4

صمتو نقل
حمل

دریایی

شرکت قطارهای مسافری ایجاد میشود

چهارشنبه 24بهمن  - 1397شماره433

جاده ای

رشد غیرقابل مقایسه تعداد
ی مرزی و پاسگاههای
پایانهها 
پلیس راه در  ۴دهه اخیر
معاون برنامهریزی سازمان راهداری
و حملونقل جادهای گفت :در حالی که قبل از
انقالب فقط  ۷پایانه مرزی محدود وجود داشت،
اما امروز با گذشت  ۴۰سال از پیروزی شکوهمند
انقالب اســامی  ۳۴پایانه مرزی با برخورداری
حداکثری از سالن مسافری و باری جداگانه در
دست بهرهبرداری است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،خــداداد مقبلی با
اشاره به اقدامات انجام شده در بخش پایانههای
ن و قراردادها از سوی
مرزی ،آزادراهها و امور پیما 
ســازمان راهداری و حملونقــل جادهای طی
گذشت  ۴۰ســال از پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ایران اظهار داشت :پیش از انقالب فقط
 ۷پایانه مرزی باری و مسافری وجود داشت که از
امکانات مد نظر مهندسان بعد از انقالب همچون
سالنهای مجزای مســافری و باری ،ساختمان
خدمات رسان و ساختمانهای مورد استفاده از
سوی دستگاههای نظارتی برخوردار نبود .در آن
زمان منظور از پایانه فقط ساختمان کوچکی در
حد چند اتاق برای پیگیــری امور ورود و خروج
بار بود.
وی افزود :اما امروز بعد از گذشــت  ۴۰ســال
تعداد پایانههــای مرزی به  ۳۴مورد رســیده
است که اکثر آنها از سالنهای باری و مسافری و
ساختمانهای متفاوت برخوردار بوده و در طول
سالهای متمادی مورد بهسازی و نوسازی قرار
گرفتهاند.
تشریح برنامههای توسعه پایانههای مرزی
سرو ،نوردوز ،جلفا و بازرگان
معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حملونقل
جادهای با توجه به نقش مهــم پایانههای مرزی
باری در اقتصاد کشور ،توسعه ،ساماندهی و افزایش
امکانات آنها را موثر دانست و گفت :در حال حاضر
تعدادی پایانه مرزی نیز در دست احداث و تعدادی
دیگر در دست ساماندهی و بهسازی قرار دارند که
از مهمترین آنها میتوان به ساخت سالن مسافری
و باری در پایانه مرزی ســرو ،پایانه مرزی نوردوز
(تکمیل شده) ،زیرسازی باندهای عبوری پایانه
مرزی جلفا برای انجام روســازی بتنی و اجرای
روسازی بتنی مسیر تردد کامیونها و بارانداز پایانه
بازرگان اشاره کرد.
مقبلیدرادامهبیانداشت:بهمنظورتوسعهوبهبود
وضعیت اقتصادی مردم سیســتان و بلوچستان،
پروژه احداث سالن مســافری و باری پایانه مرزی
دوقارون کلید خــورده و هم اکنــون در مراحل
مطالعاتیازسویمشاورقراردارد.همچنینباتوجه
به تقاضای کشور پاکستان برای عبور بار ترانزیتی
از مرزهای میلک و ریمدان ،مسیرها و پایانههای
مرزی در دست مطالعه قرار گرفته است.
شفاف سازی و صرفهجویی در پروژهها با
استفاده از سامانههای الکترونیکی
مقبلی در ادامه به قابلیــت پیگیری قراردادها،
مناقصــات و فراخانهای ســازمان راهداری و
حملونقل جادهای از طریق ســامانه «ستاد»
و یک نرم افــزار مدیریتی برای نظــارت بر کار
مشــاوران و صورت وضعیتها ،اعالم پیشرفت
فیزیکی و توزیع اعتبارات ،اطالع رسانی صورت
وضعیت به مشاور از طریق پیامک اشاره کرد و
گفت :استفاده از این ســامانهها عالوه بر صرفه
جویی بسیار باالیی در ادارات ،شفافسازی نیز
به همراه دارد.
وی با اشــاره به تحوالت انجام شــده در حوزه
آزادراهی کشور با گذشــت  ۴۰سال از پیروزی
شکوهمند انقالب اســامی خاطرنشان کرد :از
مجموع  ۲۴۱۶کیلومتر شبکه آزادراهی کشور
 ۲۱۹۲کیلومتر با مشــارکت بخش خصوصی و
بانکها ساختتهشدهاند که پس از بهرهبرداری
متولی نگهداری آزاداهها ســازمان راهداری و
حملونقل جادهای است.
وی با اشاره به نحوه دریافت و پرداخت عوارضی
آزادراهها بیان داشــت :در حال حاضر پرداخت
عوارضی آزادراهها توسط کاربران غالباً بهصورت
دســتی و نقدی صورت میگیرد که مشکالت
زیادی برای پرداختکننده عوارض و هم برای
شــرکتهای آزادراهی و ســازمان راهداری و
حملونقل جادهای ایجــاد میکند و برای رفع
این مشــکالت ،بهمنظور کاهش زمان ســفر،
مصرف ســوخت ،صرفهجویی در اســتهالک
خودرو و پرداخت آســان عوارض ،جلوگیری از
خرابیهای روســازی محل گیتهای عوارض
ناشی از ترمز در زمان توقف و شروع به حرکت
پس از پرداخــت عوارض یا همــان افتادگی و
جمع شدگی آسفالت و در مجموع ارتقا ایمنی
آزادراهها در نظر اســت دریافــت عوارض کلیه
آزادراهها بهصورت الکترونیکی انجام شود.

معاون مسافری راهآهن جمهوری اسالمی ایران مهمترین برنامه این شرکت در سال آتی را ،ارتقای کمیت قطارهای حومهای اعالم کرد و از احتمال ایجاد شرکت قطارهای مسافری خبر داد .سیدحسن موسوی با اشاره به
مهمترین برنامه شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در بخش مسافری طی سال ،۱۳۹۸اظهار کرد :در سال جاری برنامه بسیار خوبی در حوزه حمل و نقل مسافری ایجاد شد که در سال ۱۳۹۸نیز ادامه و ارتقا خواهد یافت.
عالوه بر این با توجه به تالشهای زیادی که جهت ارتقای کیفیت بخش مسافری در دستور کار قرار گرفت و ناوگان فرسوده و باالتر از ۴۵سال از رده خارج شد با برنامهریزی مناسب و بهرهوری باال در استفاده از واگنهای مسافری
توانستیم رشد ۱۴درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶را تجربه کنیم .وی ادامه داد :در سال آتی نیز طبق برنامهریزیهای صورت گرفته متناسب با توسعه زیرساختهای خطوط و اتصال برخی از استانها به شبکه حمل و نقل ریلی
با راهاندازی قطارهای بین شهری و کوتاه کردن فاصله حرکت قطارهای حومهای ،کمیت قطارها را نیز همانند کیفیت آنها ارتقا خواهیم داد.

وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر
در خصوص احتمال افزایش میزان تسهیالت بانکی
برای کمک به افزایش توان خرید در حوزه مسکن
گفت :بحث تسهیالت خرید مسکن یکی از موارد
آثار تورمی به خصوص در قشری است که جامعه
هدفهستند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد،محمد اســامی۲۰ ،
دیماه ۱۳۹۷در بازدید از شهر جدید پرند در جمع
خبرنگاران بیان کرده بود :به نظر من افزایش سقف
وام مســکن کمکی به ارتقا توان خرید متقاضیان
نمیکندوبههمیندلیلمامدلجدیدیراطراحی
کردهایم.بهگفتهاو،موضوعاتیهمچونافزایشرقم
تسهیالت مسکن در شــورای پول و اعتبار مطرح
میشود ،ولی آنچه مهم اســت اینکه باید قدرت
خرید مردم را افزایش دهیم.
تالش برای فعال شدن مسکن توسط بخش
خصوصی
وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر در خصوص
سوالی مبنی بر قیمت مسکن و افزایش سرسامآور
آن در ماههای اخیر حتی با رکودی که گفته میشود
در این بازار به وجود آمده و اینکه آیا با این رشد بی
حساب و کتاب میتوان و برنامهای برای کنترل بازار
آن وجود دارد ،اظهار داشــت :وظیفه ما به موجب
قانون ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مســکن با
هدف تحت پوشــش قرار دادن جامعه متوسط و
اقشار کم درآمد است.
وی ادامه داد :در این خصوص نیاز مبرم ما در این
مقطع فعال کردن جریان تولید مسکن برای جامعه
هدف اســت .در این زمینه مهمترین کاری که در
دستور کارمان قرار دارد این است که بتوانیم تولید
مسکن را توسط سازندههای بخش خصوصی فعال
کنیم .اسالمی با اشاره به برنامه ساخت  ۴۰۰هزار
واحد مسکن که با حضور رئیس جمهوری فرمان
آن در وزارت راه و شهرسازی صادر شده است ،گفت:
تقریباً در همه شــهرها مکان این طرح کم و بیش
شناسایی شده است .طرحها مشخص و یک سرانه
معینی برای این  ۴۰۰هزار واحد توسط سه نهاد در
وزارت راه و شهرسازی مدیریت میشود و در دستور

اسالمی وزیر راه و شهرسازی:

افزایش مبلغ وام مسکن
تورمزاست

کار قرار دارد .به این طریق به دنبال این هستیم که
با فعال کردن جریان تولید مسکن ،متقاضیانی که
در این اقشار هستند را از این طریق برایشان تأمین
مسکن را دنبال کرده باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :برنامه این طرح
طی دو سال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹است که در شهرهای
جدید  ۲۰۰هزار واحد ،در بافتهای فرسوده ۱۰۰
هزار و در شهرهای ۵۰هزار نفر ساکن هم ۱۰۰هزار
واحد است .این شهرها معین شده و تعداد واحدها
مشخصهستندودرهمینزمینهبااینبرنامهریزی
با انبوهسازان و فعاالن این عرصه جلسه و هماهنگی
داشتهایم .وزیر راه و شهرسازی افزود :امروز در بحث
بازآفرینی شهری و بهسازی ،یکی از برنامهها این
است که نقاطی از تهران که دارای تراکم نیست و

میتواند در این قالب بگنجد در اولویت قرار بگیرد
تا به این ترتیب و از این طریق فرصتی برای مردم
تهران فراهم شود .این مشــکل به جز تهران در ۴
استان دیگر هم وجود دارد که طبق تحلیل صورت
گرفته در بحث کمبود مسکن در این استانها حتی
تادهکهفتمهمتا ۱۵سالآیندهاگرشرایطعرضه
مسکن تسهیل نشود ،امکان خان هدار شدن برای آنها
وجود ندارد .آذربایجان شــرقی ،خراسان رضوی،
اصفهان و فارس استانهایی هستند که همراه با
تهران خانهدار شدن در آنها سخت شده است.
منعبانکهاازخریدمسکنوزمین
وزیر راه و شهرسازی در مورد اینکه با این ارزیابیها
آیا این رکود در بازار مســکن ادامهدار خواهد بود،
گفت :بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادی کشور

بودهوبهسیاستهایاقتصادیملیمامرتبطاست.
به همین خاطر جابهجایی منابع نقدی و حرکت آن
به سوی بازار مسکن تأثیر زیادی خواهد گذاشت .در
این زمینه دولت بخشهایی مثل ورود دستگاهها،
صندوقها و بانکها در بحث مسکن و زمین را که
برای حفظ ارزش پول خودشــان ورود میکرد را
کنترل کرد که شاید قب ًال این اتفاق نمیافتاد.
رونق مسکن با نهایی شــدن طرح کارت
اعتباری
وی ادامه داد :به دنبال این هســتیم که با یک کار
تشویقی و اقدام اجرایی متناسب سازی و کاهش
قیمت تمام شده را هدفگذاری کنیم .یکی از این
موارد بحث بازار تهاتــری مصالح و خدمات فنی و
مهندسی است .به این طریق با کارت اعتباری برای
سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین
انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند
انجام تا به این صورت تخفیــف قابل مالحظهای
دریافت کنند .محمد اســامی در این خصوص
خاطرنشان کرد :امیدواریم تفاهمنامه اجرایی این
طرح اعتباری با بانک مسکن تا پایان سال نهایی
و مبادله شود چون تقریباً کارهای کارشناسی آن
روبه اتمام اســت .در این موضوع سه آیتم وجود
دارد ،زمین که ما زمین را میدهیم برای این برنامه
چهارساله پس بنابراین سرمایه گذار الزم ندارد که
زمین را خریداری کند و پول و سرمایه صرف ساخت
میشود .کارت اعتباری مصالح با آن تخفیف برای
سرمایهگذار یک فرصت اســت که میتواند آن را
تأمین کند و نکته ســوم تسهیالت بانک است که
برایش در نظر گرفته شده که متناسب با پیشرفت
کار تزریق میشود.
وی ادامه داد :وقتی این سه عامل به این شیوه نظارت
و مدیریت میشود نگرانی از اینکه کار نشود ،وجود
ندارد .در این مورد جلساتی با انبوه سازان برقرار شده
است و آنها آمادگی الزم را دارند .معموالً انبوه ساز
بخش خصوصی نگاه میکند ببیند که تا چه اندازه
سیاستها و برنامهها پابرجایی دارد و چقدر ما ثابت
قدم هستیم که برنامهها را انجام دهیم و این برای ما
مهم است که این اعتماد سازی انجام شود.

قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمییابد

معاون وزیر راه و شهرسازی:

دبیرانجمن شــرکتهای هواپیمایی اعالم کرد کــه قیمت بلیت
هواپیما در ایام نوروز افزایش نخواهد یافت و در حال حاضر نیز برنامهای برای
افزایش قیمت بلیتها در سال  ۱۳۹۸وجود ندارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد،مقصود اسعدی سامانی-دبیرانجمن شرکتهای
هواپیمایی -با بیان اینکه بــرای ایام نوروز قیمت بلیــت هواپیما افزایش
نخواهد یافت ،اعــام کرد :در حال حاضــر امکان خرید بلیــت برای ایام
تعطیالت نوروز فراهم است و متقاضیان میتوانند از طریق مبادی مربوطه
نسبت به تهیه بلیت در مسیر پروازی مورد نظر خود اقدام کنند.
وی ادامــه داد :متقاضیان پرواز میتوانند از طریق ســایت شــرکتهای
هواپیمایی و آژانسهای مسافرتی نســبت به خرید بلیت سفر خود از هم
اکنون اقدام و اگــر قصد دارند بلیت خود را از طریق ســایتهای اینترنتی
خرید کنند باید حتماً با راستی آزمایی نسبت از معتبر بودن سایت مربوطه
اطمینان حاصل نمایند و بلیتی را با قیمتی باالتر از نرخ تعیین شده در سایت
انجمن شرکتهای هواپیمایی و نیز سایت سازمان هواپیمایی کشوری خرید
نکنند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه در
ایام تعطیالت  ۲۲بهمن شاهد تخلف برخی سایتهای اینترنتی در فروش
بلیت هواپیما بودیم ،گفت :یک سایت اینترنتی اقدام به فروش  ۳۰۰فقره
بلیت جعلی کرده بود و این پرونده در حال حاضر توسط سازمان هواپیمایی
کشوری و نیز پلیس در حال پیگیری است.
گفتنی است پیش از این رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری از تالش دولت برای برگشت هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل
خبر داد و اعالم کرده بود که با معاوناول رئیسجمهور مکاتبه داشــتیم و
وزیر راه نیز از گرانی بلیت هواپیما نگران است ،زیرا دولت موافق گرانی بلیت
هواپیما نیست .دوستان تالش میکنند تا هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل
برگردد .مسئلهای که با واکنش دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در همان
زمان مواجه شد و اعالم کرد که وعده ارزانســازی بلیت هواپیما از جیب
بخش خصوصی که  ۷۰درصد سهم حمل و نقل هوایی کشور را برعهده دارد
قانونی و شرعی نیست.
به ترتیب برای ورود به ســایت انجمن شــرکتهای هواپیمایی و سازمان
هواپیمایی کشــوری جهت اطالع از قیمت بلیتها و نیز راستی آزمایی در
مورد سایتهای اینترنتی میتوانید روی عبارات مربوطه کلیک نمائید.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :با توسعه هوشمندانه زیرساختها و ظرفیتهای
بندر چابهار ،این بندر درحال حاضر باالترین حجم تخلیه و بارگیری را در مقایسه با سایر بنادر کشور دارد و
با رشد ۵۱درصدی باال ترین عملیات را داشته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست مشترک با
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی توسعه چابهار ،افزود :همایش
بین المللی توسعه چابهار با هدف « معرفی توانمندی های عملیاتی و ظرفیت های توسعه ای بندری
« و « معرفی پتانســیلها و فعالیتهای پســکرانهای و ارزش افزوده « در  ۷اسفند ماه سال جاری
برگزار میشود.
ویبااشارهبهشیطنتهایرسانهایمبنیبراینکهواگذاریبندرچابهاربهشرکتهندی،تصریحکرد:تنها
اپراتوری ترمینال بندر شهید بهشتی برای عملیات اجرایی به شرکت هندی واگذار شده است .
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واقعیت های چابهار در این همایش ارائه می شود ،اظهار کرد :هم
اکنون و با افتتاح فاز اول توسعه در بندر شهید بهشتی ،خطوط الیتری در این بندر فعال شده که دستاورد
بسیارخوبیمحسوبمیشود.
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به افزایش جذب کشتی و کاال به بنادر چابهار طی یک سال گذشته ،آن را
« برگ برندهای» برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان اش تاکید کرد :بندر چابهار همچنین از
حیث حجم سرمایه گذاری و اعتماد بخش خصوصی سرمایه گذار داخلی و خارجی نیز روند بسیار خوبی
دارد.
وی گفت :با توسعه هوشمندانه زیرساختها و ظرفیتهای بندر چابهار ،این بندر درحال حاضر باالترین
حجم تخلیه و بارگیری را در مقایسه با سایر بنادر کشور دارد و با رشد  ۵۱درصدی باال ترین عملیات را
داشته است.
احمدعلیموهبتی؛استاندارسیستانوبلوچستاننیزدرنشستهماهنگیبرگزاریهمایشبینالمللی
توسعهچابهار،تاکیدکرد:اینهمایشبایدفرصتیبرایمعرفیظرفیتهایاقتصادی،سیاسیواجتماعی
کلاستانسیستانوبلوچستانباشد.
وی با تاکید بر اینکه « اراده دولت و سازمان بنادر و دریانوردی بر توسعه بنادر چابهار و پسکرانه های بندری
آن است « افزود :ترتیبی باید اتخاذ شود تا در این همایش ،بازاریابی و جذب سرمایه گذار ،صاحبان کاال و
خطوط کشتیرانی به درستی هدایت شود.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ،استاندار سیســتان و بلوچستان تصریح کرد :مسوالن سیاسی و
اقتصادی کشور بر این باور و عقیده هستند که بندر گوادر پاکستان مکمل بندر چابهار است.

رشد  ۵۱درصدی عملیات بندری در چابهار
در مقایسه سال گذشته

عضو هيات عامل سازمان بنادر:

هيچكدامازبنادرايرانتحريمنيست

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعالم این
مطلب كه بیست و ششمین همایش ارگانهای دریایی در ٢٨بهمن ماه
در كتابخانه ملی ایران برگزار می شود ،گفت :هیچ بندری در ایران تحریم
نیست كه بگوییم چابهار از تحریم خارج است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی با موضوع برگزاری بیست و ششمین همایش ارگان
های دریایی با خبرنگاران به گفتگو پرداخت.
حق شناس ضمن تبریك ایام اهلل فجر انقالب اسالمی ،گفت :عملکرد
بنادرایراندر ۴۰سالگذشتهقابلمقایسهبادورانقبلازانقالبنیستو
شاهداینمدعاایناستکهما ۸سالجنگتحمیلیراپشتسرگذاشته
و با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشور و تمامی مشکالت ،توانستیم
زیرساختهای بنادر کشور را توسعه بدهیم.
این عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با یادآوری این مطلب که
بندرخرمشهردرسال ۵۷باآبخور ۹مترازکشورایجادشدهبوداعالمکرد:
امروز بعد از گذشت  ۴دهه از انقالب شاهد هستیم که بنادر چابهار ،امام
خمینیو شهیدرجاییبا آبخور ۱۷مترایجاد شدهاندوهماکنونکشتی
هایی با ظرفیت ۱۲۰هزار تن قابلیت پهلوگیری در این بنادر را دارند.
حقشناس با تاکید بر اینکه امروز تمامی کشتیها میتوانند در بنادر
ایران تخلیه و بارگیری انجام دهند ،اعالم کرد :پیش از انقالب اسالمی
ایران تنها به  ۳کنوانسیون دریایی بینالمللی ملحق شده بود اما امروزه
شاهدیم که جمهوری اسالمی ایران به  ۳۰کنوانسیون بین المللی در
حوزه دریا ملحق شده است و این امر نشان دهنده رشد ایران در حوزه
دریانوردی است.
این مقام مسئول در ســازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به جزئیات
بیست و ششمین همایش ارگانهای دریایی پرداخت و با یادآوری اینکه
نخستین همایش در سال  ۶۸در جزیره کیش برگزار شده بود ،گفت :از
سال  ۶۸تاکنون همایش ارگانهای دریایی به طور منظم برگزار شده
است و در سال جاری در  ۲۸بهمن ماه نیز بیست و ششمین دوره آن در
کتابخانه ملی در تهران برگزار خواهد شد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد :بیست و
ششمینهمایشارگانهایدریاییباموضوعکشتیرانیبهتردرراستای
توسعه پایدار دریایی تدارک دیده شده است و برای آنکه بتوانیم از زمان
حداکثراستفادهرابکنیماینهمایشطییکروزباحضورمدیرانهفت
استان دریایی و بندری ایران برگزار می شود.
وییادآورشد:دراینهمایشدوپنلتخصصینیزپیشبینیشدهاست
که در پنل نخست مباحث آموزش ،اشتغال و حقوق دریانوردان و در پنل
دوم نیز الزامات کشتیرانی بهتر ،فرصت ها و موانع پیشرو به بحث و تبادل
نظر گذاشته می شود.
معاوناموردریایی سازمانبنادرودریانوردیگفت:درهردوپنلازحضور
کارشناسان و متخصصان امر بهره بردهایم و تالش میکنیم تا بخشی از
مشکالت صنعت دریایی مورد بررسی قرار بگیرد.
 ۹۰درصد حمل و نقل کاال در ایران از طریق دریا انجام میشود
حق شناس با یادآوری این که ۸۰درصد حمل و نقل کاال در دنیا از طریق
دریا و در ایران  ۹۰درصد حمل و نقل کاال توســط دریا انجام میشود،
توضیح داد :ایران کشوری دریایی محسوب میشود و از این نظر تالش
کردهایم تا این همایش انعکاسی از دریامحور بودن ایران به جامعه ایرانی
وبینالمللیباشد.
وی سواحل مکران را یکی از مزیتهای ایران برشــمرد و افزود :بندر
چابهار در سواحل مکران با عمق آبخور ۱۹متر به بهره برداری رسیده و به
دلیل ویژگیهای بندر با حداقل هزینهها ایجاد شده است .در حالیکه در
سایر بنادر کشور همچون بنادر امام خمینی و شهیدرجایی با هزینههای
باالتری ایجاد شده اند.
عضو هیات عامل ســازمان بنــادر و دریانوردی تصریح کــرد :امروز
پرجمعیتترین شهرها در کنار سواحل شکل گرفته اند .اگر کمبود آب و
مشکالتی همچون آلودگی هوا و عدم تامین نیاز آب شهروندان را داریم
به این دلیل است که به جای آنکه شهرها در جوار دریاها شکل بگیرند دور
از دریاها توسعه یافتهاند که تالشهای آتی در این راستاست تا شهرها در
کنارسواحلگسترشیابند.
معاون مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به تاکیدات مقام
معظم رهبری در برنامههای پنج ســاله برای توسعه سواحل مکران و
گسترش شهرها در کنار اب دریاها اشــاره کرد و گفت :بعد از سواحل
مکران در نظر داریم تا گام بعدی را در جاسک برداریم .در همین راستا،
بحثانتقالخطوطنفتازجاسکمیتواندنویدبخشایننکتهباشدکه
سواحل مکران گسترش قابل توجهی خواهند یافت.
راهکارهای سرعت بخشیدن به ارایه خدمات حوزه دریا در دوران تحریم
دنبال میشود
حق شــناس در ادامه به سواالت خبرنگاران پاســخ داد و درباره تاثیر
تحریمها بر ارایه خدمات دریایی ،اعالم کرد :این موضوع اجتنابناپذیر و
واقعیتی است که در شرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم و طبیعتا در
این شرایط ،کار به روال عادی طی نخواهد شد ،قطعا کندیهایی نسبت
به گذشته در روند کار همچون نقل و انتقال مالی ،خطوط کشتیرانی،
بیمهها و سایر خدماتی که در این حوزه ارایه می شود ایجاد شده است .اما
در عین حال ما راهکارهای سرعت بخشیدن به انجام امور را در شرایط
تحریمیافتهایم.
وی همچنین در بیان دستاوردهای همایش های دوره های پیشین نیز
نکاتی را ارایه کرد و افزود :اولین دستاورد همایشهای گذشته پررنگ
شدن بخش دریایی کشور است .شاهد بودیم که هفته گذشته حدود
 ۸۴۰مســافر از  ۱۷تا  ۲۲بهمن از جزیره قشــم دیدن کردهاند و اینها
دستاوردهای برگزاری همایشها در دورههای گذشته است.
عضو هیات عامل سازمان بنادر ودریانوردی ادامه داد :پیشبینی میشود
که نوروز سال آینده پرترافیکترین سفرها را به جزایر جنوبی ایران داشته
باشید .در بنادر هرمز ،پهل ،الفت و شهید حقانی صف مسافرها در رفت و
برگشت به ۸کیلومتر رسیده است و این در سایه توجه به همایش ارگان
های دریایی اتفاق افتاده است.
هماکنونکشتیهایخارجیدرحالتخلیهوبارگیری دربنادر
کشورمانهستند
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه هیچ بندری در ایران تحریم
نیست،گفت:هماکنونهمکشتیهایداخلیوهمکشتیهایخارجی
در حال تخلیه و بارگیری در بنادر کشورمان هستند و هیچ محدودیتی
برای پذیرش کشتیهای خطوط خارجی وجود ندارد.
حقشناس افزود :در آخرین نشست سازمان جهانی دریانوردی هم اعالم
کردیم که آمریکا جوسازیهایی را علیه خطوط کشتیرانی ایرانی انجام
میدهد مبنی بر اینکه از نظر فنی ایمن نیستند و ما بارها گفتهایم که
هیچ کشور عضو سازمان جهانی دریانوردی حق ندارد عضو دیگرIMO
را تهدید کند.

