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توسعه راهآهن چابهار با کسری بودجه  ۲/۵میلیارد دالری
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که ایران هرچه زودتر باید شریکخارجی خود
برای توسعه بندر چابهار را انتخابکند و با اشاره به کسری ...
یک مقام مسئول کارگری تاکید کرد

اولین کار دولت آینده ،ارائه
برنامه کوتاه مدت اشتغال

اقتصاد

 24شعبان 1438

سکوت دالر در پیشتازی روحانی
با وجود انتظاری که برخی فعاالن بازار ارز و صرافان برای فضای پس از انتخابات
ریاست جمهوری داشتند ،دیروز  -شنبه  -یعنی یک روز پس از ...

معاون شرکت بازرگانی خبر داد

آغاز برداشت گندم
احتمال تکرار خودکفایی

معــاون بازرگانــی داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی
از خریــد بیــش از یــک میلیــون و  ۸۲۰هــزار تنــی
گنــدم از  ۱۱اســتان کشــور خبــر داد و گفــت :بــه
نظــر میرســد رکــورد تولیــد گنــدم پارســال
تکــرار شــود و تولیــد دانههــای روغنــی افزایــش
یـک مقـام مسـئول کارگـری میگویـد اولیـن اقدام
دولـت آینـده ارائـه یـک برنامـه کوتـاه مدت سـریع
بـرای اشـتغال اسـت و تاکیـد دارد که تولیـد صنعتی
راه تحـول و نجـات اقتصاد کشـور اسـت.
علـی خدایـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد:
اولیـن شـرط تحقـق اشـتغال پایـدار و رسـیدن بـه
حداقلهـای شـغلی در کشـور ،حفـظ آرامـش موجود
در کشـور و سـطح اقتصـاد اسـت.
وی افـزود :نبایـد فرامـوش کنیـم کـه از یـک دوره
پرتالطـم وحشـتناک و غیرقابـل اعتمـاد بـه ایـن
آرامـش رسـیدهایم و عمـل کـردن بـه راهکارهـای
منطقـی و عقالنی اسـت کـه میتواند ثبات و شـرایط
مطلوبـی را بـرای آینـده مـردم و مملکـت رقـم بزند.
خدایـی ایجـاد  ۹۹۰هـزار شـغل در سـال را تکلیـف
برنامـه ششـم توسـعه دانسـت و با ایـن اعتقـاد که
بـه چنیـن رقمی میرسـیم ولـی نه بـا شـرایط فعلی،
ادامـه داد :قطعـا داشـتن یـک برنامـه مشـخص کـه
تنهـا روی کاغذ نباشـد و جنبه عملیاتی داشـته باشـد
راهگشـا خواهـد بود.
وی افـزود :مثلا اگـر قـرار اسـت بـا گردشـگری
اشـتغالزایی کنیـم باید بـرای آن برنامه دقیق داشـته
باشـیم ،اگـر میگوییم با جـذب سـرمایههای خارجی
و تعامـل بـا دنیا شـغل ایجاد کنیـم ،باید سیاسـتهای
خـود را در ایـن راسـتا تغییـر بدهیم.
عضـو کانـون عالـی شـوراهای اسلامی کار کشـور
تاکیـد کـرد :بـا آرامشـی کـه در ایـن چنـد سـال به
وجـود آمـد و قیمتهـا تثبیـت شـد ،سـرمایهگذاریها
تاحـدودی اطمینـان پیدا کردند و وارد کشـور شـدند،
بنابـر ایـن بایـد رونـد سـرمایهگذاری حفـظ شـود و
پـس از آن یـک برنامه کوتـاه مدت سـریع برای حل
مشـکل بیـکاران ارائه شـود.
خدایـی بـا بیـان اینکـه ایجـاد شـغل در بعضـی
بخشهـا در کوتـاه مدت ممکن نیسـت ،افـزود :برای
اشـتغال پایـدار نبایـد دنبال اشـتغال سـریع باشـیم،
بعضـی مشـاغل پایـدار بـه سـرمایهگذاری بلندمدت
نیـاز دارند.
بـه اعتقـاد ایـن مقـام مسـئول کارگـری پایدارترین
شـغلها بـه صـادرات منجر میشـود و تولیـد صنعتی
میتوانـد اقتصـاد کشـور را متحـول کند.
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تاکنــون بیــش از یــک میلیــون و  ۸۲۰هــزار تــن
از ایــن محصــول اســتراتژیک از  ۱۱اســتان کشــور
خریــداری شــده اســت کــه ارزشــی بالــغ بــر ۲۳۰۰
میلیــارد تومــان داشــته و بــه صــورت روزانــه
مطالبــات آن هــا در حــال پرداخــت اســت.

وی بــا بیــان اینکــه مطالبــات کشــاورزان کــه همــان
بهــای محصولشــان اســت بــه محــض ورود
اطالعاتــش بــه ســامانه بانــک کشــاورزی پرداخــت

 ۱۰۰درصدی نســبت به ســال گذشــته داشــته باشــد.
حســن عباســی معروفــان در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :از ابتــدای فصــل برداشــت گنــدم

میشــود ،افــزود :گرچــه هماکنــون میــزان خریــد
تضمینــی نســبت بــه ســال گذشــته ســه درصــد
رشــد منفــی بــه دلیــل برخــی شــرایط آب و هوایــی
و تاخیــر در برداشــت گنــدم مواجــه بودهایــم ،بــا
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و میــزان تولیــد مناســب
پیشبینــی میشــود خریــد تضمینــی گنــدم ماننــد
ســال گذشــته از  ۱۱میلیــون تــن عبــور کنــد.
معــاون بازرگانــی داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی
ادامــه داد :اســتان خوزســتان بــا یــک میلیــون و ۲۲۰
هــزار تــن بیشــترین میــزان خریــد تضمینــی را در
میــان اســتان های دیگــر بــه خــود اختصــاص داده
اســت و پــس از آن اســتان های فــارس ،کرمــان،
سیســتان و بلوچســتان ،ایــام ،بوشــهر ،کرمانشــاه،
کهگیلویــه و بویراحمــد ،هرمــزگان ،خراســان جنوبــی
و خراســان رضــوی دیگــر مناطقــی هســتند کــه
خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان آغــاز شــده
اســت.
عباســی معروفــان بــا بیــان اینکــه پیشبینــی
میشــود تولیــد و خریــد تضمینــی دانههــای
روغنــی در ســال جــاری بــا افزایــش بیــش از
صددرصــدی بــه  ۴۳۰هــزار تــن برســد ،گفــت:
هماکنــون بالــغ بــر  ۳۱هــزار تــن دانــه روغنــی
ماننــد کلــزا از کشــاورزان خریــداری شــده اســت کــه
در ایــن زمینــه نیــز خوزســتان بــا  ۱۸هــزار تــن رتبــه
نخســت را دارد و پــس از آن اســتان های ایــام،
کرمــان و فــارس قــرار دارنــد.
وی اعــام کــرد :ارزش دانههــای روغنــی خریــداری
شــده تاکنــون  ۸۶میلیــارد تومــان بــوده کــه تاکنــون
بیــش از  ۹۰درصــد آن بــه کشــاورزان پرداخــت
شــده اســت و پیشبینــی میشــود در ایــن زمینــه
نیــز رکوردشــکنی قابــل توجهــی داشــته باشــیم.

آمادهسازی مدارک فاز دو میدان یادآوران برای برگزاری مناقصه
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه متــن
از آمــاده ســازی مــدارک فــاز دو میــدان نفتــی
یــادآوران بــرای برگــزاری مناقصــه خبــر داد.
ســیدنورالدین شــهنازی زاده در گفتوگــو بــا
ایســنا ،بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر روزانــه
 ۱۱۰هــزار بشــکه از فــاز یــک میــدان یــادآوران
تولیــد می شــود ،اظهــار کــرد :میــزان تولیــد از فــاز
یــک میــدان یــادآوران تــا  ۱۳۵هــزار بشــکه در روز
قابــل افزایــش اســت .همزمــان مــدارک فــاز دو
بــرای مذاکــره بــا شــرکتهایی کــه قــرار اســت
بــا ایــران در توســعه ایــن میــدان همــکاری کننــد
آغــاز می شــود کــه توســعه فــاز دو میــدان نفتــی

یــادآوران در قالــب قــرارداد  IPCمحقــق شــود.
وی بــه ایــن ســوال کــه کــدام شــرکت ها بــرای
توســعه فــاز دو میــدان نفتــی یــادآوران حضــور
خواهنــد داشــت ،پاســخ داد :اگــر توســعه فــاز
دو یــادآوران در قالــب مناقصــه صــورت بگیــرد
شــرکتهایی کــه بــرای توســعه میــدان نفتــی
آزادگان اعــام آمادگــی کرده انــد ،از جملــه شــل،
توتــال ،اینپکــس ،انــی و غیــره حضــور خواهنــد
داشــت.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه متــن در
پیایــن اعــام کــرد :تولیــد از میــدان یــادآوران بــه
حــدود  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز خواهــد رســید.

حمایت عراق از تمدید توافق اوپک
نخست وزیر عراق اعالم کرد که این کشور از تمدید توافق اوپک برای کاهش عرضه
نفت ،حمایت میکند ...
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اقتصاد امروز
معاون بهرهبرداری شرکت مهندسی آبفای کشور:

تابستان امسال کمترین تنش آبی را خواهیم داشت

معــاون نظــارت بــر بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضــاب کشــور
گفــت :امیدواریــم بــا مدیریــت منابــع آبــی ،تابســتان امســال بــا
کمتریــن تنــش آبــی پشــت ســر گذاشــته شــود.
بهگــزارش ایســنا ،شــاهین پاکــروح در حاشــیه بازدیــد از تاسیســات
آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه ،بــا اشــاره بــه شــرایط نامتعارفــی
کــه در صنعــت آب و فاضــاب کشــور حاکــم اســت ،گفــت :ایــن
شــرایط باعــث شــده اهــداف اولیــه شــرکت آب و فاضــاب محقــق
نشــود.
وی تغییــر اقلیــم آب و هوایــی و خشکســالی را از جملــه فاکتورهــای مهــم در ایجــاد وضعیــت فعلــی
برشــمرد و اظهــار کــرد :تحریمهــا و وضعیــت نامناســب منابــع مالــی نیــز بــر ایــن وضــع اثرگــذار
بــوده اســت.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،معضــل حاشــیه نشــینی نیــز از دیگــر عواملــی اســت کــه بــرای صنعــت آب و
فاضــاب مشــکالتی ایجــاد کــرده اســت.
معــاون نظــارت بــر بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضــاب کشــور در ادامــه بــا اشــاره بــه شــرایط مالــی
نامطلــوب دولــت در ســال گذشــته ،افــزود :ایــن امــر باعــث شــد ،در اجــرای برخــی پروژههــا بــا
مشــکل مواجــه شــویم امــا از منابــع دیگــری بــرای تأمیــن مالــی اســتفاده کردیــم.
پاکــروح در ادامــه بــا اشــاره اینکــه تصفیهخانــه فاضــاب کرمانشــاه طــی ســالیان پیــش وضعیــت
بســیار نگــران کننــدهای داشــت ،گفــت :وضعیــت ایــن تصفیهخانــه امــروز بســیار بهتــر شــده اســت.
معــاون نظــارت بــر بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضــاب کشــور ابــراز امیــدواری کــرد :کرمانشــاه
بــه همــان رتبههــای خوبــی کــه در گذشــته در کشــور داشــته ،دســت یابــد و ایــن توفیــق بدســت
نمی آیــد مگــر بــا همــکاری نیروهــای متخصــص و آمــوزش دیــده.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمانشــاه در بحــث شــبکههای فاضــاب نســبت بــه کشــور از وضعیــت
خوبــی برخــوردار اســت ،افــزود :یکــی از پروژههایــی کــه از آن بازدیــد شــد تصفیهخانــه شــهید نظــری
بــود ،بــا وجــود اینکــه طــول عمــر ایــن تصفیــه تمــام شــده امــا خــوب نگهــداری شــده و ایــن نگهداری
خــوب ،تنشهــا را در جایــگاه خــود بــه نحــو مطلــوب مدیریــت کــرده اســت.
پاکــروح بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمانشــاه تنشهــای آبــی زیــاد وجــود دارد ،خاطرنشــان کــرد:
بازخــورد یکــی از ایــن تنشهــا را در ســال گذشــته در مشــکل آب هرســین دیدیــم کــه البتــه بــه
خوبــی مدیریــت شــد.
معــاون نظــارت بــر بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضــاب کشــور تصریــح کــرد :علیرغــم اینکــه شــاهد
بارندگیهــای خوبــی در ســال جــاری بودیــم کــه بــه میانگیــن بلندمــدت نزدیــک بــود ،امــا ایــن
مســئله ضامــن ایــن نیســت کــه بــا کــم آبــی مواجــه نشــویم .وی ابــراز امیــدواری کــرد ،بتوانیــم
بــا مدیریــت منابــع آبــی کــه داریــم تابســتان پیــش رو را بــا کمتریــن مشــکل پشــت ســر بگذاریــم.
علیرضــا تخــت شــاهی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه نیــز افــزود :شــرکت آب
و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در بــدو تأســیس از شــرکتهای موفــق بــوده ،امــا طــی چنــد ســال
گذشــته بــا مشــکالتی روبــرو شــده کــه قــدری از توانمنــدی ایــن شــرکت کاســته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون در برخــی از شــاخصها از کشــور عقــب هســتیم ،تاکیــد کــرد :اقدامــات
چشــمگیری صــورت گرفتــه کــه از مهمتریــن آن هــا پیگیــری بــرای حضــور ســرمایهگذاران خارجــی
در اســتان اســت.تخت شــاهی در خصــوص وضعیــت آب شــرب اســتان کرمانشــاه هــم بیــان کــرد:
در بعضــی از شــهرهای اســتان از جملــه شــهر کرمانشــاه در تابســتان بــا کمبــود جــدی آب مواجــه
هســتیم کــه امیــدوارم بــا مدیریــت منابــع آب ،تابســتان امســال را هــم بــا کمتریــن بحــران پشــت
ســر بگذاریــم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

آن سو
هیجان انتخابات به بازار ارز نرسید

سکوت دالر در پیشتازی روحانی
بـا وجـود انتظـاری کـه برخـی فعـاالن بـازار
ارز و صرافـان بـرای فضـای پـس از انتخابـات
ریاسـت جمهـوری داشـتند ،دیـروز  -شـنبه -
یعنـی یـک روز پـس از برگزاری انتخابـات و در
آسـتانه اعالم نتایج فضای بـازار بر خالف برخی
تصـورات و گمانهزنیهـا بـوده و آرام اسـت.
دیگـر خبری از نوسـان یکباره در بازار و شـدت
گرفتـن رونـد رشـد قیمتهـا و حضور گسـترده
دالالن و نوسـان گیـران بـازار نیسـت .آنهم در
شـرایطی کـه برخـی طـی هفتههـای اخیـر و با
پیـش بینی نوسـان بازار مشـوق خریـد این ارز
برای سـودگیری پـس از انتخابـات بودند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حدود سـه تا چهـار ماه اخیر و بعـد از نوسـان تندی که در بـازار ارز اتفـاق افتاد،
قیمـت ایـن ارز بعـد از طـی روندی کاهشـی از نرخهایـی که از حـدود  ۴۰۰۰تومـان هم در آذرماه سـال
قبـل عبـور کرده بـود ،به کانـال  ۳۷۰۰تومـان وارد شـده و در همین محـدوده باقی ماند.
امـا بـا توجـه بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری در  ۲۹اردیبهشـت مـاه ،بـه طـور طبیعـی انتظـار
تحـت الشـعاع قـرار گرفتـن بـازار ارز نیـز وجـود داشـت همانطـوری کـه پیشتـر نیـز بارهـا در نتیجه
تحـوالت سیاسـی داخلـی و خارجـی قیمتهـا حتـی بـرای دورهای کوتـاه مدت دچار نوسـان شـده بود.
ایـن در حالـی اسـت کـه حتـی در اواخـر هفته گذشـته قیمـت دالر با رشـد حـدود  ۵۰تومانی نیـز همراه
شـده و بـه کانـال  ۳۸۰۰تومـان وارد شـد .در ایـن شـرایط بـود کـه صرافیهـا از فـروش ارز تـا حدی
سر باز زده و در انتظار نهایی شدن قیمت و نتیجه انتخابات ماندند.
برخـی کارشناسـان بـازار ارز قبـل از برگـزاری انتخابـات معتقـد بودنـد که دو قطبـی شـدن انتخابات در
هفتـه گذشـته و همچنیـن پررنـگ شـدن آرای ابراهیـم رئیسـی عاملـی بـود بـرای واکنش بازار و رشـد
قیمـت دالر .در عیـن حـال کـه پیش بینی بـر این بود کـه در صورت عدم ادامه ریاسـت جمهوری حسـن
روحانـی و تغییـر دولـت احتمـال نوسـان بـازار و افزایـش قیمتهـا وجـود داشـت چراکه مشـخص نبود
سیاسـت دولـت جدید برای بـازار و مجمـوع اقتصاد چیسـت.
امـا امـروز و در شـرایطی کـه کلیت نتایج انتخابات مشـخص بوده و ماندگاری دولت قبل مشـخص اسـت
سرکشـی بـه بـازار ارز نشـان از آرامـش بـازار داشـت .قیمتها حـدود  ۳۷۶۰تـا  ۳۷۷۰تومـان بود که
نسـبت بـه آخـر هفتـه قبل حتـی با ریـزش مواجـه و از کانـال  ۳۸۰۰تومـان خارج شـده اسـت .در عین
حال کـه تقاضـای غیرمعمولی بـرای آن ارز وجود نداشـت.
آنطـور کـه صرافـان عنـوان کردنـد بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه بـازار نوسـان کنـد و قیمتهـا نـه تنها
رشـد نخواهـد کـرد بلکـه پیـش بینی بـر این اسـت که بـا ریـزش قیمـت مواجه شـویم .صرافـان دلیل
ایـن موضـوع را نیـز پیشـتازی حسـن روحانـی اعلام کـرده و میگوینـد کـه بـا توجـه بـه آرامشـی که
در اغلـب مواقـع در دوره روحانـی در بـازار بـوده و در ماههـای اخیـر نیـز وجـود داشـته اسـت ،نمی توان
انتظـار جدیـدی از بـازار در نتیجـه پیـروزی وی در انتخابـات داشـت .در عین حـال که دولت بـه ویژه در
هفته هـای اخیـر بـا عرضـه باال توانسـته بـازار را کنتـرل کـرده و مانـع از هیجانی شـدن بازار در آسـتانه
انتخابات شـود.
صرافـان و البتـه دالالن عنـوان میکننـد کـه حتـی منتظر ریـزش قیمـت دالر نیز تـا اواخر امـروز خواهند
بـود ،مگـر اتفاق خاصـی رخ دهد.
این در شـرایطی اسـت کـه در روزهای اخیر و با داغ شـدن شـایعات در باره گرانی دالر پـس از انتخابات
ریاسـت جمهـوری ،رئیـس کل بانـک مرکـزی ایـن گونـه گمانهزنیهـا را رد و اعلام کرده بود کـه بانک
مرکـزی بـه عنـوان متولی قانونـی بـازار ارز از ثبات و آرامش بـازار ارز دفـاع کرده ومردم مطمئن باشـند
کـه جـای هیچگونه نگرانی نیسـت و به این شـایعات بی اسـاس توجهـی نکنند.

تولید وانت کاهش یافت
فروردیـن مـاه امسـال تولید انـواع وانـت به طـور میانگین
 ۲۸.۴درصـد کاهـش یافت.
بـه گزارش ایسـنا ،در این مـدت تولید انواع وانـت از ۴۰۶۰
دسـتگاه در فروردین  ۱۳۹۵به  ۲۹۰۷دسـتگاه رسید.
تولیـد انـواع وانـت در گـروه صنعتـی ایـران خـودرو بـا
کاهـش  ۷۶.۳درصـدی همراه بـوده و از  ۱۳۹۸دسـتگاه در
فروردین ماه سال گذشته به  ۳۳۲دستگاه کاهش یافت.
تولیـد ایـن محصـوالت در گـروه خودروسـازی سـایپا بـه
عنـوان رقیـب ایـران خـودرو نیـز نزولـی بـوده و بـا کاهش
 ۶.۳درصـدی از  ۲۱۴۲دسـتگاه در فروردیـن  ۱۳۹۵بـه
 ۲۰۰۸دسـتگاه رسـید.
فروردیـن مـاه امسـال امـا تولید انـواع وانت در گـروه بهمن صعـودی بوده و با رشـد  ۹درصـدی از ۵۲۰
دسـتگاه در فروردین ماه سـال گذشـته بـه  ۵۶۷دسـتگاه افزایش یافت.

توسعه راهآهن چابهار با کسری بودجه  ۲/۵میلیارد دالری
مشــاور وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد دارد کــه ایــران
هرچــه زودتــر بایــد شــریکخارجی خــود بــرای
توســعه بنــدر چابهــار را انتخابکنــد و بــا اشــاره
بــه کســری بودجــه  ۲.۵میلیــاردی بــرای توســعه
راه آهــن چابهــار میگویــد :درصــورت توســعه
راهآهــن چابهــار ایــران میتوانــد تمــام بــار آســیای
جنــوب شــرقی را از طریــق ایــن بنــدر ترانزیــت نماید.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمرضــا ســامی گفت :در حالی
کــه در خصــوص توســعه بنــدر چابهــار هنــوز اجمــاع
نظــر وجــود نــدارد امــا ما بــه عنــوان مجموعــه وزارت
راه و شهرســازی و دولــت معتقــد هســتیم کــه آینــده
کریــدور شــمال – جنــوب در دســت چابهــار خواهــد
بــود و بــر همیــن اســاس توســعه راهآهــن چابهــار و
مذاکــره بــا ســرمایهگذاران خارجــی بــرای توســعه
بنــدر بایــد ســرعت بگیــرد.
شــانس چابهــار بــرای در دســت گرفتــن
محــور شــرق
وی در خصــوص قراردادهــای ســرمایهگذاری فعلــی
در بنــدر چابهــار گفــت :بــه غیــر از قــرارداد مــادری
کــه بــا یــک شــرکت ایرانــی بــه شــکل (بــی .ال .تی)
بــرای توســعه فــاز یــک بســته شــده اســت قــراردادی
نیــز بــا هندیهــا بــه شــکل (بــی .او .تــی) بــه ارزش
 ۸۵میلیــون دالر بــرای طــرح توســعه فــاز نخســت
بنــدر شــهید بهشــتی بســته شــده اســت کــه بــه
دلیــل گســترده بــودن پــروژه کمی کنــد پیــش
مــیرود.
مشــاور وزیــر راه و شهرســازی بــا توضیــح اینکــه
دولــت اهمیــت خاصــی بــرای بنــدر چابهــار قائــل
اســت ،گفــت :بنــدر چابهــار میتوانــد محــور
ترانزیــت شــرق بــه آســیای مرکــزی و افغانســتان
باشــد و حتــی بــه دریــای خــزر ســرویس دهــد و
ترانزیــت زیــادی از طریــق ایــن بنــدر انجــام شــود؛
بــا ایــن حــال هــم اکنــون بنــدر گــوادر پاکســتان
در حــال تکمیــل زیرســاختهای خــود اســت و
چینیهــا حــدود  ۵۰میلیــارد دالر را در ایــن بنــدر
ســرمایهگذاری کردهانــد و بــرای کشــاندن جــاده و
آوردن راهآهــن برنامهریــزی شــده اســت طــوری کــه
در صــورت تکمیــل زیرســاختها ،راهآهــن از غــرب
چیــن بــه پاکســتان خواهــد رســید و بــر اســاس
اعتقــاد گروهــی از کارشناســان بــا پیشــرفت ایــن
پــروژه چابهــار موقعیــت خــود را از دســت خواهــد داد.
وی بــه تفاوتهــای فعلــی بنــدر گــوادر پاکســتان
و چابهــار اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه
ناامنیهــای موجــود در بنــدر گــوادر ،چابهــار شــانس
بســیار بیشــتری بــرای در دســت گرفتــن محــور
ترانزیــت شــرق دارد از طرفــی اشــتراکات فرهنگــی
و اجتماعــی ایــران بــا افغانســتان و تاجیکســتان ،در
توســعه ایــن محــور تأثیرگــذار اســت.
بــه گفتــه ســامی در صــورت توســعه راهآهــن چابهــار
ایــران میتوانــد از چابهــار بــه ســمت شــمال و

شــمال شــرق و حتــی غــرب ارتبــاط برقــرار کنــد و
تمــام بــار آســیای جنــوب شــرقی را از طریــق همیــن
بنــدر ترانزیــت نمایــد.
توســعه راهآهــن چابهــار نیازمنــد دو و نیــم
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری اســت
وی در خصــوص تامیــن مالــی راه آهــن چابهــار بــه
کســری  ۹هــزار میلیــاردی بــرای توســعه راهآهــن

مســیر تأثیرگــذار هســتند بایــد بــه یــک هماهنگــی
برســد کــه چقــدر ایــن شــاهراه میتوانــد بــه نفــع
اقتصــاد کشــور باشــد در ایــن صــورت تعلــل فعلــی
جایــش را بــه برنامــهای منســجمتر خواهــد داد.
بــه گفتــه ســامی ظرفیت ترانزیــت ایــران در چابهــار
درحــال حاضــر رقــم واقعــی نیســت کــه بــه مســائلی
مثــل عــدم پیشــرفت نرمافــزاری و عــدم تعامــل بــا

اشــاره کــرد و گفــت :امــکان تأمیــن ایــن رقــم بــا
منابــع داخلــی نیســت و بایــد دنبــال ســرمایهگذار
خارجــی باشــیم .در حــال حاضــر راهآهــن چابهــار بــه
مشــهد بیشــترین کســری منابــع را دارد و توســعه
ریلــی چابهــار زمانــی صرفــه اقتصــادی دارد کــه
راهآهــن از چابهــار بــه ســرخس و مشــهد وصــل و
راه ترانزیتــی مناســبی ایجــاد شــود.
ســامی ادامه داد :توســعه راهآهــن چابهــار غیــر
از اینکــه میتوانــد ترانزیــت بخــش مهمــی از
کاالهــای آســیای مرکــزی را از طریــق اقیانــوس
هنــد بــه آســیای جنــوب شــرقی و اســترالیا برســاند
در توســعه شــرق ایــران خیلــی تأثیرگذاراســت چــرا
کــه در حــال حاضــر بیــن شــرق و غــرب ایــران
فاصلــه زیــادی در ســطح درآمدهــا وجــود دارد.
وی توســعه راهآهــن چابهــار را نیازمنــد دو و نیــم
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری دانســت و گفــت:
شــرکتهای خارجــی آمادگــی دارنــد کــه شــریک
مالــی ایــران بــرای توســعه ریلــی ایــن منطقــه باشــند
و ایــن درحالــی اســت کــه مــا هنــوز نتوانســته ایــم
شــریک خارجــی مناســبی را پیــدا کنیــم.
مشــاور وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه
جمـعآوری  ۹هــزار میلیــارد تومــان معــادل دو و نیــم
میلیــارد دالر رقــم زیــادی بــرای پــروژهای بــه ایــن
عظیمی نیســت .ادامــه داد :راهــکار رفــع کســری
بودجــه راهآهــن چابهــار زیــاد اســت اصــل قضیــه
ایــن اســت کــه مخالفــان توســعه بنــدر چابهــار
تغییــر نظــر دهنــد و در کنــار دولــت بــه فکــر توســعه
ایــن منطقــه باشــند .احســاس میشــود در برخــی
مســئوالن ایــن اعتقــاد وجــود نــدارد .دولــت در کنــار
ســایر نهادهــای امنیتــی کــه بــرای توســعه ایــن

کشــورهای همســایه در گذشــته ،مربــوط میشــود.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر فــاز یــک بنــدر
چابهــار ظرفیــت آنچنانــی نــدارد و هدفگــذاری
مــا بایــد توســعه هــر  ۵فــاز باشــد کــه ایــن هــم
ســرمایهگذاری خیلــی زیــادی را میطلبــد.
هدفگــذاری نهایــی ظرفیــت  ۸۰میلیــون تنــی
اســت کــه در آبادانــی و تغییــر رویکــرد اقتصــادی
شــرق میتوانــد تأثیرگــذار باشــد.
مشــاور وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد :اگــر
راهآهــن چابهــار را بــا بنــدر بــه صــورت یــک
پکیــج ببینیــم طرحــی کام ـ ً
ا اقتصــادی اســت کــه
میتوانیــم کاالهــای مربــوط بــه افغانســتان و حتــی
شــرق روســیه را از ایــن مســیر جابجــا کنیــم و رقــم

مناســبی از ترانزیــت کاال بــه دســت آوریــم ایــن در
حالــی اســت کــه در صــورت افتتــاح فــاز نخســت
تنهــا بــه  ۸.۵میلیــون تــن ظرفیــت میرســیم کــه
رقــم قابلتوجهــی بــرای رقابــت بــا بنــادر اطــراف
نیســت.
بهتریــن زمــان بــرای بــه دســت آوردن
موقعیــت ترانزیتــی در چابهــار اســت
ســامی با بیــان اینکــه چیــن ،ژاپــن و هنــد
عالقهمنــد بــه ســرمایهگذاری در چابهــار و در
گام بعــد توســعه ریلــی بنــدر چابهــار هســتند،
گفــت :دعــوت از ژاپــن بــرای ســرمایهگذاری
در چابهــار گزینــهی بســیار مناســبی بــه نظــر
می رسد.
وی هشــدار داد کــه ایــران تــا زمانــی کــه در
افغانســتان و عــراق آرامــش برقــرار نشــده باشــد،
فرصــت کســب موقعیــت ترانزیــت منطقــه را دارد و
گفــت :در صــورت توفیــق همســایه در بــه دســت
آوردن امنیــت و آرامــش ،موقعیــت منطقــه را از دســت
میدهیــم .در حالــی کــه بهتریــن زمــان بــرای بــه
دســت آوردن موقعیــت ترانزیتــی و تثبیــت آن هــم
اکنــون اســت.
مشــاور وزیــر راه و شهرســازی خبــر داد کــه هنــد
بــرای توســعه ریلــی چابهــار اعــام آمادگــی کــرده
اســت و گفــت :در کنــار تالش هــای هنــد اعــام
آمادگــی ژاپــن بــه ایــن معنــا اســت کــه برگشــت
ســرمایه در چابهــار حتمی اســت و ایــران هــر چــه
زودتــر بایــد از یکــی از پیشــنهادهای ســرمایهگذاری
اســتفاده کنــد و البتــه این یــک موضوع اســتراتژیکی
اســت کــه صرفــ ًا بــه وزارت راه و شهرســازی
برنمیگــردد و بســیاری از نهادهــا بایــد بــه ایــن
بــاور برســند کــه ایــن خــط راهآهــن میتوانــد در
رفــع بیــکاری ،مهاجــرت و آبادانــی منطقــه تأثیرگــذار
باشــد.

حمایت عراق از تمدید توافق اوپک

نخســت وزیــر عــراق اعــام کــرد کــه ایــن کشــور از تمدیــد
توافــق اوپــک بــرای کاهــش عرضــه نفــت ،حمایــت میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رویترز نوشــت :حیــدر العبــادی ،نخســت وزیر
عــراق ،اعــام کــرده اســت کــه ایــن کشــور بــه کاهــش تولیــد
نفــت در چهارچــوب توافــق ســازمان کشــورهای صادرکننــده
نفــت (اوپــک) پایبنــد اســت و همســو بــا تصمیــم ایــن ســازمان،
از تمدیــد توافــق یــاد شــده حمایــت می کنــد.
نشســت آینــده کشــورهای عضــو اوپــک در روزهــای آینــده در
ویــن ،پایتخــت اتریــش ،برگــزار می شــود و اعضــای ایــن ســازمان در بــاره تمدیــد توافــق کاهــش عرضــه
تصمیــم می گیرنــد.
عبــادی گفــت :عــراق موافــق ادامــه کاهــش تولیــد نفــت از ســوی کشــورهای عضــو اوپــک اســت و مــا
در ایــن جهــت ،تــاش می کنیــم.
بــه تازگــی وزیــران نفــت عربســتان و روســیه بــرای تمدیــد توافــق کاهــش تولیــد نفــت تــا مــاه مــارس
ســال  2018میــادی اعــام آمادگــی کــرده بودنــد.

