بنادر و سواحل
احتمال توافق ایران و هند برای اداره بندر «چابهار»

خبرها از نزدیک شدن تهران و دهلینو به امضای قراردادی برای فعالیت هند
در بند چابهار حکایت دارند.به گزارش اقتصادســرآمد از هندوستانتایمز،
ایران و هندوســتان به انعقاد قرارداد بلندمدتی بــرای فعالیت هند در بندر
استراتژیک «چابهار» نزدیک شــدهاند و به گفته منابع آگاه از جزئیات این
مذاکرات ،تنهــا اختالفنظری که باقیمانده اســت به بندهــای مرتبط با
«حکمیت» ارتبــاط پیدا میکند.این توافق بلندمدت ،برای مدت  ۱۰ســال
معتبر اســت و به صورت خودکار تمدید خواهد شد .این توافق ،جایگزین
توافق اولیه که فعالیتهای هند در ترمینال «شهید بهشتی» در بندر «چابهار» را
پوشش میداد و به صورت سالیانه تمدید میشد ،خواهد شد .تالشها برای
امضای این توافق همزمان با افزایش تمایل چین برای سرمایهگذاری در بنادر
و سایر زیرساختهای ساحلی در ایران صورت گرفته است و طرف ایرانی،
دهلینو را تحت فشار قرار داده تا توسعه ترمینال «شهید بهشتی» که توسط
شرکت دولتی «ایندیا پورتس گلوبال لیمیتید» اداره میشود را سرعت ببخشد.
امضای این توافق بلندمدت ،در گفتوگوهایی که در جریان سفر ماه گذشته
«سربندا سونوال» ،وزیر بنادر و گشتیرانی هند ،به ایران علیالخصوص در
نشست با «رستم قاسمی» ،وزیر راه وشهرسازی ،مطرح شده بود.موضوعی
که به کندی در روند این امضای این توافق منجر شده است ،موضوع عمدهای
نیســت و به این نکته مربوط میشــود که چه نهادی صالحیت رسیدی به
نکات مورد اختالف را دارد.بر اساس قانون اساسی ایران ،چنین اختالفاتی
را نمیتوان در دعاوی خارجی مطرح کرد و پیشنهادی که در این توافقنامه
مطرح شده است مســتلزم اصالح قانون اساسی است و امری دشوار است.
با این وجود ،دو طــرف ابراز امیدواری کردهاند که بــا توجه به تالشهای
متخصصان حقوقی و فنی ،این اختالفات هم بهسرعت حلوفصل شوند.

توسعه زیرساختهای گردشگری در جزیره الرک

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان از توسعه
زیرساختهای گردشگری در جزیره الرک به عنوان یکی از پتانسیلهای مهم
گردشگری خلیج فارس خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سهراب بناوند با
اشاره به اهمیت جزیره الرک در توسعه گردشگری خلیج فارس ،بیان داشت:
همگام با توسعه زیرساختهای گردشگری در استان ،ایجاد زیرساختهای
گردشگری در جزیره الرک نیز در دستور کار قرار گرفته است.مدیر کل اداره
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی استان هرمزگان ،ادامه داد :در
همین راستا پایههای برق قدیمی جابهجا و نصب و روشنایی تیرهای چراغ
برق جدید به طول سه هزار و  ۲۰۰متر در جزیره الرک انجام و به اتمام رسید.
این مقام مسئول در استان هرمزگان ،تصریح کرد :این پروژه با صرف مبلغ ۳۰
میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شد.مدیر کل اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری اســتان هرمزگان ،همچنین به انجام
برنامه ریزیهای دقیق برای تبلیغات و اطالع رسانی در خصوص جاذبههای
گردشگری جزیره الرک برای جذب هر چه بیشتر گردشگران به این جزیره
اشاره کرد.وی ،اذعان داشت :به این منظور نیز اعتبارات خوبی در نظر گرفته
شده است که امیدواریم نتیجه بخش بوده و باعث جذب گردشگران بیشتری
به این جزیره شود.وی با اشــاره به اینکه جزیره الرک در شرق جزیره قشم
واقعشده اســت ،تصریح کرد :قلعه پرتغالیها ،ســاحل پالنکتونی الرک،
سواحل بکر و زیبا از جاذبههای گردشگری این جزیره به شمار میآیند.مدیر
کل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان گفت:
جزیرۀ الرک به دلیل وجود سواحل مرجانی و کم رفت و آمد بودن منطقه،
دارای یکی از بکرترین و شفافترین آبهای خلیج فارس است.به گفتۀ وی،
این سواحل از عمق  ۲تا  ۳۳متری با شیب مالیم و با انواع موجودات زیبای
دریایی همچون مرجانها ،ماهیهای آکواریومی و شقایق دریایی زیبایهای
خاص خود را در اختیار گردشگران قرار میدهد و همین دالیل باعث شده
که این جزیره به یک مکان محبوب برای ورزشهــای آبی و لذت بردن از
ساحل شنی تبدیل شود.

ثبت رکورد تعمیرات زیرآبی یدککش طی ۱۰روز

معاون فنی و نگهداری ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :طی دو
هفته گذشته هشت فروند انواع شناور در سرسره تعمیراتی بندر شهیدرجایی
داکینگ و به آباندازی شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمدرضا پوررجبی
در خصوص تعمیرات زیرآبی و به آباندازی هشت فروند شناور در بندر
شهید رجایی اظهار داشت :در این مدت انواع شناور الیروب ،یدککش و
راهنمابر به آب اندازی و از آبگیری(داکینگ) شــد.وی با اشــاره به ثبت
رکورد تعمیرات زیرآبی یدککش در مدت  ۱۰روز در سرســره تعمیراتی
بندر شهیدرجایی بیان کرد :طی این مدت یک فروند الیروب موسوم به
منصور ،چهار فروند یدککش بــا نامهای دادمان یک و دو ،هدایت یک
و عاشورا داکینگ و به آباندازی شــد.معاون فنی و نگهداری اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان از دیگر شناورهای داکینگ و به آباندازی
شده به شناور جستجو و نجات ناجی  ،۱۹یک فروند شناور راهنمابر قیام
 ۳و یک فروند بارج جمعآوری آلودگی نفتی پاکبوم پنج اشــاره کرد.به
عملیات آب اندازی و از آب گیری (داکینگ و آنداکینگ) گفته میشود.

پاکسازی سواحل سیراف از لکه های نفتی

با حضور تیم مقابله با آلودگی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر،
سواحل سیراف از لکه های نفتی پاکسازی شد.به گزارش اقتصادسرآمد،
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر با اعالم این
خبر گفت :پیرو دریافت گزارش آلودگی نفتی در ساحل شهر سیراف،
تیم مقابله با آلودگی در شهر ســیراف اعزام شد.محمد قاسمی افزود :با
رسیدن به ساحل شهر ســیراف تیم مقابله با آلودگی سریعا با استفاده از
ظرفیت کوادکوپتر اقدام به پایش خط ســاحلی و هم چنین دریا کرد که
در ساحل منطقه مشکوک به آلودگی و در منطقه دیگر آلودگی هایی به
صورت پراکنده رویت شــد.معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر یادآور شد :تیم مقابله با آلودگی با توجه به شرایط موجود
ابتدا اقدام به پاکسازی آلودگی ها کرد و سپس با حضور رئیس اداره بندر
و دریانوردی کنگان و نماینده یگان حفاظت ،مناطق مشکوک پایش شد
که پس از بررسی های انجام شــده ،مشخص شد که آلودگی به صورت
پراکنده به نوار ساحلی نفوذ کرده که با توجه به حجم آلودگی و وسعت
آن و با تایید رئیس محیط زیست کنگان و شورای شهر سیراف ،آلودگی
با استفاده از تجهیزات الزم جمع آوری و عملیات با موفقیت پایان یافت.

مشارکت دانشگاه عالمه طباطبائی در توسعه همه
جانبه سواحل ُمکران

دومین نشست مشترک دانشگاه عالمه طباطبائی با دبیر اجرایی شورای
توسعه ســواحل ُمکران درباره همکاری های پژوهشی دانشگاه با این
شورا برای توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری
سواحل مکران ،در محل سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه عالمه
طباطبائی تشکیل شــد .به گزارش اقتصادســرآمد  ،یکی از برنامه های
دولت ،توسعه ســواحل مکران است .برهمین اســاس دانشگاه عالمه
طباطبائی می تواند در حوزه توسعه سیاسی ،اقتصادی ،مسائل اجتماعی
و پیوست های فرهنگی ســواحل مکران به دولت کمک کند .به همین
منظور دومین نشست مشترک دانشگاه عالمه طباطبائی با شورای توسعه
ســواحل ُمکران با حضور سردار حســین دهقان ،دبیر اجرایی شورای
توسعه سواحل ُمکران و مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی ،عبداهلل
معتمدی ،رئیس دانشگاه و داود حســین پور ،معاون پژوهشی دانشگاه
عالمه طباطبائی درباره همکاری های پژوهشی در محل سالن اجتماعات
حوزه ریاست دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شد.در این جلسه ضمن
بررسی ابعاد مختلف همکاری و بیان دیدگاه ها و نظرات ،دو طرف در
خصوص توسعه سواحل مکران ،در زمینه «مسائل و موضوعات اجتماعی
منطقه»« ،توانمندسازی مردم منطقه» «،نحوه تامین مالی شرکت و سرمایه
گذاری در منطقه مکران»« ،مدیریت حکمرانی» و «گردشگری در سواحل
مکران» به توافق رسیدند.

اقتصاد دریایی
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آمادگي حضور ۱۸۰شركت دانش پايه در حوزه شيالت

رئيس سازمان شيالت ايران از اعالم آمادگي  ۱۸۰شركت دانش پايه براي فعاليت در بخش شيالت خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سيدحسين حسيني گفت ۱۸۰ :شركت دانش بنيان
در حوزه شيالت اعالم آمادگي كردند كه  ۴۸شركت با برنامه تحول وزارت جهاد كشاورزي تطابق داشتند.به گفته سيدحسين حسيني تسهيالت ارزان قيمت در اختيار شركتهاي دانش
بنيان قرار ميگيرد تا بتوانند دستاوردهاي خود را تجاري سازي كنند .محورهاي اين رويداد شامل؛ تكثير و پرورش آبزيان (ماهيان ،سختپوستان ،نر م تنان ،گياهان آبزي ،جلبكها و
…) ،پرورش ماهيان دريايي در قفس ،ماهيگيري ،ارزيابي و مديريت ذخاير ،تكنولوژي و روشهاي صيد ،حفاظت از منابع ،فرآوري ،بستهبندي و اقتصاد چرخشي آبزيان ،فناوريهاي
نوين (نانو تكنولوژي ،بيوتكنولوژي و …) در حوزه شيالت ،تجارت و صادرات آبزيان ،توليد و تجارت ماهيان زينتي ،تغذيه ،بهداشت و صنايع جانبي ،گردشگري شيالتي ،فرآوردههاي
آرايشي ،بهداشتي ،دارويي قابل استحصال از آبزيان ميباشد.

کارشناس ارشد گردشگری با گالیه از نادیده گرفتن مواهب الهی سواحل ایران به « اقتصادسرآمد» میگوید:

خواب غفلت درگردشگری دریایی

گروه اقتصاد دریایی -اعظم زندیه-
درحالی کــه گردشــگری دریایی در
سواحل جنوبی ایران با توجه به توسعه
گردشگری در این مناطق ظرفیت این را دارد که به
یکی از پرطرفدارترین و زیباترین انواع گردشگری
در ایران تبدیل شود ،ســرمایه گذار برای ورود به
این حــوزه باید در پیچ و خمهای اداری ســی و
چند دستگاه و سازمان دولتی در رفت و آمد باشد
و هفت خوان بروکراســی را که هر کدام سنگی
پیش پایشــان میگذارند را پشــت سر بگذارند.
امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین ابزار
رشــد اقتصادی و ارزآوری برای کشورهاست.
کشــورهای مختلف جهان برای پیشبرد صنعت
گردشــگری خود دســت به اقدامات گوناگونی
میزننــد و از این طریق موجب رشــد اقتصادی
و ایجاد اشتغال میشــوند .گردشگری همچنین
یک منبع تغذیه در اقتصاد و یک محرک اقتصادی
محسوب میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،کشــورها برای جذب
گردشگر ناچار به توسعه و تقویت زیر ساختهای
خودشــان هســتند که بدین ترتیب گردشگری
تقویت زیرساخت ها را در پی دارد .اما در کشور
ما وضعیت این صنعت سود آور چگونه است؟ آیا
به اندازه کافی به آن توجه شــده است؟ در پاسخ
باید بگوییم خیر .ایران به عنوان یکی از ارزانترین
مقاصد گردشــگری جهان برای گردشــگران و
همچنین با دارا بودن رتبه دهم جهان برای داشتن
جاذبههای تاریخی و باستانی و رتبه پنجم جهان
در جاذبههــای طبیعــی و همچنین بــا توجه به
ظرفیتهای فراوان مذهبی ،پزشــکی و فرهنگی
برای جذب گردشگر هنوز با نقطه مطلوب در رشد
این صنعت فاصله زیادی دارد.
مردم باید با مطالبه گری صحیح از مسئوالن مربوطه
به تقویت گردشگری مناطق خوشــان بپردازند.
مسئولین نیز باید از تجربه دیگر کشورها استفاده
کنند و از تجارب موفق آنان استفاده کنند .باتوجه
به مشــکالت اقتصادی کشورمان تقویت صنعت

گردشــگری نیز باید با تالش بیشــتری صورت
پذیرد و مســئولین باید تالش خودشان را در این
راستا تشدید کنند .به امید روزی که به همت مردم
و مسئولین شاهد پیشرفت واعتالی هرچه بیشتر
ایران عزیزمان در زمینهها مختلف باشیم.
نادیده گرفتن مواهب الهی
در گردشگری دریایی
سیدمحمد علوی ،کارشناس ارشد گردشگری در
گفت و گو با اقتصادسرآمد با ابراز تاسف از نبود
توجه کافی به بخش گردشگری دریایی و منتفع
نشدن کشــور از این موهبت الهی ،به خبرنگار ما
گفت :گردشگری یکی از راههای پردرآمد برای
دولتها و بخشهای خصوصی کشورها به ویژه،
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایرانی است
که دارایی عظیمی را در اختیار دارد.
گردشگری دریایی اولویت اعالم شده دولت
وی با تاکید بــر این نکته که رونق و شــکوفایی
گردشــگری دریایی یکی از اولویتهای اعالم

شده دولت و وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی در دولت فعلی است ،افزود :ایران
با با  ۵هزار و  ۷۰۰کیلومتر نوار ساحلی ،میتواند
یکی از مقاصد گردشگری دریایی در جهان باشد.
باید سیاست کشور در حوزه صنعت گردشگری
به سمت گردشــگری دریایی برود ،برای این که
زیرساختهای موجود آن در کشور فراهم است.
فعالیتهای صنعت گردشگری مختص
خشکی است
علوی در ادامــه با بیان اینکه متاســفانه بیشــتر
فعالیتهــای ما در صنعت گردشــگری مختص
خشــکی اســت و هیچ کار ممتــازی در دریا و
گردشگری دریایی انجام نشده است ابراز داشت:
باید توج داشــت رابطه امنیت ملی و گردشگری
باید مورد توجه قرارگیــرد ،به طوری که تعریف
جدیدی از امنیت ملی در سایه حضور گردشگران
خارجی و شــناخت واقعیتهای داخلی و انتقال
آندها به خارج ضــروری و الزم اســت .تداوم

سیاســتهای تنــش زدایی در روابــط خارجی
و کاهش حساســیتهای بینالمللی نســبت به
سیاســتهای خارجی ایران ،میتواند به جذب
گردشگر خارجی کمک کند.
ذائقه گردشگران تغییر کرده است
وی با تاکید بر این مهم که ذائقه گردشگران تغییر
کرده اســت ،گفت :ایران سرشــار از جاذبههای
گردشگری است ،خصوصا در گردشگری دریایی
که شامل دریا و ســواحل بکر در جنوب و شمال
کشــور اســت که باید از این مناطق برای توسعه
فرهنگی و اقتصادی استفاده حداکثری داشت چرا
که کشورهای همجوار به خوبی فرصت های در
اختیار ایران را از آن خود می کنند و ما در خواب
هستیم.
کشــور ما از شــمال تا جنوب بــه پهنههای آبی
دسترســی دارد که فرصتی بی بدیــل برای بهره
بردن از مزایای گردشــگری دریایــی در اختیار
قرارداده اســت .اســتانهای گیالن ،مازندران،
گلستان ،بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان و سیستان
و بلوچستان با دریای خزر ،خلیجفارس و دریای
عمان همجوار هســتند و ســواحل زیبا و بکر و
طوالنی دارند .لذا کشــور ما ظرفیــت باالیی در
امر گردشــگری دریایی را داراســت که با نبودن
مرجع و متولی بــرای پرداختن بــه این بخش از
صنعت گردشگری ،باعث شده که بسیاری از این
فرصتها ،دستنخورده و بال استفاده باقی بماند.
در ایران گردشــگری دریایی بــه تفریحات آبی
و برخی گردشگاههای ســاحلی محدود شده و
مورد اســتفاده دیگرندارد البته در سالهای اخیر
سایتهای غواصی ،آکواریومها و گردشگاههای
ساحلی جای خود را در بین جاذبههای توریستی
اســتانهای ســاحلی پیــدا کردهاند امــا هنوز
آنطور که شایســته اســت ،از ظرفیتهای ایران
برای توســعه این بخش از صنعت گردشــگری
استفاده نشده اســت .گویا کســی باید از ماوراء
پیدا شــود تــا ناجی بخــش گردشــگری ایران
باشد.

برگزیده ها
در سالروز بازگشت مقتدرانه ناوگروه  75نیروی دریایی ارتش

تمجید فرمانده ارتش ازدست اندرکاران
ناوگروه 75نیروی دریایی ارتش

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :نیروی
دریایی ارتش در مســیر توســعه و ارتقای توانمندی و
ت میکند.به گزارش اقتصادسرآمد،
آمادگیهای خود حرک 
به مناسبت  18شهریور ســالروز بازگشــت مقتدرانه و افتخارآمیز
ناوگروه  75نیروی دریایی ارتش پس از  133روز ماموریت دریایی و
حضور در سه اقیانوس بزرگ ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
با تعدادی از طراحان ،فرماندهان و دست اندرکاران اعزام این ناوگروه
دیدار و گفتوگو کرد.فرمانــده کل ارتش در این دیدار که با حضور
امیر دریادار خانزادی دستیار فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی
ایران در امور راهبردی انجام شــد ،ماموریت ناوگــروه  75نیروی
دریایی ارتش را که به همت دریادالن نیروی دریایی ارتش و با اتکا به
خودباوری جوانان و متخصصان کشور با استفاده از ناوشکن ایرانی
ســهند انجام شــد ،در تاریخ ماندگار عنوان کرد و گفت :مهمترین
دستاورد این ماموریت دریایی که موجب اهتزاز پرچم ایران اسالمی
در اقیانوسهای دوردست شــد ،خودباوری وخوداتکایی بود که با
وجود تحریمهای ظالمانه و در سختترین شرایط حاصل شد و این
اقدام ارزشمند ،عزت و غرور مردم عزیز ایران سرافراز اسالمی را بیش
از پیش فراهم ساخت.وی افزود :این ماموریت که با طی مسیر طوالنی
 45هزار کیلومتری و عبــور از  5تنگه مهم راهبردی با صالبت انجام
شد ،نمادی از خواست ملی برای حضور در اقیانوسها و بهرهمندی از
مواهب دریا و اشراف هر چه بیشتر اطالعاتی و کسب تجربه بود.امیر
سرلشکر موسوی با اشاره به پیام محبتآمیز و تقریظ فرماندهی معظم
کل قوا(مدظلهالعالی) بر گزارش عملکــرد ناوگروه  75در اقیانوس
اطلس که فرمودند« :این اقدام شایسته ،به نداجا ،به ارتش و به کشور
عزت بخشید» تصریح کرد :بی سابقه است که معظمله در یک اقدام
نظامی هم پیام صادر فرمایند و هم تقریظ داشته باشند که این مهم بیانگر
بزرگی و اهمیت اقدام نیروی دریایی ارتش برای حضور در آبهای
بین المللی و اقیانوسهای دوردست جهان است و موجب دلگرمی
بیش از پیش آحاد فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران
به ویژه دریادالن خدوم نیروی دریایی ارتش شــده و روح امید را در
آنها زنده کرد.وی گفت :امــروز نیز نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در راستای تدابیر ارزشمند فرماندهی معظم کل قوا که
بر افزایش آمادگیهای حرفهای ،فنی و علمی تاکید فرموده بودند ،در
ت میکند.
ی و آمادگیهای خود حرک 
مسیر توسعه و ارتقای توانمند 
امیر سرلشکر موســوی در پایان ازتالش ،ایثار و شجاعت طراحان،
فرماندهان ،دســت اندرکاران و کارکنان ناوگــروه  75و همچنین از
همراهی و صبوری خانوادههای این عزیزان در طوالنی ترین ماموریت
دریانوردی قدردانی کرد.

حملونقل دریایی کشور نیازمند شناورهای مدرن است

در راستای تمر کز زدایی و تکریم مالکان و بهره برداران کشتی ها

بار نوسازی و توسعه شناورها نباید به دوش واگذاری بخشی از اختیارات سازمان بنادر
در حوزه صدور مجوزکشتی ها به بنادر تابعه
سازمان بنادر و دریانوردی باشد

عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی
با تاکیدبر اینکه حملونقل دریایی کشــور نیازمند
بهروزسانی و بهرهمندی از شناورهای مدرن است،
گفت :نباید بار نوسازی و توسعه شــناورها به دوش سازمان
بنادر و دریانوردی باشــد و ســایر ارگانهای مرتبط دریایی
نیز باید در این زمینــه همراهی و کمک کننــد .به گزارش
اقتصادســرآمد ،غالمرضا شــریعتی درباره ضرورت توسعه
ناوگان حمل و نقــل دریایی ،اظهار داشــت :هر چند پس از
انقالب در توسعه بنادر به لحاظ کمی و کیفی موفق بودهایم اما
در حوزه ساخت شناورها ،بهروزرسانی شناورها و بهرهمندی
از شناورهای مدرن آنگونه که باید و شــاید اقدام نکردهایم
و شــرایط مطلوب ارزیابی نمیشــود.وی ادامه داد :با توجه
به  ۵۸۰۰کیلومتر نوار ســاحلی در شمال و جنوب ایران و نیز
ظرفیتهای مناســب دریایی و بندری باید به گونهای عمل
کنیم که بتوان در حوزه حملونقل دریایی با کشورهای منطقه
رقابت کرد.عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه در راســتای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
نیازمند بهرهمندی حداکثری از سواحل و ظرفیتهای دریایی
و بندری هستیم ،عنوان کرد :حمل و نقل دریایی چه در بخش
مسافری و چه در حوزه باری نیازهای فراوانی دارد که متاسفانه
تاکنون به خوبی در این راستا گام برنداشتهایم و از این ظرفیت
استثنایی اقتصادی کشور به خوبی بهره نبردهایم.شریعتی ادامه
داد :با توجه به ســواحل طوالنی در راســتای توسعه حمل و
نقل دریایی نیازمند شــناورهای مدرن و بهروز هستیم و جدا
از ســرمایهگذاری که دولت در بخش توسعه و بهروز رسانی
ناوگان حمل و نقل دریایی انجام میدهد باید شرایطی فراهم و
قوانین و مقرراتی وضع شود که زمینهساز سرمایهگذاری بخش
خصوصی باشد.وی با اشاره به اینکه صرفا نباید سازمان بنادر
و دریانوردی بار توسعه و نوسازی شناورها را به دوش بکشد،
خاطر نشان کرد :باید از ظرفیت بخش خصوصی و همراهی و
تعامل سایر ارگانهای دریایی به نحو مطلوب بهرهمند شویم
و در حوزه باری و مسافری شــرایطی را رقم بزنیم که بخش
خصوصی نسبت به قبل از تمایل بسیار باالیی نسبت به سرمایه
گذاری برخوردار شود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه ایجاد زیرســاختها اولین ضرورت
فعالیت هر چه بهتر در حوزه حمل و نقل دریایی است ،عنوان
کرد :باید به بخش خصوصی تســهیالت الزم ارائه شــود و
حمایتهای مادی و معنوی از آنها در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی اعالمکرد :به منظور تمر کز زدایی و
تکریم مالکان و بهره برداران کشتی ها و کاهش
مراجعات حضوری و حذف بروکراســی های
زمان بر  ،بخشــی از اختیارات ســازمان مرکزی در حوزه
صدور مجوزهای قانونی برای کشــتی های تحت پرچم
ایران  ،به ادارات بازرســی و ثبت شــناورهای بنادر تابعه،
تفویض شد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،مهدی فرمهینی فراهانی ،در این
خصوص اظهار داشت :صدور مجوز ســفرهای دریایی،
بازرسی بدنه زیرآبی غواصی ،تعویض موتور ،تغییر کاربری
و تغییر محدوده دریانوردی کشتی های تحت پرچم ایران
که تمام ًا به صورت متمرکز در ســتاد مــورد ارزیابی فنی
قرار گرفته و صادر می شد ،از این پس در چارچوب های
الزم و در قالــب فرآیند مشــخص به بنــادر تابعه واگذار
شد.
فراهانی تمرکز زدایــی امورات ثبت کشــتی ها و صدور
گواهینامه های دریایی را یکی از اهداف جدی اداره کل امور
دریایی سازمان بنادر برشمرد و خاطرنشان کرد :این اقدام
مزایایی همچون فراهم نمودن بستری امن برای مالکان یا
بهره برداران کشتی های ایرانی جهت پیگیری امور صدور
گواهینامه های کشــتی های خود از محــل زندگی خود،
تســریع در انجام کار با بهره وری باال و بدون فوت وقت
و عدم ضرورت مراجعــه حضوری به مرکــز را به دنبال
دارد.
وی تاکید کرد :شفاف سازی در امور بازرسی و ثبت کشتیها
در مرکز و بنادر و واگذاری امور تخصصی به بنادر در اعتماد
سازی مراجعه کنندگان و رشد متخصصان شاغل در بنادر
تابعه از دگر اهداف جانبی این رویکرد محسوب می شود.
سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
افزود :زیر ســاخت های نرم افزاری بــرای ارایه خدمات
به متقاضیان تا حد مطلوبی توســعه یافته است و در طرح
تکمیل و با الکترونیکــی نمودن و برون ســپاری تمامی
فرآیندها به بخش خصوصی ،حضــور فیزیکی متقاضیان
را تا حد قابل توجهــی کاهش خواهد یافــت و مراجعه
کنندگان در کمترین زمان ممکن در اقامتگاه خود امورات
مربوط به صدور گواهینامه های کشــتی خود را پیگیری
می کنند.
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شیالت
اختصاص ۳۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان
برای بازسازی مرکز تحقیقات ماهیان
سردآبیتنکابن

مدیر مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور گفت  :برای
بازسازی این مرکز از محل اعتبارات سفر هیات دولت به
استان مازندران  ۳۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان اختصاص
داده شده است.به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا ،سلطنت
نجار لشکری در حاشیه بازدید استاندار مازندران و هیات
همراه از این مرکز تحقیقاتی افــزود :از این مقدار اعتبار
 ۱۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان سهم جهاد کشاورزی و
بقیه سهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران
است.وی اظهارداشت  :برای ســال جاری پنج میلیارد
تومان اختصاص یافته است و در سال  ۱۴۰۲و  ۱۴۰۳نیز
بقیه پرداخت خواهد شد.
لزوم توجه به اقتصاد دریا
سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران هم خاطرنشان
کرد :اقتصاد دریــا یکی از مولفه های اقتصادی اســتان
مازندران اســت رهبر معظم انقالب و شــخص رییس
جمهور تاکید ویژه ای در این زمینه دارند.وی خاطرنشان
کرد  :به دنبال ایجاد ســهم بیشــتری در بازار صادراتی
محصوالت آبزیان هستیم و باید این اتفاق رقم بخورد.
به گفته اســتاندار مازندران این مرکز با نگاه دانش بنیان
فعالیت می کند و هر چند در سیل اخیر متحمل خسارت
های زیادی شــد اما با حمایت هایی که صورت گرفته
دوباره در حال احیا شدن است.حسینی پور تصریح کرد
 :باید این مرکز و سایر مراکزی که در حوزه دانش بنیان
فعالیت می کنند در بخش تسهیالت و پشتیبانی ها مورد
حمایت قرار بگیرد.
اختصاص ۳۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان برای بازسازی
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشــور در سال ۱۳۸۴
با نام ایستگاه تحقیقات ماهیان ســردآبی تأسیس شد و
مورد بازدید کارشناسان شبکه مراکز آبزیپروری آسیا-
اقیانوسیه (  ) NACAقرار گرفت و در آذر ماه سال ۱۳۸۵
به طور رســمی بهعنوان مرکز راهبری منطقه ای شبکه
ی پروری آسیا  -اقیانوسیه (  ) NACAانتخاب
مراکز آبز 
و معرفی شد و از ســال  ۱۳۸۶به مرکز تحقیقات ماهیان
سردآبی کشور تغییر نام یافت و فعالیت های تحقیقاتی
خود را با تأکید بر گونه در حال انقراض و اســتراتژیک
ماهی آزاد دریای خزر آغاز کرد.این مرکز در مجاورت
رودخانه چشمهکیله با در اختیار داشتن اقلیم مناسب برای
تکثیر و پرورش ماهیان ســردآبی در زمینی به مساحت
 ۲۰هزار و  ۶۴۹متر مربع واقع شــده است .در این مرکز
انجام فعالیت تحقیقاتی در زمینه های تکثیر و پرورش،
بهداشــت و بیماری ها ،فیزیولوژی تغذیه و تولیدمثل،
ژنتیک و اصالح نژاد و اکولوژی ماهیان سردآبی با تأکید
بر ماهی آزاد دریای خزر ،دستیابی به فناوری های نوین
جهت افزایش تولید در واحد ســطح در سیســتم های
پرورش ماهیان سردآبی  ،دستیابی به بیوتکنیک و روش
های نوین تکثیر و پرورش ،اصالح نژاد ،تغذیه ،بهداشت
و بیماری ها و اکولوژی ماهیان ســردآبی  ،پایه گذاری
بانک ژن زنده ،سلولی و مولکولی ماهی آزاد دریای خزر
و قزل-آالی رنگین کمــان صورت می گرفت.همچنین
پایه گذاری بانک اســپرم ماهی آزاد دریای خزر و قزل
آالی رنگین کمان  ،ارائه دســتاوردهای کاربردی جهت
پایداری و توسعه صنعت آبزی پروری سردآبی کشور ،
همکاری با تشــکل های غیر دولتی و پرورش دهندگان
ماهیان سردآبی در توسعه علمی سردآبی کشور و کمک به
ترویج و توسعه پایدار تولید ماهیان سردآبی در سطح ملی
و منطقه به ویژه کشــورهای کمتر توسعه یافته از جمله
اهداف دیگر این مرکز به شمار می رود.معاون علمی و
فناوری رئیس جمهوری در دولــت دوازدهم نیز که در
سال  ۹۸به مازندران ســفر کرده بود از نزدیک این مرکز
را مورد ارزیابی قرار داد و فعالیت آن را بسیار ارزشمند
در جهت حفظ گونه های در حال انقراض ماهیان دریای
خزر توصیف کرده بود.در مرداد ماه سال گذشته با بارش
شدید باران در مناطق باالدست شهرستان تنکابن که منجر
به جاری شدن سیل در رودخانه های دوهزار و سه هزار
شد  ،متاســفانه به مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور
آسیب جدی وارد آمد و نمامی تاسیسات برقی  ،آبرسانی
 ،هوادهی  ،تجهیزات فنی و تخصصی مثل دستگاه های
غذادهی اتوماتیک  ،ترازو ها و وســائل آزمایشگاهی ،
سوله تحقیقاتی که در شرایط کامال قرنطینه قرار داشت
و طبق استاندارد های بین المللی فراهم شده بود  ،نابود
شد.همچنین با توجه به هزینه هایی که در فاز اول و دوم
چه از لحاظ پرسنلی  ،هزینه ای  ،مصرفی  ،تامین ماهی ،
نقل و انتقال ماهی  ،خرید دارو و مواد ضد عفونی کننده
صورت گرفت  ،هزینه خسارت سیل حدود  ۳۰میلیارد
تومان برآورد شده بود.اســتاندار مازندران در ششمین
سفر شهرســتانی با  ۶۵مدیرکل اســتانی به تنکابن سفر
کرد تا عالوه بر بازدید میدانــی از طرح ها ،دیدار چهره
به چهره با اقشار مردم و نشست با خانواده معظم شهدا،
ایثارگران و فعاالن سیاســی و اقتصادی ،مصوباتی برای
حل مشکالت این شهرستان داشته باشد.حسینی پور با
اتخاذ این راهبرد تاکنون در شهرستان های نکا ،گلوگاه،
فریدونکنار ،جویبار و چالوس سفر شهرستانی را به انجام
رسانده که شماری از اهالی این شهرستان در گفت و گو
خبرنگاران ایرنا از متد مدیریتی که برای نخستین بار در
کشور عملیاتی شده است ،ابراز رضایت کردند.تنکابن
یکی از شهرستان های با سبقه تاریخی در غرب مازندران
است که  ۱۷۰هزار نفر جمعیت دارد که حدود  ۴۹درصد
این جمعیت در روستاها اسکان دارند و این شهرستان با
دارا بودن  ۳۲۰روستا جز شهرستان های با روستای زیاد
استان مازندران است.نزدیکی جلگه و دریا از ویژگی های
این شهرستان است و بخش کشاورزی یکی از مهمترین
فعالیت هــای درآمدزایی مردم این منطقه به شــمار می
رود و در زمان حاضــر تنکابن به لحــاظ تولید کیوی ،
مرکبات  ،چای و گل و گیاه حائز رتبه های برتر استانی و
ملی است.

