بازار سرمایه
بازارچه آبی «پسابندر» دشتیاری فرصت طالیی اقتصاد
جنوب شرق ایران
بازارچه مرزی «پسابندر» شهرستان دشتیاری بهعنوان تنها بازارچه
آبی سیستان و بلوچستان یک فرصت طالیی برای اقتصاد کشور است
که نیازمند سرمایهگذاری و توسعه پایدار است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،جنوب شــرق ایران منطقهای طالیی از
نظر ظرفیتها و پتانســیلهای اقتصادی و صنعتی است و یکی از
مزیتهای آن وجود دریا بهعنوان یک جایگاه مبادالتی و ســکوی
پرتابی به آیندهای درخشــان و مثالزدنی به شــمار میرود که در
توسعه و گسترش کشور تأثیر به سزایی دارد.
ســواحل مکران و بندر چابهار بهعنوان تنها بندر اقیانوســی ایران
در جنوب سیســتان و بلوچســتان به دلیل موقعیت استراتژیک و
حیرتانگیز خود ،کشورهای همسایه ،خاورمیانه و آسیایی را که در
عرصه اقتصاد جهانی قدم گذاشتند را وادار کرده است تا با استفاده از
فرصت معافیت این منطقه از تحریم آمریکا ،گامهایشان را محکمتر
و تندتر برای سرمایهگذاری بردارند.
چین ،هند ،عمان و افغانستان ازجمله کشورهایی هستند که برای
توســعه اقتصادی و تجاری خود در عرصه جهانی ،بنــدر چابهار را
بهعنوان نردبان ترقی خود انتخاب کردهانــد و راه موفقیت خود را
سرمایهگذاری و مبادله در این منطقه از ایران میدانند.
ایجاد بازارچههای مرزی آبی در کنار معافیت از تحریمهای غرب یک
فرصت بینظیر برای حل مشکالت و محرومیتزدایی جنوب شرق
کشور بهویژه استان سیستان و بلوچستان است و با ایجاد کارآفرینی
و توسعه صنعت زمینه اشتغالزایی مردم و منطقه فراهم خواهد شد
که به دنبال آن دیگر شاهد صحنههایی همچون سوختن یک ماشین
حامل ســوخت قاچاق و کشته شــدن افرادی بیگناه براثر بیکاری
نیستیم.بازارچه مرزی «پسابندر» چند ســالی است که با توجه به
نگاه ویژه دولت به موقعیت بندر چابهار در راستای اتصال کشورهای
همسایه و آســیای میانه به تجارت جهانی و مبادالت محصوالت و
تولیدات داخلی ایران ،بهعنوان یک مرکــز مهم مرزی -اقتصادی،
احداث و راهاندازی شده است.
این بازارچه که در همسایگی کشور پاکســتان قرار دارد میتواند با
ایجاد اشتغال برای مردم منطقه ،زمینه امنیت و مقابله با گروههای
تروریستی را نیز که مخل آرامش و آسایش شــدهاند را فراهم کند
زیرا قطعاً تأمین امنیت فرصت سرمایهگذاری و مبادالت کشورهای
منطقه را افزایش میدهد.سروش کیانی قلعه سرد؛ کارشناس امور
اقتصادی با اشــاره به اهمیت بازارچه مرزی «پسابندر» شهرستان
دشتیاری اظهار داشت :این بازارچه مرزی-آبی در کنار منطقه آزاد
چابهار و باوجود طرح معافیت از تحریمها ،راه نوین تجارت جهانی را
مهیا کرده است و میتواند زمینه خوبی برای انجام مبادالت اقتصادی
بین ایران و کشورهای دنیا باشــد.وی افزود :در شرایطی که کشور
نیازمند گسترش تولید داخلی و صادرات آن به بازارهای جهانی است،
وجود یک بازارچــه مرزی در کنار منطقه آزاد بــا ظرفیت واردات و
صادرات بهوسیله حملونقل دریایی و ریلی ،میتواند راهحل مناسبی
برای خروج از بحرانهای مختلف نظیر رکود اقتصادی و تورم باشد.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد :بازارچه مرزی «پســابندر»
دشــتیاری به دلیل موقعیت اســتراتژیک ســواحل مکران و بندر
اقیانوسی چابهار نســبت به ســایر بازارچهها از اهمیت اقتصادی و
تجاری بیشتری برخوردار است.
وی ادامه داد :باوجوداینکه بازارچه «پســابندر» زیرساخت مهمی
برای مبادالت ایران محسوب میشود اما توسعه آن نیازمند تکمیل و
افزایش امکانات منطقه نظیر راه ،شبکه آبرسانی ،خدمات اقامتی و
بهداشت و درمان است تا رنج محرومیت مردم در کنار ایجاد اشتغال
رفع شــود.کیانی تأکید کرد :تکمیل برنامههای ســرمایهگذاری و
صادرات کاال برای دستیابی به یک اقتصاد موفق در بازار جهانی زمانی
از طریق بازارچه مرزی_آبی «پسابندر» دشتیاری محقق میشود ،که
تمام امکانات و زیرساختهای الزم بازارچه و منطقه تأمین و تجهیز
شده و دیگر دغدغهای بهجز تجارت و مبادالت کاال با کشورها در افق
چشمانداز آن نباشد.
کیانی گفت :این بازارچه برای مراودات تجاری و تردد از کشورهای
آسیایی همچون چین ،هند ،پاکســتان و عمان به کشورهای CIS
و اروپایی نیازمند تعامل همهجانبه با منطقــه آزاد چابهار به دلیل
موقعیت طالیی آن در حملونقل دریایی ،ریلی و مبادالتی است تا
زمینه توسعه تردد میان شرق و غرب را فراهم کند.
وی تصریح کرد :با توجه به وجود ظرفیت عظیم و خدادادی شیالت
در جنوب سیستان و بلوچستان و اهمیت آبزیپروری ،این بازارچه
میتواند تحولی عظیم در تولید و صادرات محصوالت مختلف آبزی و
صنایع شیالتی نیز ایجاد کند و گام بزرگی در توسعه سواحل مکران
و گسترش اقتصادی ایران داشته باشد.
فرماندار شهرستان دشتیاری  ،اظهار داشت :بازارچه دریایی مشترک
مرز ایران و پاکســتان یک مرز آبی بین بندر «گواتر» در روســتای
«پسابندر» ایران و «جیونی» در کشور پاکستان است.
عادل عفتی افزود :بازارچه «پسابندر» شهرستان دشتیاری بهعنوان
تنها بازارچه مرزی آبی در سیستان و بلوچستان از سال  ۱۳۹۵و با
تصویب بازارچه مرزی ریمدان ،تعطیل شد و سپس در شهریورماه ۹۹
مجددا ً با تصویب هیئتوزیران فعالیت این بازارچه مرزی به رسمیت
شناخته شد و مجوز آن صادر شد.فرماندار شهرستان دشتیاری ادامه
داد :این بازارچه در زمینی به مســاحت  ۱۴هکتار واقع در روستای
«پسابندر» شهرستان دشتیاری احداث میشود که تاکنون ساختمان
نگهبانی ،سرایداری و دیوارکشــی آن انجامشده است.وی گفت :با
تصویب این بازارچه و با توجه به اندک زیرساختهای موجود میتوان
بعد از تأمین زیرساختهای اولیه نظیر فیبر نوری ،شبکه اینترنت و
تلفن کار صادرات و واردات را انجام داد اما برای اینکه بتواند بهصورت
رسمی شروع به فعالیت کند باید واحدهای ذیربط ازجمله گمرک،
قرنطینه و سایر موارد هرچه زودتر در محل مستقر شوند.وی تصریح
کرد :با توجه به اینکه بازارچه «پسابندر» یک بازارچه دریایی است،
باید بین مرز خشکی و دریا توســط اسکله راه ارتباطی ایجاد شود تا
کاال و مبادالت مرزی از دریا به اســکله و از اسکله به خشکی منتقل
شود.عفتی گفت :ظرفیت و ساخت اسکله هم به همان نسبت در حال
افزایش و گسترش است تا همزمان با صید و صیادی و جایگاه سوخت
برای لنج کشها بتواند لنجها و کشتیهایی که کار واردات و صادرات
کاال را انجام میدهند ظرفیت جابهجایی و پهلوگیری را داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه تأسیســات و اقدامات در خشــکی بهراحتی
قابلراهاندازی است ،بیان کرد :استقرار و راهاندازی تأسیساتی که در
دریا باید واقع شود زمانبر است و آخرین اقدامات در بازارچه مرزی
«پســابندر» با همکاری مدیر بازارچههای مرزی استان سیستان و
بلوچستان در حال انجام اســت تا مبادالت مرزی بین تجار ایرانی و
پاکستانی در قالب بازارچه مرزی ایجاد شود/.مهر
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اعالم نحوه واگذاری بنادر کوچک و چگونگی فعالیت بخش خصوصی

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بنادر کوچک به صورت اپراتوری و بدون سرمایه گذاری در قالب اجاره واگذار می شوند ،اظهار داشت:
طرحهای سرمایهگذاران در بنادر کوچک بررسی و در صورت تایید ،قرارداد منعقد می شود .به گزارش اقتصادسرآمد ،روانبخش بهزادیان با اشاره به فعالسازی
بنادر کوچک ،اظهار داشت :مقرر شده که بنادر کوچک به صورت اپراتوری و بدون ســرمایهگذاری و در قالب اجاره؛ واگذار شوند و در صورتی که سرمایهگذارانی
جهت فعالیت در این بنادر ابراز تمایل کردند؛ طرح آنها بررسی و در صورت تایید با آنها قرارداد منعقد شود.وی با بیان اینکه واگذاری بنادر کوچک مستلزم حضور
نیروهای حاکمیتی از قبیل یگان حفاظت است ،خاطرنشان کرد :در زمینه واگذاری بنادر کوچک به صورت اپراتوری ،مقدمات کار از جمله تهیه قرارداد واگذاری
ها انجام و به بنادر ابالغ شده است.

گوناگون

نیم قرن تجربه برای خودکفایی« ،اقتصادسرآمد» گزارش می دهد

کشتیهایاقیانوسپیما،برگبرند هایزوایکو

گروه اقتصاددریا -تا قبل از ســال ۱۳۹۰
بدبینی و نبود حمایت داخلی به مجموعه
ایزوایکو درخصوص مــدت زمان تحویل
دهی پروژهها وجودداشت اما اکنون با تالشهایی که
نیروهای توانمند و متخصص ایرانی این مجموعه دریک
دهه اخیر از خود نشان دادهاند؛ موفق شده این وضع را
بهبود ببخشد ومجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل
ایران را به صنعتی فعال و بین المللی تبدیل کند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،مجتمع کشــتی سازی و
فراساحل ایران (ایزوایکو) در ســال  ۱۳۵۲به منظور
جذب بخش بزرگی از بازار تعمیرات و ســاخت انواع
شناورها و همچنین طراحی و تعمیر بارج و سکوهای
نفتی و گازی در غرب هرمزگان شکل گرفت که اکنون
توانســته به همت متخصصان داخلی از پس ساخت
کشتیهای اقیانوس پیما و غول پیکر برآید.
توانمندی ســاخت و تعمیرات انواع کشتی ،تعمیرات
انواع بارج ،جکت و سکوهای نفتی سالهاست که در
ایزوایکو بومی سازی شده و این بیمهرها باعث نشد تا
از رونق این صنعت کاسته شود؛ بلکه با شروع تحریمها
و اکنون نیز بیماری منحــوس کرونا این زمینه فراهم
شــده که راهی جز حمایت از صنعت داخل و اعتماد
به این مجموعه نیســت.این مجتمع اقتصادی معتبر
و شــناخته شــده که تقریبا نیم قرن از آن میگذرد؛
درسال جهش تولید حرکتهای خوبی را برای نمایش
توانمندی خود ارایه کرده و با اتکا به توانایی مهندسان،
کارگــران و پیمانــکاران ایرانی این نویــد را داده که
میتواند درسایه شرایط سخت تحریمها به خودباوری
رسید.جکت وسکوهای نفتی یکی از نیازهای مبرم در
صنعت تولید پاالیش سرچاهی در آبهای خلیج فارس
بوده که با ساخت آن در داخل ضمن اشتغال مستقیم
و غیرمستقیم نیروی کار ،از خروج میلیاردها دالر نیز
جلوگیری میکند.باتوجه به وجود خطوط کشتیرانی
دراین منطقه و ارتباط با  ۸۰بندر دنیــا ،زمینه برای

جذب سفارش کار از کشــورهای دور و نزدیک وجود
دارد لذا توسعه صنعتی کشتی ســازی درهرمزگان
براحتی میتواند ارزآوری فراوانی به همراه داشته باشد.
هرچند مجتمع کشتی سازی خلیج فارس برای ساخت
نخستین شناورهای اقیانوس پیما وغول پیکر؛ باالی
 ۹۰درصد خرید تجهیزات آن را از کشورهای خارجی
خریداری میکرد اما در ساخت پروژههای بعدی تالش
کرده با برنامه ریزیهای سازنده به سوی تامین داخل
حرکت کند و اکنون در این زمینه به خودکفایی رسیده
اســت.درحال حاضر صفر تا صد ســاخت و طراحی
سکوهای نفتی و گازی ،تجهیزات مهندسی ،محاسبات
دقیق طراحی ،بارگیری و نصب و راه اندازی در مجتمع
ایزوایکو انجام میشود.رضایتمندی مشتریان داخلی
و خارجی یکــی از اولویتهای مهم مجتمع کشــتی
سازی و صنایع فراساحل ایران است که تاکنون باجلب
اعتماد بازارهای داخلی و خارجی توانسته تعمیراتی
که در سالهای گذشته در خارج از کشور انجام میشد

را با قدرت وتخصص هرچه بیشتر انجام دهد.مجتمع
کشتی سازی و فراساحل ایران با برنامه ریزیها مدون
و اقدامهای چشمگیر خود ،تاکنون پیشتاز در صنعت
دریایی کشوربوده اســت و میتواند تکیه گاهی برای
صنایع داخلی باشد.مجتمع کشــتی سازی و صنایع
فراساحل ایران که در  ۳۷کیلومتری غرب بندرعباس
واقع شــده ،اکنون با دســتان توانمند کارشناسان و
متخصصان ایرانی و حمایت داخلی قادر به ســاخت
ســکوهای نفتی با آخرین تکنولوژیهــای روز دنیا
شده است.در یک دهه اخیر ایزوایکو توانسته با دست
رد به بیگانــگان وحمایت داخلــی  ۳۴جکت ،پایه و
ســکوی نفتی را به همت متخصصانداخلی بسازد
واعتماد بازارهای داخلی وخارجی را به ســمت خود
جلب کند.ساخت کشــتیهای غول پیکر و اقیانوس
پیما از جملــه صنایع بزرگ و مادر در هر کشــوری
بویژه در استانهای ساحلی و متصل بهآبهای بین
المللی به شمار میرود که میتواند تاثیر مستقیم و
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مثتبی بر اقتصاد کشور بگذارد.مجتمع کشتی سازی
و فراســاحل ایران (ایزوایکو) به عنوان زیرمجموعه
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران (ایدرو) و
بزرگترین مجتمع صنایع دریایی کشور امروز توانسته
نماد باور و توان ایرانی را در منطقه خلیج فارس تداعی
کند.این صنعــت درطول چهار دهه اخیر (از ســال
 ۱۳۵۲تاکنون) ،افت و خیزهای فراوانی به خود دیده
است اما توانسته بواسطه داشتننیروهای متخصص و
توانمند موفقیتهای زیادی را برای کشورمان کسب
کند و درســایه تحریم و کرونا میرود تا به صنعتی
پیشــرودر صنایع دریایی ایران تبدیل شود.مجتمع
کشتی سازی و فراساحل ایران با وسعت هزار و ۱۰۰
هکتار یکی از قدیمیترین صنایع در بخش ســاخت
و تعمیر انواعکشــتی ،بارج و سکوهای نفتی و گازی
در منطقه خلیج فارس بوده که انجــام این پروژهها
در داخل کشور عالوه بر ایجاد شغل بهمیزان زیادی
صرفهجویی ارزی نیز به دنبال داشــته است.استان
هرمزگان بواسطه داشتن سواحل ،جزایر و واقع شدن
در آبراههای بین المللی تنگــه هرمز ،خلیح فارس و
دریای عمان وهمچنین تبادل کاال با سایر کشورها
و بدلیل ظرفیت های فــراوان در بخش حمل ونقل
دریایی از جمله تجاری ،صیادی و پوششاستانهای
دریایی همجوار و کشــورهای حــوزه خلیج فارس،
باالترین سهم در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناورها
در منطقهخاورمیانه به خود اختصاص داده است.هم
اکنون بیش از پنج هزار و  ۲۰۰نفر در مجتمع کشتی
سازی و صنایع فراســاحل ایران که درقالب منطقه
ویژه اقتصادی کشتیسازی خلیج فارس و با همکاری
 ۶شرکت زیرمجموعه به صورت هلدینگ مرکزی اداره
میشود ،به کار مشــغول هستند و تمامفعالیتهای
این مجموعه در منطقه غــرب بندرعباس عالوه بر
اشتغالزایی ،نقش قابل توجهی در صرفه جویی ارزی
و نیز کسبدرآمد برای کشور دارد.

ارگانهای دریایی
بارگیری روزانه ۱۵هزار تن کاالی
صادراتیدربندرشهیدبهشتیچابهار

افزایش ۲۷درصدی تخلیه
و بارگیری در بندر خرمشهر

بومی سازی 75درصدي تجهيزات
مجتمعهاي پرورش ماهي در دريا

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
گفت :در بندر شــهید بهشــتی چابهار روزانه ۱۵
هزار تــن کاالی صادراتی بارگیریمی شــود که
این عدد رکــورد جدید در عملیات بندری اســت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،بهروز آقایی ،بیان کرد :بندر چابهار به عنوان
یکی از بنادر مهم و اســتراتژیک کشور از تجهیزات مناسب و
مدرنی برای تخلیه و بارگیری انواع کاال برخوردار اســت ،به
گونه ایکه به واســطه این قابلیت بارگیری روزانه کاالهای
صادراتی در ایــن بندر به  ۱۵هزار تن ارتقا پیدا کرده اســت
که رکوردی جدیدمحسوب می شــود.وی با بیان این که به
واسطه اقدام های توسعه ای انجام شده ،بندر چابهار دیگر یک
بندر سنتی نیست ،ادامه داد:عدم محدودیت در پهلوگیری
کشتی و پذیرش کاال و ارائه تخفیفات قابل توجه در انبارداری
کاالهای معدنی و ســاختمانی از جملهقابلیت های ویژه این
بندر اقیانوسی اســت .آقایی با اشــاره به طرح توسعه بندر
شهید بهشــتی چابهار که فاز نخست آن عملیاتی شدهاست
و در فاز دوم اجرایی قرار دارد ،تصریح کرد :با توجه به توسعه
زیرســاختی و تجهیزاتی صورت گرفته ،بندر چابهار ظرفیت
بسیار مناسبی جهت صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی
به بازارهــای هدف نیــز دارد .مدیر کل بنــادر و دریانوردی
سیستان وبلوچستان اضافه کرد :ظرفیتهای موجود در بندر
چابهار و تخفیفات ارائه شده به کاالهای صادراتی موجب رشد
قابل مالحظه ۵برابری صادرات از ابتدای امسال تاکنون از این
بندر استراتژیک شده است.بهروز آقایی مدتی قبل ،در گفت و
گو با عصرهامون با اشاره به پروژه استراتژیک طرح توسعه بندر
شهید بهشــتی چابهار که فاز نخست آن عملیاتی شده است
و در فاز دوم اجرایی قرار دارد ،گفت :در راســتای اجرای این
پروژه ،الیروبی  15میلیون  800هزار متر مکعب از رسوبات
کف بستر حوضچه ،کانال و پای اسکه ها ،به منظور ایجاد عمق
مناسب برای پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما در این بندر
در دستور کار قرار گرفت.مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان
و بلوچستان گفت :با گام استوار بنادر و دریانوردی در توسعه
زیرساخت ها ،بندر چابهار در حال تبدیل شدن به عمیق ترین
بندر ایران است.

مدیرکل بنــدر و دریانوردی خرمشــهر ازافزایش ۲۷
درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بندر خرمشــهر
خبر داد وگفت :بیش از ۲۵۷میلیون دالر کاال از مسیر
دریایی بندر خرمشهر در  ۸ماه گذشته صادر شده است.به گزارش
اقتصادسرآمد ،نوراله اسعدیدرباره عملکرد بندر خرمشهر درهشت
ماهه سال جاری ،تصریح کرد :طی مدت یاد شده ،بیش از  ۲میلیون
و  ۲۵هزار و  ۴۶۱تنکاال در بندر خرمشهر بارگیری شده است که
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  ۲۹درصدی را
نشــان می دهد.ویتصریح کرد :در دوره زمانی هشت ماه امسال
 ۳۲۵فروند شناور غیر کانتینری باالی هزار تن و  ۴۳۹فروند شناور
باالی هزار تندر بندر خرمشهر تردد داشــته اند که این میزان در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته از افزایش  ۲۲و  ۱۸درصدی
برخورداراست.مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در خصوص
افزایش حجم عملیات تخلیه و بارگیری در بندر خرمشــهر ،اظهار
داشت:طی این مدت دو میلیون و  ۱۲۰هزار و  ۱۳۳تن کاال در بندر
خرمشهر تخلیه و بارگیری شده است که این میزان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش  ۲۷درصدی را نشان می دهد.گفتنی
است بندرخرمشهر؛ با برخورداری از  ۲۰پست اسکله ۲۳۰،هکتار
وسعت و با استفاده از پتانسیل منطقه تجاری صنعتی آزاد اروند و
بهره مندی از مزایا و معافیت های منحصر به فرد در منطقه،آمادگی
الزم برای ارائه تســهیالت به ســرمایه گذاران و خطوط مختلف
کشتیرانی را داراســت.این بندر با  ۲۰پست اسکله در شمال غربی
خلیج فارس حاال شاهد  ۶۵درصد رشد صادرات در زمینه کاالهای
غیرنفتی است.از تمام ظرفیت های بندر خرمشهر استفاده شده و
صادرات غیرنفتی را جایگزین واردات کردیم .در شرایطی که کرونا
بسیاری از فعالیت های تجاری و اقتصادی را مختل کرده ،ترانزیت
کاال و تردد شناورها در بندر آزاد تجاری خرمشهر ،افزایش قابل توجه
صادرات را به ارمغان آورده است.بندر خرمشهر با توجه به تحریمها
و شیوع ویروس کرونا با راه اندازی خط کانتینری یخچالی و افزایش
صادرات کاالهای کانتینری توانسته اســت تحریمها را با تکیه بر
تمام ظرفیتها و زیر ساختهای مناسب این بندر کم اثرتر کند و
این نشان از آغاز یک حرکت جهش دار برای رونق اقتصادی ایران
است ،طوری که این بندر تنها در سه ماه نخست سال  ۹۹بیش از ۸۰
میلیون دالر برای کشور ارزآوری را رقم زده است.
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در دريا بوميسازي شده استخبرگزاری آریا-رئیس
سازمان شــیالت ایران گفت :با اســتفاده از دانش
شــرکتهای دانش بنیان و کارخانجات داخلــی ،بیش از 75
درصد از تجهیزات مجتمعهای پرورش ماهی در دریا در داخل
بومیسازی و تولید میشــود.به گزارش اقتصادسرآمد ،نبی اهلل
خون میرزایی گفــت :مجموع تولیدات شــیالتی ،بیش از یک
میلیون و  280هزار تن است و مصرف سرانه هم در این  4دهه از
یک کیلوگرم به بیش از  13کیلوگرم رسیده است ،همچنین تراز
تجاری بخش شیالتی همواره مثبت بوده و حدود  400تا 500
میلیون دالر ارزش صادراتی این محصوالت است.وی در رابطه
با تاثیر مشــکالت اقتصادی و پاندمی کووید  19بر فعالیتهای
شیالتی خاطرنشان کرد :مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمها
و پاندمی کووید  19بر فعالیتهای شیالتی ،مصرف و صادرات
تاثیرگذار بوده و اثرات آن هم ادامه دارد.خون میرزایی در رابطه
با نحوه ارتقای مصرف سرانه آبزیان گفت :فعالیتهای ترویجی
مختلفی باید در بخش شیالت انجام شود که یکی از آنها فرهنگ
ســازی مصرف از دوران کودکی تا بزرگســالی است.وی افزود:
دسترسی آسان به فرآوردههای شیالتی در افزایش میزان مصرف
این محصوالت موثر اســت که در این رابطه بازارچهها ،بازارها،
مراکز سنتی عرضه ،فروشــگاهها و رستورانها در سراسر کشور
درحال توسعه و گسترش است.وی با اشــاره به اینکه تولیدات
شــیالتی متناســب با طبقات مختلف اجتماعی است ،عنوان
کرد :ارزانترین نوع آبزیان ،ماهیان گرمابی هستند که از جمله با
کیفیتترین پروتئینهای حیوانی محسوب میشوند ،همچنین
ماهیان پرورشی یا صیادی هم قیمت باالتری در سبد محصوالت
شیالتی قرار دارند.خون میرزایی افزود :نمونه ارزانقیمت دیگر
آبزیان ،ماهی تیالپیا اســت که سال گذشــته بیش از  500تن
در کشــور تولید شــده و این تولید در حال توسعه است.معاون
وزیر جهاد کشــاورزی در رابطه با تولید تیالپیا در کشور گفت:
در توافق اولیه با ســازمان محیط زیست 4 ،استان سمنان ،یزد،
خراســان جنوبی و تهران برای پرورش این ماهی در نظر گرفته
و مقرر شد ،از ظرفیتهای تکثیر و پرورش در استان کرمان هم
استفاده کنیم.

نجات جان سه صیاد پس از تالش  ۹ساعته
در آبهای جنوب
معــاون دریایــی ادارهکل بنــادر و دریانوردی
هرمزگان گفت :پس از  ۹ســاعت پایش دریایی
توسط مرکز جستجو و نجات دریایی و ارگانهای
منطقه ،یک فروند قایق صیادی مفقود شــده در
 ۴۵مایلی جنوب کیش؛ پیدا شد که خوشبختانه
همه سرنشــینان آن در ســامت کامل بودند.
به گــزارش اقتصادسرآمد،اســماعیل مکیزاده
در خصوص جزئیات عملیات جســتجو و نجات
دریایی سه صیاد مفقود شده در گستره آبی غرب
استان هرمزگان ،اظهار داشت :طی تماس از سوی
مسئولین شــیالت بندر کنگ ،گزارشی مبنی بر
مفقود شدن یک فروند قایق صیادی با سرنشینان
به مرکز جســتجو نجات دریایی اعالم شــد.وی
افزود :پس از وصول این گزارش ،بالفاصله مرکز
جستجو و نجات دریایی هرمزگان وارد عمل شد
و با توجه به عدم وجود یک موقعیت مشــخص از
مفقودشدگان ،شناور ناجی  ،۱۹تیمهای متعدد
همیار ناجــی و ارگانهای منطقــه به محلهای
احتمالی اعزام شــدند  .معاون دریایی اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان بــا بیان اینکه پس
از تالش ۹ساعته توســط همه تیمهای اعزامی؛
قایق صیادی مفقودی خوشــبختانه شناســایی
شد ،تصریح کرد :این قایق که به دلیل نقص فنی
در موتور و جریان آب به مایلها دورتر از صیدگاه
رانده شده بود ،در جنوب جزیره کیش پیدا شد
که خوشبختانه تمام سرنشــینان آن در سالمت
کامل بودند.
پیگیری مرگ نهنگها در دستور کار
منطقه آزاد کیش
با پیدا شدن دومین الشــه مربوط به یک نهنگ
دیگر به فاصله کمتر از دو هفته در آبهای ساحلی
کیش ،عکسالعمل مسئوالنجزیره را برانگیخت.
به گزارش اقتصادســرآمد ،روز سهشنبه یازدهم
آذر با پیدا شدن دومین الشه مربوط به یک نهنگ
دیگر بهفاصله کمتر از دو هفته در آبهای ساحل
مارینای کیش با عکسالعمل مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش مواجه شــده است که باارسال
نامهای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،
خواستار اعزام گروهی از متخصصان آن مجموعه
جهت بررســی این واقعهغمانگیز شــد.در نامه
غالمحســین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد کیش که خطاب به عیسی کالنتری ،رئیس
سازمان حفاظتمحیط زیســت و عضو شورای
عالی مناطق آزاد نوشته شده ،آمده است :طی دو
هفته گذشته ،الشه دو نهنگ در سواحل جزیره
کیشرویت شــد ،که پدیدار شدن الشه دومین
نهنگ در ســواحل جزیره کیش در فاصله کمتر
از پانزده روز ،موجب نگرانی فعاالن وعالقمندان
محیط زیست شــده اســت.مظفری با تاکید بر
اهمیت بررســی جوانب مختلف وقوع این پدیده
کم ســابقه در جزیره کیش تاکیدکرده است :با
عنایت به نامعلوم بــودن علت مرگ دو نهنگ در
فاصله زمانی کم و همچنین نگرانی دوســتداران
محیط زیستخواهشمند اســت نسبت به اعزام
گروهــی از کارشناســان و متخصصــان جهت
بررســی علل این پدیده در اسرع وقت اقدام الزم
صورتگیرد.
مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو در راه
اندازی بخش  ICUبیمارستان شهدای شوط
در دیدار اعضای مجمع خیرین سالمت شهرستان
شــوط با مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ماکو،
محمدرضا عبدالرحیمی از مشــارکت ســازمان
منطقــه آزاد ماکــو در راه انــدازی بخش ICU
بیمارستان شهدای شهرستان شــوط خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،نشست مجمع خیران
سالمت شهرستان شوط با حضور مدیران سازمان
منطقــه آزاد و اعضای مجمع خیران ســامت
شهرستان در سالن کنفرانس ســازمان منطقه
آزاد ماکو برگزار شــد.در این جلســه گزارشی از
اقدامات مجمع خیران و کمک های خیران عرصه
ســامت جهت تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی
شهرستان شوط ارائه شد که بر این اساس تاکنون
خیران شهرستان شوط بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال
تجهیزات پزشــکی ســرمایه ای و لوازم مصرفی
جهت تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی خریداری
و اهدا کرده اند.از جملــه اقدامات صورت گرفته
توسط خیران عرصه ســامت شهرستان شوط
می توان به خرید دســتگاه سونوگرافی ،دستگاه
رادیولوژی دیجیتال و ســه دســتگاه ونتیالتور
اشــاره نمود.مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد
ماکو نیز در این جلســه گفت :در عرصه سالمت،
ســازمان منطقه آزاد ماکو از محل صرفه جویی
در هزینه هــای جاری ســازمان اقدامات مهمی
در در راستای تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و
ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی منطقه اتخاذ
کرده است.

