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اخبار

سیاست روز دالیل کاهش و افزایش قیمت دالر را بررسی می کند؛

رهایی ریسمان دالر از تدبیر بانک مرکزی

نتیج��ه انتخاب��ات آمریکا به ص��ورت قطعی
مش��خص شده اس��ت و این بهانه که وضعیت
بازار اقتصادی ما بستگی به این انتخابات دارد
دیگر منتفیست.
در حالیک��ه روز یکش��نبه و پ��س از قطعی ش��دن نتیجه
انتخاب��ات آمریکا ،دار روند نزولی به خود گرفته بود و حتی
تا  22هزار تومان نیز پیش رفت اما عمر ریزش دالر پس از
پیروزی بایدن تنها به یک روز محدود شد.
ظهر دیروز نرخ دالر ش��ارژ دوبارهای شد و کانال  ۲۷هزار
تومان را در معامالت پشتخطی پشت سر گذاشت .اما چه
شد که مسیر ارز و سکه به این سرعت معکوس شد؟
در حالیکه شرایط به ش��کلی فراهم شده بود تا آرامش در
بازار دیده ش��ود اما بی توجهی مسئوالن و رها کردن بازار
به دس��ت دالالن س��بب ش��ده تا نتوان به درستی شرایط
اقتصادی پیشرو را پیش بینی کرد.
تصوری که اشتباه نبود
اگرچه رییس کل بانک مرکزی گفته اس��ت با اقدامات در
دست اجرا ،به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز به آرامش
خواهد رس��ید اما روند دو روز گذشته بازار نشان می دهد
بازار از دست مسئوالن خارج شده است.
عبدالناصر همتی یکشنبه شب در یادداشت اینستاگرامی با
بیان اینکه قبال اعالم کرده بودیم که بازار ارز دچار نوس��ان
شده است ،افزود :این تصور که بانک مرکزی و دولت برای
کنت��رل بازار ارز اقدامی نمی کنند،یااینکه تصور میش��ود
برای تأمین کسری و یا دالیل دیگر،نرخ ارز را باال می برند،
ال اشتباه است.
بی اساس و یک برداشت و تصور کام ً
تص��وری که بر خالف پس��ت اینس��تاگرامی آق��ای همتی
چندان اشتباه نبود و اضافه شدن  5هزار تومانی قیمت ارز
طی یک روز نشان داد که متولیان سیستم اقتصادی کشور
را به حال خود رها کرده اند.
چرا ریزش قیمت دالر متوقف شد؟

ال متوقف ش��ده و مسیر بازار
ریزش قیمت دالر درحالی فع ً
ارز صعودی شده است که دالیل مهمی از جمله نرخشکنی
برخ��ی صادرکنن��دگان ،افزای��ش تقاض��ای ارز از س��وی

در پی تخلف ایرالینها

وزیر راه به مجلس
فراخوانده شد
عضو کمیس��یون عمران مجلس ،از طرح س��وال از
اسالمی وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت :قطعا
وزیر راه باید پاس��خگوی عملکرد نظارتی س��ازمان
هواپیمای��ی و تخلفات ایرالین ه��ا در عدم اجرای
دستور العمل ستاد ملی مقابله با کرونا باشد.
آرا ش��اوردیان با انتقاد از ع��دم رعایت پروتکل های
بهداشتی در پروازهای هوایی ،گفت :با وجود گذشت
چندین هفته از ابالغ دستور العمل ستاد ملی مقابله
با کرونا برای استفاده  60درصدی از ظرفیت صندلی
هواپیماها جهت انتقال مسافر ،متأسفانه این مصوبه
از س��وی ایرالین ها به درس��تی اجرایی نمی شود،
بنده خود در پرواز ارومیه-تهران شاهد بودم که این
پروتکل از سوی پرسنل هواپیما رعایت نشد .نماینده
ارامنه شمال در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
متأسفانه مسئله عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
در پروازه��ای هوای��ی تنها به موض��وع بی توجهی
ایرالین ها به این مصوبات ختم نمی ش��ود ،من در
سفر هوایی اخیرم ش��اهد بودم که مسافران نسبت
به عدم رعایت پروتکل ها اعتراض کردند ،اما خدمه
هواپیما به جای تبعیت از دستور العمل ها و اجرای
آن ،مردم را تهدید به بیرون کردن از هواپیما کردند
که این مسئله تأسف بار است .خانه ملت

تبدی��ل کنند و با نوس��انگیریهای متع��دد در طول این
روزها باز هم سودهای کالن به جیب بزنند.
کاهش نوسانات بازار نیازمند عزم جدی است

واردکنن��دگان ،تداوم ریزش بورس و البته مقاومت داللها
برای جلوگیری از ضرر بیشتر برای آن متصور است.
افزایش مج��دد قیمت ارز در بازار دالیل مش��خصی دارد
ک��ه از جمله آنها میتوان ب��ه مقاومت صادرکنندگان برای
فروش ارز بهقیمت روز اشاره کرد؛ صادرکنندهها سعی دارند
نرخهای پیش��نهادی برای فروش ارز را باالتر از قیمتهای
بازار اعالم کنند و همین موضوع باعث ش��ده اس��ت قیمت
ارز تغییر مسیر دهد و افزایشی شود.
برخ��ی صادرکنندهها از دیروز ،نرخ ف��روش ارز را باالتر از
نرخهای بازار اعالم میکنند که همین امر سبب شده است
جو روانی بازار افزایش��ی ش��ود؛ بهعنوان نمونه در مقطعی
ک��ه درهم در ب��ازار آزاد  6700تومان قیم��ت خورده بود،
نرخ پیشنهادی صادرکنندهها برای درهم 7هزار الی 7300
تومان بود.
برخی کارشناسان اقتصادی میگویند :دلیل افزایش قیمت
ارز ،اق��دام اخیر وزارت صنعت در باز کردن ارز اش��خاص و
ایجاد تقاضای گسترده برای خرید ارز در بازار است بهنحوی

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

مرکز آمار ایران اعالم کرد :تولید گوشت قرمز در
مهر  ١٣٩٩در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته،
 ۵۵درصد افزایش یافته اما تولید گوشت شتر با
 ۳۹درصد رو به رو ش��ده است .مرکز آمار ایران
نتایج آمارگیری از کش��تار دام کش��تارگاههای
رسمی کش��ور در مهر ماه سال جاری را منتشر
کرد .بر اساس نتایج این طرح ،وزن گوشت قرمز
تولیدشدهانواعدامهایذبحشدهدرکشتارگاههای
رسمی کشور در ماه مهر  ١٣٩٩جمعاً  ٣٩.٦هزار
تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله

که واردکنندگان در حال ایجاد تقاضای گسترده برای خرید
ارز هس��تند و همین باعث ش��ده است بهجای اینکه ارز به
حدود  20هزار تومان برسد در کانالهای باالتر بسته شود.
دلیل دیگر برای بازگشت قیمت ارز ،تداوم ریزش در قیمت
س��هام و بورس اس��ت و علیرغم اینکه پیشبینی میشد
س��رمایههای فراری از بازار ارز و سکه بهسمت بورس برود
و موجب بازگشت بورس شود ،ولی همچنان سهامداران از
این بازار گریزان هستند و احتماالً بخشی از این سرمایهها
مجددا ً بهسمت بازار ارز رفته باشد.
ام��ا نکته مه��م دیگر که باعث ش��ده اس��ت ریزش قیمت
لا متوق��ف ش��ود ،مقاومت دالله��ا و دارندگان ارز
ارز فع� ً
در مبالغ باالس��ت؛ این روشی اس��ت که سالهاست مورد
استفاده داللهاست تا با نوسانگیری از ضررهای زیاد خود
بکاهند.
در ای��ن ایام نیز داللها همزمان با ریزش قیمتها دس��ت
به کار ش��دهاند تا با افزایش موقتی قیمتها هم که ش��ده
دالرهای��ی را که در قیمتهای باال خری��ده بودند به ریال

وزارت صمت خواستار شد؛

عدم پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت جدید در  ۳۰رشته فعالیت
معاون وزیر صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواس��تار
عدم پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت جدید در  ۳۰رشته
فعالیت ش��امل  ۱۳۷۴محصولی ش��د که ظرفیت تولید
آنها در کشور به اشباع رسیده است.
س��عید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت در نامهای
به کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درخواست کرد نظام
بانکی اعطای وام را از صنایعی که در حال حاضر در کشور
ظرفیتهای اش��باع دارند و نیازی ب��ه ایجاد ظرفیتهای
جدید در آنها نیس��ت ،به سمت صنایعی که دارای اولویت
سرمایه گذاری هستند ،معطوف کنند .در این نامه اسامی
 ۳۰رشته فعالیت بعنوان رشته فعالیتهای اشباع و دارای
ریس��ک س��رمایه گذاری باال و  ۱۳۷۴محصول این رشته
فعالیتها درج و درخواست شده به جای پرداخت وام برای
ایجاد ظرفیتهای جدید در این  ۳۰رش��ته ،س��ایر رشته
فعالیتهایی که کشور در زمینه آنها دارای کمبود است و
مزیت سرمایه گذاری دارند ،در اولویت پرداخت وام بانکی
قرار بگیرند .البته در این نامه تاکید شده :پرداخت تسهیالت
ال
به طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قب ً
در ارکان اعتب��اری بانکهای عامل مصوب ش��ده و پرونده
تسهیالتی آنها در دست اقدام است ،همچنین طرح توسعه
واحدهای فعالی که از متوس��ط تولی��د و صادرات مطلوبی
برخوردار بوده اند ،همچنان مورد درخواست است.
ب��ا توجه به اهمیت ص��رف بهینه منابع جهت س��رمایه
گذاریهای جدید ،اولویتهای س��رمایه گذاری ش��امل
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افزایش  ۵۵درصدی تولید
گوشت قرمز در کشور

نظام ارزیابی عملکرد در بانک توسعه
تعاون در راستای اصالح و بهبود

طرحه��ای جدید صنعتی و معدنی ،طرحهای نیمه تمام
آماده مش��ارکت با واگذاری ،فرصت س��رمایه گذاری با
رویک��رد جایگزینی واردات و … شناس��ایی ش��ده و از
طریق زبانه فرصتهای س��رمایه گذاری در صفحه اصلی
س��امانه بهین یاب ،برای عموم ذینفعان قابل دسترسی
بوده و مرتباً به روز رسانی خواهد شد.
ضمناً چنان که اس��تحضار دارند ،به موجب سیاستهای
توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت ،معدن و تجارت،
در سالهای اخیر ظرفیتهای تولیدی و خدماتی زیادی
در کش��ور ایجاد ش��ده که علی رغم تالش این وزارتخانه
در هدایت س��رمایه گذاران ،در برخی از رشته فعالیتها،
ظرفیتهای ایجاد شده از نیاز کشور بیشتر است و بعضاً
موجب شده تا برخی واحدهای تولیدی فعال در این رشته
فعالیته��ا ،امکان فعالیت با حداکثر ظرفیت را نداش��ته
باشند .گرچه توس��عه صادرات میتواند رافع این مشکل
باش��د ،اما نوع محصوالت و نداش��تن صرفه و پتانس��یل
صادراتی ،کیفیت تولیدات و … از موانع عملیاتی ش��دن
این مهم اس��ت .لذا فهرست فعالیتهای اشباع که ایجاد
ظرفی��ت جدید در آنه��ا توصیه نمیش��ود ،تحت عنوان
«صنایع اش��باع و دارای ریسک س��رمایه گذاری باال» از
طریق آدرس یاد ش��ده منتشر شده اس��ت .خواهشمند
است دستور فرمائید جهت استفاده از ظرفیت سازی های
انجام شده و هدایت سرمایه گذاران ،مراتب به بانکهای
عامل و ذینفعان اطالع رسانی گردد .مهر

اگر کس��ی برای فروش ارز این روزها به صرافیهای بانکی
مراجعه کند به دلیل اینکه نرخ خرید از سوی بانک مرکزی
ب��رای خرید به آنها اعالم نش��ده ،صرافیهای بانکی تالش
میکنند هر چه میتوانند با نرخ پایینتری ارز را از مشتری
خری��داری کنند .این بهم ریختگ��ی موجود در بازار ارز در
حالی تمام نشدنی می نماید .گویا مسئوالن در سال پایانی
دول��ت توجیه چندانی نم��ی بینند تا وضعی��ت امور را در
دست بگیرند و به کمک مردم بیایند.
در حالیکه بس��یای از مردم و فعاالن صنعت نگران وضعیت
ای��ن روزهای بازار هس��تند و نمی دانند چ��ه باید بکنند،
س��یدناصر موس��وی الرگان��ی عضو هیأت رئیس��ه مجلس
ش��ورای اسالمی با اشاره به آس��یب های ناشی از نوسانات
مختلف که در بازار و صنایع به دلیل عدم ثبات ارز به وجود
آمده است می گوید :مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت
آنچه که وظیفه دارد را به نحو احس��ن انجام خواهد داد اما
برای کاهش مش��کالت اقتص��ادی ،نیازمند یک عزم جدی
و حرکت جهادی از س��وی همه ارکان نظام به ویژه دولت
اس��ت زیرا بازوی اجرایی کش��ور که در این زمینه با مردم
سروکار دارد دولت بوده و مجلس فقط می تواند با تصویب
قوانین و نظارت بیشتر به قوه مجریه کمک دهد.
وحید ش��قاقی ش��هری ،رئیس دانش��کده اقتصاد دانشگاه
خوارزمی نیز رش��د اقتصادی کشور را در گرو بازار سرمایه
می داند و می گوید :بازار سرمایه به شفافیت اقتصاد کمک
میکن��د و میتواند نگاههای عوامفریبان��ه را خنثی کند و
از س��وی دیگر ب��ه تأمین مالی بلندم��دت و ارزانقیمتتر
ش��رکتها نیز کمک میکند .از س��وی دیگر ب��ا رونق بازار
س��رمایه میتوان به فروش س��هام و اموال مازاد بنگاههای
دولتی برای پوشش کسری بودجه امیدوار بود .در همه دنیا
بانکها وظیفه تأمین مالی کوتاهمدت و بازار سرمایه وظیفه
تأمین مالی بلندمدت را بهعهده دارند که ما نیز باید از این
فرصت استفاده کنیم.

تا  ۲روز آینده محقق می شود؛

عرضه کافی روغن خوراکی
در خرده فروشیها
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :توزیع روغن خوراکی
در سطح خرده فروشی و سوپر مارکتیها به اندازه
کافی در یک تا دو روز آینده انجام میشود.
عباس قبادی در حاش��یه جلسه س��تاد تنظیم بازار
افزود :ش��بکههای پخش برای توزیع روغن خوراکی
در س��طح خرده فروشیها و س��وپرمارکتیها فعال
شدند که امیدواریم از فردا و پس فردا روغن خوراکی
به اندازه کافی در س��طح خرده فروش��یها توزیع و
عرضه ش��ود .وی با بیان اینک��ه هم اکنون در بحث
روغ��ن خوراکی برای خانوار به ویژه در بخش روغن
مایه مش��کل خاصی نداریم گف��ت :در بحث روغن
جامد هم تا هفته آینده مشکل صنایع مصرف کننده
روغ��ن حل میش��ود ضمن اینک��ه بازرگانی دولتی
حواله  70هزار تن روغن س��همیه ماهیانه مجموعه
صنعت کش��ور را صادر کرده که ت��ا چند روز آینده
به مقاصد صنعت کش��ور حمل میشود .دبیر ستاد
تنظیم بازار افزود :امروز صبح با مجموعه کارخانجات،
انجمن مربوط ،بانک مرکزی و اعضای س��تاد تنظیم
بازار ،موضوعات مختلف مربوط به روغن خام را بررسی
کردی��م ،روغن خام به اندازه کافی به کارخانجات داده
شده و این کارخانجات به صورت  24ساعته فعالیت و
کل نیاز بازار را تامین میکنند .مهر

خ��ب��ر
بیش از سایر انواع دام بوده است.
گوش��ت گاو و گوس��اله با  ٢٢.٤هزار تن٥٧ ،
درصد از کل وزن گوش��ت قرمز تولید شده را
به خود اختصاص داده است .گوشت گوسفند
و بره با  ١٣.٥هزار تن ،بز و بزغاله با  ٢.٩هزار
تن و سایر انواع دام با  ۷٩۴تن ،بهترتیب ٣٤
درصد ٧ ،درصد و  ٢درصد از کل وزن گوشت
قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور
در مه��ر  ١٣٩٩با ماه مش��ابه س��ال ،١٣٩٨
نشاندهنده افزایش  ٥٥درصدی مقدار تولید
گوش��ت قرمز اس��ت .مقدار تولید گوشت در
مهر  ١٣٩٩نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨
برای گوس��فند و بره  ٥٣درص��د ،برای بز و
بزغال��ه  ٣٨درصد ،برای گاو و گوس��اله ٦١
درصد ،برای گاومی��ش و بچهگاومیش ١٣٠
درصد افزایش ،و برای ش��تر و بچهش��تر ٣٩
درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری
نش��ان میدهد که مقدار تولید گوشت قرمز
در کش��تارگاههای رس��می کش��ور در مهر
 ١٣٩٩نسبت به شهریور  ۱۳۹۹در حدود ١
درصد کاهش داشته است .ایرنا

وزیر راه و شهرسازی

افزایش وام خرید مسکن
منتفی شد

وزی��ر راه و شهرس��ازی با تأکید ب��ر اینکه
افزایش وام خرید مسکن قیمتها را بهشدت
افزایش میده��د ،گفت :با افزایش وام خرید
مسکن موافق نیستیم ،چون تورمزاست.
محمد اسالمی در خصوص افزایش سقف وام
خرید مسکن اظهار کرد :واقعیت آن است که
افزایش س��قف وام خرید مسکن ،تورمزاست
و وزارت راه و شهرس��ازی بهدنبال این برنامه
نیس��ت .وی با تأکید بر اینکه وام کسانی که
در ساختوساز مسکن از فناوریهای پیشرفته

معاونت برنامهریزی و فناوری اطالعات:تمرکز نظام
ارزیابی عملکرد در بانک توس��عه تعاون در راستای
اصالح و بهبود است معاونت برنامهریزی و فناوری
اطالعات در جلس��ه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب
استان زنجان :نظام ارزیابی عملکرد در بانک توسعه
تع��اون بر ارائ��ه راهکارهای عمل��ی جهت اصالح و
بهبود ،متمرکز است.
ایرج شیخ زاده معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات
بانک توسعه تعاون در این جلسه با توجه به اهمیت
و ضرورت ارزیابی عملکرد شعب در دورههای زمانی
منظم اظهار داشت :ضرورت بررسی عملکرد شعب
اس��تان ایجاب میکرد با توجه به شرایط حاکم بر
کش��ور ،با رعایت قطعی پروتکلهای بهداشتی این
نشس��ت برگزار ش��ود تا ضمن بررسی نقاط ضعف
و قوت ش��عب اس��تان زنج��ان ،چالشهای موجود
بررسیشده و راهکارهای الزم جهت بهبود عملکرد
تدبیر شود.
وی با تأکید بر اینکه هدف عمده از بررسی عملکرد،
ارائه راهکار جهت بهبود ش��اخصهای عملیاتی در
جهت تحقق ارتقای عملکرد ش��عب اس��ت ،افزود:
نظ��ام برنامهریزی و ارزیابی عملکرد بانک توس��عه
تعاون بر آن است تا با ارائه برنامه عملیاتی به همه
شعب ،زمینههای عملی جهت دستیابی به افزایش
به��رهوری و کارای��ی در بانک به نحو شایس��تهای
محقق گردد.
ش��یخ زاده با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مناسب
و فعالی��ت اصولی در مس��یر بانکداری توس��عهای
افزود :ش��عب استان زنجان در  6ماهه نخست سال
ج��اری  16.770میلیارد ری��ال ضمانتنامه صادر
نموده و در حدود  84.856میلیارد ریال تسهیالت
پرداختنمودهاند که از این مبلغ س��هم تس��هیالت
امهالی در حدود  2.751میلیارد ریال بوده اس��ت.
وی همچنین با تحلیل آماری دقیق از شاخصهای
عملکردی اس��تان زنجان ،نکاتی را جهت بهرهوری
بیش��تر و بهبود عملکرد شعب این اس��تان یادآور
شد.

ن بانک دولتی"
کسب عنوان "برتری 
توسط پستبانکایران

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با
ارسال لوح سپاس به دکتر بهزاد شیری مدیرعامل
پس��ت بانک ایران از زحمات و تالشهای مؤثر وی
و کارکنان این بانک به جهت کسب عنوان "برترین
بانک دولتی" قدردانی نمود.
به گ��زارش روابط عموم��ی پس��تبانکایران :این
بانک در جشنواره ش��هیدرجایی سال 1399برپایه
نتای��ج ارزیابی عملک��رد س��ال  1398در مجموع
شاخصهای عمومی و اختصاصی به عنوان برترین
بانک دولتی ش��ناخته ش��د که متن لوح س��پاس
دژپسند بدین شرح اس��ت.جناب آقای دکتر بهزاد
شیری مدیرعامل محترم پست بانک ایران
باسالم
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی به مثابه قلب تپنده
توس��عه اقتصادی ،نقش بسزایی درخدمت به نظام
مقدس جمهوری اس�لامی ایران از طریق رش��د و
توس��عه پایدار ایفاء م��ی نماید ،ل��ذا خدمتگذاری
در ای��ن س��نگر افتخاری س��ترگ از جان��ب ایزد
من��ان میباش��د .با عنای��ت به همت و مس��اعدت
ارزن��ده جنابعال��ی و هم��کاران محترمت��ان در آن
بانک ،درراس��تای جزء «ب» بخش��نامه جش��نواره
ش��هیدرجایی س��ال (1399نتایج ارزیابی عملکرد
س��ال  )1398و براساس تصویب س��تاد جشنواره
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در مجموع��ه
بانکهای تابع��ه وزارت متبوع بهعنوان «بانک برتر
درمجم��وع ش��اخصهای عموم��ی و اختصاصی »
برگزیده شدهاید.
بدی��ن وس��یله مراتب تش��کر و قدردان��ی خود را
از مدی��ران ،کارشناس��ان و کارکن��ان پرتالش آن
مجموعه اعالم مینمایم

خ��ب��ر
استفاده کنند  25درصد افزایش یافته است،
ادام��ه داد :اگر جامعه هدف را در نظر بگیریم
وامهای پرداختی باید با استطاعت متقاضیان
همخوانی داش��ته باشد و بر اساس آن تنظیم
شود ،صرفنظر از اینکه با وام خرید مسکن
موافق نیستیم ،چون تورمزاست و قیمتها را
بهشدت افزایش میدهد.
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد :بنابراین
سیاس��ت اصل��ی م��ا تقویت س��مت عرضه
اس��ت که این کار را با افزایش وام س��اخت
بهخصوص در نوع صنعتیس��ازی در دستور
کار قرار دادهایم.
اس�لامی گفت :با صنعتیسازی دوره ساخت
واحده��ای مس��کونی بهط��ور چش��مگیری
کاه��ش مییابد که این مس��ئله نیز کاهش
قیمت تمامش��ده را بهدنبال دارد .بهش��دت
بهدنب��ال توس��عه روشهای صنعتیس��ازی
مسکن بهمعنای واقعی هستیم.
وی اضاف��ه کرد :بهعب��ارت دیگر تمام اجزا و
المانهای س��اختمان در کارخانه تولید و در
محل س��اختمان مونتاژ شود ،نه ساختوساز
س��نتی که زندگی و آسایش مردم را ماهها و
سالها مختل میکند .باشگاه خبرنگاران

تا پایان سال انجام می شود؛

ورود نخستین تجهیزات توسط
اپراتور هندی به بندر چابهار

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور
از ورود نخس��تین تجهیزات تأمین ش��ده از
س��وی اپراتور هندی به بندر چابهار تا پایان
س��ال خب��ر داد و اظهار کرد ک��ه ارزش این
تجهیزات  ۷میلیون یورو برآورد میشود.
محمد راستاد با اشاره به برنامههای آتی این
سازمان برای توسعه بندر چابهار ،اظهار کرد:
در پایان س��ال جاری ش��اهد ورود نخستین
تجهیزات تأمین شده از سوی اپراتور هندی
بن��در چابهار خواهیم بود ک��ه این تجهیزات

شامل یک دستگاه جرثقیل ساحلی به ارزش
حدود  ۷میلیون یورو است.
وی اف��زود :متعاقباً تجهی��زات بعدی نیز به
زودی وارد کشور میش��ود و قابلیت بندری
چابهار افزایش پیدا میکند.
راس��تاد در پاس��خ به این س��ؤال که «مردم
چابه��ار نگ��ران ت��ردد قط��ار و کامیونهای
باری به بندر از مس��یر شهر هستند و بر این
گمانند که با توسعه بندر ،آرامش شهر بر هم
زده میش��ود .سازمان بنادر و دریانوردی چه
تمهیداتی بهمنظور برطرف کردن دغدغههای
مردم در نظر گرفته اس��ت؟» گفت :برخالف
نظر برخ��ی از گمانهها ،اتفاقاً توس��عه بندر،
زمینه اش��تغال و رون��ق اقتص��ادی را برای
محی��ط پیرامونش فراه��م میکند؛ بهطوری
ک��ه با فعالیتهای اصل��ی و جانبی در بندر،
اش��تغال به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم
برای مردم ایجاد میشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور
خاطرنشان کرد :مطمئناً وضعیت فعلی بندر
و همچنین توسعه و ارتقای آن به نفع مردم
منطقه خواهد بود و مردم چابهار از این بابت
نگرانی نداشته باشند .ایلنا

