اقتصاد دریایی
اخبار
ساالنه دو میلیارد متر مکعب آب از استان بوشهر به دریا
ریخته میشود

استاندار بوشــهر گفت :ســاالنه دو میلیارد متر مکعب آب از استان بوشهر در
بارندگی به دریا ریخته میشــود که باید برای مهار آن تالش شود.به گزارش
اقتصادســرآمد ،احمد محمدیزاده در آئین گرامیداشــت روز درختکاری در
اردوگاه دانشآموزی در روستای احمدی شهرســتان بوشهر اظهار داشت :در
عرصه درختکاری و جنگلکاری باید حرکت گســتردهای داشته باشیم.وی بر
لزوم برنامهریزی دو ساله در منابع طبیعی استان برای کشت هزاران هکتار جنگل
در استان تاکید کرد و ادامه داد :باید ساالنه بهجای  ۴۰هزار درخت حرا ۴۰۰ ،هزار
درخت کاشته شود و این ظرفیت موجود است.استاندار بوشهر از برنامهریزی
و تالش برای کشت گســترده درخت و ایجاد پارکهای بزرگ جنگلی در ۱۰
شهرستان استان خبر داد و خاطرنشان کرد :هر سال دو میلیارد متر مکعب آب از
استان بوشهر به دریا ریخته میشود و باید اقدام اساسی برای مهار آب داشته باشیم
تا هدر نرود.وی با اشاره به اینکه این آبها نباید بدون استفاده راهی دریا شوند
اضافه کرد :آبخیزداری و آبخوانداری میتواند کمک اساسی به این موضوع
کند و منابع زیرزمینی را تقویت میکند.محمدیزاده با اشاره به اینکه در دوران
انقالب اسالمی خدمات گستردهای به مردم ارائه شده است افزود :روزانه ۳۰۰
هزار متر مکعب آب در استان مصرف میشــود و  ۹۴درصد روستاهای استان
گازدار هستند و مردم مجبور نیستند درختان را بهخاطر سوخت قطع کنند و این از
برکات انقالب اسالمی است.وی خواستار اقدامات اساسی در زمینه حفظ منابع
طبیعی شد و تاکید کرد :در شهرستان بوشهر روزانه  ۳۵هزار متر مکعب فاضالب
تولید میشود و در گناوه روزانه هشت هزار متر مکعب و در دیلم روزانه بیش
از پنج هزار متر مکعب آب فاضالب تولید میشود.اســتاندار بوشهر خواستار
استفاده مفید از فاضالب شهری در بوشهر شــد و افزود :این فاضالب چنانچه
رهاسازی نشود و به دریا ریخته نشود ،میتواند در درختکاری و فضای سبز از
آن استفاده کرد.

مسافران و گردشگران از بنادر و اسکله های تفریحی
مجاز تردد کنند

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت :مسافران و گردشگران
از بنادر و اسکله های تفریحی مجاز تردد کنند.به گزارش اقتصادسرآمد ،حسین
عباس نژاد در حاشــیه برگزاری مانور دریایی در آبهــای هرمزگان در جمع
خبرنگاران گفت :امســال با توجه به تمهیداتی که وجود دارد و شرایط بیماری
کرونا به نظر میرسد پیک مسافران و گردشگران را در بنادر کشور به خصوص
استان هرمزگان در تعطیالت پایان سال و نوروز  ۱۴۰۱داشته باشیم.وی با بیان
اینکه  ۹۰درصد جابجایی مســافران دریایی در استان هرمزگان انجام میشود،
عنوان کرد :با توجه به اینکه در دو سال گذشته امکان سفر وجود نداشته است
امسال شاهد استقبال بیشتر هموطنان برای ســفرهای نوروزی در بندرعباس،
جزایر و بنادر اســتان خواهیم بود .به همین لحاظ برنامه ریزی مناســبی برای
سفرهای ایمن و امن برای مسافران ایجاد کنیم.عباس نژاد خاطرنشان کرد :سعی
کرده ایم در مانور امداد و نجات دریایی که امروز در حال برگزاری است ،جستجو
ساحل به دریا ،امداد رسانی به شناورهای سانحه دیده و آتش گرفته را بالفاصله از
طریق شناورهای امدادی و بالگرد انجام دهیم.وی با اشاره به اهمیت گردشگری
دریایی در سواحل جنوبی کشور اظهارداشت :مناطقی باید به عنوان گردشگری
مجاز داشته باشیم و تسهیالتی از جمله اسکلههای شناور ،تجهیزات ایمنی توسط
سازمان در نظر گرفته شده است و قایقهای ایمنی هم کام ً
ال ایمن مشخص شده
است .گردشگران از این مناطق و بنادر تردد کنند.
ماهی «زبیده» کیلویی  ۴۰۰هزار تومان

کاهش  15درصدی قیمت ماهی قزلآال

مسئول آبزیان اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی ،گفت :بنا به رسم و رسوم
همواره در آخرین شب سال مردم ماهی مصرف میکنند که امیدواریم با توجه
به کاهش قیمت قزلآال امســال نیز میزان خرید آبزیان قابل توجه باشد و بازار
رونق بگیرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،فخرالدین احمدی  ،با اشاره به کاهش 15
درصدی قیمت ماهی قزلآال در هفت ه اخیر ،گفت :قیمت ماهی قزلآال در عمده
فروشی از کیلویی  67هزار تومان به کیلویی  62هزار تومان رسیده است.احمدی
در ادامه با اشــاره به انواع قیمت ماهی ،تصریح کرد :سالمون کیلویی  70هزار
تومان ،آزاد پرورشی کیلویی  27هزار تومان ،کپور کیلویی  45هزار تومان ،سفید
پرورشی  60هزار تومان است .باید بگویم که افزایش قیمت در ماهیان جنوب
بیشتر ملموس است و ماهی شیر کیلویی  170هزار تومان ،حلوا کیلویی  140هزار
تومان و ماهی زبیده کیلویی  400هزار تومان است؛ این ماهی جزو ماهیانی است
که به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود.این کارشناس حوزه آبزیان با
بیان اینکه مردم تمایلی برای مصرف آبزیان از خود نشان نمیدهند ،افزود :قیمت
آبزیان نسبت به دیگر پروتئینها باالتر است و با وجود کاهش قیمت قزلآال در
هفته اخیر میزان خرید قابل توجه نیست .در شب عید بنا به رسم و رسوم مردم
تمایل دارند که ماهی مصرف کنند و به قیمت آن چندان توجه ندارند و امیدواریم
که در هفته آخر سال بازار آبزیان مانند سالهای گذشته رونق بگیرد.وی هفته آخر
اسفند را به عنوان هفته خرید آبزیان از سوی مردم معرفی کرد و افزود :ماهیان
گرمآبی در مزارع ،پرورش داده میشوند و تولید آن روند ثابتی دارد اما ماهیان
دریایی شــرایط دیگری دارند و تامین آنها در بازار بستگی به شرایط دریا دارد
اگر جو دریا طوفانی باشد صید ماهی دریایی ،کاهش و قیمت آن باال میرود و
بالعکس اگر جو آرام باشــد ماهی صید و قیمتها آن متعادل میشود.این فعال
اقتصادی با تاکید قاچاق ماهی دریا جنوب به کشورهای حاشیه خلیج فارس،
گفت :در بازار تهران انواع ماهی جنوب موجود است اما همانگونه که اشاره شد
قیمت آنها باالست.مسئول آبزیان اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به
لزوم مصرف آبزیان تازه ،تصریح کرد :این ذهنیت در مردم ایجاد شده است که
ماهی کیلویی  30هزار تومان خاصیت ندارد اما باید بگویم که چنین نیســت و
مردم ماهی تازه ارزان را مصرف کنند و ماهی را از سفرههای خود را حذف نکنند.
ماهیان ارزان و تازه نیز پروتئین دارند و نیازهای بدن را تامین میکند.وی ادامه
داد :مسئوالن وزارت کشاورزی باید برای مصرف آبزیان در کشور فرهنگسازی
کنند و امیدواریم که همکاریها سازمان شیالت با فعاالن بازار افزایش پیدا کند
و از تجربه آنها بیشتر استفاده شود تا مصرف آبزیان در سفره مردم حذف نشود

پیگیری رفع موانع طبیعتگردی آشوراده بر اساس مجوز
کمیته ارزیابی زیستمحیطی

معاون محیط زیست دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری رفع
موانع طبیعتگردی زون تفرج متمرکز آشوراده بر اساس مجوز کمیته ارزیابی
زیست محیطی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،مجتبی ذوالجودی گفت :با
توجه به سابقه موضوع گردشگری آشــوراده ،سازمان حفاظت محیط زیست
جلســات تخصصی با حضور همــه ذی نفعان و ذیمدخالن بــه منظور رفع
موانع و مشــکالت درباره موضوع و اجرای دستور رئیس جمهوری بر اساس
مجوزهای قبلی تشکیل خواهد داد.وی در خصوص دستور رئیس جمهوری
در سفر به استان گلســتان مبنی بر ضرورت پیگیری و اجرای طرح گردشگری
جزیره آشوراده اظهارکرد :بنا بر مصوبه چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و
مدیریت تاالبهای کشور در  ۱۶فروردین ماه سال جاری که «در زمینه مسائل
و موارد مرتبط با تصویب و اختصاص  ۲۲هکتار از اراضی ملی آشوراده به طرح
طبیعت گردی (در قالب زون تفرج متمرکز) ،با عنایت به مســتندات موجود از
جمله ابالغیه دفتر معاون اول رئیس جمهور ،مصوبات سفرهای استانی دولت،
بازدید اعضای کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شورای اســامی ،صدور مجوز
ارزیابی اثرات زیســت محیطی طرح و منطبق بر مصوبه شورای عالی معماری
و شهرســازی ،طرح با تأکید بر رعایت کامل مفاد مندرج در گزارش ارزیابی و
پیوست زیست محیطی آن مورد تصویب قرار گرفت» موضوع در معاونت محیط
زیست طبیعی سازمان محیط زیســت در حال پیگیری است .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،ذوالجودی تاکید کرد :با توجه به
اهمیت جزیره آشوراده و خلیج گرگان و سابقه موضوعی طرح طبیعت گردی در
زونهای تفرجی جزیره منطبق با اصول فنی و زیست محیطی ،سازمان حفاظت
محیط زیســت ،جلســات تخصصی با حضور همه ذی نفعان و ذی مدخالن
را به منظور رفع موانع و مشــکالت و اجرای دســتور رئیس محترم جمهوری
برگزار میکند.
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حمایت دولت از صنعت کشتیرانی و بخش دریایی کشور به شرط همت مضاعف

سخنگوی دولت با بیان اینکه باید با توسعه ســرمایهگذاری ،زمینه را برای تقویت ناوگان ملی حملونقل دریایی فراهم کرد ،گفت :به مدیران صنعت کشتیرانی و بخش دریایی
کشور نوید میدهم اگر با تداوم روش جهادی کنونی و همت مضاعف حرکت کنند ،دولت از این بخشها حمایتی جدی میکند.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی بهادری جهرمی،
سخنگوی دولت ،در دیدار با مدیران گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به رکوردشکنی این گروه طی سال  ۱۴۰۰در حوزههای عملکردی و درآمدی ،به پیام پُرمهر
رهبر معظم انقالب در زمان صادرات سوخت به ونزوئال ذیل شدیدترین فشارهای تحریمی دشمن اشاره کرد و افزود :اگرچه صادرات محمولههای سوخت به کشور ونزوئال یک
اقدام غرورآفرین از سوی جمهوری اسالمی ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود ،اما در نظر دشمن ،این کار معنای دیگری یافت و مفهوم شکسته شدن سد تحریمهای نفتی
را مورد تاکید قرار داد .سخنگوی دولت بیان کرد :برای مدیران صنعت کشتیرانی و بخش دریایی کشور به ویژه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران این نوید را دارم که اگر با
تداوم روش جهادی کنونی و همت مضاعف ،حرکت کنند ،دولت حمایتی جدی از این بخشها به عمل خواهد آورد.

تصمیمی که سال ها بر زمین ماند

الیروبیخلیجگرگاندرقیدفوریت

گروه اقتصاد دریا  -ســال ها متولی
خلیج گرگان ،سازمان حفاظت محیط
زیســت بود و کار الیروبی آن انجام
نشــده تا اینکه در راستای ســفر رییسی به استان
گلســتان و پیرو دســتور رییس جمهور الیروبی
کانالهای ورودی چوپوقلی ،خوزینی و آشوراده
به منظور احیای خلیج گرگان در دســتور کار قرار
گرفت .همین موضوع یکی از دستاوردهای حوزه
دریایی و بندری استان گلســتان بوده است .حاال
با توجه به مصوبه کارگــروه تاالبها ،این کار در
دســتور کار ســازمان بنادر قرار گرفت و باید به
سرعت انجام شود.
دستورات الزم برای انجام هماهنگی الیروبی
خلیج گرگان صادر شده است
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،در همین زاستا اله یار
اســعدی مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان
اظهارکرد :با توجه به ســفر اخیر ریاست جمهور
به استان گلستان و همچنین دستورات وزیر راه و
شهرسازی مبنی بر ضرورت احیا خلیج گرگان و
الیروبی کانالهای ورودی آب خلیج گرگان با قید
فوریت در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفت.
وی به مهر گفت :بــر همین اســاس مدیر عامل
ســازمان بنادر و دریانوردی یک روز پس از اتمام
سفر استانی دستورات الزم برای انجام هماهنگی
به منظور انجام مقدمات اجرای پروژه الیروبی را
صادر کرد.
وی بیان کــرد :در حال حاضر تیمی متشــکل از
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان
بنادر و دریانوردی ،نماینده قــرارگاه خاتم االنبیا،
استانداری گلســتان ،محیط زیست استان در حال
بازدید از منطقه بــوده تا با انجام بروزرســانی و
تکمیل اطالعات تمهیدات الزم برای اجرای پروژه
انجام شود.
دو روزپیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در
مورد شرایط آبراهههای خلیج گرگان گفت :رئیس
جمهور با حضور در منطقه خلیج گرگان و مشاهده
مشکالت آن منطقه ،قرار شد بر اساس دستور وی

و توافقاتی که صورت گرفت الیروبی کانالها به
زودی شروع شــود که میتواند در توسعه تاالب
گلستان تأثیر به سزایی داشته باشد.
وی همچنین درباره طرح توسعه ریلی اینچه برون
گفت :امروز از جنوب کشور تا اینچه برون و از این
طرف تا ترکمنستان و قفقاز و روسیه اتصال ریلی
برقرار است و برقی کردن مسیر برای سرعت بیشتر
هم در دست پیگیری است.
وزیر راه و شهرسازی درباره ممانعت از ورود آب
به داخل استان نیز گفت :مسئله ورود آب به خلیج
گرگان با توجه به ورودیهایی که وجود داشــت
امروز با مشکالتی مواجه است و قرار شد وزارت
نیرو و بخشهای دیگر پیگیری کنند.
انتقال الیروبی خلیج گرگان از محیط زیست به
سازمان بنادر
صفایی ،معاون وزیر راه و شهرســازی نیز در این
رابطه با بیان اینکه خلیج گرگان یکی از جاذبههای
توریستی مهم کشور به شمار میرود که با معضل
بسیاری مواجه شده اســت ،گفت :عمق آب این

خلیج بسیار کاهش یافته و در برخی نقاط به نیم تا
یک متر رسیده است.
وی افزود :مطالعات جامعی برای نجات جان خلیج
گرگان آغاز و انجام شده و مقوله الیروبی ،یکی از
اقدامات کوتاه مدت است.
صفایی با بیان اینکه ورودی دریای خزر از سمت
رود ولگا در غرب روســیه به علت سدهای ایجاد
شــده روی ورودی ولگا ،باعث کاهش تراز آب
دریای خزر شــده اســت ،ادامه داد :عالوه بر این
رودخانههایی که به خلیج گرگان آبریز داشته اند یا
خشک شده اند یا به شدت کاهش ورودی داشته
اند ،همچنین تبخیر آب دریا به دلیل گرم شدن کره
زمین سبب شــده تراز آب دریای خزر به شدت
پایین بیاید؛ طی  ۲۷ســال گذشته تا کنون ۱.۵ ،متر
تراز آب دریا کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد:
بر اساس دستور رئیس جمهور به دنبال این هستیم
فعالیت مربوط به الیروبی در اســرع وقت انجام
شود.

وی اعالم کرد :مباحث مربوط به هیدروگرافی را به
فوریت پیش خواهیم برد و با مصوبهای که دولت
خواهد داشت اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی
رسم ًا به صورت ناظر آغاز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود :یکی
از دیگر از موضوعاتی که در سفر به گلستان مدنظر
قرار گرفت ،مربوط به قایقهای مسافری بود؛ این
قایقها ،برای اینکه توریســتها و مردم را از بندر
ترکمن به جزیره آشــوراده ببرند با مشکل آبخور
مواجه هستند و موتورشان در برخورد با ِگل آسیب
میدید که تصمیم گرفتیم به منظور رفاه حال مردم
و گردشگرانی که قرار است در ایام عید از جزیره
بازدید کنند ،شرایط اسکله متحرک را فراهم کنیم و
طول دسترسی به آب را افزایش دهیم تا قایقها به
سهولت تردد داشته باشند.
معــاون وزیر راه در مــورد بازدیدهــای خود در
سفر به گلستان یادآور شد :از پروژه ساخت بندر
خصوصی خواجه نفس بازدید شد که در طول ۱۰
سال گذشته ،مشمول تأخیرات زیادی شده است
و در این سفر به بخش خصوصی تذکر داده شد تا
هرچه سریعتر کار را پیش ببرد.
صفایی با بیان اینکه باید از ظرفیتهای موجود در
راستای ساخت ســایر بنادر مدنظر استفاده کنیم،
گفت :ظرفیت بسیار خوبی در بنادر شمالی وجود
دارد و این اضافه ظرفیت باید با ترافیک کاال همراه
باشد و امیدواریم با بازاریابی و ارتباط خوب و نیز
فرصتهایی که از طریق روســیه ایجاد میشود،
شاهد بهبود وضعیت باشیم.
وی ادامه داد :با بخش خصوصی جلساتی مدنظر
قرار گرفته و تهدیدها و فرصتهای بسیاری پیش
روی ما مشخص اســت؛ تصمیم بر این است که
حمل و نقل دریایی و رونق تجاری در دریای خزر
با همکاری بخش خصوصی دنبال شود و سازمان
بنادر و دریانــوردی حمایتهای الزم را از بخش
خصوصی مدنظر قرار خواهد داد تا سطح ترافیک و
تردد کاال و تجارت با کشورهای حوزه دریای خزر
افزایش پیدا کند.

برگزیده ها

فرصتهای ترانزیتی ایران برای روسیه
محصوردرتحریمها

اختصاصپنجمیلیارد
و 500میلیون یورو برای توسعه
سواحل ُ
مکران و اروند

مشکالتترددکشتیهایایرانی
به بنادر قطر حل میشود

دبیر انجمن کشــتیراتی اظهار داشــت :وقتی واکنش
صحیحی از ســوی دولــت رخ نمی دهند بــه مفهوم
ســوءمدیریت و بیتدبیری اســت .مانند اتفاقی که در
تحریم کشــورهای حوزه خلیج فارس(قطر) رخ داد و ایران در آن
شرایط تمام فرصتها و امتیازات را به صورت یکجا به ترکیه واگذار
کرد یا در تخاصمی که بین ترکیه و روســیه اتفــاق افتاد ایران هیچ
اقدامی انجام نداد و از استفاده از تمام قابلیتهایی که داشتیم ،دریغ
کردیم.به گزارش اقتصادسرآمد ،مسعود پلمه درباره فرصتهایی که
مسیرهای ترانزیتی ایران میتواند برای روسیه در شرایط تحریمهای
اروپا و امریکا داشته باشــد ،اظهار داشت :اعتقاد دارم جنگ توسط
هر کشوری که شروع شود یک عمل قبیح است اما در عین حال این
جنگ از لحاظ اقتصادی ،فرصتهای بسیار خوبی را ایجاد کرده و
در صورتی که مدیریت و تدبیر صحیح برای استفاده از فرصتهای
ایجاد شده ،اجرایی شود نتایج خوبی را از لحاظ اقتصادی به ویژه در
حوزه ترانزیت و سایر خدمات لجستیکی برای ایران در پی خواهد
داشت .وی ادامه داد :طبیعی است که در مخاصمه به وجود آمده اروپا
و آمریکا و ســایر متحدان تحریمهای اقتصادی متعددی را متوجه
روسیه میکنند کما اینکه در حال حاضر مسیرهای هوایی خود را به
روی روسیه بستهاند و همزمان اروپا ورود تمام کشتیهای روسی
یا تحت پرچم روســیه را ممنوع اعالم کرده و به دنبال آن مناسبات
تجاری بین این کشورها قطع شدهاست .دبیر انجمن کشتیرانی ایران
افزود :وقتی دسترســیهای متداول و متعارف حمل کاال از روسیه
به اروپا و یا بالعکس مسدود شــود به این معنا نیست که پس از این
روســیه در تحریم صد درصدی قرار گرفته و هیچ گونه عملیات
حمل به /از روسیه انجام نمیشود .پلمه با بیان اینکه در این شرایط
ایران از طریق آبراههایی که به روسیه متصل میشود و از طریق شبکه
ریلی و جادهای میتواند از صادرات و واردات آن کشور کسب سهم
کند ،گفت :میدانیم که کریدور ریلی که چین را از طریق روســیه
به اروپا متصل میکــرد و همچنین کریدور دیگری که در شــمال
روسیه فعال بود ،متوقف شده به همین دلیل حجم قابل توجهی از
بارهای این دو کریدور به سمت کریدور میانی و کریدور تراسیکا
معطوف شده از این رو ضرورت دارد در این شرایط سازمان بنادر
و و دریانوردی و شرکت راه آهن برای جذب بارهایی که از چین به
سمت اروپا در تردد بودند ،از فرصت پیش آمده ،استفاده کنند .وی
با تاکید بر اینکه برای احیای راه ابریشم سنتی میتوان از این شرایط
استفاده کرد ،گفت :از مســیر راه ابریشم سنتی میشود برای ارسال
کاال از مسیر ریلی چین CIS ،ایران و ترکیه و در نهایت ارسال کاال
به اروپا استفاده کرد.

نمایندگان مجلس شــورای اســامی دولت را مجاز به
توسعه سواحل مکران و اروند از محل تحویل نفت خام و
میعانات گازی صادراتی کردند.به گزارش اقتصادسرآمد،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی و در جریان بررسی
بخش هزینهای الیحه بودجه  ،۱۴۰۱جزء  ۲بند (ی) تبصره یک این
الیحه را بررسی و تصویب کردند.براساس این مصوبه ،دولت مجاز
است برای اجرای طرحهای پیشران جدید و نیمهتمام در زمینه خطوط
راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جادهای ،توسعه سواحل مکران،
توسعه و فعالسازی پتروپاالیشگاهها و نیروگاههای بزرگ ،حفظ و
نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی نــاوگان امدادهوایی ،تقویت
زیرســاختهای ارتباطی و تأسیســاتی وزارت اطالعات ،اجرای
طرحهای زیرساخت مناطق آزاد جدید ،توسعه تجهیزات سازمانهای
هالل احمر و اورژانس و پزشکی قانونی ،طرحهای انتقال آب از دریای
عمان ،طرحهای رفع تنش آبی و جلوگیری از سیلهای موسمی ،ایجاد
و توسعه شــبکههای آب و فاضالب ،مدارس مناطق مرزی ،تقویت
و ایجاد زیرساختهای تأسیســاتی و تجهیزاتی دانشگاهها ،تکمیل
بیمارســتانهای نیمهتمام ،طرحهای انبوهسازی مسکن ،طرحهای
دانشبنیان ،پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبهبندی معلمان تا مبلغ پنج
میلیارد و پانصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی
صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه
و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره
( )۲۲این قانون با خزانهداری کل کشور اعمال حساب کند.متناسب
با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل درصد ( ۴۰درصد)
جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴
درصد) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران ،حواله تحویل نفت قابل
انتقال به غیر در اختیار آنها قرار میگیرد .اجرای این حکم منوط به
اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر
سقف مندرج در بند مذکور است.همچنین به وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح اجازه داده میشود از محل جزء (یک) این بند مبلغ
یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام ،میعانات گازی را از طریق پاالیش
در پاالیشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود
اقدام کردهاند ،را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف
برساند .معادل فرآوردههای ناشی از اجرای این بند جهت صادرات
آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.آییننامه اجرایی این بند به
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت،
امور اقتصادی و دارایی ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،نیرو و راه و
شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب
هیئت وزیران میرسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :شناورهای
ایرانی در سال های گذشته برای تردد به قطر مشکالتی
داشتند که با امضای سند حمل و نقل دریایی بین ایران
و این کشور همه مشکالت تردد کشتیها به بنادر حل
و فصل میشــود که این قدم بزرگی برای رونق ترددهای دریایی
است.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی اکبر صفایی در مجتمع بندری
نگین بوشهر با تشریح دستاوردهای ســفر اخیر رئیس جمهور به
قطر اظهار داشت :این ســفر یک نقطه عطف تاریخی به شمار می
رود که ارتباط بسیار خوبی با مجموعه و مسئوالن کشور دوست و
همسایه قطر محقق کرد و آثار اقتصادی بسیار خوبی برای کشورمان
به دنبال خواهد شد.وی افزود :با ارتباط خوبی که بین ایران و قطر
وجود دارد در هفتههای آینده نشستهایی با وزارت حمل و نقل
قطر در کیش با حضور وزیران مربوطه از جمله راه و شهرســازی
یشــود.وی بیان کرد :در سفر رئیس جمهور به قطر
کشور انجام م 
چهار سند همکاری مشترک در حوزه حمل و نقل دریایی و وزارت
راه و شهرســازی امضا شد که سه سند در حوزه ســازمان بنادر و
دریانوردی بود.مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد:
انجام مطالعات یک طرح بزرگ نیز در این سفر آغاز شد که مربوط
به دسترسی به ارتباط زمینی میان دو کشور است و متولی آن وزارت
راه و شهرسازی اســت که این مهم نیز در دستور کار قرار گرفت.
صفایی با اشــاره به برگزاری جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲در قطر و
تاکید رئیس جمهور برای اســتفاده از این فرصت افزود :حمایت
و پشــتیبانی ایران در زمینه تامین نیازمندی هــای جام جهانی در
قطر آثار اقتصادی خوبی برای کشــور خواهد داشت.معاون وزیر
راه و شهرسازی درباره ظرفیتهای صنعت دریانوردی در استان
بوشهر اظهارداشت :این استان یکی از مجموعههای حوزه بنادر و
دریانوردی است که طرح توسعه مجتمع بندری نگین و بنادری مانند
خارگ که مرکز صادرات محصوالت موادخام نفتی و عسلویه در
این استان حجم عظیمی از ترافیک دریایی کشور را در بخش نفتی و
غیرنفتی رقم میزند.وی گفت :با اقداماتی که با سفر رئیس جمهور
به کشورهای همسایه انجام شد و گشایشهایی که بتازگی صورت
گرفت رشد ترافیک خوبی در فعالیت های صادرات و واردات بندر
بوشهر رخ داد که نسبت به سال گذشته  ۲۲درصد افزایش داشته و
این نویدبخش رونق گرفتن فعالیت های دریایی است.صفایی اظهار
کرد :در حوزه فعالیتهای نفتی نیز صادرات نفت خام از یک میلیون
بشکه فراتر رفته و مجموعه بنادر و دریانوردی در استان بوشهر در
زمینه دریایی و بندری پشتیبانی میکنند که محصوالت نفتی و نفت
خام روند صادرات خود را انجام می دهد.

مسعود پلمه ،دبیر انجمن کشتیرانی

معاون وزیر راه خبرداد
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گزارش
با مشارکت  ۱۲۰نیروی عملیاتی برگزار شد

بزرگترین مانور امداد و نجات دریایی
کشور در آب های بندرعباس

مانور جســتجو و نجــات دریایی در مقیــاس بزرگ۱۵ ،
اســفندماه با حضور ارگانهای دریایی موثر در حد فاصل
بندر شــهید حقانی و جزیره هرمز (دو مایلی موج شــکن
بندر شهید حقانی) برگزار شــد.به گزارش اقتصادسرآمد،
مانور جستجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ در آبهای
هرمزگان با حضور "حسین عباس نژاد" سرپرست معاونت
امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی ،امیر دریادار دوم
ستاد آریا شفقت رودســری ،فرمانده قرارگاه ارشد نظامی
آجا در اســتان هرمزگان و جمعی از مدیران بنادراســتان
برگزار شد.براســاس این گزارش ،با افزایش ســفرهای
دریایی و نزدیک شدن به تعطیالت نوروز ،مانور جستجو
و نجات دریایی با  ۱۲۰نیروی شرکت کننده و  ۲۱شناور در
حوزه امداد و نجات حد فاصل بندر شهید حقانی و جزیره
هرمز با موفقیت به پایان رسید.سرپرســت معاونت امور
دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه این مانور
درجمع خبرنگاران اظهارداشــت :از ابتدای سال تا کنون
مانورهای متعددی در بنادر کشور برگزار شده است اما مانور
امروز در بندرعباس به دلیل اینکه استان هرمزگان هرساله
پذیرای جمعیت باالیی از گردشگری دریایی است در یک
مقیاس بــزرگ وبا ویژگی ها و درشــرایط خاصی برگزار
می شود".حسین عباس نژاد" در خصوص سناریو تعیین
شده در این مانور تصریح کرد :براساس سناریو تعیین شده
این مانور بزرگ که با در خواست کمک فوری یک شناور
مسافری که دچار تصادم و آبگرفتگی شده و از بندر شهید
حقانی عازم جزیره هرمز بود ،آغاز میشود.وی با اشاره به
اعالم شرایط اضطرار همزمان دو شناور صیادی و مسافری
دیگر از مرکــز  ))MRCCگفت  :عملیات جســتجو و
نجات دریایی ،ابتدا بر شــناور حادثه دیده با اعزام شناور
ناجی  ۱۹در محدوده پنج مایلی بندر حقانی با اســتفاده از
شناور و بالگرد آغاز و مرکز  MRCCبندرعباس نیز پس
از بررسی علت سانحه ،برج کنترل بندر شهید حقانی را به
عنوان هماهنگ کننده عملیات انتخاب و نســبت به اعزام
شناور ناجی  ۱۵از بندر شــهید ذاکری ،قایق  RIBاز بندر
هرمز ،بالگرد از هوا دریا و تیم های همیار ناجی اقدام و پس
از سه ساعت تالش نفس گیر عملیات امداد و نجات حادثه
دیدگان با موفقیت به پایان میرسد.سرپرست اموردریایی
ســازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری به افزایش
مسافرت های دریایی در نوروز امسال اشاره داشت افزود:
خوشــبختانه با کاهش پیک کرونا و در راستای سفر ایمن
و خاطره انگیز تمامی تمهیدات الزم انجام شــده و تمامی
شهروندان و گردشــگران با اطمینان خاطر از شناورهای
ایمن و مجهز اســتفاده نموده و نوروز خاطــره انگیزی را
تجربه کنند.عباس نژاد بر استفاده از تجهیزات ایمن و مجهز
به ابزارهای جستجو و نجات در اسکله های گردشگری به
ویژه در ایام اجرای طرح تسهیل سفرهای دریایی تاکیدکردو
بیان داشت  :مسافرت و تردد دریایی با کنترل های خاص و
تحت شرایط خاصی انجام می شود و همواره بنادر اطالعات
هواشناسی را به صورت لحظه ای دریافت و تجزیه و تحلیل
می کنند.وی با بیان اینکه اگر به دلیل شرایط نامساعد جوی
خطری گردشگران را تهدید کند آن بندر و اسکله تا تامین
سفر ایمن تعطیل خواهد شداز هموطنان درخواست کرد
در نوروز امسال همکاری های الزم با عوامل طرح تسهیل
سفرهای نوروزی داشته باشــند ،تاشاهد نوروزی خاطره
انگیز و بدون حادثه باشــیم.مدیرکل بنــادر و دریانوردی
هرمزگان نیز گفت :این اســتان با دارا بودن بیشترین مرز
دریایی نیمی از تجارت دریا را برعهــده دارد و همچنین
بــاالی  ۹۰درصد مســافرت های دریایی و گردشــگری
دراســتان هرمزگان انجــام می شــود".علیرضا محمدی
کرجی ران درحاشیه برگزاری این مانور اظهار داشت :این
مانور براساس طرح استانی جستجو و نجات دریایی و به
منظور حفظ آمادگی و ارزیابی توان فنی و عملیاتی تیم ها
و شناورهای دریایی استان مطابق هرسال و قبل از اجرای
طرح تسهیل ســفرهای دریایی برگزار می شود.وی انجام
این مانور را پاســخگویی مؤثر و کارآمد در کمترین زمان
ممکن و ارزیابی توان عملیاتی تیم ها و شــناورهای ارگان
های دریایی دانست و ادامه داد :با توجه به افزایش سفر های
دریایی در ایام تعطیالت نوروزی و بهرمندی هموطنان از
جاذبههای گردشگری جزایر استان این مانوردر محدودی
آبی بندر حقانی برگزار شــد.محمدی کرجی ران ،استفاده
از پهباد و بالگرد و همچین بهره گیری از توان و تخصص
همیاران ناجی به عنوان بسیجیان دریا درحین عملیات را از
ویژگی خاص این مانور بزرگ جستجو و نجات دریایی در
آبهای بندرعباس دانست و اظهارکرد :در راستای وظایف
حاکمیتی بنادر و کنوانسیون های بین المللی موظف هستیم
که خود را در موضوعات جستجو و نجات دریایی و ایمنی
دریانوردی ارتقا دهیم.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان،
ارزیابی میزان آمادگی واحدهای دریایی و هوایی ،ارتقای
سطح توانایی و مهارت کارکنان عملیاتی و ستادی ،شناسایی
فرآیند مؤثر و کارآمد در هنگام نجات افراد مضطر در دریا
در مقیاس بزرگ و اشاعه فرهنگ جستجو و نجات دریایی
و ایمنی دریانوردی در بین مردم را بخشی از اهداف تعیین
شده در اجرای این مانور اعالم کرد.به گفته محمدی کرجی
ران ،در این مانور  ۲۱شناور به همراه دو فروند بالگرد و یک
فروند پهباد با همکاری و مشارکت موثر نیروی دریایی سپاه،
ارتش ،مرزبانی ،اورژانس ،آتش نشانی و سایر ارگان های
دریایی حضور دارند.به گفتــه مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان ،در صورت اجرا شــدن طرح تسهیل سفرهای
دریایی ویژه نوروز سال جدید ۳۸ ،فروند شناور شامل ۱۶
فروند شناور خدماتی ۲۲ ،فروند شناور همیار ناجی با تیم ۲
نفره ۱۵ ،تیم غواصی در کل بنادر استان به همراه آمبوالنس،
آتش نشانی و هالل احمر و  ۱۲تیم بازرسی در بنادر استان
مستقر خواهند شد.استان هرمزگان با دارا بودن جاذبههای
دریایی در جزایر  ۱۴گانه خلیج فارس ،پایتخت گردشگری
دریایی ایران محسوب میشــود و طرح تسهیل سفرهای
دریایی ویژه نوروز نیز همه ساله از  ۲۵اسفند تا  ۱۵فروردین
آغاز میشود .ایرنا

