابهار-کنارک
انجــام میشــود و مســافرانی کــه بهدلیــل
مشــکالت چند روز پیش فرودگاه با مشــکل
مواجــه شــده بودنــد میتواننــد مبالــغ خود
را بازپــس بگیرنــد .شــرکتهای هواپیمایی
موظف هســتند مبالــغ را پس دهند یا بلیت
دیگری برای این مسافران صادر کنند.

خواهــد شــد کــه  20میلیــون محصــوالت
پتروشــیمی تولیــد خواهــد کــرد و 10میلیون
تــن فــوالد در چابهــار تولیــد خواهــد شــد.
در نهایــت بنــدری خواهــد بود کــه ظرفیت
 80میلیــون تــن تخلیــه و بارگیــری را دارد.
ایــن اعداد و ارقــام میگوید کــه در یک افق
10ســاله ،چابهــار یک بندر بســیار پرترافیک
و صنعتــی میشــود کــه تنهــا ورود و خروج
فوالد و پتروشیمی آن بالغ بر  40میلیون تن
خواهــد بود .در افق ســال  2025کشــورهای
آســیای میانــه ،مبــادالت ایــن کشــورها بــا
آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا معادل
 170میلیــارد دالر پیشبینــی شــده اســت.
تردیدی نیســت که بــا توســعه ظرفیتها و
زیرساختهای مورد نیاز ،بالغ بر  90درصد
این حجم باالی مبادالت باید از طریق بندر
چابهــار محقق شــود؛ چراکــه نزدیکترین،
ارزانتریــن و ســهلالوصولترین مســیر
دسترســی کشورهای آسیای میانه به جنوب
آســیا و شــمال آفریقــا ،کریــدور جنــوب بــه
شمال و از طریق بندر چابهار است.

