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صادرکنندگان خواهان حمایت 
دولت از فروش ارز برگشتی

ظرفیت هایـی جدیـدی که در دولت سـیزدهم چه در 
حـوزه دریـا و بندری صـورت می گیرد، تحـوالت بزرگی 
ایجـاد خواهد کـرد. با توجه به دسـتاوردهای برنامه های 
مدیریت یکپارچه مناطق سـاحلی کشـور کـه برای اکثر 
سـواحل ایـران تهیه شـده یـا در دسـت تهیه می باشـد. 
هرگونـه برنامـه توسـعه ایـن مناطـق ضـروری اسـت با 
رعایـت اصـول مدیریـت یکپارچه مناطق سـاحلی انجام 
شـود. رعایت این اصول سبب اسـتفاده متعادل و متوازن 
از منابـع تجدیدپذیـر و تجدیدناپذیر سـاحلی می گردد؛ 
بـه نحـوی کـه منافـع همـه ذینفعـان در بهـره بـرداری 
خردمندانـه از دریـا و سـاحل در نظـر گرفتـه مـی شـود. 
توسـعه دریامحـور و اقتصـاد دریا که اخیـراً بیش از پیش 
مـورد توجه قرار گرفتـه در ادبیات جهانی عموماً با عنوان 
اقتصـاد آبـی یـاد مـی شـود، اسـتفاده پایـدار از ظرفیت 
منابـع و گسـتره هـای آبـی اعـم از اقیانوسـها، دریاهـا، 
دریاچـه ها و جزایر برای رشـد اقتصـادی، بهبود وضعیت 
معیشـت و ایجـاد اشـتغال و درنهایـت افزایـش تولیـد 
ناخالـص داخلـی تعریـف مـی گـردد. بنابرایـن، حـوزه 
اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیالت و گردشگری 
دریایی اسـت و مسـتلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط 
بـا آب و دریـا و ازجملـه حملونقـل دریایی، گردشـگری 
دریایـی، انرژیهـای تجدیدپذیـر، آبزیپـروری و شـیالت، 
بیوتکنولـوژی دریایی، زیسـت هواشناسـی و معدنکاری 

دریایی است.
نـگاه مردمـی دولت به طرح هایی که می تواند توسـعه 
اقتصاد محلی، اقتصاد شـهرهای سـاحلی و حتی اقتصاد 
برخی از اسـتان هایی که پسـکرانه اسـتان های سـاحلی 
هسـتند را فراهـم کنـد، نیـز در دسـت اجرا اسـت و برای 
بنـادر کوچـک تـا دهـه فجـر امسـال خبرهایـی خوبـی 
خواهیم داشـت. سـازمان بنـادر و دریانـوردی در اجرای 
سیاسـت های دولت و توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده 
از ظرفیت هـای مناسـب در حـوزه دریایی بـرای تجارت 
خارجـی و ارتباطـات اقتصـادی با کشـورهای همسـایه 
اقـدام کـرده اسـت و در ابعـاد بین المللـی نیز، ایـن کار با 

جدیت در دستور کار قرار داده است. 
در حـوزه بنادر مسـافری نیز پروژه هایی شـروع شـده 
و ۹ اسـکله  جدید در بنادر مسـافری ایجاد خواهد شـد و 
سـازمان بنـادر ایـن آمادگـی را دارد کـه بـا تاییـد رئیس 
سـازمان اداری و استخدامی کشـور، نیروهای متخصص 
بومـی در صنعـت حمـل و نقـل دریایـی کشـور جذب و 
بکارگیـری کنـد. در حـال حاضر بسـیاری از کشـورهای 
جهـان سـهم عمدهـای از تولیـد ناخالص ملی خـود را از 
دریـا تأمیـن میکننـد. در این میان ویتنام و سـپس چین 

بـا بیـش از 50 درصـد، در صـدر قـرار دارنـد. ایـران نیـز 
حـدود 10 درصـد از تولیـد ناخالـص ملی خـود را از دریا 
تأمیـن میکنـد که بـا توجـه به پتانسـیلهای موجـود در 
کشـور، رقـم پایینـی تلقـی می گـردد. ایران حـدود یک 
درصـد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتسـاب منابع نفتی 
و گازی و حـدود 2/5 درصـد را بـا احتسـاب ایـن منابع به 
خـود اختصاص داده اسـت. این در حالی اسـت که از نظر 
پتانسـیل موجـود در اختیـار کشـور، ایـران از بیـن 184 
کشـور در رتبـه چهلـم قـرار دارد، در صورتـی کـه از نظر 
کسـب درآمـد وضعیـت مطلوبـی نداشـته و بیشـترین 
فعالیتهـای اقتصادی در عرصه سـواحل کشـور متمرکز 

در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است. 
نتایـج آمارهـا نشـان می دهد کـه بـه ازای ایجاد یک 
شـغل در بخـش اقتصـاد دریا، چهار شـغل جدیـد ایجاد 
میگردد که در مقایسـه با سـایر بخشها بسیار قابل توجه 
اسـت. در ایـن زمینـه، نمونـه هـای موفقـی بـه چشـم 
میخـورد. بـه عنوان نمونه، بـا ایجاد بندر شـهید رجایی، 
جمعیـت بندرعبـاس و به طور کلی اسـتان هرمزگان دو 
برابـر شـد و پـس از آن بـا اضافـه شـدن صنایع مـادر در 
ناحیـه بندرعبـاس مانند صنایع پتروشـیمی، آلومینیم، 
کشتیسـازی، فوالـد و سـیمان هرمـزگان جمعیـت این 
ناحیـه بیـش از پنـج برابـر شـده اسـت. در ایـن میـان، 
اسـتفاده از ظرفیـت کنشـگری مناطـق آزاد و ویـژه، در 
تحقـق الگوهای اقتصاد دریامحور بسـیار کلیدی اسـت. 
در ایـن خصـوص میتـوان بـه تجربـه موفـق کیـش در 
جذب گردشـگر دریایی اشـاره کـرد. در نمونهـای دیگر 
میتـوان به مصوبـه مجلس در بهمن مـاه 13۹8 و الحاق 
اراضـی شـهر چابهـار، شـهر جدیـد تیـس و بالـغ بر 80 
روسـتا و افزایـش محـدوده 14 هـزار هکتـاری به حدود 
۹2 هـزار هکتـاری اشـاره کـرد که این مصوبه همراسـتا 
بـا نقش کلیـدی بندر و شـهر چابهار در مقیـاس یکی از 
چهـار شـهر لجسـتیک کشـور براسـاس سـند آمایـش 
لجسـتیک کشـور و مبدأ کریدور توسـعه شـرق کشـور 
بوده اسـت.  شهر جدید تیس شـهری از توابع شهرستان 
کنارک در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان است. تیس از 
شـهرهای جدید کشـور است که در سـال 13۹۷ ثبت و 
در سـال 13۹8 بـه صورت رسـمی آغاز بـه کار کرد. این 
شـهر در فاصلـه بیـن شهرسـتان کنـارک و شهرسـتان 
چابهار در زمینی حدود 4000 هکتار احداث شـد. شـهر 
جدیـد تیس اولین شـهر جدید سـاحلی کشـور و اولین 
شـهر از نسـل نویـن شـهرهای جدید کشـور محسـوب 
می شـود. کارکـرد اصلی شـهر مبتنـی بر گردشـگری و 

مسکونی است.
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اگر چه در قدیم هرکس  برای دفاع  
شخصی  خود  وسیله ای  و ابزاری  مربوط  
به زمان  بر حسب  بودجه شخصی  داشت 
و افراد روی اصول سنتی  خود را اداره می 
نمودند  و نیازهای  جامعه کوچک  بر 
آورده  می شد  در قدیم  نیازها ی انسان  
محدود  بود  و از  حد و  مبارزه  با عوامل  
سرکش  طبیعت  مانند  باد و باران  سیل  
و  یا رفع  خطرها  از قبیل  حمله جانوران  
درنده  و گاه دیگر  اشخاص  همنوع  تجاوز 
نمی کرد  نقش گرو ه های  اجتماعی  
چندان ملزم  نبود و روابط  اجتماعی  
افراد  با این  گروه ها  پیچیده  گی  و 
دشواریهای های  امروز  را نداشت عالیق  
مردم در گذشته  نسبت  به یکدیگر  به 
شدت  امروز نبود و جوامع ایلی  و قبیله 
ای  اداره  می گردید  مردم  یک ایل  یا 
قبیله  نسبت به قبیله  دیگر  کمتر  
احساس  همبستگی می نمودند  جنگ 
و خونریزی  و کشت  وکشتار  در قبیله  
دیگر  یک سر گرمی ساده تلقی می شد 
و یا اساسا به آن  کاری نداشتند  با این  
حال اگر  به قولشان  قبایل  مشکل 
مشترکی  داشتند  با هم  در بین بردن  
آن مشکل  اتفاق  نظر می نمودند  همان 
طوری  که کفار  قریش  از پیمان  مردم 
مدینه با پیغمبر  اسالم  صلی  اهلل علیه  و 
آله  با خبر  گشتند  که  جنابش را در 
مدینه  مانند  تن و جان  خویش  حفظ و 
بر خویشتن   آنچه  حراست  کنند و 
نپسندند  از  بهر او  پسند ه ندارند چون 
این معاهده  مضبوط  شد این  پیمان بر 
کین  وکید  کفار قریش  بیافزود  کار به 
شوری کشیده شد چهل نفر  از  دانایان 
مجرب  قبایل  برگزیده در دارالغدوه 
جمع شدند شیطان به صورت  پیری از  
قبیله نجد داخل ایشان شد و بعد از  
تبادل افکار  بر آن جناب  تازندو خونش  
بریزند  تا خون آن حضرت  در میان  قبایل 
پهن  و پراکنده شود و عشیریه پیغمبر  
را قوت  مفارقت  با جمیع  قبایل  نباشد  
الجرم  کار بر  دیت  افتاد پس جمله بسیج 
شدند  و دل بر این نهادند  و به اعدا این 
مهم پرداختند  پس  آن اشخاص  بسیج 
شده این کار در  شب اول  ماه ربیع  االول 
آمدند  آن حضرت  خانه  اطراف   در 
وکمین نهادند  .حق تعالی  آن حضرت 
را از این توطئه کفار  با نزول  آیه شریفه 
َوإِْذ یَْمُکُر بَِک الَِّذیَن َکَفُروا ) آیه 30 سوره 
انفال (  آگاه ساخت  و مامور  گردانید  تا 
آن حضرت  امیرالمومنین  )ع(  را به جای  
خود  بخواند  و از مکه هجرت  و به مدینه 
بروند  .حضرت  پیغمبر  )ص(  از این 
توطئه امیر المومنین )ع( را آگاه فرمود  
تا بنا به فرموده  حق تعالی   که در جای 
من  بخوابی  تا آنکه  ندانند  که من رفته 
ام . توچه می گویی ؟  امیر المومنین )ع( 
اول بسیجی  در اسالم در برابر لشکر 
بسیج شده کفار  عرض نمود  : یانبی  اهلل 
آیا تو به سالمت خواهی ماند  از خوابیدن  
من در جای تو  ؟  فرمود  : بلی  حضرت 
امیر المومنین  )ع(  اول بسیجی   نجات 
دهنده  جان پیغمبر  )ص( خندا ن شد  
و سجده شکر  به جای آورد  و این اول 
سجده  شکر  این بسیجی  جان بر کف 
بود   که در این امت واقع شد  . پس سر از  
سجده  بر داشت  عرض نمود  بر و به 
سالمت به هر  سویی  که خدا تو را مامور 
نموده است  جانم فدای تو باد وهر چه 
بخواهی مرا امر فرما که به جان قبول  می 
کنم  و در هر باب  از حق تعالی  توفیق 
می طلبم .و حضرت  امام خمینی )ره ( 
در اتحاد و اتفاق  وهمدلی و همرنگی  و 
هماهنگی  انقالبیون اسالمی در پنجم 
بسیج  تشکیل  فرمان   1358 آذر  
تسخیر النه  پی   در  را  مستضعفین 
جاسوسی  آمریکا توسط  دانشجویان 
پیرو خطشان   صادر نمودند  تا بسیجیان  
با پیروی  از حضرتش به اول بسیجی   در 
اسالم حضرت امیرالمومنین )ع(  اقتدا 
نمایند  . هفته بسیج  مستعضفین  بر 
همگان امت اسالم  به ویژه خانواده های 
بزرگ  بر شهدای  جنگ  تحمیلی  و 

مدافعان حرم گرامی  باد . 

  اول بسیجی  جان 
بر کف  امت در اسالم  

 حضرت  
 علی بن  ابیطالب

 امیر المومنین)ع(  بود  

برق ایران در راه اروپا
از گذشـته ترکیه یکی از مقاصد صادراتی برق ایران و قرار 
بـود کـه ایـران از ایـن طریق بـه بـازار اروپا نیز متصل شـود؛ 
هرچنـد در سـال هـای اخیر ایـن موضوع با وقفه مواجه شـد 
اما اکنون مسـیر رسـیدن برق ایـران از طریق ترکیـه به اروپا 

هموار شده است.
به گزارش ایسـنا،  به تازگی مسـووالن از آغاز تبادل ۶00 
مـگاوات بـرق بـا ترکیه خبـر داده اند؛ موضوعی کـه می تواند 
بـه آرزوی دیرینـه ایران برای تبدیل شـدن بـه هاب منطقه و 

رسیدن برق ایران به اروپا رنگ واقعیت ببخشد.
مصطفی رجبی مشـهدی - سـخنگوی صنعت بـرق، روز 

چهارشـنبه در نشسـتی خبـری در خصـوص جزییـات این 
موضـوع به ایسـنا گفـت: اکنون سـنکرون انجام شـده، ۶00 
مـگاوات را بـه طـور آزمایشـی وارد تبـادل کردیـم و در حال 
حاضر معادل 3.5 روز برق را از ترکیه دریافت و 3.5 روز صادر 
می کنیـم. ایـن کار با آخریـن فناوری روز دنیـا به صورت یک 
پسـت بـک تـو بـک انجـام می شـود و بـا ایـن تکنولـوژی از 

اختالالت فرکانسی جلوکیری می شود.
بـه گفتـه وی صـادرات ۶00 مگاوات در ایـن مرحله انجام 
شـده و امیدواریـم بتوانیم تبادالت را گسـترده تر کنیم. یکی 

ازمسیرها اروپا است....

نفرت پراکنی در توییتر کمتر از گذشته 
صفحه 5حذف می شود

اختصاصی هدف و اقتصاد
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هدفواقتصادبررسیمیکند:

گفت      و گوی روز

از  در حال حاضر مسکن یکی 
اصلی ترین نیازهای مردم است که در 
این بازار قیمت  ها روز به  روز در حال 
صعود هستند و با افت تقاضا مواجه 

هستیم.
متأسفانه در حال حاضر بسیاری از 
افراد و خانوارها در جامعه ما به  جهت 
این  که از نظر مالی توان کافی برای 
خرید مسکن ندارند، مجبور هستند 
اجاره  نشینی را ادامه دهند، البته در 
شرایط کنونی اجاره  نشینی نیز جای 
و  داده  به حاشیه  نشینی  را  خود 
نظر  از  زیادی  بسیار  مشکالت 
برای  اجتماعی  حتی  و  اقتصادی 

جامعه ایجاد کرده  است.
در وضعیت کنونی مسکن که یکی 
از نیازهای اساسی و مورد نیاز مردم و 
ضروری آن  هاست، اما متأسفانه به  
جهت عدم توان مالی مردم و کاهش 
قدرت خریدشان و عدم تناسب و 
درآمدها و دستمزدهای شان دور از 
دسترس شده است؛ به  گونه  ای که 
می  توان اذعان  داشت مسکن تبدیل 
به آرزویی شده که افراد فقط آن را در 
رؤیاها و خواب  های شان می  بینند.      

بیت  اهلل  خصوص  همین  در 
ستاریان، کارشناس حوزه مسکن 
طی گفت و گویی با خبرنگار هدف و 
اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر از 
ابتدای سال تا کنون با رشد چندین 
برابری قیمت مواجه شدیم که یکی از 
دالیل آن را می  توان کاهش تولید 
مسکن و کمبود عرضه آن در بازار 
عنوان کرد. همان  طور که در آمارها 
مطرح شد در سال جاری با افت تولید 
مسکن مواجه شدیم که همین امر در 

بروز گرانی  ها و تشدید رکود این بازار 
تاثیرگذار بود. متأسفانه باید چنین 
عنوان کنیم هر چه در یک بازار قیمت 
 ها افزایش یابد و جهش  ها یکباره و 
بدون منطق باشند و متناسب با آن 
قدرت خرید مردم افزایش نیابد و 
جیب مردم بزرگ  تر نشود، طبیعتاً آن 

بازار با رکود مواجه می  شود.
وی افزود: هر زمان که رکود سنگینی 
در بازار ایجاد شود، به  منزله کاهش 
تقاضاست. قاعدتاً هر نیازی که متناسب 
با جیب مردم و قدرت خرید آن  ها نباشد، 
افراد مجبور هستند از آن صرف  نظر 
کنند. از جمله مهم  ترین این نیازها و 
ضروری  ترین آن  ها به  ویژه در شرایط 
فعلی مسکن است که متأسفانه با توجه 
به مشکالت بسیار زیادی که در حوزه 
اقتصادی ایجاد شده  است از نظر مالی 
خانوارها قادر به تامین مسکن مناسب 
نیستند و خرید مسکن متأسفانه چنان 
سخت شده که افراد به  جای خرید 
مسکن سر از بازار اجاره درآورده  اند و 
مجبور به اجاره  نشینی هستند؛ آن  هم 
در شرایطی که اجاره  ها نیز افزایش  یافته 

است.
این کارشناس حوزه مسکن عنوان 

کرد: طبیعتاً در حال حاضر به تناسب 
افزایش قیمت  ها در بازار خرید و فروش 
مسکن شاهد باال رفتن میزان ودیعه 
مسکن و همچنین پرداخت اجاره  بهای 
باالتر از سوی افراد برای اجاره منزل 
مسکونی مناسب هستیم. متأسفانه در 
شرایط کنونی تنها راهی که می  توان 
برای خروج از رکود در بازار مسکن به آن 
اشاره کرد، افزایش قدرت خرید مردم 
است. اگر مردم از نظر مالی به جایگاهی 
برسند که بتوانند اقدام به خرید مسکن 
کنند، طبیعتاً این بازار نیز از رکود خارج 

می  شود.   
ستاریان مطرح کرد: متأسفانه در 
حال  حاضر از یک  سو با رکود مواجه 
هستیم و از دیگر سو گرانی و افزایش 
قیمت  ها که چنین رکود تورمی را 
هیچ  گاه اقتصاد ایران در بازار مسکن 
به خود ندیده و متأسفانه روزهای 
بسیار بی  سابقه و در عین  حال تلخی 
را تجربه می  کنیم؛ چراکه تا زمانی  که 
بازار قیمت  های باال را شاهد باشد 
رکود را نیز باید تحمل کند و پذیرای 
رکود سنگین  تر از این نیز باشد؛ 
چراکه مردم قدرت خریدشان تعیین  

کننده همه  چیز است.   
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