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دریا محور

گزارش

زیست دریا با اجرای ۸پروژه توسعه مییابد

چهارشنبه19مرداد  - 1401شماره1422

اخبار
زیربناهای بندرگاهی و پسکرانهای بنادر
هرمزگان توسعه مییابد

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،توســعه بنادر
و زمینهسازی برای گسترش زیربناهای بندرگاهی و
پسکرانهای را از برنامههای مهم و جدی این اداره کل
اعالم کرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،حسین عباس
نژاد در آیین معارفه خود اظهار داشــت :در راستای
تاکید رهبر معظم انقالب ،بهبود شــرایط معیشــتی
مردم و ساحل نشینان با همگرایی حداکثری با جامعه
محلی هرمزگان و توسعه بنادر کوچک و کمتر توسعه
یافته یکی از برنامههای مهم بنــادرو دریانوردی در
استان هرمزگان اســت .وی ادامه داد :این کار باید به
شکلی دنبال شود که اثرات آن در زندگی مردم استان
به صورت مشخص در اســتان و همچنین در سطح
ملی کامال مشهود باشــد.مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان گفت :باوجود تمامی کاســتی ها ،سازمان
بنادر و دریانــوردی به عنوان مرجع ملــی دریایی و
بندری کشور ،در ســالهای اخیر به خصوص همه
تالش خود را به کار گرفته که نقش حاکمیتی خود را
در حوزه قانونی و نظارتی به نحو احسن انجام دهد.
عباسنژاد افزود :استان هرمزگان به دلیل برخورداری
از بیشترین سواحل و بنادر ،مسائل زیست محیطی،
توســعه اقتصادی و بنادر آن برای ســازمان بنادر و
دریانوردی بســیار مهم و حائز اهمیت اســت.وی
آمایش تجهیزات دریایی و به روزرســانی تجهیزات
دریایی و بندری را در توســعه اقتصادی را ضروری
دانست و خواســتار همراهی و مشــارکت مدیران
ارگان ها و نهادهای مرتبط در همه بخشهای دریایی
استان شــد.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از
دیگر برنامههای خود به زمینهســازی برای گسترش
زیربناهــای بندرگاهــی و پســکرانهای و تکمیــل
زیرساختها برای ایجاد اشــتغال پایدار ،آموزش و
تامین نیروی انســانی متخصص از جمله دریانوردان
بومی و بهرهگیری از تجربه و تخصص جوانان بومی
هرمزگان ،توسعه بنادر هرمز ،حقانی و نخل ناخدا در
راستای تاکیدات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد
دریامحور اشاره کرد .مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی
هرمزگان نیز در ابتدای این مراسم با اشاره به سهم ۴۶
درصدی بنادر این اســتان در حوزه تخلیه و بارگیری
کاالها و همچنین سهم  ۵۶درصد تجارت نفتی گفت:
بیش از  ۸۰درصد ترانزیت کاال نیز در استان هرمزگان
انجام میشــود.علیرضا محمدی کرجیران با اشاره
به نقش منطقهای ســازمان بنادر در ترانزیت ،توسعه
فعالیتها و اقتصاد دریامحور ،ایجاد اشتغال و تامین
معیشت مردم استان به ویژه ساحل نشینان را در گروی
فعالسازی بنادرکوچک به عنوان تکیهگاه اقتصادی در
این استان دانست.وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی
از اشتغال در ســواحل و رونق اقتصادی این مناطق از
طریق بنادر کوچک محقق میشود ،گفت :برای تقویت
بنادر کوچک نیــز نیازمند طرحهای جامع هســتیم.
محمدی کرجیران در این رابطه به طرح جامع بنادر
بازرگانی در راستای توسعه آتی بنادر و پیشبینی رشد
اقتصادی اشاره کرد و افزود :مطالعات طرح جامع بنادر
شهید رجایی ،بندرلنگه ،شهید باهنر ،کندالو و هنگام،
جاسک ،ســیریک ،شــیو و هرمز نمونههایی از این
طرح جامع هستند.وی ،انجام انبارگردانی  ۵۶محوطه
عملیاتی کانتینری ،افزایش مشارکت بخش خصوصی
در ســرمایه گذاری ،امضای  ۶تفاهم نامه ســرمایه
گذاری ،اتمام نوسازی پنج باب انبار ،تکمیل ساختمان
مرجع دریایی بندرشهید رجایی و احداث برج کنترل
ترافیک دریایی این بندر را بخشی از طرحهای انجام
شده طی  ۲سال اخیر برشمرد.

سیل ۲۳۷میلیارد ریال به مزارع پرورش
ماهی فارس خسارت زد

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس گفت :در جریان سیل اخیر به  ۱۳مزرعه
تکثیر و پرورش ماهیان ســردآبی ،خسارتی به ارزش
 ۲۳۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال وارد آمد.به گزارش
اقتصادســرآمد،علی فالحی با بیان اینکه بروز ســیل
موجب تلف شــدن بیش از  ۳۰۰تــن ماهی پرواری
شد افزود :تخریب زیر ســاخت ها و تاسیسات این
مزارع از جمله بندهای انحرافی ،کانال های آبرسانی،
دیوارهای جانبی ،پل ها و جاده ها در ســیل رخ داد.
این مقام مسئول با بیان اینکه اســتخرهای خسارت
دیده در شهرســتان های ســپیدان ،اقلید ،مرودشت،
خرم بید ،فراشبند و کازرون واقع شده،افزود :توصیه
ما به بهره برداران حوزه شیالت اســتفاده از ظرفیت
بیمه محصوالت کشــاورزی برای مدیریت خسارت
مخاطرات است.به گفته وی؛ با توجه به تغییرات ایجاد
شده در قوانین بیمه محصوالت کشاورزی بچه ماهیان
از مبدا و مراکز تکثیر تحت پوشــش قرار می گیرند و
اتحادیه های آبزی پروری نیز به عنوان کارگزار امکان
صدور بیمه نامه برای مزارع دارند .فالحی یاد آور شد:
در سال زراعی گذشته  ۲۰مزرعه پرورش ماهی تحت
پوشش بیمه قرار داشــتند که نزدیک به  ۳۰۰میلیون
ریال غرامت از سوی بیمه گر به مراکز خسارت دیده
پرداخت شده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم کرد با اجرای  ۸پروژه فناورانه توسط شرکتهای دانش بنیان زیســت دریایی توسعه می یابد.به گزارش اقتصادسرآمد ،زیست
فناوری دریایی به دنبال بهبود و افزایش کیفیت زندگی با استفاده از موجودات آبزی است .منابعی که در تولید غذا و انواع داروها و محصوالت بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرند.
اجرای برنامههای ملی و ورود شرکتهای دانشبنیان و خالق به این حوزه تاحدودی می تواند این نقیصه را جبران و محصوالت و منابع دریایی را به صنعت غذا ،دارو و آرایشی
و بهداشتی کشور وارد کند .منابعی مغذی و کاربردی که می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را مرتفع کند .ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در همین راستا با کمک شرکتهای دانشبنیان و نهادهای مرتبط در تالش اســت تا  ۸پروژه ملی را برای ارتقای زیست دریا در کشور به اجرا بگذارد«.کشت جلبک»،
«تولید تخم تمام ماده قزلآال»« ،پرورش ماهی»« ،پرورش میگو»« ،تولید امگا « ،»۳تولید ژالتین از ضایعات آبزیان»« ،تولید تن ماهیان به عنوان جایگزین گوشــت قرمز» و «تولید
خاویار»؛  ۸برنامهای است که در این زمینه عملیاتی خواهد شد.

توضیح سازمان اموال تملیکی درباره ماجرایی عجیب در بوشهر

چرا کشتیرانی ۱۳سال سراغ کانتینرهایش نیامد؟!

بررسی« اقتصاد سرآمد» از رونق گردشگري ساحلی در ایران

دستهای خالی ایران از گردشگری دریایی

گروه اقتصاد دریایی  -اعظم زندیه-
گردشــگری در نوع خود محدود به
خشکی و اماکن دیدنی به یادگار مانده
از دورهای گذشته نیست و گردشگری دریایی در
میان اهل فن از زیبایی های بد دیل برخوردار است
 .گردشــگری دریایی یکی از صنایع دریایی روبه
رشد در جهان است که در بسیاری از کشورهای
جهان به آن توجه بسیار میشود .تورهای دریایی،
ورزشهــا و تفریحــات آبی ،غواصی و ســایر
سرگرمیهای مرتبط با ساحل و فراساحل همگی
در گردشــگری دریایی قرار میگیرند .همه ساله
تعداد گردشگران دریایی از جمله مسافران کروز
رو به افزایش است و ایران نیز از آن بی بهره نیست
و کشورهای بسیاری چه کوچک و چه بزرگ در
تالش هســتند حتی از کوچکترین ظرفیتهای
آبی ،دریایی و ساحلی خود بیشــترین استفاده را
ببرند تا با جذب مســافران ،درآمد خود در بخش
گردشگری دریایی را افزایش دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،ایران نیز با دارا بودن پنج
هزار و  ۸۰۰کیلومتر طول نوار ســاحلی که هفت
استان کشور را در برمیگیرد ،و یک کشور دریایی
محســوب میشــود که نباید به طول آن بسنده
کرد چرا که بهره گیری از ان اســت که شــاخص
گردشگری ایران را ارتقا می بخشد ..برای استفاده
از صنعــت گردشــگری دریایــی ،فراهم کردن
زیرســاختها و امکانات مانند ساخت شناورها
و قایقهای تفریحی ،ساخت اسکلههای تفریحی،
پارکهای دریایــی و زیردریاییهای تفریحی در
اولویت قرار دارد.
در صنعت گردشگری عموما تفریحات در آبهای
عمیق در فاصلهی زیاد با ساحل انجام میشود که
ایران ما در سالهای اخیر موفقیته های بزرگی در این
بخش را رقم زده است .جت اسکی ،قایق سواری،
فالی بورد ،ماهیگیری در آبهای کمعمق ،شنا،
تماشای غروب آفتاب و آفتاب گرفتن در ساحل
ماسهای ،دریانوردی با کشتیهای کروز ،غواصی
و ماهیگیری در آبهــای عمیق نیز بخشــی از

گردشگری دریایی است که در برخی از سواحل
شمالی و جنوبی ایران نیز ارائه میشود.
گردشگری دریایی جاذبهای
با صرفه اقتصادی باال
بابک مرادی کارشناس صنایع دریایی با یادآوری
این مهم که به زودی با مشارکت بخش خصوصی
خط کشتیرانی مسافربری ،تفریحی ،گردشگری در
جزایر کشورمان به مقصد کشورهای همسایه راه
اندازی میشود ،به روزنامه اقتصادسرآمد ،گفت:
به لطف همراهی دولت و توجه بیش از گذشته به
حوزه گردشگری دریایی این بخش امروزه یکی
از جذابتریــن و هیجانانگیزترین صنعتهای
گردشــگری داخلی و خارجی به شــمار میرود
که کشورهای بســیاری به دنبال توسعه و بهبود
آن هستند.

شاخصهای گردشگری ایران
او افزود :تاكنون آمارهاي مشخص و رسمي در حوزه
گردشگري دريايي ارائه نشده است و در خصوص
وضعيت فعاليت هــاي گردشــگري اطالعاتي در
دسترس نيســت ،با بررســیهای انجامشده توسط
كارگروه مطالعات و برنامهریزی ستاد توسعه فناوري
و صنايع دانشبنیان دريايي شــاخصهایی بهمنظور
ارزيابي وضعيت گردشــگري دريايي و ســاحلي
شناسايي و معرفیشده است.
در ايران ،گردشگري ساحلي رونق
بيشتري دارد
با توجه به داشتههای فعلي ،میتوان گفت در ايران،
گردشگري ســاحلي رونق بيشــتري دارد ،بهویژه
باوجود پالژها ،اســکلههای مسافري و كلوب هاي
دريايي كه در شمال كشــور و نيز در قشم ،كيش و

چابهار وجود دارد موضوع دیگری بود که کارشناس
دریایی به آن پرداخت و ابراز داشــت :در سال های
گذشــته ،گردشــگری دریایی به عنوان یک نوع از
گردشــگری ،محبوبیت و جذابیت زیادی را در بین
مردم کسب کرده است.
رقابت فشرده میان بسیاری از کشورها برای
جذب توریست دریایی
مرادی یادآور میشــود ،صنعت گردشگری یکی از
بخشهای اقتصادی وزین با رشد بسیار باال در جهان
به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران
است .رقابت فشرده ای در میان بسیاری از کشورها
برای جذب توریست دریایی شکل گرفته و صنعت
گردشــگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های
خاص ،بخش مهمــی از فعالیتهــای اقتصادی و
تولیدی کشورها به ویژه کشورهای صنعتی را به خود
مشغول کرده است.با این تفاسیر اما ،تنها برخورداری
از محل گردشگری کافی نیســت و بهبود وضعیت
گردشگری دریایی مســتلزم پیادهسازی توصیهها و
راهکارهای مورد استفاده توسط کشورهای پیشرو
در صنعت گردشگری است و با کمی غور در پیشینه
گردشــگری در ایران متوجه این مهم خواهیم شــد
که کشورما تالش خوبی در برخورداری از صنعت
گردشگری در خور توجه داشته است و نمود آن در
اقبال کشورهای همسایه در سفر به ایران از راه دریا به
وضوح قابل رویت است.
بــا توجه بــه مراکز تصمیــم گیر و ناظــر بر بحث
گردشگری دریایی در کشــور و سردرگمی سرمایه
گذاران و متاســفانه بروکراســی حجیم برای اخذ
مجوزهای مربوط پیشنهاد میشــود تا کارگروهی
متشــکل از نمایندگان تام االختیار ســازمان بنادر و
دریانوردی ،ســازمان گردشگری ،سازمان حفاظت
محیط زیست و دیگر مراکز حاکمیتی از جمله گارد
ساحلی جهت بازنگری و اصالح قوانین گردشگری
دریایی تشکیل شود و این کارگروه بایستی در تمامی
مراحل پیاده ســازی برنامه های عملیاتی ســه گانه
حضور پیدا کنند تا شاید کمی از مشکالت این بخش
کاهش یابد.

برگزیدهها
معاون امور بندری سازمان بنادر:

تراهبردیدولتدرتجارتبینالمللیاست
دیپلماسیاقتصادی،سیاس 
عضو هیات عامل و معــاون امور بنــدری و اقتصادی
ســازمان بنادر و دریانوردی کشور ،دیپلماسی اقتصادی
را به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی دولت سیزدهم
دانست و گفت :سازمان بنادر ازجمله سازمانهای محوری در حوزه
توسعه همکاریهای تجاری در منطقه به شمار میرود.به گزارش
اقتصادسرآمد ،جلیل اسالمی در بیان رویکردهای اخیر سازمان بنادر
و دریانوردی به جایگاه بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود :توسعه
زیرساختهای بندر شهید رجایی به عنوان بندری شناخته شده و
راهبردی در سرنوشت اقتصادی کشــور و به ویژه توسعه تجارت
خارجی بسیار حیاتی و مهم اســت.وی از دیپلماسی اقتصادی به
عنوان یکی از سیاستهای بسیار دقیق دولت سیزدهم یاد کرد و بیان
داشت :سازمان بنادر یکی از سازمانهای بسیار محوری در حوزه
توسعه همکاریهای تجاری در منطقه به شمار میرود و در راستای
این سیاست ،دولت نیز فعالیتهای ذاتی و حاکمیتی خود را پیش
میبرد.معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در
حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دیپلماسی همزمان
با توسعه سایر زیرساختها فعالیت مثبتی را آغاز کرده است ،ابراز
امیدواری کرد که با حضور متعدد سرمایهگذاران خارجی در بندر
شهید رجایی شرایط جدید و ظرفیتسازیهای مثبتی در حوزههای
مختلف توسعه اقتصادی و بازرگانی فراهم گردد.اسالمی با اشاره
به نقش ســازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بازدارندگی و پاسخ
به اقدامات شرورانه دشــمنان که در دریاها علیه منافع جمهوری
اســامی انجام میشــود ،را نمونههایی از فعالیتهای حساس و
تعیینکننده دانست و ابراز داشت :در بخش دریایی طیفی از مدیران
و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی نیز مجاهدتهای زیادی
داشته و در این حوزه بسیاری از نگرانیهای اولیه برطرف شده که
نمونههای آن را امروز در حوزههای دریایی ،دفاعی و نظامی شاهد
هســتیم.وی در خصوص نقش بنادر کوچک در راســتای حفظ و

تامین معیشت ساحلنشینان این استان نیز بیان داشت :سازمان بنادر
در ایجاد اشتغال و زمینههای توسعه بنادر در قالب مدل سازی برای
واگذاری بنادر کوچک نقش خود را ایفا کرده و این هدفگذاریها
ادامه خواهد داشت.معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی،
حفظ سرمایهگذاریهای انجام شده و اجرای طرح های جدید را از
دیگر برنامههای سازمان بنادر و بنادر زیرمجموعه اعالم کرد و گفت:
استراتژی این برنامه نیز در قالب سامانهای ،بزودی رونمایی خواهد
شد.اسالمی اضافه کرد :با اجرای این برنامه به دنبال این هستیم در
کنار ظرفیتهای ایجاد شده بتوانیم در راستای سیاستهای کالن نیز
ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری به ویژه در حوزه سرمایهگذاری
خارجی گامهای مثبتی برداریم .وی در بخش دیگری از ســخنان
خود به موضوع ترانزیت و کریدورهای جدید در بندر شهید رجایی
اشاره کرد و بیان داشت :بندر شــهید رجایی به واسطه اینکه محور
ترانزیت در این بندر متصل به ریل اســت و ظرفیتهای پایانهای
آن کامل بوده ،میتواند به عنوان پایگاه اصلی ترانزیت کشــور در
کنار سایر کشورها مطرح باشد.معاون امور بندری سازمان بنادر و
دریانوردی در خصوص ناوگان دریایی به نقش هرمزگان به عنوان
پایتخت سفرهای دریایی اشاره و تاکید کرد :در این بخش باید در
تمامی حوزهها اعم از زیرساخت ،سرمایهگذاری و ساماندهی مدل
کسب و کار یک تغییر اساســی رقم بخورد.اسالمی در خصوص
همکاریهای بین بخشی ســازمانهای مرتبط با اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان ،گفت :با یک ارتباط هوشــمندانه با ســایر
سازمانهای درگیر با موضوع کاالهای تجاری میتوان پاسخگویی
مناسبی به خدمت گیرندگان در بندر شهید رجایی را شاهد باشیم.
وی اضافه کرد :نقش مدیریت بنادر و دریانوری استان به دلیل نقش
همگرایی و خدمات بینبخشی بسیار حائز اهمیت است و در دوره
مدیریت جدید نیز نسبت به این موضوعات توجه ویژه و جدی را
میطلبد.معاون سیاسی ،امنیتی و امور اجتماعی استانداری هرمزگان

نیز در این مراسم اظهار داشت :نقش سازمان بنادر و دریانوردی در
حوزه اقتصادی داخلی و بینالمللی برکسی پوشیده نیست.احسان
کامرانی افزود :این سازمان همچنین نقش مهمی در تمامی حوزهها
اعم از بازرگانی و اقتصاد دریاپایه ،حمل و نقل ،تجارت دریا ،حقوق
دریایی ،امنیت اقتصاد و دیپلماسی داخلی دارد .وی بیان کرد :اگر
به مســائل دریایی خوب توجه شــود میتوانیم درآمدی چندین
برابر فعلی برای کشــور رقم بزنیم و تحقق این مهم مستلزم توسعه
ساختار سازمانی ،ارتقای جایگاه بنادر استان هرمزگان ،همگرایی
بین بخشی تمامی ارگانهای مرتبط دریایی و استفاده از توان بخش
خصوصی اســت.کامرانی در پایان خواســتار تعامل و هم افزایی
ادارات و نهادهای دریایی استان و همچنین تسریع در عملیاتی شدن
طرح های بزرگ و مهم بنادر و دریانوردی اســتان شد.به گزارش
ایرنا ،در پایان این مراسم از خدمات «علیرضا محمدی کرجیران»
قدردانی و «حسین عباسنژاد» به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان معرفی شد.

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازههای دریایی

هشدار وقوع سیالبهای یخچالی آتشفشان دماوند در مازندران
عضو هیأت مدیره انجمن مهندســی سواحل و سازههای
دریایی با هشدار اینکه ســیالبهای یخچالی آتشفشان
دماوند تحت تاثیر گرمایش زمین بسیار خطرناک و توام با
خسارات جدی است ،گفت :طی  ۵سال اخیر این دومین بار است که
سیالب منطقه جنوبی آتشفشــان دماوند را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گزارش اقتصاســرآمد ،حرکت توده یخچالــی در منطقه گزنک
نگرانیهایی به دنبال داشــت و در اینباره همایون خوشروان عضو
هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازههای دریایی با اشاره به
وقوع ســیالب در دره گزنگ در جاده هراز ،اظهار کرد :ریزشهای
جوی و ذوب یخچالهای آتشفشــان دماونــد موجب ایجاد چنین
سیالبهایی میشود که متشکل از آب  ،امالح و سنگهای آتشفشانی
و پیروکالستیک است.وی افزود :شیب تند دره گزنگ موجب افزایش
سرعت جریان و افزایش حجم رسوبگذاری در پاییندست میشود.
عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازههای دریایی بیان
کرد :طی  ۵ســال اخیر این دومین بار است که سیالب منطقه جنوبی
آتشفشــان دماوند را تحت تاثیر قرار میدهد.خوشــروان با اعالم
اینکه در ســیالب قبلی حدود  ۴میلیارد تومان خســارت به اراضی

کنار دره وارد شــد ،گفت :ســیالبهای یخچالی آتشفشان دماوند
تحت تاثیر گرمایش زمین بسیار خطرناک و توام با خسارات جدی
استمحمدابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آبمنطقهای مازندران
نیز گفت :ســیل هفتم مرداد چالوس که بر اثر بارندگی شــدید در
ارتفاعات و حرکت و ذوب یخچالها رخ داده و خســارت زیادی
به بار آورد ،هشداری جدی اســت تا سیالبهای یخچالی را جدی
بگیریم.وی اظهار کرد :ترکیب بارش شدید در ارتفاعات کالردشت و
حرکت و ذوب یخچالها سبب شد تیپ متفاوتی از سیل در چالوس

شکل بگیرد که در نظر گرفتن مالحظات برای آمادگی در مواجهه با
این ســیالبها را ضروری میکند.مدیرعامل شرکت آب منطقهای
مازندران با بیان اینکه ساختار سیالب چالوس متفاوت از سیالبهای
معمول رودخانهای بود ،افزود :سیل اخیر چالوس در شاخه انگوران-
واسپول بر اثر بارش شدید  ۴۰میلیمتری طی یک ساعت در ارتفاعات
یخچالی منطقه دلیر شهرســتان چالوس و همچنین حرکت و ذوب
یخچالها به صورت توامان بود.یخکشی درباره ویژگی سیالبهای
یخچالی یادآور شــد :از ویژگیهای این سیالب دِبی باال و همچنین
آورد رسوبی بســیار زیاد به صورت جریان توامان آب و مواد جامد
است .وی ادامه داد :جریان آب و رسوب در مسیر جاری شدن سیل،
مجاری قدیمی رودخانههای موجود را پر میکند و انباشت رسوب
حتی به میزان سه متر و بیشــتر در زمینهای اطراف رخ میدهد که
همین اتفاق در رودخانه چالوس نیز افتاد و حجم باالی خسارت را
رقم زد.مدیرعامل شرکت آبمنطقهای مازندران تصریح کرد :تخمین
اولیه از آورد رسوبی متاثر از ســیل اخیر چالوس حدود  ۱۰میلیون
متر مکعب است که در طول مســیر رودخانه از ارتفاعات دلیر تا ۵۰
کیلومتر پایینتر و مناطق پاییندست نهشته شده است.

طبق اعالم مدیر عامل سازمان اموال تملیکی ۳۰ ،کانتینر از حدود  ۱۳سال
پیش وارد بنادر شده ولی بدون اظهار به گمرک و ورود به فرایند ترخیص،
عمده کاالهای داخل آنها تخلیه و خارج شده است؛ موضوعی که حتی
بنادر و کشتیرانی در این سالها از آن خبر نداشته و اخیرا کشف و به مقام
قضایی اعالم کرده اســت .اینجا خروج غیرقانونی و قاچاق کاال مطرح
است و افراد تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،عبدالمجید اجتهادی  -مدیرعامل سازمان اموال
تملیکی و معاون وزیر اقتصاد  -در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با ماجرای
 ۳۰کانتینری که از اواخر دهه  ۸۰وارد بنادر شده و در سفر اخیر رئیس قوه
قضائیه به بوشهر مورد توجه قرار گرفت ،توضیحاتی ارائه کرد.
مصوبه  ۹۷اوضاع را تغییر داد
این مقام مسئول در ســازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این  ۳۰کانتینر
از حدود  ۱۳ســال پیش وارد بندر شــده ولی هنوز به گمرک اظهار و
وارد فرایند ترخیص نشــده بود گفت:طبق ماده  ۲۴قانون امور گمرکی،
واردکنندگان سه ماه فرصت دارند کاال را به گمرک اظهار و ترخیص کنند
که این زمان با درخواست از گمرک دو ماه دیگر امکان تمدید دارد ،در
غیر این صورت کاال مشمول مقررات متروکه خواهد شد .همچنین طبق
تبصره ماده  ۲۴قانون امور گمرکی ،این زمان بــرای مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی ،در اختیار مناطق قرار دارد ولــی در نهایت نباید مدت زیادی
طول بکشد .اما از سال  ۱۳۹۷با تشدید تحریمها و ضرورت تامین کاالی
اساسی ،با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ،این زمان برای گمرک و مناطق
به دو ماه کاهش پیدا کرد .بر این اساس اگر صاحب کاال در این فرصت
برای ترخیص اقدام نکرد ،گمرک و بنادر و یا انبارهای عمومی موظف
است مقررات متروکه را درمورد کاال اعمال و به گمرک گزارش دهد تا
بالفاصله اظهارنامه متروکه تنظیم و برای تعیینتکلیف به سازمان اموال
تملیکی ارسال شود.
وی ادامه داد :بر این اساس تا زمانی که اداره بندر و یا سایر مراجع تحویل
گیرنده ،گزارشی به گمرک ارائه ندهند ،گمرک نیز اطالعی از کاالی اظهار
نشده ندارد تا به سازمان اموال تملیکی اعالم شود ،این در حالی است که
اداره بندر و کشتیرانی بوشهر اعالم کرده که خودشان هم در جریان این
 ۳۰کانتینر در این ســالها نبودهاند و در زمان آمارگیری ،متوجه شدهاند
که این تعداد کانتینر چندین سال در آنجا بوده و تکلیف مشخصی نداشته
است و اطالعی هم از صاحب کاال ندارند.
سوال مرجع قضایی؛ چرا کشتیرانی  ۱۳سال سراغ
کانتینرهایش نیامد؟!
اجتهادی ،با اشاره به اینکه طبیعتا شرکت واردکننده این کاالها ،مشخص
است و شرکت کشتیرانی و یا شرکتهای حمل و نقل دریایی هستند و از
طریق اسناد نیز ،صاحب کاال مشخص و قابل شناسایی است ،افزود :اینکه
ماجرای این کانتینرها چیست را مقامات مسئول در کشتیرانی بررسی و
توضیح خواهند داد چراکه بازرســی این سازمان ،آن را کشف و به مقام
قضایی گزارش داده است ،اما کانتینرهایی که کاال با آنها حمل شده ،متعلق
به شرکت کشتیرانی بوده و ممکن است به واردکننده اجاره داده باشند.
موضوعی که مورد ســوال رئیس قوه قضاییه در بازدید از بوشهر ،قرار
گرفت این بود که آیا صاحب کاال در این سالها برای ترخیص نیامده و
یا اینکه تخطی کرده و به صورت قاچاق بخشی را خارج کرده است؟ یا
اینکه چرا شرکت کشتیرانی در این  ۱۳سال ،سراغ کانتینر نیامده است؟
اینها بخشی از مســایلی بود که رئیس قوه قضائیه نیز تاکید داشتند باید
مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن از شرکت کشتیرانی دریافت شود.
چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و مواد غذایی فاسد شد
معاون وزیر اقتصــاد درباره وضعیت کانتینرها نیــز توضیح داد :کاالی
موجود در برخی از این کانتینرها بدون اینکه اظهار شده باشد ،تخلیه شده
است و یا در بخش عمدهای از آنها ،به میزان محدودی کاال قرار دارد ،مثال
چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و یا یک سوم کانتینر  ۴۰فوت،
کاال و مابقی خالی است ،در موردی ،قســمت انتهایی یکی از کانتینرها
پارگی داشت و کاال از آن بخش خارج شده بود که جای تعجب دارد .در
بینشان کانتینرهای حاوی مواد غذایی فاسد شده هم بود .اینجا این سوال
مطرح است که آیا این کانتینرها از کشور مبدا با همین میزان کاال به بندر
رسیده است ،که بعید به نظر میرسد.
کانتینرها تخلیه شده ،احتماال قاچاق شده است
آنطور که اجتهادی گفته ،احتمال قوی این اســت که این کانتینرها پُر
بوده و افرادی آنها را به صورت غیرمجاز تخلیه کردهاند چون به گمرک
اظهار نشده و از مســیر قانونی ،به خارج از محوطه گمرکی منتقل نشده
است ،بنابراین به احتمال زیاد ،قاچاق صورت گرفته است و افراد تحت
تعقیب قضایی قرار میگیرند .همچنین ماهیت کاالهای موجود در این
کانتینرها که تخلیه نیز شده ،مورد بحث است که آیا کاالی مجاز ،غیرمجاز
یا ممنوعه بودهاند؟
هر چقدر کاال مانده باشد در نهایت امحاء خواهد شد
وی این را هم گفت که با توجه به عدم اظهار کاال به گمرک و در ادامه عدم
ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی ،در حال حاضر این دو
سازمان هیچ مسئولیتی در مورد این کانتینرها ندارند ،به هر حال وضعیت
این کاالها و اشخاص مرتبط با آن شناســایی خواهد شد و همان اندک
کاالیی که در این کانتینرها باقی مانده ،به گمرک اعالم و این سازمان نیز
اظهارنامه متروکه تهیه و به سازمان اموال تملیکی اعالم خواهد کرد و در
نهایت با طی فرایند قانونی ،امحاء خواهد شد .وی ادامه داد :بر این اساس
تا زمانی که اداره بندر و یا سایر مراجع تحویل گیرنده ،گزارشی به گمرک
ارائه ندهند ،گمرک نیز اطالعی از کاالی اظهار نشده ندارد تا به سازمان
اموال تملیکی اعالم شــود ،این در حالی است که اداره بندر و کشتیرانی
بوشهر اعالم کرده که خودشان هم در جریان این  ۳۰کانتینر در این سالها
نبودهاند و در زمان آمارگیری ،متوجه شدهاند که این تعداد کانتینر چندین
ســال در آنجا بوده و تکلیف مشخصی نداشته اســت و اطالعی هم از
صاحب کاال ندارند.
برخی صاحبان کاال برای ترخیص عجله ندارند ،زمان
که بگذر گرانتر می فروشند
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین به جریان رسوب کاال در بنادر
اشاره داشت و یادآور شــد که قبال طبق قانون ،در مناطق آزاد که ادارات
بنادر هم جزو این مناطق هستند زمان برای تعیینتکلیف و ترخیص کاال
در اختیار خودشان بود و از سویی صاحبان کاال در محوطهها و انبارهای
گمرکی از هزینه کمتری برخوردار بودند و چندان برای ترخیص عجلهای
نداشتند ،در عین حال که با توجه به شرایط تورمی که موجب میشد در
گذر زمان ،ارزش کاال بیشتر شده و بتواند با قیمت باالتری عرضه کند،
عاملی برای کندی ترخیص و رسوب شــده بود .با این حال با توجه به
مصوبهای که در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی ابالغ خواهد شد
پیشبینی این است که در مرحله اول از رسوب کاال جلوگیری شود و هم
اینکه کاالهای رسوبی به سرعت تعیین تکلیف شوند.

