نفتکشها بدون هیچ مشکلی از تنگه هرمز عبور میکنند
وزیر نفت ،آب و برق کویت گفت که درحالحاضر نفتکشها از تنگه هرمز بهآسانی و بدون هیچ

سازمان ملل از واژگونی قایق حامل تعدادی مهاجر در آبهای لیبی خبر داد .این سازمان

روز ملی این کشور به خبرنگاران گفت« :اکنون میبینم که شرایط خوب است و نفتکشها بهراحتی

خود را به اروپا برسانند قایق حامل بیش از  ۵۰مهاجر در آبهای لیبی واژگون شد ».طبق

مشکلی عبور میکنند .خالد الفاضل در حاشیه مراسمی در سفارت کره جنوبی در کویت به مناسبت

خبرگزاری رویترز نوشت« :لیبی یکی از کانونهای اصلی عزیمت مهاجران آفریقایی است

که برای فرار از فقر و جنگ خود را با قایق به ایتالیا میرسانند اما بسیاری از آنان در دریا

کویت درباره شرایط فعلی بازار و بهای نفت گفت« :هیچ کشوری بهای نفت را تعیین نمیکند بلکه

اقتصاد جهان و نظریه عرضه و تقاضا قیمت نفت را تعیین میکند و بهای نفت همچنان باثبات است».

دستگیر شده و توسط گارد ساحلی لیبی به مبدأ حرکتشان بازگردانده میشوند».

مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید

@tweekly_ir

در گفتگو با مدیر برگزاری رویداد ایران آیمکس  2019مطرح شد

تأمین سرمایه صنایع دریایی ،چشماندازآیمکس 2019
محمد ارغوان

یازدهمین دوره نمایشگاه دریانوردی و صنایع دریایی ایران

صورت تشخیص مجموعهها ،این اتفاق میتواند برای پیشرفت کشور رخ دهد.

زیرساختها و رشد توانمندیهای صنایع دریایی و تولیدات

دارد؟

(ایران آیمکس  )2019با هدف توسعه اقتصاد دریامحور ،تقویت

برگزاری نمایشگاه در شرایط سخت اقتصادی چه تأثیر و دستاوردی برای کشور

و خدمات مرتبط از تاریخ  2تا  5دیماه در مرکز بینالمللی

در اینکه شرایط اقتصادی کشور وضعیت پیچیدهای به خود گرفته شکی نیست.

نمایشگاهها و همایشهای جزیره کیش برگزار میشود.

ما دریکی از سختترین سالهای اقتصادی قرارگرفتهایم .اما من معتقدم در این

برخالف بسیاری از کشورهای دنیا که توسعه از سمت دریا

مواقع باید تحرک بیشتر باشد و برخالف جریان آب برای بهبود شرایط تالش

توسعه دریامحور و توسعه دریایی آنطور که بایدوشاید در چندین سال گذشته

انتظار نشسته است .دست روی دست گذاشتن و منتظر معجزه بودن کار درست

صورت میگیرد ،در کشور ما توسعه از مرکز کشور صورت گرفته و میگیرد.

کنیم .نباید مرعوب شویم .اگر این اتفاق بیفتد ،به وضعیتی میرسیم که دشمن در

با وجود ظرفیتهایی که وجود دارد در ایران اتفاق موردتوجه قرار نگرفته است.

و منطقی نیست .قبول دارم که باید جلو ریختوپاشها و هزینه اضافی گرفته
شود ولی اینکه کالً هر فعالیت نمایشگاهی متوقف بشود درست نیست .الزمه هر

درحالیکه در برنامه ششم توسعه و در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به

این نکته توجه شده است .این در حالی است که در کشور  2700کیلومتر مرز

بازاری ،برگزاری نمایشگاهها برای تعامل و تکامل است .معتقدم که مدیریتکردن

دریایی وجود دارد .آریا حمیدیان ،مدیرعامل شرکت بهاران تدبیر کیش و مدیر

برگزاری نمایشگاه ،مهمترین کار است که درنهایت خروجی خوبی از آن حاصل

برگزاری رویداد ایران آیمکس  ۲۰۱۹میگوید« :سواحل دریایی ایران در شمال

و جنوب بهویژه سواحل مکران در جنوب شرق و دسترسی به آبهای آزاد از
ظرفیتهای عظیم در رشد اقتصادی کشور است که متأسفانه در سالهای پیش

و پس از انقالب به جایگاه بایسته خود نرسیده است».

آقای حمیدیان لطفا درباره آیمکس  2019و اهمیت برگزاری آن توضیح دهید.

یازدهمین دوره نمایشگاه دریانوردی و صنایع دریایی ایران (ایران آیمکس )2019

شود .مدیریتکردن نمایشگاهها مهمتر از این است که دست روی دست بگذاریم

بسیاری از رویدادها ،دچار مشکل بخشینگری هستند .شما چه تدابیری برای
درزمینه صنعت دریایی و دریانوردی بیش از  40نهاد و سازمان تصمیمساز و

طراحی شده است که رویدادی خروجیمحور باشد .برای اینکه به خروجی خوبی

حل این موضوع دارید؟

فعال وجود دارد .ما تمامی این ارکان ازجمله وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتهای
در حال مذاکره با همه عناصر فعال در این زیستبوم هستیم .از همین تریبون اعالم

رونق تولید و تحقق شعار سال حرکت کنند .از الزامات رونق تولید ،نقدینگی و تأمین

همایشهای جزیره کیش برگزار میشود .اما در باب اهمیت این رویداد؛ همانطور

میکنم که درهای این رویداد بینالمللی به روی همه باز است و آمادگی الزم را برای

از این بخش برویم که الزمه این کار اتکا به اقتصاد دریامحور است .بنابراین رویکرد

زمینه ،همکاری شورای عالی صنایع دریایی کشور بهعنوان نهاد باالدستی درزمینه

اقتصاد دریا محور میتواند افقهای تازهای را پیش روی ما برای برونرفت از اقتصاد

متکی به نفت ایجاد کند .در اقتصاد دریامحور ،توسعه با توجه به ظرفیتهای بیپایان
دریامحور موردتوجه قرار میگیرد .در سرفصلهای اقتصاد مقاومتی در  5یا  6بند به

شکل مشخص به اقتصاد دریامحور و توسعه اقتصادی از مسیر دریا اشاره شده است.
استفاده از این ظرفیتها و رسیدن به این نقطه ،نیاز به کار زیادی دارد که نمایشگاهها
میتواند ابزاری در این راستا باشد .بهویژه نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی که با

جلوگیری شود .یازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش بهگونهای

برسیم الزم است که با موضوعات و محورهای مشخص آن را برگزار کنیم .امسال

با هدف توسعه دریامحور ،تقویت زیرساختها و رشد توانمندیهای صنایع دریایی و

که میدانید با بضاعت عظیمی که ما در حوزه دریایی داریم باید به سمت بهرهبرداری

و هیچ رویداری را برگزار نکنیم و تحرک را از بین ببریم .در تمام ابالغیههایی که
از سوی دولت ابالغشده تصریح شده که از شرکت در نمایشگاههای غیرضروری

بزرگ و انجمنها چه در بخش دولتی ،چه در بخش خصوصی را شناسایی کردهایم.

تولیدات و خدمات مرتبط از تاریخ  2تا  5دیماه در مرکز بینالمللی نمایشگاهها و

اینکه تمام امکانات را در اختیار مشارکتکنندگان بگذاریم ،داریم .نکته مهم در این
رگوالتوری و هماهنگی فعالیت وزارتخانهها و دستگاههای مختلف در موضوع

سال رونق تولید است .بهتبع آن باید تمام دستگاهها ،وزارتخانهها و نهادها در جهت

مالی واحدهای تولید است .یکی از اصلیترین رویکردهای نمایشگاه صنایع دریایی

و دریانوردی امسال در جزیره کیش بحث تأمین مالی در حوزه صنایع دریایی است
آیا حاضران در نمایشگاه ،امکان نشستهای رودررو با افراد و شرکتهای تأمین
سرمایه را خواهند داشت؟

بندر ،دریا ،صنایع دریایی ،خدمات دریایی ،بهرهبرداری از ظرفیتهای آبی و ...در

عالوه بر پنلهایی که برگزار میشود ،معموال در انتهای این پنلها بهرسم معمول

است .مجموعههای تخصصی و عالقهمند در عرصه صنعت دریایی و دریانوردی

بهعنوان مجری برگزاری این رویداد درصدد برگزاری جلسات مذاکره بنگاه به بنگاه

تخصصی حضور داشته باشند و چالشها ،مشکالت و نیازمندیها و تواناییهایشان

مانده به شروع رویداد وقتی ساختار مشارکتکنندهها شکل میگیرد یک گروه به

یازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی است که توافقات در حال نهاییسازی

میتوانند در تمامی زمینهها بهویژه درزمینه محتوایی از طریق برپایی نشستهای

نشستهای پرسش و پاسخ و رابطه تعاملی انجام میشود ،شرکت بهاران کیش

( )B TO Bبرای شرکتهای متقاضی است .ما در تمامی رویدادهایمان ،از یک ماه

رویکرد تازه و پلتفرم جدید ،میتواند گامی روبهجلو برای رسیدن به این اهداف باشد.

را مطرح کنند .سیاستهای ما در این رویداد این است که وجه غالب حوزههای

شکل مشخص اطالعات مشارکتکنندگان را تبادل میکنند .این تبادل بین تمام

با توجه به سیاستهای کشور و برنامههای اقتصاد مقاومتی ،نمایشگاه دریایی

از بخشینگری تا جای ممکن خودداری کنیم .تعامل حداکثری برای مشارکت تمام

با یکدیگر دارند ،صورت میگیرد .این دپارتمان وظیفه تنظیم جلسهها را بر عهده دارد

مقولههایی که میتواند به مباحث توسعه اقتصاد دریامحور کمک کند ،بر اساس

بعد از تحریمها حوزه نظامی ،وزارت دفاع و نیرو دریایی سپاه در حوزههای

این دوره چه تفاوتی در اجرای نمایشگاه با دورههای پیشین خواهد داشت؟

کیش با هدف معرفی دستاوردها ،ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری و کلیه
پلتفرم جدید در دیماه برگزار میشود .بخش نمایشگاه با حضور اغلب نهادهای

حاکمیتی و شرکتی و انجمنها برگزار میشود .در حوزه محتوایی نیز ،همه بخشها

مرتبط با این حوزه کالن و زیرساختی در رویداد امسال حضور فعال داشته باشند و
بخشها مدنظر شرکت بهاران تدبیر کیش است.

هایتک حضور جدی داشتند .یکی از این حوزهها حوزه صنایع دریایی است .آیا
برای حضور این دو نهاد پیشبینی داشتید؟

مشارکت داشته و برنامههای موضوعی بسیار جذابی تدارک دیدهشده که در شرایط

بعد از تحریمها ،حوزه نظامی ازجمله وزارت دفاع و نیروی دریایی سپاه و نیروی

ایران و برنامههای اقتصاد مقاومتی ،نمایشگاه دریایی کیش با هدف معرفی

باال یا هایتک دستاوردهای ارزندهای داشتند .ازاینرو در حال مذاکره و نهاییسازی

کنونی کشور به آن نیازمند است .با توجه به سیاستهای کالن جمهوری اسالمی
دستاوردها ،ظرفیتها و فرصتها سرمایهگذاری و کلیه مقولههایی که میتواند به
مباحث توسعه اقتصاد دریا محور کمک کند ،هدفگیری شده است .این نمایشگاه

بر اساس پلتفرم جدید و در فضایی استاندارد و با پرهیز از هیاهو سازی و جنجال،
در دیماه برگزار میشود .این کلیت برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و
دریانوردی است.

شمار ه 226
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اعالم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل موقعیت دقیق محل حادثه مشخص نیست.

ژئوپلیتیکی در منطقه بر قیمتهای بیمه تأثیر میگذارد و این قیمتها نیز اعالم میشود ».وزیر نفت

30004114

دریایی

روز گذشته (شنبه) اعالم کرد« :در جدیدترین سانحه دریایی که تعدادی مهاجر قصد داشتند

از تنگه هرمز و خلیجفارس عبور میکنند و شاهد مشکالتی نیستیم ».او افزود« :هرگونه تحوالت
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واژگونی قایق حامل مهاجران در آبهای لیبی

هفتهنامه

دریایی ارتش با همکاری پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی در حوزههای دارای فناوری
توافق حضور مجموعههای مرتبط با دریا در وزارت دفاع ،نیروی دریایی سپاه و نیروی

دریایی ارتش در این نمایشگاه هستیم .این مجموعهها پس از طی زمانهای
مشخص و درصورتیکه به فناوریهای تازه دست یابند ،دستاوردهای گذشته را

جهت استفاده در اختیار بخش خصوصی میگذارند .سرریز دانش (knowledge
 )spilloversموضوعی است که در کشورهای توسعهیافته هم کاربرد داشته و در

حاضران در نمایشگاه و افراد و شرکتهایی که عالقه به برگزاری جلسه و نشستها
و از ظرفیت نمایشگاه استفاده میشود .در آخرین رویداد سرمایهگذاری در جزیره
کیش (کیش اینوکس) در طول  3روز  196قرار مالقات تجاری از پیش تعیینشده

با موضوع مشخص برگزار شد .تالش میکنیم که امسال نیز این اتفاق در ایران
آیمکس  2019نیز تکرار شود.

پیشبینی شما از استقبال فعاالن این حوزه چطور است؟

زمان زیادی را برای به خاطر هماهنگیهایی که باید انجام میشد صرف

کردهایم .پیشرفت خوبی حاصل شده و استقبال خوبی از ایران آیمکس صورت

گرفته است .امیدواریم در زمان باقیمانده با سایر بخشها و انجمنها ،توافق
همکاری ایجاد شود تا بتوانیم نمایشگاه را به بهترین شکل برگزار کنیم .بازهم از
همهکسانی که دغدغه ایران و سربلندی و اعتالی آن ازجمله حوزه استراتژیک دریا

و کسبوکارها و فعالیتهای مختلف را دارند ،دعوت به همکاری و همراهی در این

مسیر سخت و پراهمیت را دارم.

خبر

ساخت یک ترمینال جدید در بندری که در رکود به
سرمیبرد

ترمینال جدید کانتینری بندر خرمشهر در شرایطی افتتاح شد که ششماهه

نخست سال عملکرد کانیتنری بنادر کشورمان بیش از  ۱۸درصد کاهش داشته

است .برنامه ساخت یارد کانتینری در بندر خرمشهر در سه سال گذشته و
همزمان با بازگشت خطوط کشتیرانی بزرگ جهان به بنادر کشورمان آغاز شد

اما بهرهبرداری از آن درست زمانی اتفاق افتاد که به دلیل تحریمهای ظالمانه
تردد کشتیهای بزرگ تجاری به سمت آبهای ایران در حال کاهش است .با

راهاندازی یارد کانتینری  ۱۵هکتاری این بندر شاهد افزایش ظرفیت نگهداری و

جابهجایی کانتینر در بندر خرمشهر هستیم اما در شرایطی که سایه تحریمها

بر سر بنادر کشورمان حجم عملیات مربوط به واردات و صادرات را در بندر

قدیمی شهر کاهش داده است معلوم نیست که سرمایهگذاری فعلی چقدر

بتواند به افزایش تراز تجاری بندر خرمشهر منجر شود .ارزش سرمایهگذاری

صورت گرفته در پروژه جدید بندر حدود  ۱۷۵۰میلیارد ریال است که با هدف
تجمیع و یکپارچهسازی فعالیتهای کانتینری بندر خرمشهر و همچنین کاهش

هزینه حمل و استهالک ماشینآالت ساخته شده است .در این پروژه تعدادی
از جدیدترین تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر شامل  ۹دستگاه ریچ و امپتی

استاکر و  ۱۰دستگاه کشنده تربرگ مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .یارد
کانتینری که قسمتی از برنامه این بندر برای جذب سرمایهگذار خصوصی با

هدف بازگشت رونق تجاری است ممکن است در شرایط فعلی نتواند با تمام

ظرفیت خود کار کند اما تالش مسئوالن این بندر توسعه زیرساختهای الزم است
چراکه بر اساس گزارش سازمان بنادر عملکرد کلی بنادر کشور در ششماهه

نخست سال جاری در حوزه کانتینری کاهش یافته است و به بیش از  ۱۸درصد

کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل رسیده است .این بندر که روزگاری
یکی از مهمترین بنادر کشور در جذب سرمایهگذار خارجی و واردات و صادرات

محسوب میشد با وقوع جنگ آسیب جدی دید و  ۸۰درصد زیرساختهای آن

از میان رفت و از آن زمان به بعد توسعه زیرساختهای بندر با ساخت اسکلهها
و ترمینالها آغاز شد .نقش ترمینالهای کانتینری در بنادر کشور مهم است و
یکی از مهمترین تأثیرات آن کشاندن پای کشتیهای کانتینری بزرگ به این بنادر

و افزایش قدرت رقابتی است .از میان  ۲۲میلیون کانتینری که سال گذشته در
بنادر حوزه خلیجفارس و دریای عمان تخلیه و بارگیری شد؛ تعداد  2.8میلیون

کانتینر مربوط به بنادر کشورمان بوده که  ۹۰درصد آن یعنی  2،6میلیون کانتینر آن
مربوط به ترمینالهای کانتینری بندر شهید رجایی است .با بهرهبرداری از ترمینال

کانتینری بندر خرمشهر ظرفیت کانتینری این بندر تا  ۴۰۰هزار  TEUافزایش

مییابد و این دستاوردی بزرگ در بندر خرمشهر است که با اجرای مدل تعرفهای

مناسب میتواند بر رونق بندر خرمشهر بیفزاید .اخیرا تخصیص  ۳۰درصد معافیت

سود و عوارض گمرکی در دو بندر بوشهر و خرمشهر به تصویب رسیده است که
میتواند برای بازگشت رونق به بندر قدیمی شهر تأثیرگذار باشد .اما همه این

تالشها وقتی جواب میدهد که زمینه تجارت دریایی و صادرات نیز فراهم باشد.

بندر چابهار مقصد تخلیه بخشعمدهای از کاالهای
اساسی خواهد شد

قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت« :با توسعه بندر چابهار ،تخلیه

متوازن کاالهای اساسی در بنادر جنوبی اتفاق خواهد افتاد و بندر چابهار ،مقصد
تخلیه بخش عمدهای از کاالهای اساسی خواهد شد ».حسین مدرسخیابانی

اظهار داشت« :بندر چابهار در حال تبدیلشدن به یک بندر مهم تجاری است که

در کنار سایر بنادر جنوبی وظیفه تخلیه و بارگیری کاالها را بر عهده بگیرد ».او
با اعالم اینکه مقصد تخلیه بخش عمدهای از کاالهای اساسی را بندر چابهار

توسعه گردشگری دریایی باید در اولویت قرار گیرد

معرفی کردهایم ،تصریح کرد« :این حرکت نویدبخش رونق و جهش اقتصادی

خوبی برای این بندر خواهد بود ».قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت بنادر

وزیر راهوشهرسازی در همایش ساالنه مدیران سازمان بنادر و دریانوردی

مناسبی برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت« :باید ظرفیت تخلیه و بارگیری از

را جزء زیرساختهای مهم تجاری دانست که رونق تولید و حفظ اشتغالزایی

پسکرانههای بزرگ دارند بهعنوان یک فرصت مناسب در اولویت قرار گیرد

وزیر راهوشهرسازی با اشاره به سهم  ۱۰میلیون تنی ایران در ترانزیت

که این حرکت جدید برای بندر چابهار متوقف نشود ».مدرس خیابانی گفت:

همایش ساالنه مدیران سازمان بنادر و دریانوردی پس از شنیدن گزارش

موجود به  ۵۰میلیون تن افزایش یابد .در همین راستا برای جذب بار بیشتر

آغازین برنامههایی که برای توسعه محور شرق است ،چابهار باشد ».قائممقام

اهمیتی که باید به آن توجه داشت این است که کشور در جنگ اقتصادی

و حملونقل جادهای و شرکت راهآهن ایجاد شود ».اسالمی بر اهمیت بنادر

«تالش میکنیم سایر زیرساختهای این بندر بهتبع پهلوگیری کشتیهای

بنادر در اقتصادهای کوچکمقیاس باید استراتژیهای متفاوتی برای هر یک

در این راستا استاندار در حال تدارک نهضت عظیم انبارسازی است و حتی

ادامه و با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده بین کشورهای حاشیه دریای

یابد ».مدرس خیابانی بیان کرد« :با انجام این اقدامات کل مجموعه بندر چابهار

در اولویت قرار گیرد و در همین خصوص بنادر جنوبی کشور ،همچنین بندر

ظرفیتهای منطقه و اشتغال منطقه کمک خواهد کرد و هم تخلیه متوازن

صاحب کاال در حداقل زمان ممکن با هزینه مناسب به بار خود دسترسی پیدا

دریایی دارد ».این عضو کابینه دولت دوازدهم سپس به اهمیت نیروی انسانی

زیادی از تخلیه کاالهای اساسی در بندر امام خمینی و شهید رجایی انجام

دریانوردی و شرکت راهآهن وجود دارد و باید به یک سازوکار اجرایی شود تا بار

کارایی حداکثری به یک روند پایدار در سازمان تبدیل شود و در کنار آن تجارب

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت« :فشار تحریمی و فضای محدودیتهای

از پیش تعیینشده برسند ».اسالمی با اشاره نظر مشترک سران کشورهای

انجامگرفته در خصوص جذب مشارکت شرکتهای خارجی در حوزه بنادر

این فرصت باید استفاده کنیم ».مدرس خیابانی ادامه داد« :بندر چابهار به لحاظ

چابهار برای توزیع کاالهای اساسی در نظر گرفته شد و این اقدام باعث شده

جایگاه ایران در امر ترانزیت خاطرنشان کرد« :آنها اتفاقنظر داشتند که ایران

سازمان ،تولید بار در بنادر و ایجاد فرایند حملونقل منجر شده و پویایی بنادر

همه کشتیها با سرعت قابل قبولی تخلیه شده و محموله بار به انبارها منتقل

اشاره به اهمیت حملونقل ترکیبی بیان داشت« :با بهرهگیری از حملونقل

قرار دارد که فرصت مناسبی برای انتقال بارهای ترانزیتی چین از داخل ایران

تصدیگری برای شخص شود و حاکمیت سازمان را زیر سؤال ببرد ».اسالمی

اضافه کرد« :این بندر میتواند دروازه آسیا و آسیای شرقی را باز کند و باید

یک مُ د به مُ د دیگر تسهیل و سهم ایران در ترانزیت افزایش یابد».

گفت که باید سرمایهگذاری و جذب مشارکت بخش خصوصی در بنادری که
و یک نظام لجستیکی از تولید در این بنادر پشتیبانی کند .محمد اسالمی در

عملکرد سازمان و ادارات کل بنادر و دریانوردی استانها گفت« :موضوع حائز

قرار دارد و دشمنان نظام استراتژی خود را مبنی بر جنگ اقتصادی و به صفر
رساندن ارزش پول ملی ایران را با هدف ایجاد ناهنجاری در جامعه اعالم
کردند ».او افزود« :باید با همگرایی و مدیریت صحیح ،کشور را از شرایط به

پیش گرفته شود بهطوریکه سرمایهگذاری و جذب مشارکت بخش خصوصی

اولویت قرار گیرد و یک نظام لجستیکی از تولید در این بنادر پشتیبانی کند».

اسالمی در ادامه به موضوع توزیع کاالهای اساسی در بنادر اشاره کرد و گفت:
«هماکنون شاهد هستیم که بنادر شمالی به همراه بندر شهید رجایی و بندر

که در توزیع کاالهای اساسی از منظر جغرافیایی دقیقتر اقدام شود ».او با
ترکیبی باید مسئولیت جابهجایی کاال از مبدأ تا مقصد بر عهده گرفته شود و

کوچک در اقتصاد شهرهای کوچک تأکید کرد و گفت« :با توجه به سهم این

کاالهای اساسی تأمین شود که ازجمله انها مراکز نگهداری و انبار است که

خزر در حوزه گردشگری دریایی بیان داشت« :توسعه گردشگری دریایی باید

بهعنوان یک زیرساخت تجاری درزمینه رونق و تولید منطقه و استفاده از

نوشهر با توجه به داشتن فرودگاه از پتانسیل خوبی برای ایجاد مسافرتهای

کاالهای اساسی در بنادر جنوبی اتفاق خواهد افتاد ».او با اشاره به اینکه حجم

و معماری سازمانی اشاره کرد و گفت« :پرورش نیروی انسانی حرفهای با

میشود ،افزود« :بندر چابهار اینجا میتواند نقشآفرینی کند ».قائممقام

گذشته به نسل جدید منتقل شود ».وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اقدامات

بینالمللی حرکت و سرعت پیشرفت را در منطقه چابهار بهبود میبخشد که از

و دریانوردی تأکید کرد« :باید این اقدامات به ایجاد منافع مشترک برای

تجهیزات بندری ،تخلیه و بارگیری و انبارها هیچ کمبود و کسری ندارد و تا حاال

دروازه طالیی و اصلی ترانزیت است و در چهارراه شمال-جنوب و شرق-غرب

را تضمین کند .همچنین قراردادها بهگونهای نباشد که منجر به ایجاد انحصار و

شده است ».او با اشاره به اینکه بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است،

بهعنوان مسیر کوتاه و ارزان محسوب میشود ».او موارد فوقالذکر را فرصت

در پایان انضباط ،آراستگی و زیبایی محیطی در بنادر را حائز اهمیت دانست.

نقش مهم خود را در این زمینه ایفا کند».

رشد آرام روند بهبود را میپیماید ».وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه «گزارش

در بنادری که پسکرانههای بزرگ دارند بهعنوان یک فرصت مناسب در

باید هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی ،سازمان راهداری

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص زیرساختهای این بندر بیان کرد:

از آنها در گرفته شود و همه آنها از یک استراتژی واحد پیروی نکنند ».او در

دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و کشور با در پیش گرفتن یک

واردات است» تأکید کرد« :باید در حوزه بنادر و دریانوردی رویکرد متفاوتی در

تصریح کرد« :این قابلیت وجود دارد که سهم ترانزیت کشور با زیرساختهای

«امیدواریم که در آینده شاهد ترافیک سنگینبار در چابهار باشیم و ایستگاه

مخازن روغن و کارخانجات روغنکشی و فرآوری نیز باید در اینجا استقرار

وجود آمده خارج میکردیم که گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که

عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی بیانگر روند افزایشی میزان صادرات و

هدف آنها است و ادامه داد« :استاندار و مدیران ذیربط نیز در تالش هستند

کند ».وزیر راهوشهرسازی یادآور شد« :امروز این رویکرد در سازمان بنادر و

صاحبان کاال با هماهنگی دستگاههای متولی در مسیرهای مویرگی به مقاصد

عضو اتحادیه اوراسیا در نشست دوروزه سال جاری در ارمنستان نسبت به

