گفت و گو
روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی ایران
در خزر را نمیدهد

اقتصاد دریایی
تذکر دوم برای مجری طرح ساحل سیسنگان در راه است

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت :اولین تذکر به مجری طرح ساحل سیسنگان داده شد که باید اصالحات صورت گیرد ولی اقدامات انجام شده به اندازه
کافی نبود و تذکر بعدی را خواهیم داشت.به گزارش اقتصاد سرآمد ،روحاهلل سلگی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به بازدید از ساحل سیسنگان به
اتفاق فرماندار نوشهر ،گفت :گزارشی داشتیم که دریافت مبالغ از شهروندان بدون ارائه خدمات بوده ،به همین دلیل مهلت  ۷۲ساعته دادیم تا سریعا این موضوع مورد پیگیری قرار
گیرد.وی با بیان اینکه دریافت مبالغ در مناطق گردشکری و ساحلی باید در ازای ارائه خدمات باشد ،افزود :درصورت مشاهده مواردی خالف این موضوع حکم مجری طرح لغو
میشود.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بیان کرد :مجری سیسنگان قرارداد  ۲۰ساله دارد که درصورت عدم انجام تعهدات با سه بار تذکر قرارداد لغو میشود.
سلگی اضافه کرد :اولین تذکر داده شد که باید اصالحات صورت گیرد ولی توضیحات و اقدامات انجام شده به اندازه کافی نبود و تذکر بعدی را خواهیم داشت.وی در پایان گفت:
موضوع مهم باید مجریان طرحها بدانند زمینه استفاده مردم از مواهب دریا فراهم شود و درصورت گزارشی در این زمینه برخورد جدی در دستور کار داریم.

#خالقیت #شهر-بندر #معماری #هویت «،اقتصاد سرآمد» بررسی میکند

عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل اظهار داشت :روسیه اجازه
افزایش ناوگان دریایی کشورمان در دریای خزر را نمیدهد .باید توجه داشته
باشیم که کشتی متعلق به ناوگان ایران باید از دریای سیاه وارد خزر شود و
باید از ولگا-دن عبور کنند چراکه سطح آب خزر  28متر و سطح آب دریای
سیاه پایینتر است .اما روسها خطی را در این مسیر راهاندازی کردند و با 7
دریچه احداث شده توانستند سطح آب این مسیر را هم تراز دریای خزر کنند
که این مسیر به طور انحصار در اختیار روسیه است.
به گزارش اقتصادسرآمد،مســعود دانشــمند درباره همکاریهای ایران و
روســیه و اثرگذاری آن در عملکرد بنادر شمالی کشــورمان به ایلنا اظهار
داشت :عمده بار در بنادر شمال توسط کشتیهای روسی جابهجا میشود
و اگر بخواهیم عملکرد بنادر شــمالی را افزایش دهیم باید بر روی تقویت
پسکرانه این بنادر سرمایه گذاری شود.وی ادامه داد :در حال حاضر  4پست
اسکله در بندر انزلی 2 ،پست اسکله در بندر کاسپین 2 ،پست اسکله در بندر
نوشهر 2 ،پست اسکله در بندر فریدون کنار و  6پست اسکله در بندر امیرآباد
فعال است و جمعا  16پست اســکله در بندر شمالی کشورمان وجود دارد
که اگر از تمام این اســکله روزانه  1000تن عملیات انجام شود ،روزانه 16
هزار تن کاال جابه جا میشود که در حالت خوشبینانه  365روزِ سال به عدد
 6میلیون تن میرسیم که اگر آن را به  7میلیون تن هم افزایش دهیم باز هم
این ظرفیت اسمی عدد قابل توجهی محسوب نمیشود.عضو هیات مدیره
کانون موسسات حملونقل با اشاره به افزایش توافق با روسیه برای حمل
 10میلیون تن کاال گفت :با توجه به ظرفیت بنادر شــمالی کشورمان ،با چه
منطق و اساســی درباره افزایش حمل کاال از بنادر شمالی صحبت میکنند.
واقعیت این است که اگر خط منظم کشتیرانی هم در این مسیر وجود داشته
باشد ،بنادر شمالی کشورمان ظرفیت حمل بار بیش از این اعداد و ارقام را
ندارند وگرنه که روسها به صورت مرتب در این مســیر در تردد هستند.
دانشمند با تاکید بر اینکه روسها نرخ حمل بار در مسیر دریای خزر را تعیین
میکنند ،اظهار داشت :قیمتگذاری در دریای خزر در اختیار روسها است
چراکه اکثریت کشتیهای فعال در منطقه متعلق به روسهاست و در برآورد
قیمتها ،هزینهها و زمانهای رفت و برگشــت را تعیین و برای مثال عدد
 45دالر را اعالم میکنند در حالی که قیمت واقعی حمل هر تن کاال در این
مسیر  17دالر بیشتر نیست و ما هم امکان اعتراض نداریم چراکه قیمتگذار
روسیه است.وی افزود :از سوی دیگر قیمتها به طور مداوم در حال تغییر
اســت و صاحبان بار اطالع دقیقی از قیمتهای حمل در هفتههای آینده را
ندارند و همچنان روند کار در بنادر شمالی به این شکل است که بدون برنامه
ریزی دقیق بار برای حرکت بدون نظم کشــتیها تجمیع میشود و با روند
هیچ تجارتی شــکل نمیگیرد .این فعال حوزه حمل و نقل با بیان اینکه از
آنجایی که عمده ناوگان در اختیار روسها است نرخ حمل بار را هم روسیه
تعیین میکند ،ادامه داد :روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی کشورمان در
دریای خزر را نمیدهد .باید توجه داشته باشیم که کشتی متعلق به ناوگان
ایران باید از دریای سیاه وارد خزر شود و باید از ولگا-دن عبور کنند چراکه
سطح آب خزر  28متر و سطح آب دریای ســیاه پایینتر است .اما روسها
خطی را در این مسیر راهاندازی کردند و با  7دریچه احداث شده توانستند
سطح آب این مسیر را همتراز دریای خزر کنند که این مسیر به طور انحصار
در اختیار روسیه است .دانشــمند گفت :اگر بخواهیم چند فروند کشتی از
مدیترانه و یونان خریداری و وارد خزر کنیم باید از روسها اجازه بگیریم تا
از کانال ولگا-دن عبور کند .از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که افزایش
ناوگان ایرانی در دریای خزر درآمدهای روسیه را تحت تاثیر قرارمیدهد و
هر چند روسها در ظاهر هیچ مخالفتی با افزایش ناوگان ایرانی ندارند اما
در عمل اجازه کار به کشتیهای ایرانی را نمیدهند به طوری که صاحب بار
از قبل باید حمل بار با کشــتی ایرانی را اعالم کرده باشند و به تایید مقامات
محلی روسیه برسد تا اجازه ورود کشتی و تخلیه بار داشته باشند و این فرایند
بروکراسی بسیار پچیدهای دارد ،از این رو ترجیح بر این است که از ناوگان
روسی و با مدیریت روسها برای جابه جایی بار استفاده شود.
عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل با اشاره به هزینه خرید ناوگان
دریایی اظهار داشت :قیمت کشتیهایی که در خزر کار میکنند ،حداکثر 5
میلیون دالر اســت و دولت ایران اگر  10فروند کشتی خریداری کند برای
آن 50 ،میلیون دالر عددی نیست اما موضوع مهم این است که باید روسها
اجازه دهند که این کشتیها وارد بندر آستاراخان شوند و مخالفت خود را
هم با ایجاد تاخیر در ورود کشتیها و پهلودهی آنها نشان میدهد و در این
زمینه بنادر حوزه خزر بسیار متفاوت از بنادر جنوبی هستند.
وی با اشــاره به ظرفیت بنادر شمالی ایران و روســیه گفت :نه بنادر شمال
ایران و نه بنادر روسها ظرفیت باال و کاملی ندارند به طوری که آستاراخان
 9بندر فعال اســت که در مجموع بین  20تا  30پست اسکله تخصصی در
این بنادر فعال هستند .حداکثر ظرفیت بنادر شمال هم  7میلیون تن است اما
علت اینکه بنادر شمالی ظرفیت باالیی ندارند ،ضعیف بودن پسکرانهها بوده
است .عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل ادامه داد :در حالی که
باید بر روی تقویت پسکرانهها تمرکز شود ،با فاصه  5کیلومتری از بندرانزلی،
بندر کاســپین را احداث کردند در حالی که با این هزینه باید صرف تقویت
و توسعه ترمینالهای بندر انزلی میشد و مسیر جادهای این بندر ارتقا پیدا
میکرد.دانشمند افزود :بندر امیرآباد  6پست اسکله دارد اما جاده دسترسی
ندارد و برای دسترســی این بندر به تهران فقط جاده فیروزکوه گزینه مورد
استقاده است .قرار بود خط آهنی از گرمســار تا امیرآباد با سرمایهگذاری
چینیها ســاخته شــود که فقط در حد کاغذ باقی ماند.وی تاکید کرد :اگر
معجزه شــود .همین امسال خط آهن رشــت –انزلی به بهره برداری برسد
به دلیل مشکالتی مانند عدم ظرفیت خطوط ،کمبود واگن و سرعت بسیار
پایین ،نمی توان از این راه آهن هم بهره برد .راه آهن تهران – بندرعباس که
از گذشته وجود داشته ،مگر چه میزان حمل بار را جابه جا میکند؟ وزن بار
جابه جا شده در کشــور با راه آهن در حال حاضر نزدیک  15درصد است
و مابقی بار از طریق کامیون جابه جا میشــود و دلیل عدم تمایل به استفاده
از حمل ریلی بار ،تک خطه بودن راه آهن اســت .عضو هیات مدیره کانون
موسســات حملونقل گفت :صاحب بار حتی اگر هزینه حمل دربست در
این مسیر را بپردازد ،تا یک هفته بار در مســیر است چراکه باید در ایستگاه
ها برای تردد قطار رو به رو مدام متوقف شود و همین تک خطه بودن عامل
تاخیر در سیر بار است .دانشمند گفت :برای افزایش چند برابری فعالیت
بنادر باید پس کرانهها را تقویت کنیم و برای بندری مانند نوشهر که جاده و
راه آهن ندارد ،کاربری تجاری فایدهای ندارد.وی اشاره به پتانسیلهای بندر
آستارا که به دلیل مشکالت زیرساختی این بندر مغفول مانده ،اظهار داشت:
بندر آستارا در اختیار بخش خصوصی است اما به دلیل ضعف زیرساختی
این بندر ،تالشهای بخش خصوصی نتیجــه قابل توجهی ندارد .این بندر
با مشکل عدم الیروبی مواجه است و دستگاه الیروبی مناسب در این بندر
وجود ندارد در حالی که ساحل بندر آستارا سنگی است ،الیروب لجنکش
را به کار گرفتهاند و همین باعث عدم استفاده از فرصتهای این بندر شده
است .عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل گفت :بندر آستارا یک
فرصت بسیار خوبی برای افزایش حمل بار به اقلیم کردستان از مسیر اردبیل
است و در حالی که اقلیم کردستان خواستار افزایش همکاریهای تجاری و
ارسال بار شده اما امکانات و زیرساختهای حمل و نقلی نداریم.
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خالقیت واژهایمهجوردرمعماریمحل تالقی شهربابندر

گروه اقتصاد دریا  -یونس غربالی
مقدم ،پژوهشگر دکتری ساماندهی:
مطالعــه ،برنامه ریزی و بازســازی
شــهرها می بایســت بر مبنای خالقیت انسانی
به عنوان یک عنصر کلیدی ســازماندهی شوند.
خالقیت ،منبع ثروت اقتصادی و پیشران شهری
اســت .اصوالً در شــهرهای بندری ،طراحی و
برنامه ریزی در حد فاصل شــهر با بندر باید به
گونهای باشد تا با الهام از عناصر هویتی فرهنگی
و اقتصادی بتواند کارکردهای نوین تعاملی شهر با
بندر را تقویت و نظم غالب بازار تولید و تجارت
را با ابزارهای جدید بازتولید نماید.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،شهر  -بندرها استعداد
قابل توجهــی در آفرینش شــهرهای خالق در
دو حوزه فرهنگــی و اقتصادی دارند .شــهر-
بندرها از دیربــاز مکانی برای داد و ســتد میان
تجار ،بازرگانان از اقصــی نقاط جهان با عقاید،
آداب ،مذهب و رسوم متفاوت بوده و از شهرها
و روستاهای پیرامونی پذیرای نیروهای کارگری
و شــاغالن بوده اند .تکثر و تجمع جمعیتی در
مکانی خاص به نام بندر برای فعالیت ،کســب
و کار و داد و ســتد ،آثار مانــدگاری از فرهنگ
های ملل مختلف از مساجد ،معابد ،استراحتگاه
ها و کاروانســراها گرفته تا تیپ های معماری
گوناگون در شــهرهای بندری به جای گذارده
است که عناصر هویت ساز فرهنگی و اقتصادی
به شمار می روند.
در متن یاد شــده ،شــهر خالق فرهنگی حاوی
ارزش هایی همچون هنر ،فرهنگ زیستی جامعه
و ســرزندگی اجتماعی اســت و یک مکانی با
هنرهای متنوع که دربرگیرنده اقشــار مختلف
جمعیت با عقاید متنوع اســت ،می باشد .شهر
خالق اقتصادی نیز حاوی ارزش هایی همچون
پایداری در زنجیره اقتصاد شهری و سرزندگی از
طریق صنایع خالق و نوآورانه است که در نتیجه
یک مکان نوآورانه اقتصادی با تجمع افراد مستعد
و خالق کارآفرین در صنایع مرتبط با حمل و نقل
دریایی پدید می آورد.

خطوط قرمز بیانگر اراضی غیر فعال شهر در محدوده محل تالقی میان شهر با بنادر بوشهر ،آبادان ،نوشهر و انزلی
امروزه بیش از هر زمــان دیگری محدودههای
بنادر نیازمند توجه مقامات شــهری و معماران
به عنوان پیشران تفکر انتقادی و مبتکرانه است.
بدون اســتثنا ،محدودههای محل تالقی شهر-
بندرهــا در تمامی شــهرهای بنــدری ایران به
محیطی فرسوده ،متروکه و عاری از کسب و کار
فعال شهری تبدیل شدهاند .تصویر زیر گویای
محل تالقی شهر -بندر چهار شهر بندری کشور
می باشد .اما چگونه می شود که در روند تکوینی
توسعه شهرهای بندری  ،بنادر و شهرها که زمانی
همزاد و همراه یکدیگر شــکل گرفته و توسعه
یافتهاند ،با آغاز تحوالت صنعتی از یکدیگر جدا
شده و هر کدام مسیر مستقل خود را بدون توجه

به پوشــش نیازهای یکدیگر طی نموده اند .اگر
پیامد فوق را به عنوان فرض دوران صنعتی شدن
بنامیم ،غفلت حداقل نیم قرن اخیر برنامهریزان
و سیاستگذاران شــهری و بندری در کشورمان
از انفصال شهر با بندر را نیز در دو مقوله «فقدان
دانش و فناوری روز» و «ســاختار انحصاری در
ورود به حوزه شهر -بندر» می توان جستجو کرد.
فقدان دانش و فناوری روز :بررسی ادبیات نظری
و تجربی از ارتباط میان شهر با بندر گویای بیش
از چهار دهه از دانش غنی نظری و تجربه عملی
متعدد شــهر بندر در معماری جهان اســت .اما
متاســفانه در هیچ یک از دانشگاه های کشور نه
تنها طرح درسی با عنوان شهر بندر وجود ندارد،

بلکه آگاهی الزم از چگونگی کارکرد های شهر
با بندر در میان مهندسین مشاور کشور نیز یافت
نمی شود.
ساختار انحصاری :ســاختار انحصاری از ورود
مهندســین مشــاور معمار و معماران شهری به
حوزه بندری از یک ســو و عدم توجه و آگاهی
مقامات شهری به ظرفیت های بالقوه حد فاصل
شــهر با بندر که قابلیت تبدیل بــه محیط پویا،
اقتصادی و سرزنده به واسطه تقویت پیوند آب با
زندگی مردم دارد و موجب ارتقای کیفیت نظام
شهرنشینی می شود از جمله موانع عمده فرسوده
شدن ارزشمندترین اراضی شهرهای بندری در
شهر بندرهای ایران به شمار می رود.

برگزیده ها
تشریح آخرین وضعیت احیای خلیج گرگان

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزرخبرداد

تبادل آب دریای خزر و خلیج گرگان
تا شهریور۱۴۰۲

نرخحملکانتینریکشتیرانی
دریای خزر افزایش نمییابد

مدیربنــادر و دریانوردی گلســتان با بیــان اینکه
الیروبی کانال آشــوراده به منظــور احیای خلیج
گرگان از نیمه اسفندماه ســال گذشته تاکنون  ۱۵تا
 ۲۰درصد پیشرفت داشته است ،اعالم کرد :با ورود  ۳الیروب
از شهریورماه ،الیروبی کانال آشــوراده تا نیمه اول سال آینده
(شهریور  )۱۴۰۲به اتمام میرسد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،الهیار اسعدی درباره آخرین وضعیت
احیای خلیج گرگان ،خاطرنشــان کرد :پس از صدور دستور
رییس جمهور در  ۱۳اسفند ســال گذشته ،بالفاصله اقدامات
الزم مدنظر قرار گرفت و طی  ۴.۵ماه گذشته حدود  ۲۰درصد
پیشرفت فیزیکی پروژه بوده اســت که بسیار رضایت بخش
ارزیابی میشود و با همین روند ،فعالیتها ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد :با ورود  ۳الیروب به کانال آشوراده از شهریوماه
 ۱۲ماه زمان نیاز خواهیم داشت تا الیروبی این کانال به اتمام
برسد.
مدیربنــادر و دریانوردی گلســتان با تاکید بــر اینکه تمامی
فعالیتها مطابق برنامهزمان بندی شده و بر اساس مجوزهای
سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است ،بیان کرد:
خوشبختانه تاکنون پیشرفت پروژه بسیار خوب بوده است و
تنها مساله نگران کننده کاهش تراز آب دریای خزر بر اساس
پیشبینیها اســت چرا اگه اگر حق آبه دریای خزر از دریای
ولگا مدنظر قرار نگیرد ساالنه با کاهش  ۱۵تا  ۲۰سانتیمتری
تراز آب دریای خزر مواجه خواهیم شد.
اسعدی با اشاره به اینکه  ۲۲دستگاه ماشینآالت سبک و سنگین
الیروبی در حال احداث دایک و الیهبرداری از کانال آشوراده
هستند ،عنوان کرد :قرار بر این است طی  ۲هفته آینده نیز یک
الیروب به آب انداخته شود تا الیروبی این کانال آغاز شود و
شاهد عملیات الیروبی این کانال با  ۳دستگاه الیروب خواهیم
بود.وی ادامه داد :از زمان ورود الیروبها به کانال آشــوراده
که تا  ۲هفته آینده صورت میپذیرد حدود یکســال زمان نیاز
خواهیم داشت تا الیروبی این کانال به اتمام برسد.مدیربنادر
و دریانوردی گلستان با بیان اینکه پس از اتمام الیروبی کانال
آشــوراده ،ارتباط و تبادل آب از دریای خزر به خلیج گرگان
برقرار میشود ،گفت :با اســتناد به مصوبات چهارمین ستاد
کارگروه تاالبها کشور ،اقدامات الزم را مدنظر قرار دادهایم
و پس از صدور دستور رییس جمهور ،تجهیزات پیمانکار به
تدریج طی چندماه گذشته وارد منطقه شد و تجهیزات احداث
دایک هم اکنون فعال است.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر گفت :در راستای
کمک به توسعه تجارت با روسیه در سال جاری
تعرفه حمــل کانتینری را افزایــش نمیدهیم.به
گزارش اقتصادســرآمد ،کاپیتان داوود آبدار تفتی در کارگاه
بینالمللی آموزش تجارت با روسیه گفت :علیرغم افزایش
هزینههای ناوگان ،در جهت کمک به توسعه تجارت با روسیه
تصمیمی برای افزایش نرخ کانتینر در ســال جاری نداریم.
وی این اقدام را در راستای مســئولیت ملی گروه کشتیرانی
جمهوری اســامی ایران بــرای کمک به رونــق اقتصادی
کشور دانست و افزود :کشــتیرانی دریای خزر همواره نرخ
خدمات را بر اســاس تفاهم نامه همکاری با سازمان توسعه
تجارت ،در هماهنگی با این ســازمان تعیین میکندتفتی از
جمله اقدامات مهم کشــتیرانی دریای خزر در جهت رونق
تجارت از دریای خزر را نهادینه ســازی حمل کانتینری در
این دریا اعالم کرد و گفت :تا دو سال قبل حمل کانتینری در
بنادر شمالی تقریب ًا وجود نداشت ،اما کشتیرانی دریای خزر
با کمک گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از سال  ۹۹به
این سو مجموع ًا  ۱۱هزار  TEUکانتینر را از دو نوع خشک و
یخچالی فعال ساخته است.وی در رابطه با توسعه تجارت با
روسیه نیز خاطرنشان کرد :طی سال گذشته به میزان  ۵۱هزار
تُــن کاالی صادراتی را در بندر ماخــاچ کاال تخلیه کردهایم
ضمن اینکه خطوط منظم کانتینری را در مسیر این بندر فعال
ساختهایم.مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر در بحث تقویت
ناوگان نیز تصریح کرد :ساخت چهار فروند کشتی به صورت
دو فروند رو-رو و دو فروند جنــرال کارگو  ۳۵۰۰تُنی را به
یاردهای داخلی ســفارش دادهایم که طی دو سال آینده و با
تحویل هر فروند ،تعداد بیشــتری نیز سفارش خواهیم داد؛
همچنین به دنبال خرید چند فروند شناور از روسیه هستیم که
فعالً مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.وی یکی از ملزومات
لونقل ترکیبی
مهم توسعه تجارت با روسیه را در تقویت حم 
دانست و افزود :گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران با
در اختیار داشــتن  ۱۲۰۰واگن ملکی و توان صدور بارنامه
بینالمللی جادهای در کنار در اختیار داشــتن راهبری بندر
سالیانکا در روســیه ،قادر اســت به صورت DOOR TO
 DOORکاال را در مقصد روسیه و یا از مبدأ آن کشور تحویل
داده و یا تحویل بگیرد که با این اقدام و استفاده بیشتر از کانتینر
نیاز به کشتی رو-رو و اتکا به مرزهای کشورهای دیگر نیز تا
حد زیادی کاهش مییابد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر اعالم کرد

برقراریخطکشتیرانیبینبندرخرمشهر
و بندرابوفلوس در دستور کار

مدیرکل بنــدر و دریانوردی خرمشــهر از تصمیم
مســئوالن ســازمان بنادر با تاکید بر لزوم استفاده از
ظرفیت ســاحل اروندرود برای اســتفاده تورهای
گردشــگری راهیان نور ،مذاکرات بــا طرف عراقی
را جهت ایجــاد یک خط کشــتیرانی بیــن بندر خرمشــهر و
بندر ابو فلوس در این کشــور ،مثبت ارزیابــی کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد،نوراله اسعدی مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر
 ،با بیان اینکه یادگارهای دوران دفاع مقدس در مسیر اروندرود و
در مجاورت ساحل آن فراوان است و سنگرهای بتُنی و گلولههای
اصابت شــده به آنها همچنان دســتنخورده باقی مانده است،
گفت :ما میتوانیم از طریق گردشــگری دریایی در این رودخانه
برای اردوهای راهیان نور و حتی گردشگران عادی ،برنامهریزی
داشته باشیم و با زنده کردن خاطرات آن دوران ،در این زمینه هم
ایجاد جاذبه کنیم.وی افزود :البته این به معنای این نیســت که ما
میخواهیم وارد جزیره ام الرصاص در عراق بشویم بلکه در امتداد
ساحل و در مسیر کشتیرانی خودمان از مناظر دوران دفاع مقدس
در این منطقه اســتفاده میبریم و درواقع گردشگران یک بازدید
آبی از آنجا خواهند داشت.مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با
اشاره به وجود اسکله در ساحل اروند رود در خرمشهر و بیان این
مطلب که بنا داریم در اروند صغیر در جزیره مینو هم یک پست
اسکله گردشگری ایجاد کنیم ،درباره احتمال ایجاد خط کشتیرانی
بین ایران و عراق در این منطقه هم گفــت :برای ایجاد یک خط
کشتیرانی بین خرمشهر و بندر ابو فلوس عراق مذاکراتی را انجام
دادهایم و عراقیها را هم متقاعد به ایجاد این خط کردهایم اما هنوز
اقدام عملی در این رابطه صورت نگرفته است.اســعدی با تاکید
بر اینکه ما چه در زمینه استفاده از ســالن مسافری ،چه در زمینه
بهرهبرداری از اسکله و چه در زمینه خدماتدهی به کشتیهایی
که بیایند در این خط فعالیت کنند ،آمادگی هر گونه همکاری را
ِ
کاربری خط کشتیرانی مذکور هم عنوان کرد :فاصله
داریم ،درباره
بندر خرمشهر تا بندر ابو فلوس عراق حدود  ۹مایل دریایی است و
چنانچه یک خط کشتیرانی بین این دو بندر ایجاد میشود ،میتوان
از آن در طول سال و به ویژه برای جابهجایی زائران در ایام اربعین
استفاده کرد.وی با اشاره به سفری که اخیرا در قالب هیئتی برای
انجام مذاکرات با طرف عراقی به این کشور داشته است ،افزود:
طرف عراقی را برای ایجاد این خط کشتیرانی متقاعد کردیم و به
منظور تامین زیرساخت مناسب از جمله سالن مسافری و تاکید
ما بر این موضوع ،طرف عراقی یک ساختما ِن از قبل آماده را برای
همین منظور اختصاص داد.
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گوناگون
صدورمجوز بهرهبرداری از نخستین حوضچه
صیادی مردمی ساز در استان بوشهر

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر گفت :مجوز
بهرهبــرداری از نخســتین حوضچه صیــادی مردمی این
استان واقع در روستای جزیره جنوبی بندرریگ شهرستان
گناوه صادر شــد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد شکیبی
نسب اعالم کرد :حوضچه صیادی روستای جزیره جنوبی
با مدیریت دهیار فعــال و پر تالش آن (محمــود تبادار) و
حمایتهای ســازمان شــهرداری و دهیاریهای کشور،
کمکهای مالی ســاکنان و قایق داران ،احداث شده است.
وی یادآور شد :در ساخت این حوضچه ،فرآیندهای قانونی
رعایت شده و مجوز احداث و بهره برداری از سازمان بنادر
ودریانوردی دریافت شده است.شــکیبی نسب گفت :در
جریان سفر معاون امور دریایی و مشاور مدیرعامل سازمان
بنادرودریانوردی کشــور به روستای جزیره جنوبی بخش
ریگ شهرستان گناوه ،تامین ایمنی تردد شناورها به حوضچه
بندر صیادی این منطقه به عنوان مطالبه مهم مردمی در دستور
کار اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود :در این ارتباط
پس از انجام تشریفات الزم ۲ ،دســتگاه چراغ دریایی سبز
و قرمز چشــمک زن روی بیکن های شمالی و جنوبی این
حوضچه نصب شد تا ایمنی شناورهای ورودی به حوضچه
مردمیساز روســتای جزیره بخوبی تامین شود.روستاهای
جزیره جنوبی و شــمالی بندرریگ شهرستان گناوه یکی از
مناطق و قطب صیادی اســتان بوشهر است.تنها ممر درآمد
ساکنان این  ۲روستا شــغل صیادی است که از گذشته دور
تاکنون ماندگار است و نزدیک به  ۱۰۰درصد جمعیت آنها
به این حرفه مشغول هستنند و حتی زنان نیز شوهران خود را
در امر صیادی کمک میکنند.

ضرورت ایجاد راهآهن زاهدان -چابهار برای
اتصال بندر شهید بهشتی به شبکه ریلی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت :با توجه به ظرفیت مرز
و امکان تجارت و ترانزیت یکی از ابر پروژه های کشور در
استان راهاندازی راه آهن چابهار به زاهدان است.به گزارش
اقتصادسرآمد ،حســین مدرس خیابانی در نشست بررسی
مشکالت راهآهن استان اظهار کرد :ایجاد راهآهن زاهدان –
چابهار به اندازه انتقال آب از دریای عمان اهمیت دارد.وی
افزود :این طرح به جهت ایجاد کریدور ریلی شرق کشور،
اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی
کشور به شبکه ریلی ،کمک به توسعه سواحل مکران از طریق
ایجاد ارتباط ریلی ،اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان
به آب های آزاد اقیانوسی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه
و رشد اقتصادی منطقه اهمیت فراوانی دارد.استاندار سیستان
و بلوچستان تصریح کرد :ضرورت بهره برداری حداکثری
از سواحل گســترده موجود در خلیج فارس ،تنگه هرمز و
دریای عمان به عنوان تنها کشور خاورمیانه با این پتانسیل،
استفاده از ســواحل دریای عمان و بندر چابهار برای امور
بازرگانی تجاری و تبادل کاال ،تاکید و عنایت ویژه مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) بر اهمیت راهبردی و اســتراتژیک
ســواحل مکران و بندر چابهار به لحاظ اقتصادی نظامی و
فرهنگی همچنین حمایت دولت از تامین زیرساخت ها و
فعالیتهای اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان به ویژه
منطقه مکران متناسب با مزیت های منطقهای را میتوان از
عوامل مورد اهمیت این طرح نام برد.وی ادامه داد :یکی از
ضرورت های اســتان پهناوری چون سیستان و بلوچستان
ایجاد ریل راه آهن است.مدرس خیابانی خاطر نشان کرد:
از زاهدان تا خاش  ۷ایستگاه راه آهن وجود دارد و  ۱۴۸نفر
نیرو در حال جذب و آموزش هستند.وی با بیان اینکه قدیمی
ترین ریل کشور راه آهن زاهدان به میرجاوه است ،تصریح
کرد :زاهدان بعد از تکمیل خط آهن چابهار به زاهدان به یک
چهار راه ریلی تبدیل خواهد شد.

امسال  4هزار تن ميگو در گميشان
توليد مي شود

طي جلسه اي با حضور سرپرست اداره كل شيالت گلستان
و مســئولين مراكز فرآوري آبزيان اســتان ،ظرفيت هاي
اين مراكز جهت فرآوري محصول ميگوي توليد شــده در
مجتمع پرورش ميگوي گميشــان بررسي شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،مهندس اســماعيل جباري در اين جلسه با
بيان اينكه مجتمع پرورش ميگوي گميشــان بعد از پشت
سر گذاشتن دو ســال پرورش بدون بروز بيماري امسال
به عنوان مجتمع پاك فعاليــت دارد ،گفت :به ياري خدا و
با همت همه دســت اندركاران ،بحران بيماري لكه سفيد
پشت ســر گذاشته شد و امســال مجتمع پرورش ميگوي
گميشان به عنوان يك مجتمع پاك عمل ذخيره سازي بچه
ميگو را در تراكم نرمال به پايان رســانده است.وي افزود:
طبق پيش بيني هاي انجام شــده امسال  4هزار تن ميگو در
استان توليد شــود كه مراكز فرآوري استان بايد ظرفيت و
آمادگي فرآوري اين مقدار محصول را داشته باشند.وي با
بيان اينكه با تمام تــوان از ورود بيماري به مجتمع پرورش
ميگو گميشان جلوگيري مي كنيم ،خاطر نشان كرد :متاسفانه
در حال حاضر بعضي از مزارع در برخي اســتان ها درگير
بيماري شــده اند .اما در مجتمع پرورش ميگو گميشــان
قوانيني از سوي دامپزشكي استان جهت ورود و خروج ها
وضع شده تا از ورود هرگونه بيماري به مجتمع جلوگيري
گردد.سرپرســت اداره كل شيالت گلستان گفت :پرورش
دهندگان هر چه سريعتر قراردادهاي الزم را جهت فرآوري
محصول خود با مراكز فرآوري اســتان منعقــد كنند  .چرا
كه ممكن است برحســب اتفاق مجبور به صيد اضطراري
شويم .بنابراين بايد مراكز فرآوري نيز آمادگي الزم را داشته
باشند.وي با اشــاره به اهميت صادرات محصول ميگوي
استان از مرز اينچه برون اذعان داشت :خوشبختانه پيگيري
هاي الزم جهت صادرات محصول ميگوي اســتان از مرز
اينچه برون انجام شده است و واگن هاي سردخانه دار نيز
توســط راه آهن در اختيار قرار خواهد گرفت و به زودي
با كســب كدهاي صادراتي ،محصول ميگوي استان از مرز
اينچه برون به كشــورهاي آســياي ميانه و اوراسيا صادر
مي گردد.

