
پیام تسلیت مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون 

پیام تســلیت مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پی 
درگذشت زنده یاد حســن رسولی از فعالین عرصه 

تعاون.
در پی درگذشــت ناگهانی حسن رسولی از فعالین 
عرصــه تعاون مدیرعامل بانک توســعه تعاون پیام 

تسلیتی صادر کرد.
روزگاری اســت که نو به نو، داغی با داغی دگر تازه 
می گردد و گاه به گاه بانگ رحیل هم ســفری دیگر 
از کاروان دنیا به گوش می رســد. با کمال تأسف و 
تأســف مطلع شــدم که برادر گرانقدر جناب آقای 
حسن رسولی عضو محترم هیئت رئیسه اتاق تعاون و 
مدیرعامل اتحادیه امکان از دیار فانی رخت بربسته اند 
و دعوت حضرت باریتعالی را اجابت نمودند. انشاهلل 
که به واسطه الطاف ربانی در سایه رحمت و مهربانی 
پروردگار سکنی گزیده اند و روحشان قرین و غریق 
انوار کرامت خاندان عصمت گردیده اســت. مرحوم 
حسن رسولی قریب به ۳۰ سال مدیریت و راهبری 
تعاونی های مصرف کارگران سراسر کشور را عهده دار 
بود. این جایگاه در کنار خدمتگزاری او به عنوان عضو 
هیئت اجرایی خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران، 
این چهره را به تندیسی از خدمت به جامعه کارگری 
کشور بدل نمود. فعالیت ها و تالش های درخور تقدیر 
ایشان در سمت عضویت هیئت رئیسه اتاق تعاون نیز 
یادگار ماندگاری است که خدمتگزاران بخش تعاون 
ازجملــه همکارانم در بانک توســعه تعاون از خاطر 

نخواهند برد. 

پرداخت ٩ هزار وام ودیعه مسکن در 
١٠٠ روز از سوی بانک صادرات ایران

٩ هزار مســتأجر در ١۰۰ روز گذشته، یک هزار و 
٦٧٥ میلیارد ریال از بانک صادرات ایران وام ودیعه 

مسکن دریافت کردند.
به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این 
بانک از ابتدای شــهریور تا نیمه آذرماه سال جاری 
برای حمایت از مستأجران در شرایط شیوع بیماری 
کرونا، به ٩ هزار مستأجر هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال 

تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت کرد.
پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستأجران در قالب 
برنامه های حمایتی بانک صادرات ایران در شرایط 
ویژه ناشــی از بیماری کرونا، از ابتدای شهریور ماه 
ســال جاری مورد توجه بــوده و در کنار پرداخت 
تسهیالت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا، ســهم مهمی در کاهش مشکالت هموطنان 

داشته است.

تعیین تکلیف حساب های مازاد 
مشتریان پست بانک ایران به صورت 

غیرحضوری
پست بانک ایران اعالم کرد؛ با توجه به اطالع رسانی 
های قبلی درخصوص تعیین تکلیف حســاب های 
مازاد مشــتریان این بانک، دارندگان حساب های 
مازاد تا پایان آذرماه ســال جــاری فرصت دارند با 
مراجعــه حضوری به شــعب و باجه های بانکی در 
سراســر کشــور و یا از طریق وب سایت این بانک 
به نشــانی www.postbank.ir منوی "تجمیع 
حســاب های مازاد" به صورت غیرحضوری نسبت 

به تعیین تکلیف آن اقدام نمایند. 
تصویربه گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: با 
توجه به الزام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر ممنوعیت داشتن بیش از یک حساب برای 
هر فرد از هر حســابی در یک بانک شامل؛ حساب 
ســپرده  قرض الحسنه جاری، حساب سپرده گذاری 
کوتاه مدت و حساب سپرده قرض الحسنه  پس انداز، 
از مشــتریان این بانک درخواست می شود تا مهلت 
مشخص شده نسبت به تعیین تکلیف حساب های 

مازاد خود اقدام نمایند.

اخبار گزارش

حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری 
از بررسی مجدد مزد در ســال جاری نیست. این در حالی 
اســت که با توجه به گرانی های بی ســابقه سال جاری و 
قیمت های افسارگیســخته کاالها و سخت تر شدن معاش 
کارگران ضرورت دارد دستمزد سال ٩٩ هم بازنگری شود. 
بازنگری دســتمزد ٩٩ وعده رئیس ســازمان بازرسی کل 
کشــور هم بود که در  مردادماه سال جاری خبر داده بود. 
درویشــیان گفته بود، »دولت این قول را به ما -ســازمان 
بازرســی کل کشور- داده است که در ٦ماهه دوم سال این 
موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان شــااهلل روند 
حقوق ها اصالح شــود.« ولی وقتی خبرنگاران این مساله را 
شــهریورماه از محمد شریعتمداری، وزیر کار سوال کردند، 
وی درباره بازنگری دســتمزد گفت: قرار نیســت دستمزد 
کارگــران تغییری کند. عالوه بر شــریعتمداری که به طور 
واضــح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شــاکرمی معاون 
روابــط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دســتمزد 
سال ٩٩ کارگران، مجدد اعالم کرد که چنین موضوعی در 

دستور کار شورای عالی کار نیست.

درخواست جلسه شورای عالی کار 20مهر 
داده شد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره 
به مشــکالت معیشــتی کارگران گفت: جامعه کارگری به 
بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می کند، 

اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. خدایی گفت: در جلسات 
شــورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران 
و کارفرمایان برگزار می شــود، دولت و کارفرما در شرایط 
فعلــی قدرت بیشــتری دارند و می توانند نظــر خود را به 
جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و 
کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد. نماینده 
کارگران در شــورای عالی کار بیان کرد: در ســال گذشته 
برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد 
کارگران بــدون توافق جامعه کارگری به امضا رســید. در 
جلسه اواخر ســال ٩8، دولت خواهان افزایش ١٥درصدی 
دســتمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم ٩٩ را در محدوده 
١٥ درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش ١٥ 
درصد اصرار داشــت. وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به 
دلیل نرخ تورم در ســال ٩8 و انتظاری که از نرخ تورم در 
سال ٩٩ داشــتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در 
نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشــت خواسته خود را به 
کرسی نشــاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی 
نیست. خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی 
و ترمیم دســتمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر 
سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 4١قانون کار 
می گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان پذیر است، 

در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 
4١ قانون کار می گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون 

در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید 
به قدری باشــد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین 
کنــد، در حالی که می بینیم حداقــل حقوق یک کارگر با 
سبد معیشت خانوار فاصله دارد. وی ادامه داد: در سال ٩٩ 
سبد معیشت خانوار 4میلیون و ٩4۰هزار تومان تعیین شد 
و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد 
و... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند 
به 2میلیون و ٧۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده 
کارگران هستیم. وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را 
صرفاً نباید به عنوان یک مســئله اقتصادی در نظر بگیریم، 
افزود: در ماده ١٦٧ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به 
این صورت اســت که رئیس شــورا وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده 
کارفرمایــی و دو نفر افــراد بصیر و مطلــع در حوزه های 

اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.
خدایــی با بیان اینکه مزد کارگران یک مســئله اجتماعی 
اســت، گفت: در شــرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات 

تعطیل و قرنطینه شده اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا 
که تولید نباید تعطیل شــود، امــا چه حمایتی از کارگران 
در این شــرایط صورت می گیــرد؟ از حقوق کارگر مالیات 
بر می دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشســتگان 

کشوری و لشکری را متناسب سازی می کنند.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد 
دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای 
توجیه ندارد، افزود: در 2۰ مهرماه ســال جاری درخواست 
تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این 
اتفاق صورت نگرفت. باید شــورای عالی کار از ابتدای سال 
تاکنون 8 جلسه  عادی تشکیل می داد، اما این اتفاق نیفتاده 
اســت، برای عدم تشکیل جلســه بهانه هایی مانند کرونا را 
می آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از ١٥ 
نفر ممنوع نیست و جلسات شــورای عالی کار زیر ١٥ نفر 
است. وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد 
به نظام جمهوری اســالمی هستند، ادامه داد: قشر کارگری 

در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.  تسنیم

وزیر صمت:
به دنبال شکستن انحصار 

خودرو هستیم
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: ما به 
دنبال شکستن انحصار خودرو هستیم و این 

کار را خواهیم کرد.
علیرضا رزم حســینی در حاشــیه مراســم 
رونمایی از مرکز صــدور گواهی الکترونیک 
ســالمت گفت: ما به دنبال شکستن انحصار 
خودرو هستیم و این کار را خواهیم کرد. وی 
افزود: نه تنها از طریق واردات، بلکه حتی اگر 
بتوانیم چند کمپانی داخلی را تقویت کنیم، 
تا با یکدیگر رقابت ســالم داشته باشند، هم 
می توان قیمت ها را کاهش داد و هم می توان 
کیفیت را افزایش داد.  رزم حسینی با تاکید 

به افزایش تولید در بخش خودرو گفت: پیش 
بینی می شــود تا پایان سال در زمینه تولید 
خــودرو ٥۰ درصد تولیــد را افزایش دهیم. 
همچنین وزیر صنعــت، معدن و تجارت در 
این مراســم گفت: با راه اندازی سامانه مرکز 
صدور گواهی الکترونیکی سالمت از رانت ها 
و سوء اســتفاده های احتمالی در مراجعات 

پزشکی جلوگیری می شود. 
رزم حســینی افزود: ســرعت بخشیدن به 
خدمات دولت یکی از کارهای ضروری است 
و رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی 
نیز در این راستا انجام می شود. وزیر صنعت 
معدن و تجارت افزود: زیرساخت هایی مانند 
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ســالمت بر 
اســاس تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در حــوزه ســامانه جامع تجارت 
ایجاد شده اســت که اگر در سراسر کشور و 
با همکاری وزارت بهداشــت اجرایی شود از 
اسراف  دارو که اتفاقا سرانه مصرف ما در این 
زمینه بسیار باالست جلوگیری خواهد کرد. 

رزم حســینی بیان  داشــت: همچنین راه 
اندازی این مرکز الکترونیکی از رانت ها و سوء 
اســتفاده های احتمالی در فرایند مراجعات 

پزشکی کشور، جلوگیری خواهد کرد. 
 مهر

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:
کارشکنی آمریکا برای ورود 

واکسن کرونا به ایران
رئیــس کل بانک مرکــزی تالش های صورت 
گرفتــه بــرای خرید واکســن کرونــا و مانع 
تراشی های آمریکا در این زمینه را تشریح کرد.

عبدالناصر همتی در پســتی اینســتاگرامی 
درباره واکسن کرونا، گفت: برخی نادانسته یا 
مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیر انسانی 
آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای 
دروغین آمریکا بر عدم محدودیت بر معامالت 
دارو تاکید می کننــد. وی تصریح کرد: برای 
ثبت درحافظــه تاریخی باید بگویم که اعالم 
خبر مربوط به توزیع  واکســن کرونا توسط 
برخی کشورهای همسایه بین مردمشان تلخ 

ترین پاسخ به این عده است. از آنجا که خرید 
واکســن کرونا )covax( بایســتی از مسیر 
رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، 
تا کنون هر طریقی بــرای پرداخت و انتقال 
ارز مــورد نیاز، به خاطر تحریم غیر انســانی 
دولت آمریــکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با 
مانع مواجه شــده است. به گفته همتی، کره 
 U-turn جنوبی بابت انتقال پول از مســیر
دالر برای خریدهای بشر دوستانه، نتوانست 
تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی 
ایران توســط دولت آمریکا در هنگام انتقال  
بدهد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: صندوق 
بیــن المللی پول با فشــار و تهدید آمریکا و 
علیرغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ 
گونه مانــع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت 
مطرح کردن وام بشر دوستانه ایران در هیئت 
مدیــره صندوق را پیدا نکــرد. همتی گفت: 
البتــه انتقال پول از مســیرهای دیگر تحت 
پیگیری اســت که ان شــاءاهلل با همکاری و 
اقدام به موقع دســتگاه های ذیربط به نتیجه 
خواهد رسید. خرید واکسن از دیگر کشورها 
نیز در دســتور کار همکاران وزارت بهداشت 
قــرار دارد و اخبار واصلــه در خصوص تولید 
داخلی واکسن کرونا نیز امیدوار کننده است. 

 روابط عمومی بانک مرکزی

وزیر جهاد کشاورزی: 
نهاده های دام و طیور کشور 

تامین شده است
وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: با وجود همه 
فشــارهای موجــود در کشــور،   نهاده های 
مــورد نیاز همه زنجیره هــای مرغداری های 
گوشتی و تخمگذار کشور تامین است و هیچ 
محدودیتی از لحاظ ارایه و تحویل نهاده ها به 

تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ نداریم.
کاظم خاوازی در مراســم روز جهانی خاک 
که در محل وزارت جهاد کشــاورزی برگزار 
شد در جمع خبرنگاران درباره بازار نهاده ها 
و تالطم بازار پروتئینی کشــور، افزود: در دو 
هفته گذشــته تولیدکنندگان ما نشان دادند 
که پــای کار بوده و نگران مــردم و افزایش 

قیمت ها هســتند. وی اضافه کــرد: بنابراین 
در ایــن زمینه ورود پیدا کردند و بســیاری 
از مرغدارهــای ما کاالهایــی همچون مرغ 
سبز را می توانســتند گران تر بفروشند، اما 
با بســته بندی های عــادی دراختیار مردم 
قرار دادند تا قیمت ها کاهش پیدا کند. وزیر 
جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه در تولید 
مرغ و تخم مرغ مشکل نداریم گفت: میزان 
تولید تخم مرغ بیش از نیاز داخلی اســت و 
اکنون محدودیتی در عرضه در میادین میوه 
و تره بارنداریم و من به طور روزانه از میادین 
بازدید انجــام می دهم. وی افــزود: اکنون 
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در میادین بین 
١۳ هــزار و ٥۰۰ تا ١4 هــزارو ٥۰۰ تومان 
و هر شــانه دو کیلوگرمــی 2٩ هزار تومان 
اســت. خاوازی با بیان اینکه شایعاتی برای 
بازار تخم مرغ وجــود دارد، اضافه کرد: آنها 
از لحاظ تولید مشــکلی ندارد به طور حتم، 
وزارت صنعت در خرده فروشی ورود کرده و 
آن را کنترل می کند. وزیر جهاد کشاورزی 
افزود: اکنون صادرات تخم مرغ ممنوع است 
و اجــازه انجام آن را نمــی دهیم، چون بار 
روانی برای افزایش قیمــت ایجاد می کند. 
همچنین در زمینه نهاده های دامی مشکلی 

برای تولیدکنندگان نداریم. ایرنا 
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اگرچه برخی اســتانداران برای مســاعدت بــا فعاالن 
اقتصادی در کســادی بازارها ناشی از کرونا، به بانک ها 
درخواســت عدم برگشت زدن چک ها را داده اند اما دبیر 

کل کانون بانک ها این کار را غیرقانونی می داند.
بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شــیوع 
ویروس کرونا اعالم و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها 
را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استان ها 
دســت به کار شــدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از 
کسبه و فعاالن اقتصادی داشته باشند که ماه های مدیدی 
است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه 
هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده 
و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است. بر 
این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای 
تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی 
فعاالن اقتصادی شــدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم 
آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد 
بتوانند چرخ کســب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت 

درآورده و بدهی های خود را بپردازند.
حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه 
قانونی دانســته و عماًل اجرای این خواســته را عملیاتی 
نمی دانند؛ اما برخی شــعب نیز این خواسته استانداران 
را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، 
اعتراضات زیادی را در پی داشته است. در واقع، مشتریان 
نظام بانکی با مراجعه به برخی شــعب برای پاس کردن 
چک های در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که 
متصدی شــعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت 
زدن چک های در اختیارشــان امتنــاع می کنند که این 

امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.
حــال محمدرضا جمشــیدی، دبیــر کانــون بانکها و 
موسســات خصوصی هــم در گفت وگویــی، این کار را 
خالف قانون می داند و معتقد اســت که شــعب بانکی 
اجــازه چنین کاری را ندارند. وی افزود: مطابق با قانون، 
بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت 
چک های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی 
در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی 
باید برگشت زده شــود، بانک باید به درخواست دارنده 

چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشــیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی 
از برگشــت زدن چک های در اختیار مشتریان به دلیل 
نامه نگاری چند اســتاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: 
متاســفانه آن دســته از شــعب بانکی که در این رابطه 
نادرســت عمل کرده اند، باید پاســخگو باشــند چراکه 
مطابق با قانون، دارنده چک می تواند از بانک درخواست 
برگشــت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند 
ممانعت کند. وی اظهار داشــت: بانک تنها می تواند به 
درخواســت بدهکار بانکی مبنی بــر امهال وام یا بدهی 
خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن 
هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامه های صادره از سوی 
بانک مرکزی عمل شــود که این موضوع هم متفاوت از 
چک های بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط 
کرد.به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن 
است و صرفاً او می تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از 
برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در 

غیر این صورت بانک چنین اجازه ای را ندارد.  مهر

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( گفت: پروژه 
راه آهن خواف – هرات، زمینه ســاز توسعه تجاری ایران 

و افغانستان است.
ســعید محمد، فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( با اعالم خبر افتتاح پروژه راه آهن خواف – هرات در 
آینده نزدیک اظهار داشــت: افغانستان، با ٩۳٦ کیلومتر 
مرز مشــترک با ایران، یکی از مهمترین همســایه های 
شــرقی ایران محسوب می شــود اما عالوه بر مشکالت 
ساختاری و مشکالت امنیتی حاکم بر جامعه افغانستان، 
نبود زیرســاخت های مناسب حمل و نقل در داخل این 
کشــور و عدم دسترسی به آب های آزاد، همواره یکی از 
محدودیت های اصلی افغانســتان در توسعه و پیشرفت 
اقتصادی بوده است. وی افزود: پروژه بین المللی راه آهن 
خواف - هرات بر اساس منویات مقام معظم رهبری و به 
منظور اتصال افغانســتان به شبکه ریلی ایران و با هدف 
برقراری ارتباط این کشــور با بندرعباس و بندر چابهار 
که مبادی دسترسی به آب های آزاد و تجارت بین المللی 
هستند تعریف شده است و از طرفی، امکان ترانزیت کاال 
از طریق کریدور شرقی- غربی و از سمت مرز آستارا به 

اروپا را برای کشور افغانستان فراهم می سازد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در خصوص 
مشــخصات این پروژه گفت: راه آهن خــواف – هرات به 
طول حدود 22٥ کیلومتر، به صورت یک خطه، با سرعت 
١٦۰ کیلومتر بر ســاعت برای قطارهای مسافری و ١2۰ 
کیلومتر بر ساعت برای قطارهای باری طراحی شده است 
و خواف در خراســان رضوی را به هرات، شهر پرجمعیت 
غرب افغانستان متصل خواهد کرد. دکتر محمد در ادامه 

بیان داشت: راه آهن خواف – هرات شامل دو بخش اصلی 
داخل و خارج از کشور است و در قالب 4 قطعه تعریف شد 
که زیرســازی قطعه اول و دوم و روسازی قطعه سوم آن 
مجموعاً به طول ١۳8 کیلومتر با هزینه جمهوری اسالمی 
ایــران و با همــکاری وزارت راه و شهرســازی و قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( اجرا شد و قطعه چهارم در 
تعهد کشــور افغانستان است. وی با اشاره به اینکه قطعه 
سوم این پروژه به تازگی به بهره برداری رسیده است افزود: 
این قطعه شــامل تهیه مصالــح، خرید و نصب تجهیزات 
و اجرای روســازی به همراه ســاخت ایستگاه هاست و از 
منطقه صفر مرزی در شمتیغ تا ایستگاه روزنک در خاک 

افغانستان به طول ٦8 کیلومتر ادامه دارد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در خصوص 
مشــکالت این پروژه گفت: وجــود تنگناهای مختلف و 
شرایط خاص امنیتی و اجرایی حاکم بر پروژه و منطقه 
گرچه اجرای این پروژه ملی را با مشکالت فراوان روبه رو 
ســاخت اما عزم بلند و همت راسخ متخصصان قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( زمینه اتمام این پروژه را در 
سال جهش تولید فراهم کرد. وی اظهار داشت: با توجه 
به اینکه کشــور افغانستان فاقد شــبکه راه آهن است و 
پروژه راه آهن خواف – هرات اولین خط راه آهن با عرض 
استاندارد در این کشــور محسوب می شود، احداث این 
پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عالوه بر ثمرات 
گوناگون برای کشــور افغانســتان، زمینه رشد و توسعه 
اســتان های شرقی ایران را نیز فراهم می کند و مبادالت 
تجاری بین دو کشور در مرزهای شرقی را در بستر حمل 

و نقل ریلی توسعه خواهد داد.  مهر

بانکهاحقجلوگیریازبرگشتزدنچکهااز
سویمشتریانراندارند

راهآهنخواف–هراتزمینهسازتوسعهتجاری
ایرانوافغانستان


