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 مشخصات اليحه

 اولـ سال نهم دوره

:شماره ثبت
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: چاپ شماره

201 

:تاريخ چاپ

2/7/1391 

:ترانام دف

 مطالعات اقتصادي

 مطالعات زيربنايي

 طالعات سياسيم

 مشخصات گزارش

:شماره مسلسل

1-22012616 

:تاريخ انتشار

30/7/1391 

نام خدابه

:اظهارنظر كارشناسي درباره

و شهيد كالنتري به محدوده«  اليحه الحاق بنادر شهيد بهشتي

» صنعتي چابهارـ منطقه آزاد تجاري

 موضوع اليحه.1

و شهرسازي در جلسه مورخ وزيران به تصويب هيئت 8/5/1391اين اليحه كه بنا به پيشنهاد وزارت راه

و به مجلس ارائه شده  ميرسيده يك ماده واحده به ارائه حكم مختصر ذيل .پردازد است در قالب

و شهيد كالنتريـ ماده واحده« شرح نقشه پيوست به محدوده منطقهبه) بنادر چابهار(بنادر شهيد بهشتي

ـ صنعتي چابهار الحاق مي .»گردند آزاد تجاري

 بررسي كليات اليحه.2

و اعزام هيئتي برگزاري جلسات كارشناسي با كليه ذينفع و مطالعه ميداني انجام شده و ذيربطان ان

:كارشناسي به منطقه چابهار گوياي آن است كه

با تجاريتعامالت(هاي باالي اقتصادي مانند منطقه آزاد چابهار عليرغم برخورداري از ظرفيتـ

و و كشورهاي حاشيه خليج فارس ت...) پاكستان، هند، عمان ترين از ابتدايي،رانزيتو امكان توسعه گسترده

يك منطقه آزاد استاندارد محروم است زيرساخت .هاي

و نيروي كار از طريق درياهاي آزادـ و مسافر منطقه آزاد چابهار فاقد بندر است؛ ورود هرگونه كاال

م) چابهار بندر(به منطقه، ابتدائاً بايد تشريفات ورود به سرزمين اصلي  و بعد از آن به نطقه آزاد را طي كند

.وارد شود

و مسافر از طريق راهـ هاي هوايي، منطقه آزاد چابهار فاقد فرودگاه مستقل است؛ هرگونه ورود كاال

ـ متعلق به ارتش(ابتدائاً بايد تشريفات ورود به سرزمين اصلي  به) فرودگاه كنارك و بعد از آن را طي كند

.منطقه آزاد وارد شود

فاصله تا اولين شهرهاي بزرگ بسيار زياد. آهن جهت انتقال كاالست راه منطقه آزاد چابهار فاقدـ

و راه .هاي ارتباطي جهت ترانزيت نامناسب است بوده

هاي ذيربط شامل دبيرخانه مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد با توجه به مراتب فوق تمامي دستگاه

و دريانوردي كشور، اداره كل بنادر  سچابهار، سازمان بنادر بندر(بلوچستانو يستانو دريانوردي

باو ساير دستگاه) چابهار و شهيد بهشتي به منطقه آزاد كليت هاي متولي الحاق دو بندر شهيد كالنتري

.چابهار موافق هستند

از ستاد، كرداي كه در بررسي كليات موضوع بايد به آن توجه تنها نكته لزوم استعالم اين الحاق

و جلسات كارشناسي بررسيهر چند. استحمشترك نيروهاي مسل حاكي از عدم وجود،هاي ميداني

حال متولي اصلي درخصوص استعالم اين موضوع ستاد مشترك با اين،ي براي اين الحاق استمانع

.نيروهاي مسلح است
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 بررسي جزئيات اليحه.3

و با الحاقدر بررسي جزئيات اليحه الزم است به اين نكته توجه شود كه اين دو بندر، كليه اختيارات مربوط به مالكيت

و دريانوردي به سازمان منطقه آزاد منتقل مي از سازمان بنادر .شود مديريت بنادر مذكور

و سازمان منطقه آزاد بر اين نكته تأكيد دارند كه امور بندري شامل مواردي كامالً و فني مسئوالن سازمان بنادر تخصصي

و خرمشهر كه بندر به و آبادان و به همين دليل حتي در مواردي مانند بندر انزلي صورت قانوني به سازمان منطقه آزاد است

و به و دريانوردي باقي مانده است واگذار شده است، در عمل و مالكيت بندر در اختيار سازمان بنادر .صورت عرفي، مديريت

دو الحاق اختالف چند به ظاهر در اينهر و سازمان بنادر وجود دارد ولي در عمل هر بر نظرهايي بين سازمان مناطق آنها

:اين سه اصل تأكيد دارند

و منطقه اثرـ و پيشرفت بندر و تسري احكام قانوني منطقه به بنادر مذكور بر روند توسعه الحاق دو بندر به منطقه آزاد

.متقابل مثبت دارد

بـ بهامور مربوط و الزم است منظور حفظ روند رو به رشد بندر، به ادامه وضع موجوده بندر، اموري تخصصي است

.دشوتأكيد 

و عملكرد بندر به نحوي تعيين گردد كه در راستاي سياست الزم است برنامهـ .هاي كلي منطقه آزاد باشد ها

م توجه به موارد فوق هرگونه اختالفبا : تواند با ارائه احكامي درخصوصينظر در جزئيات اين الحاق

و برنامه.5ها، هزينه.4درآمدها،.3مالكيت،.2مديريت،.1 .نظارت رفع گردد.6ها

 پيشنهاد.4

وـ ماده واحده«ـ ـ شرح نقشه پيوست به محدوده منطقه آزاد تجاريبه) بنادر چابهار(شهيد كالنتري بنادر شهيد بهشتي

.گردندميصنعتي چابهار الحاق

و حكم آن توسط مديرعامل بنادرمديرـ»1«تبصره و دريانوردي كشور پيشنهاد چابهار توسط مديرعامل سازمان بنادر

آندرآمدهاي بندري وصول. شود سازمان منطقه آزاد چابهار صادر مي و كشتيرانيو هزينه كردن توسط سازمان بنادر

.گيرد صورت مي

در راستاي توسعه بندر كماكان در اختيار مالكيت كليهـ»2«تبصره از دريا و استحصال شده و اراضي موجود مستحدثات

و دريانوردي است .»سازمان بنادر

و بندر شهيد كالنتريدونمايي هوايي از بندر چابهار شامل.1 شكل و نزديك بندر كوچك(اسكله ) تر در تصوير تر

و دور بندر بزرگ(و بندر شهيد بهشتي و شهر چابهار در ميانه دو اسكله) تر در تصويرتر
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 هاي بندر شهيد بهشتي نمايي هوايي از اسكله.2 شكل

 هاي بندر شهيد كالنتري نمايي از اسكله.3 شكل

و پيكره نقشه پهنه.4شكل  بندي منطقه آزاد چابهار بندي

 مطابق طرح جامع منطقه آزاد
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