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طراحی چشم انداز تجارت بین املللی برای بنادر کوچک استان بوشهر
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر  :افزایش عمق
کانال دسترسی بندر بوشهر برای ایجاد شرایط
تردد کشتیهای  ۵۰هزار تنی در اولویت طرحهای
توسعه این بندر است .سیاوش ارجمندزاده افزود:
استان بوشهر  ۱۱بندر تجاری دارد که بزرگترین آن
بندر بوشهر با ظرفیت هشت میلیون تن تخلیه و
بارگیری است .وی بیان کرد :در فاز نخست ،توسعه
بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین تدارک دیده
شده و یک برنامه پنج ساله توسعه بندر بوشهر تا
سال  ۱۴۰۵مشخص شده که براساس این مطالعه
برنامهها یکی پس از دیگری اجرایی خواهد شد.

ارجمندزاده ادامه داد :یکی از مهمترین برنامهها
برای بندر بوشهر توسعه دریایی است که مقرر شد
با افزایش عمق کانال تا  ۱۳.۵متر زمینه برای تردد
کشتیهای  ۵۰هزار تنی در بوشهر فراهم شود .وی
گفت :در شرایط کنونی در بندر بوشهر تنها امکان
تردد کشتیهای  ۳۰هزارتنی است که با اجرای
طرح توسعه عالوه بر فراهم شدن شرایط برای تردد
کشتیهای  ۵۰هزار تنی ،مساحت محوطههای
ترمینالهای کانتینری ،صادرات مواد معدنی و
نفتی افزایش پیدا میکند .ارجمندزاده در ارتباط با
بنادر تابعه استان بوشهر نیز اظهار داشت :اجرای

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر:

مصوبه دولت باعث رونق تجارت در استان بوشهر می شود

طرح توسعه بنادر تابعه بوشهر نیز در قالب  ۱۵سال
و سه برنامه پنج ساله (از سال  )۱۴۰۰به تصویب
رسیده است .وی گفت :در قالب طرح توسعه با
افزایش ظرفیت بنادر زمینه برای رونق روزافزون
تجارت آنها فراهم میشود که نتیجه آن افزایش
اشتغال و رونق کسب و کار حوزه دریانوردی استان
است .ارجمندزاده افزود :در این ارتباط با یک گام رو
به توسعه بیشتر تالش میشود تا شناورهای سنتی
بتدریج جای خود را به شناورهای فلزی داده و بنادر
تابعه در استان بتوانند بخوبی در عرصه تجارت بین
المللیفعالیتداشتهباشند.

خــبر

نوجوان افغان در ساحل کنگان غرق شد
رئیس شعبه هالل احمر کنگان گفت :جسد نوجوان
افغان که در ساحل این شهر غرق شده بود پس از
حدود  ۳۰ساعت تالش گروههای مختلف پیدا شد.
عبدالحسین طاهری ،رئیس شعبه جمعیت هالل
احمر کنگان بیان کرد :ساعت  ۱۵:۴۰جمعه ۳۰مهر با
اعالم حادثه غرق شدگی نوجوان  ۱۶ساله افغان در
ساحل این شهر ،بالفاصله گروه امداد و نجات دریایی
شامل امدادگران و نجاتگران به محل حادثه اعزام
شدند.
او افزود :امدادگران با یک فروند قایق فنتیل نجات ۷
در شرایطی که دریا بسیار مواج بود خود را به محل

حادثه رساندند و پس از جستجوی یک ساعته با
کمک تیم عملیاتی دریابانی کنگان ،اثری از فرد غرق
شده پیدا نشد و با استفاده از  ۲دستگاه جت اسکی
از بخش خصوصی و حضور داوطلب غواص هالل
احمر عملیات جستجوی دریایی و ساحلی تا ساعت
 ۱۹ادامه پیدا کرد.
رئیس شعبه جمعیت هالل احمر کنگان ادامه داد:
با توجه به تاریکی هوا و مواج بودن دریا عملیات
جستجوی غریق ساحل تا بامداد شنبه ادامه یافت و
باز هم اثری از جسد غریق پیدا نشد.
طاهری عنوان کرد :از ساعات اولیه صبح شنبه اول

استاندار بوشهر:

زیرساختهای بنادر صادرایت استان بوهشر تقویت یمشود
●

بوشهر -ایرنا -قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی استان بوشهر گفت:
باتوجه به اینکه تامین اعتبار و سرعت بخشی
در اجرای راه آهن شیراز -بوشهر  -عسلویه یکی از
مصوبات ششمین سفر استانی بود تحقق این مهم
باعث تقویت زیرساخت ها و رونق تجارت جارجی
این استان خواهد شد .ندیرپورجم روز یکشنبه در
گفت و گو با ایرنا افزود :در زمان حاضر استانهای
همجوار از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان
مجهز به خط ریلی و از تخفیفهای عوارض گمرکی
و در بسیاری از بنادر از جمله بندر امام  ،شهید رجایی
و چابهار امکان پهلوگیری کشتیهای باالی  ۵۰هزار
تنی وجود دارد اما در بندر بوشهر خط ریلی وجود
ندارد و با وجود الیروبی و ایجاد کانال دسترسی اما
تنها امکان پهلوگیری کشتیهای  ۳۰هزار تنی وجود
دارد .رئیس جمهوری گفت :پیشرفت  ۲۰درصدی
پروژه راهآهن شیراز – بوشهر -عسلویه پس از ۱۴
سال ،قابل توجیه نیست چرا که تاخیر در اجرای
پروژهها موجب اتالف منابع و فرسودگی تجهیزات
میشود .آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر روز
جمعه در ادامه برنامه های سفر یکروزه خود به استان
بوشهر در بازدید از پروژه راه آهن شیراز – بوشهر -
عسلویه با اشاره به اینکه اتصال به خطوط راه آهن
از مطالبات اساسی مردم استان بوشهر است افزود:
مصمم هستیم در تکمیل و راهاندازی پروژه خط آهن
شیراز -بوشهر -عسلویه شتاب ایجاد کنیم .وی بازدید
میدانی با هدف رفع موانع تکمیل راهآهن شیراز-
بوشهر -عسلویه اظهارداشت :مدیران طرح باید برای
تکمیل و راهاندازی این خط آهن تالش مضاعف
کنند و الزم است در روند تکمیل آن جهش ایجاد
شود .رئیس جمهوری گفت :تاخیر در اجرای پروژهها
موجب اتالف منابع و فرسودگی تجهیزات میشود
لذا باید برای اتمام پروژهها همت جدی وجود
داشته باشد و اعتبارات این پروژه حتما در بودجه
سال آینده گنجاندهشود .هدف اصلی طرح راه آهن

شیراز-بوشهر ،اتصال استان بوشهربه شبکه ریلی ،
جابجایی  ۳میلیون تن بار در سال اول بهره برداری و
افزایش تا  ۶میلیون تن طی  ۱۰سال  ،جابجای یک
میلیون مسافر در سال اول بهره برداری و افزایش تا ۲
میلیون نفر طی  ۱۰سال و رونق اقتصادی و اجتماعی
این استان است .وی ادامه داد :در زمان حاضر
مساله ای که صادرکنندگان بوشهری را به شدت رنج
میدهد فقر مسیرهای مواصالتی به ویژه راه آهن
است و تکمیل پروژه راه آهن و اتصال بوشهر به خط
ریلی از جمله مطالبات مهم بخش خصوصی به ویژه
صادرکنندگان از دولتمردان است .پورجم یادآورشد:
با وجود اینکه  ۶۳درصد اقتصاد استان وابسته به
تجارت خارجی است اما به دلیل ضعف و نبود
زیرساختهای الزم این تجارت در مقایسه با سایر
استانهای ساحلی اصل رقابت پذیری را در استان
از دست داده است .قائم مقام دبیر شورای گفت
وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر ادامه
داد :عمق کانال دسترسی بوشهر باید به  ۱۵متر برسد
و نیاز است کانال دسترسی مرتب الیروبی شود که
این کار به بودجه دارد و در سفر هیات دولت به
استان مقرر شد کار الیروبی به صورت مرتب انجام
شود .وی اظهار کرد :امروز به دلیل نبود خط صادرات
کانتینری در استان بوشهر ،صادرات آبزیان از جمله
میگوی پرورشی استان از استان هرمزگان انجام
میشود .پورجم تاکید کرد :آنچه مورد انتظار است
این است که با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای
موجود در استان با حمایت دولت اصل رقابت
پذیری که به دلیل نبود زیرساختهای الزم از آن
سلب شده در برابر استانهای دیگر ایجاد و به این
وسیله رونق اقتصادی دراستان به وجود آید .وی با
بیان اینکه توسعه صادرات امروز به عنوان یک عنصر
موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور به شمار
میرود تاکید کرد :صادرات غیر نفتی ضمن ایجاد
ارزش افزوده باال و قدرت ارزآوری بهبود وضعیت
اشتغال جوانان را نیز به دنبال دارد.

کرونا جان کودک  ۷ساله بوشهری را گرفت

بندر دیر یکی از بنادر مهم صادراتی استان است
استاندار بوشهر توسعه صادرات از بنادر استان
بوشهر را یکی از سیاستهای مهم اقتصادی
دانست و گفت :برای رفع مشکالت بازرگانان و
فعاالن اقتصادی زیرساختهای صادراتی استان
بوشهر تقویت میشود .احمد محمدیزاده صبح
جمعه در نشست تخصصی برای رفع مشکالت
صادرکنندگان و تقویت ارتباط با کشورهای هدف
صادراتی با تبریک میالد با سعادت حضرت محمد
مصطفی (ص) و امام جعفر صادق علیهالسالم
یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر را توسعه
تجارت دریایی با کشورهای همسایه دانست و
اظهار داشت :مردم ساحلنشین این استان از
دیرباز با کشورهای حاشیه خلیجفارس در ارتباط
بودند و حمایت از فعاالن اقتصادی استان بوشهر
مورد توجه ویژه قرار دارد .وی توسعه صادرات
غیرنفتی از بنادر استان بوشهر به کشورهای هدف
را مورد تأکید قرار داد و افزود :براساس آمارها
صادرات از استان بوشهر به کشورهای مختلف در
نیمه نخست امسال افزایش یافته و ادامه این
روند در دستور کار مسئوالن ذیربط قرار دارد.
استاندار بوشهر رفع مشکالت و تحقق خواستههای
بازرگانان در توسعه صادرات را یک ضرورت
دانست و بیان کرد :برای رفع مشکالت بازرگانان
و فعاالن اقتصادی زیرساختهای صادراتی استان
بوشهر تقویت میشود .محمدیزاده ،بندر دیر را
یکی از بنادر مهم صادراتی استان بوشهر دانست
و تصریح کرد :استقرار دستگاه ایکسری کانتینری
در بندر دیر یکی از خواستههای بازرگانان و فعاالن

اقتصادی است که اقدامات الزم تا پایان امسال
انجام میشود .وی با بیان اینکه خدشهدار کردن
فعالیت اقتصادی و صادرات را یکی از برنامههای
دشمنان و بدخواهان نظام اسالمی ایران دانست و
خاطر نشان کرد :ترانزیت مواد مخدر از مسیرهای
دریایی و خشکی استان بوشهر از برنامههای
طراحی شده دشمنان و قاچاقچیان است که در
این راستا برخورد قاطع با سوداگران مرگ در همه
سطوح در اولویت قرار دارد .استاندار بوشهر مقابله
با مواد مخدر در بنادر استان را مورد اشاره قرار داد
و تصریح کرد :تا قبل از نصب ایکسری کانتینری
در بندر صادراتی دیر ،سگهای موادیاب در این
بندر مستقر میشود تا نگرانی صادرکنندگان کاال
به کشور قطر برطرف شود .محمدیزاده استفاده
از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید و نصب
دستگاه ایکسری کانتینری در بندر دیر را مورد
تأکید قرار داد و گفت :استقرار مداوم نیروی
انتظامی در این بندر ،توجه به آموزش خدمه و
کارکنان شناور صادراتی ،تقویت زیرساختها
محل پارک کامیونها حامل کاالی صادراتی
در بندر دیر ،تقویت گشتهای دریابان در مرز
خلیجفارس استان بوشهر از ضروریات است.
بندر دیر یکی از بنادر مهم صادراتی استان بوشهر
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم بندر دیر را
یکی از بنادر مهم صادراتی استان بوشهر
دانست و اظهار داشت :صادرات محصوالت
از بندر دیر به کشور قطر مورد توجه ویژه قرار
دارد که صادرکنندگان خواستار حل مشکالت

و رفع موانع در امر صادرات هستند .خورشید
گزدرازی ،استقرار دستگاه ایکسری کانتینری را
یکی از ضروریات در بندر دیر دانست و تأکید
کرد :مقابله با مواد مخدر یکی از خواستههای
بازرگانان و صادرکنندگان در بندر دیر است که تا
قبل از نصب دستگاه ایکسری راهکارهای الزم
برای تقویت صادرات و رفع مشکالت بازرگانان
ارائه شود .وی با بیان اینکه تقویت ارتباط
تجاری بوشهر  -قطر مورد توجه ویژه قرار دارد
خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه بنادر کشور
قطر یکی از بازارهای صادراتی تجار استان بوشهر
است برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی در
امر صادرات تا قبل از نصب دستگاه ایکسری
استقرار سگهای مواد یاب در بندر دیر برای
مقابله با قاچاق مواد مخدر ضرورت دارد.
نقاط مختلف استان بوشهر برای فعالیت
قاچاقچیان ناامن شده است
رئیس پلیس استان بوشهر نیز برخورد قاطع
با سوداگران مرگ را یکی از اولویتهای نیروی
انتظامی دانست و تصریح کرد :با اشراف اطالعاتی
و آمادگی عملیاتی تمام محورها و نقاط مختلف
استان بوشهر برای فعالیت قاچاقچیان ناامن شده
است .سردار حیدر سوسنی فعالیت شبانهروزی
نیروی انتظامی و همکاری ستودنی مردم را سبب
ارتقا امنیت و کاهش جرایم به ویژه جرایم خشن
دانست و بیان کرد :برای تحقق مطالبات بازرگانان
و فعاالن اقتصادی ،سگهای مواد یاب از این
هفته در بندر دیر مستقر میشود .وی تقویت
بازرسی در محورهای مواصالتی ،سواحل و نقاط
مختلف استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و
افزود :مقابله با قاچاقچیان و شناسایی باند مواد
مخدر در دستور کار قرار دارد و از هیچ کوششی
در برخورد با متخلفان فروگذاری نمیشود .فرمانده
انتظامی استان بوشهر حمایت از فعاالن اقتصادی
و تحقق مطالبات آنان را مورد تأکید قرار داد و
گفت :در برخورد با تخلفات و حمایت از بازرگانان
و صادرکنندگان ،نیروی انتظامی بهصورت شبانهروز
برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی آمادگی دارد.

امام جمعه بوشهر:

عدم اعمتاد به جواانن در استان بوهشر ابید شکسته شود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
گفت :عدم اعتماد به جوانان در استان بوشهر باید
شکسته شود و ضمن توجه به این قشر ،از جوانان
توانمند در عرصههای مختلف استفاده شود.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در
نشست با جامعه جوانان متحد اسالمی استان
بوشهر با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر اتکا به
جوانان تاکید زیادی دارند ،بیان کرد :بی تردید
جهان آینده ،جهانی است که توسط جوانان کنونی
انقالبی مسلمان بر اساس اندیشههای انقالبی و
از طریق نام مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) برای
تمدن مهدوی رقم خواهد خورد .نماینده ولی فقیه

در استان و امام جمعه بوشهر توجه به جوان را یک
توجه استراتژیک و بنیادین عنوان کرد و افزود :اگر
کسی به جوان کنونی توجه نکند به معنای تزلزل
در شرایط کنونی و از دست دادن آینده است .وی
استان بوشهر را یک استان بسیار مهم و راهبردی
در سطح کشور عنوان کرد و یادآور شد :استان
بوشهر از استانهای جوان کشور و از استانهای
دارای باالترین شاخصههای رشد اقتصاد و اولین
استان در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
تأکید کرد :با توجه آینده استان بوشهر که یک
استان صنعتی خواهد بود ،بنده از سالها قبل

طرح تحول در نوع نگرش مدیریتی در جوانان
و جامعه را ارائه کردم که طی این طرح جوانان
استان باید به سمت رشتههای تجربی ،صنعتی،
فناورانه و حوزه مهندسی حرکت کنند و این نگاه
که باید در اتاق بنشینیم و مدیریت کنیم باید در
استان از بین برود.
آیت اهلل صفایی بوشهری با بیان اینکه اعتماد به
جوانان از دیرباز در استان بوشهر ضعیف بوده و
این مسئله نهادینه شده است ،اظهار کرد :عدم
اعتماد به جوانان در استان بوشهر باید شکسته
شود و ضمن توجه به این قشر ،از جوانان توانمند
در عرصههای مختلف استفاده شود

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر:

دبیر ستاد مقابله با کرونا در بوشهر با اشاره به
ثبت  ۳فوتی جدید ناشی از کرونا ،یکی از آنان را
کودکی  ۷ساله عنوان کرد که مبتال به سرطان بود.
سعید کشمیری دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان
بوشهر بیان کرد :امروز  ۳مورد فوتی ناشی از کرونا
در استان به ثبت رسید که شامل مردی  ۶۲ساله
با سابقه بیماری زمینهای سرطان ،زنی  ۶۵ساله با
سابقه بیماری زمینهای فشار خون و دیابت و کودکی
 ۷ساله با سابقه بیماری زمینهای سرطان میشود.
او همچنین تعداد بیماران بستری در بخشهای
کرونایی بیمارستانهای استان را  ۱۱۱نفر اعالم کرد و
افزود :در  ۲۴ساعت گذشته  ۳۲بیمار جدید در این

بخشها بستریشدهاند که از این تعداد ابتالی ۸
نفر به کرونا قطعی است .دبیر ستاد مقابله با کرونا
در استان بوشهر با اشاره به اینکه اکنون  ۱۳نفر در
بخش مراقبتهای ویژه در حال درمان هستند،
ادامه داد ۳ :نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار
دارند .کشمیری گفت :در شبانهروز گذشته  ۲۶بیمار
نیز باحال عمومی خوب از بیمارستانهای استان
ترخیص شدهاند ،که از این تعداد  ۱۴نفر به طور قطع
به کرونا دچار بودند .او عنوان کرد :از آغاز شیوع کرونا
تاکنون  ۸۷هزار و  ۵۸۱مبتال به این بیماری در استان
بوشهر شناسایی شدهاند و هزار و  ۹۹۵نفر هم جان
خود را از دست دادهاند.

افتتاحیه جشنواره میل خلیج فارس برگزار یم شود
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر از آغاز سلسله برنامه
های جشنواره ملی خلیج فارس با برگزاری مراسم
یادمان شهدای خلیج فارس در روز سه شنبه خبر داد.
علی احمدی زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با
اشاره به اینکه پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس
روز سه شنبه چهارم آبان سال جاری ،در ساعت  ۹و ۳۰
دقیقه با برگزاری مراسم یادمان شهدای خلیج فارس
و تجلیل از خانوادههای معظم شهدای خلیج فارس
شروع خواهد شد ،اظهار داشت :این برنامه از سلسله
برنامههایی است که تا دهم اردیبهشت ماه ،روز ملی
خلیج فارس برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی دبیرخانه دائمی روز
ملی خلیج فارس است ،اضافه کرد :در این مراسم با
حضور فرماندهان انتظامی و مسئوالن ارشد استانی
از خانوادههای گرانقدر شهیدان «نادر مهدوی» و
«مسعود خلعتی» تجلیل به عمل خواهد آمد.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر با بیان اینکه خلیج
فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک در جهان
همواره در طول تاریخ جایگاه ویژه ای داشته است،
تصریح کرد :جهاد دانشگاهی از نخستین نهادهایی
بود که در سال  ۱۳۸۴با توجه به تحریف غیر علمی و
سیاسی به حقایق مسلم و غیر قابل انکار تاریخی که

نام تاریخی خلیج فارس را مورد هدف قرار داده بودند،
به این موضوع ورود پیدا کرد و با حضور و مشارکت
دانشگاهیان ،نخبگان و پژوهشگران عالقمند به منظور
پاسداشت نام و معرفی مزیتهای فرهنگی ،راهبردی،
گردشگری و اقتصادی خلیج فارس به صورت متوالی
اقدام به برگزاری همایش ملی خلیج فارس کرده است.
احمدی زاده افزود :بدون شک دانشگاهها با توجه به
رسالت مهم علمی و فرهنگی ،نقش حیاتی در عرصه
شناسایی و شناساندن فرهنگ غنی و افتخارات ملی
ایران در حوزه خلیج فارس دارند و چنین همایشی
بستری را جهت تبادل علمی و فرهنگی ایجاد میکند.

آبان ،گروه عملیاتی هالل احمر ،دریابانی ،باشگاههای
غواصی بخش خصوصی از شهرهای کنگان و سیراف
و نیروهای مردمی جستجو را از سرگرفتند که در
نهایت جسد این نوجوان ساعت  ۲۱در ساحل جنوب
خیابان غدیر کنگان پیدا و به بیمارستان امام خمینی
این شهر منتقل شد.
او از همکاری امدادگران ،نجاتگران ،گرههای امدادی و
عملیاتی دریابانی ،نیروی انتظامی اورژانس ،شهرداری،
باشگاههای تفریحی و غواصی کنگان و سیراف،
نیروهای مردمی و صیادانی که در عملیات جستجوی
دریایی و ساحلی مشارکت کردند ،تشکر کرد.

کرونا در کمین واکسینه
نشدگان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
گفت :تا زمانی که واکسیناسیون تکمیل نشده
و خاتمه پاندومی در دنیا اعالم نشده است باید
مراقبتهای بهداشتی را همچنان ادامه دهیم .دکتر
عبدالمحمد خواجه ئیان افزود :تا اول آبان بیش از
یک میلیون و  ۱۱۰هزار دز واکسن در استان تزریق
شده است و  ۶۴۸هزار و  ۵۰۰نفر از جمعیت گروه
سنی باالی  ۱۲سال استان که معادل  ۷۹و  ۷دهم
درصد از این گروه سنی را شامل میشود حداقل
یک نوبت واکسن را دریافت کرده اند .وی گفت:
 ۴۲۳هزار و  ۵۰۰نفر هم هر دو نوبت واکسن را
دریافت کردند و نزدیک به  ۴۹و  ۳دهم درصد از
جمعیت باالی  ۱۲سال استان هم به طور کامل بر
علیه کرونا واکسینه شده اند .خواجه ئیان افزود:
چند روزی است که واکسیناسیون نوبت سوم
تعدادی از کارکنان بهداشت و درمان استان که ۶
ماه از تزریق دوز دوم واکسن آنها گذشته آغاز و
این روند در حال انجام است .وی گفت ۶۶ :و ۶
دهم درصد از دانش آموزان استان هم یک نوبت
واکسن و  ۶درصد هم هر دو نوبت واکسن را
دریافت کردند .گزارشهای ستاد استانی مقابله با
کرونا نشان میدهد درماه مهر نسبت به شهریور به
لحاظ بروز موارد بیماری استان بوشهر با کاهش ۶۷
درصدی مواجه بوده است.

مدیر عامل تعاونی لنجداران گناوه:

لنجداران و تجار گناوه از
واردات لوازم خانگی کره
جنوبی پرهیز کنند

مدیر عامل تعاونی لنجداران بندرگناوه گفت:
دستورالعمل ممانعت از واردات لوازم خانگی تولیدی
کره جنوبی از سوی قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق
کاال ابالغ شده است .سیدعلی موسوی گمارانی در
گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در راستای
اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،
قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کاال ،دستورالعمل
ممانعت از ورود لوازم خانگی تولیدی کره جنوبی
را ابالغ کرده است .وی افزود :این دستورالعمل بر
ضرورت انجام اقدامات الزم به منظور محدودسازی
معافیتهای مرزنشینی در استانهای خوزستان،
هرمزگان و بوشهر در حوزه ته لنجی و ممنوعیت
واردات لوازم خانگی در استانهای آذربایجان غربی،
کردستان و کرمانشاه از طریق کولبری تاکید کرده
است .موسوی گمارانی خاطرنشان کرد :بر این
اساس ،در گام نخست برخی اقالم لوازم خانگی
از جمله یخچال ،تلویزیون ،ماشین لباسشویی و
ظرف شویی از فهرست کاالهای مجاز معافیتهای
مرزنشینی خارج شده و مقرر شده است که در
ادامه ،همه لوازم خانگی از فهرست معافیتها
حذف شوند .مدیرعامل تعاونی لنج داران گناوه
با تأکید بر ضرورت توجه و اطاعت آحاد مردم از
منویات مقام معظم رهبری گفت :لنج داران ،بازاریان
و پیلهوران گناوهای و همچنین تمام ساحلنشینان
جنوب کشور ،همواره تابع قوانین و مقررات وضع
شده در خصوص واردات کاال بوده و امروز نیز با
تمام قوا آماده هرگونه اقدام جهت تحقق منویات
و فرمایشات رهبر معظم انقالب هستند .موسوی
گمارانی با اشاره به این واقعیت که بیش از ۳۰
درصد از میزان واردات کاالهای مشمول ته لنجی
و در نتیجه ،بیش از  ۳۰درصد مغازههای فعال
در شهرهای بندری جنوب کشور به محصوالت
لوازم خانگی اختصاص دارد اظهار داشت :از
دولت سیزدهم و همه نهادهای مربوطه عاجزانه
درخواست میکنیم نسبت به رفع محدودیت از
سایر اقالم مصرفی مرزنشینان همکاری کرده و برای
جلوگیری از زیان دهی بازار بنادر جنوب کشور چاره
اندیشی کنند.

