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 بخش خصوصی د  ر کنار ایمید  رو  

11 د  ر مسیر توسعه اقتصاد  ی 

 70 میلیون سیم کارت 

5 بد  ون کارکرد  د ر  د  ست مرد  م 

 90د    رصد     بازار اشتغال "گیم" 

2 د    ر د    ستان خارجی ها! 

 250 هزار شماره شبای مشموالن 

سهام عد  الت برگشت خورد    3

جهانگیری د  ر جلسه ستاد   فرماند  هی 
اقتصاد   مقاومتی:

 بخش خصوصی 
باید   مید  ان د  ار اقتصاد   

کشور باشد  
رئیس ستاد   فرماند  هی اقتصاد   مقاومتی بر 
مید  ان د  اری بخش خصوصی د  ر اقتصاد   کشور 
تاکید   کرد   و گفت: د  ر استفاد  ه از توانمند  ی های 
نهاد  ه��ای عمومی غیر د  ولتی و نیروهای مسلح 

اصل رقابتی بود  ن اقتصاد   کشور لحاظ شود  .
به گ��زارش تفاهم ، اسح��اق جهانگیری- 
معاون اول رئیس جمهوری، ظهر د  یروز د  ر جلسه 
ست��اد   فرماند  ه��ی اقتصاد   مقاو متی اف��زود  : د  امنه 
فعالیت نهاد  های عمومی غیرد  ولتی د  ر اقتصاد   ایران 
باید   همواره یکس��ری از الزامات مد  نظر باشد  ، به 
گونه ای که اقتصاد   کشور از حالت رقابتی خارج 
نش��ود  .وی با اشاره به د  ستور کار جلسه این ستاد   
مبنی برمد  یریت جایگاه و نقش نهاد  های عمومی 
غیرد  ولتی د  ر اقتصاد   ایران، اد  امه د  اد  : موضوع مهم 
د  یگر این است ک��ه بر اساس سیاست های کلی 
اقتصاد   مقاومتی و سیاس��ت های اصل 44 قانون 
اساسی، بخش خصوص��ی باید   مید  ان د  ار اقتصاد   
کشور باشد   و البته بخش خصوصی ای که توانمند  ی 
 اجرای ط��رح ها و پروژه ها را نی��ز د  اشته باشد  .

مع��اون  اول رئی��س جمه��وری همچنین یکی 
از وظای��ف ست��اد   فرماند  ه��ی اقتص��اد   مقاومتی 
را انسجام بخش��ی به فعالیت کلی��ه ارکان نظام، 
نهاد  ه��ا و د  ستگاه ه��ای مختلف برای پیش��برد   
برنام��ه های اقتصاد  ی کش��ور د  انس��ت و گفت: 
ستاد   با استف��اد  ه از این ظرفیت م��ی تواند   نقش 
موث��ر و تعیی��ن کنن��د  ه ای د  ر ایج��اد   هماهنگی 
 ب��رای توسع��ه و پیش��رفت کش��ور ایف��ا کند  .

جهانگی��ری گ��زارش تد  وی��ن ش��د  ه از س��وی 
وزارت ام��ور اقتص��اد  ی و د  ارای��ی د  ر خصوص 
د  امنه فعالی��ت های اقتص��اد  ی نهاد  های عمومی 
غیرد  ولتی و نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی کرد   
و اف��زود  : الزم است ای��ن گزارش ظرف د  و هفته 
از سوی د  ستگاه ه��ای اجرایی و وزارتخانه های 
 مرتبط م��ورد   بررسی کارشناسی د  قیق قرار گیرد  .

وی تاکید   کرد  : نظرات کارشناسی د  ستگاه ها، برای 
تصمیم گیری د  ر خصوص تعیین سهم نهاد  های 
عمومی غیرد  ولتی و نیروه��ای مسلح د  ر اقتصاد   
کش��ور به این کارگروه ارسال و نهایتا برای طرح 
و تصمیم گیری نهایی به ستاد   فرماند  هی اقتصاد   
مقاومت��ی ارائه شود  .گفتنی اس��ت؛ د  ر این جلسه 
وزرای د  فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، 
معد  ن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد   اسالمی، 
جهاد   کشاورزی، امور اقتصاد  ی و د  ارایی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  و رییس صند  وق توسعه ملی 
و ... شرکت د  اشتند  .بر این اساس، نمایند  ه وزارت 
ام��ور اقتص��اد  ی و د  ارایی گزارش��ی از مد  یریت 
جایگ��اه و نقش نهاد  های عموم��ی غیرد  ولتی د  ر 
اقتصاد   ایران ارائه کرد   و به تش��ریح تجربه سایر 
کشورهای د  ر این زمینه، برآورد   سهم این نهاد  ها 
د  ر اقتصاد   ایران، تطابق فعالیت آنها با محورهای 
اصل��ی اقتصاد   مقاومت��ی و مروری ب��ر فعالیت 
اقتص��اد  ی نیروهای مسل��ح و نهاد  های عمومی 
غیرد  ولتی د  ر ایران پرد  اخت و مقرر شد   گزارش 
تد  وین شد  ه ظرف د  و هفته از سوی د  ستگاه های 
ذیربط م��ورد   بررسی قرار گیرد   و پ��س از ارائه 
نظرات د  ستگ��اه ها به کارگ��روه مربوطه، جمع 
بن��د  ی مطالب برای تصمیم گیری نهایی به ستاد   

فرماند  هی اقتصاد   مقاومتی ارائه شود  .

نوآوری، نوشد  اروی رفع 
چالش های فراروی بخش 

تولید   برق 
با توجه به پیش��رفت روز افزون تکنولوژی 
تولی��د   برق د  ر د  نیا، الزم اس��ت ضمن استفاد  ه از 
 تکنول��وژی جد  ی��د   د  ر نیروگاه ه��ا و تاسیسات 
جد  ید   االحد  اث، نیروگاه های د  ر حال بهره برد  اری 
نیز که بیش��تر د  ارای سابقه بهره ب��رد  اری بیش از 
20 سال هستند   ب��ه تکنولوژی روز مجهز شوند  . 
د  ر بسی��اری از نیروگاه ه��ا بد  لیل طراحی خاص 
واحد  ه��ا و تکنولوژی قد  یم��ی آنها، مجهز شد  ن 
به تکنول��وژی های روز به ساد  گی ممکن نیست 
و استف��اد  ه از آنه��ا مستل��زم ابتکار و ن��وآوری 
 د  ر اج��رای تغیی��ر تکنولوژی نیروگ��اه ها است.
یک��ی از ای��ن موارد   تغیی��ر اقلی��م آب و هوا د  ر 
سال های اخیر و محد  ود  یت منابع آبی کشور است 
که باعث شد  ه است تعد  اد  ی از نیروگاه های کشور 
با کمب��ود   منابع آبی مواجه شون��د  . د  ر این زمینه 
رویکرد   صنعت برق د  ر بخ��ش تولید   استفاد  ه از 
تکنولوژی های با حد  اقل مصرف آب د  ر نیروگاه ها 
ضمن حفظ توان تولید  ی آنها می باشد  . طرح های 
اجرا شد  ه د  ر تعد  اد  ی از نیروگاه ها توانسته است 
می��زان مصرف آب را تا 90 د  رصد   کاهش د  هد   و 
میزان برد  اشت از سفره های زیرزمینی کش��ور را 
کاهش د  هد  .همچنین محد  ود  یت منابع اولیه، باعث 
شد  ه است تا صنعت برق د  ر بخش تولید   ، با ایجاد   
نوآوری، منابع جد  ید   را جایگزین منابع مرسوم کند  . 
از جمله این ط��رح ها می توان به طرح همکاری 
د  ر اح��د  اث شبکه های جم��ع آوری فاضالب و 
تصفیه خانه شهرهای مجاور نیروگاه ها و استفاد  ه 
از پساب تصفیه شد  ه بجای آب خام استخراجی از 
چاه های عمیق اشاره کرد  .یکی د  یگر از چالش های 
بخش تولید   برق، مشکالت و حواد  ثی است که د  ر 
نیروگاه های قد  یمی بروز می کند   که عمد  تا بد  لیل 
خ��ارج از رد  ه بود  ن تولید   این نیروگاه ها و قطعات 
و تجهیزات آنها، امکان تامین و جایگزین کرد  ن آنها 
با قطعات اصلی وجود   ن��د  ارد  .د  ر این گونه موارد   
الزم اس��ت که یا با تغییر د  ر تجهیزات و قطعات و 
با صرف هزینه و وقت زیاد  ، تکنولوژی نیروگاه ها 
را تغییر د  اد   و یا با استف��اد  ه از روش های ابتکاری 
و جد  ید   ک��ه د  ر د  ستورالعمل ه��ای شرکت های 
سازند  ه نی��ز وجود   ند  ارد  ، ازتجهی��زات و قطعات 
موجود   استفاد  ه کرد  . د  ر این موارد   تالش متخصصان 
صنعت برق استفاد  ه حد  اکثری از توان د  اخلی و ارائه 
طرح های جد  ید   جهت تعمیر و استفاد  ه از تجهیزات 
و قطعات موجود   است و طرح های ارائه شد  ه مورد   
استف��اد  ه سازند  ه اصلی تجهیزات نیز قرارمی گیرد  .

بکارگیری روش های نوین بهره برد  اری، تعمیرات 
و نگهد  اری از تجهیزات به منظور به حد  اقل رساند  ن 
حواد  ث شبکه و نیروگاه ها یکی از اقد  اماتی است که 
سرلوحه صنعت برق کش��ور است. با توجه به این 
مهم است که کماکان نیروگاههای با قد  مت بیش از 
50 سال نیز د  ر ساعات نیاز شبکه به تولید   برق د  ر 
مد  ار تولید   قرار می گیرند  . شاهد   این مد  عا آماد  گی 
بیش از 98 د  رصد  ی نیروگاهها د  ر پیک تابستان سال 
95 است.یکی د  یگر از اهد  اف صنعت برق استفاد  ه 
حد  اکثری از تجهیزات و ظرفیت منصوبه د  ر شبکه 
 برق کش��ور می باش��د   و د  ر ای��ن راستا طرح های 
ارزن��د  ه ای ارائ��ه و اجرا شد  ه اس��ت. از جمله این 
طرح ها استفاد  ه از سیستم های خنک کاری هوای 
ورود  ی به کمپرسور توربین ه��ای گازی است. با 
اج��رای این طرح ها د  ر نیروگ��اه های گازی بیش 
 از ی��ک هزار و 100 مگاوات ب��ه توان قابل تولید   
نیروگاه ها د  ر زمان پیک شبکه )زمانی که حد  اکثر 
مصرف ب��رق د  ر شبکه وج��ود   د  ارد  ( افزود  ه شد  ه 
است د  ر حالیکه هزینه سرمایه گذاری آن کمتر از 

10 د  رصد   هزینه نصب واحد   جد  ید   است.
 علی اصغر عبد  لی-معاون اد  اره کل 
بهسازی نیروگاه ها

اقتصادی

یادداشت

مد  یرکل حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:

تفاوت 6 د    رصد    ی سهم 
 هزینه حمل و نقل کاال 

د    ر ایران و جهان

صفحه 9

سخنگوی وزارت بهد  اشت اعالم کرد  

 د     رمان رایگان 
 مبتالیان به 

تب کریمه کنگو

 آمار جد  ید  
چک های بالمحل!

اگرچه رئیس کل بانک مرکزی د  ر روزهای 
واپسین ماراتن انتخابات وعد  ه د  اد  ه بود   که آمار 
چک های برگش��تی را اعالم می کن��د  ، اما این 
آمار د  رست 20 روز بعد   از آن منتش��ر شد  . به 
گزارش خبرنگار مهر، ولی اهلل سیف، رئیس کل 

بانک مرکزی ...
شرح د  ر صفحه 12

صفحه 12

د  ست د  رازی چین به اللجین!

بازار بورس یکپارچه قرمز شد  
د  ر سومین روز معامالت تاالر شیشه ای د  ر این هفته، د  ماسنج بازار سرمایه ۱۱۳ واحد   افت کرد   و اکثریت 

صفحه 2گروه ها از جمله خود  رویی ها و فلزات اساسی د  ر کانال کاهشی قرار گرفتند  

ورزشی

 د  نیا 
 به احترام او 
کاله از سر برد  اشت

 اللجین عنوان پایتخت و شهر جهانی سفال 
را ید  ک می کش��د   اما این روزها با مش��کلی آشنا 
به ن��ام وارد  ات محصوالت چینی مواجه است که 
د  ر صورت ت��د  اوم، منجر به خ��روج این شهر از 
فهرس��ت جهانی یونسکو خواهد   شد  .  به گزارش 
مهر،اللجی��ن که به شه��ر گل و سف��ال معروف 
اس��ت با جمعیتی اف��زون بر 15 ه��زار نفر د  ر 2۳ 
کیلومت��ری مرکز استان همد  ان واقع شد  ه و بیش از 
900  واحد   خرد  ، کوچک و متوسط تولید  ، تکمیل 
و ف��روش سفال و سرامیک را با اشتغالی افزون بر 
پنج هزار نفر، د  ر خود   ج��ای د  اد  ه است به گونه ای 
که بی��ش از ۶0 د  رصد   م��رد  م این شهر با صنعت 
سف��ال و سرامیک اعم از تولی��د  ، تکمیل، فروش، 
صاد  رات، حمل ونقل مرتبط  هستند  .اللجین د  ارای 
پیشینه سفال سازی نزد  یک به ۷00 سال است و د  ر 
ح��ال حاضر سفال گری به عنوان یکی از مهم ترین 
رشته های صنایع د  ستی استان همد  ان شهرت جهانی 
د  ارد  .ساختار منحصربه فرد   تولی��د   سفالینه د  ر این 
شهر به گونه ای توسط د  ست توانمند   طبیعت رقم 
خورد  ه است که از تهی��ه انواع مختلف مواد   اولیه 
تا تولید  ، تکمیل، توزیع و د  رنهایت صاد  رات سفال 
و سرامیک همگ��ی یا د  ر اللجین انجام می شود   یا 

قابلی��ت انجام آن د  ر این شه��ر وجود   د  ارد  .همین 
ویژگی ه��ا سبب ش��د   ت��ا از نیمه د  وم س��ال 94 
زمزمه های��ی مبنی بر ثبت ش��د  ن اللجین به عنوان 
شه��ر جهانی سفال به گوش برسد   تا اینکه د  اوران 
یونسکو ارد  یبهشت ماه 95 د  ر شهر اللجین حضور 
یافتند   و از نزد  یک تمام جوانب و هنر سفال سازی 
د  ر ای��ن شهر را مورد   بررسی قرار د  اد  ند  .د  ر نهایت 
زحمات و تالش های مسئوالن، هنرمند  ان اللجینی 
و رسانه ه��ای است��ان به ثمر نش��ست و این شهر 
به عنوان شهر جهانی سفال به ثبت سازمان جهانی 
یونسک��و رسید  . اللجی��ن به عن��وان کوچک ترین 
شه��ر جهانی ثبت شد  ه از قطب های مهم اقتصاد  ی 
کشور است این امر گام نخست د  ر توسعه اللجین 
و گرد  شگری استان هم��د  ان است چراکه د  ر گام 
بعد  ی باید   این عن��وان برای اللجین حفظ شود   و 
د  ر حد   یک اسم نباشد   تا همه مرد  م د  نیا اللجین را 
به عنوان شهر جهانی سفال بشناسند   و سفال اللجین 
یک برند   جهانی باشد  .اما ارد  یبهشت ماه امسال و د  ر 
سالگرد   جهانی شد  ن شهر سفال اللجین بهمن نامور 
مطلق معاون صنایع د  ستی کشور به همراه تعد  اد  ی از 
کارشناسان به اللجین سفر کرد   و د  ر این سفر بابیان 
اینک��ه اللجین برای ما خیلی مهم است و به د  نبال 

تغییرات اساسی د  ر راستای توسعه این شهر هستیم، 
گفت: اللجی��ن به عنوان کوچک ترین شهر جهانی 

ثبت شد  ه از قطب های مهم اقتصاد  ی کشور است.
نام��ور مطل��ق بابی��ان اینکه بای��د   به سمت 
د  انش بنیان بود  ن رفت و افراد   نوآور که صاحب فکر 
و اید  ه هستن��د   را به کار د  عوت کرد  ، گفت: بخش 
د  ولتی د  ر کنار هنرمند  ان است اما باید   هنرمند  ان نیز 
تالش الزم را د  ر زمینه های ارتقای کیفی د  اشته باشند  .
وی با تأکید   بر اینکه سال گذشته سال نام گذاری بود   
و امسال باید   س��ال توسعه نام گذاری باشد  ، گفت: 
توسعه بوم گرد  ی د  ر اللجین مناسب است و شهر 
باید ،  شهر موزه ای باشد  . یک کارشناس صنایع د  ستی 
استان همد  ان نیز بابیان اینکه ثبت شهرهای جهانی 
صنایع د  ستی مزایای بسی��اری د  ارد   که می توان آنها 
را د  ر د  وشاخ��ه کل��ی مزایای اقتص��اد  ی و مزایای 
فرهنگی و اجتماعی د  سته بند  ی کرد  ، گفت: مزایای 
اقتصاد  ی این د  ستاورد   شامل معرفی محصوالت د  ر 
سطح جهانی، تبد  یل شد  ن به برند   بین المللی، فروش 
محص��والت د  ر سطح جهان��ی و د  رنهایت رونق 
کسب وکار هنرمند  ان و صنعتگران است.نمای اصلی 
شهر اللجین باید   اصالح و از فروش کاالهای غیر 
تولید  ی اللجین خ��ود  د  اری شود   احسان امین پور 

د  ر خصوص وضعیت اللجی��ن برای حفظ عنوان 
جهان��ی خود   گفت: نمای اصلی شهر اللجین باید   
اصالح و از ف��روش کاالهای غیر تولید  ی اللجین 
خ��ود  د  اری شود  .امین پور بابیان اینکه اللجین باید   
جش��نواره مخصوص سفال اللجین د  اشته باشد   
و هنرمند  ان مط��رح د  ر این حوزه د  ر آن شرکت 
کنند  ، گفت: آموزش باید   توسعه یابد  .وی گفت: 
جهانی مان��د  ن شهر اللجی��ن از جهانی شد  ن آن 
بسیار مهم تر است و د  ر این راستا باید   د  ر ساختار 
شه��ر اتفاقی بیفتد   که باعث توسعه هنر سفال د  ر 
اللجین شود  .امین پور با تأکید   بر اینکه هنر سفال 
د  ر اللجین باید   به پیش��رفت باالیی برسد  ، تأکید   
کرد  : مسئوالن باید   از فکر و پیشنهاد  ات مرد  م این 
شهر بهره گیرند  .وی همچنی��ن با اشاره به اینکه 
د  ر م��وارد  ی شاهد   فروش سفال ه��ای چینی د  ر 
اللجین هستیم، اف��زود  : چین بسیاری از بازارهای 
د  نیا را به خود   اختصاص د  اد  ه که سفال و سرامیک 
نی��ز شامل این موضوع می شود   و باید   با باال برد  ن 
کیفیت سفال اللجین از ورود   سفال های چینی به 
بازارهای کش��ور جلوگی��ری و به تد  ریج سفال و 

سرامیک چینی پس زد  ه شود  .
اد  امه د  ر صفحه 2

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بود  جه خبر د  اد   

 افزایش یارانه مستمری بگیران 
به 240هزارمیلیارد  تومان 

رئی��س سازم��ان برنامه و بود  جه با تاکید   بر این که یارانه تولید   به طور قطع د  ر سال 9۶ پرد  اخت 
می شود   از افزایش یارانه مستمری بگیران از ۷1هزار میلیارد   تومان به 240 هزار میلیارد   تومان د  ر سال 
ج��اری خبر د  اد  . به گزارش تفاه��م از خانه ملت، محمد   باقر نوبخت د  رمورد   چگونگی نحوه اجرای 
قان��ون هد  فمند  س��ازی یارانه ها د  ر بود  جه هر سال اظهارکرد  : د  ر س��ال های اخیر نحوه اجرای قانون 
هد  فمند  س��ازی یاران��ه ها د  ر تبصره 14 ذکر می شود   که د  ر بود  جه سال 9۶ تصریح شد  ه که د  ولت از 
منابع هد  فمند  ی یارانه ها برای افزایش مستمری خانواد  ه های تحت پوشش، افزایش اشتغال، افزایش 
 یاران��ه تولید   استف��اد  ه کند  .وی اد  امه د  اد  : د  ول��ت از ابتد  ای امسال به ط��ور متوسط میانگین مستمری 
خان��واد  ه های تحت پوش��ش کمیته امد  اد   امام )ره( را از ۷1هزار میلی��ارد   تومان به 240 هزار میلیارد   
تومان افزایش د  اد   و د  ولت مقید   به اجرای قانون برنامه ششم توسعه که د  ر تبصره 14 بود  جه سال 9۶ 

مستتر بود  ه است.
سخنگ��وی د  ولت با یاد  آوری این که د  ولت د  وازد  هم به اقش��ار آسی��ب پذیر و کم د  رآمد   توجه 
وی��ژه می کند  ، اد  امه د  اد  : اقش��ار کم د  رآم��د   از امسال توجه خاص د  ولت به آنه��ا را د  ر زند  گی خود   
احس��اس م��ی کنند   و اجرای صحیح قانون هد  فمند  ی یارانه ها نیز ک��ه مطالبه مجلس است، اجرایی 
 م��ی شود  .نوبخت ی��اد  آور شد  : یاران��ه تولید   قطعا د  ر س��ال 9۶ پرد  اخت می ش��ود   و تولید  کنند  گان 
می توانند   بر روی این یارانه حساب کنند   و برنامه های خود   را بر این پایه تنظیم کنند  .وی افزود  :ساالنه 
۷55ه��زار نیروی جد  ی��د   وارد   بازار کار می شوند  .رییس سازمان برنام��ه و بود  جه به تصویب الیحه 
برد  اش��ت ی��ک و نیم میلی��ارد   د  الر از صند  وق توسعه مل��ی برای ایجاد   اشتغ��ال د  ر مناطق روستایی 
 و عش��ایری اشاره کرد   و ی��اد  آور شد  :هر اقد  امی که ت��ا سال 1400 توسط د  ول��ت د  وازد  هم اجرایی 
می شود   براساس قانون برنامه شش��م توسعه قابل تبیین و پیگیری است.وی با بیان این که د  ر قانون 
 برنامه ششم توسعه ساالنه 955هزار فرصت شغلی پیش بینی شد  ه است، اد  امه د  اد  : پیش بینی ها طی 
 سال های اجرای برنامه این است که به صورت متوسط ۷55 هزار نیروی جد  ید   وارد   بازار کار می شوند  .
سخنگوی د  ولت همچنین با یاد  آوری این که ساالنه ۷55 هزار نیروی جد  ید   وارد   بازار کار می شوند  ، 
گفت: هر سال حد  ود   500 هزار شغل ایجاد   می شود   که د  ر واقع با کسر از ۷55 هزار نیروی جد  ید  ، 
250هزار فرصت شغلی ساالنه وجود   ند  ارد  ، لذا د  ولت برای کاهش بیکاری 955 هزار فرصت شغلی 

را پیش بینی کرد  ه است، که نیازمند   سرمایه گذاری ۷۷0هزار میلیارد   تومانی د  ر سال است.

 چابهار؛ آماد  ه سبقت گرفتن 
از همتایان اماراتی

بانکرینگ اصلی ترین محور رقابت ایران با بناد  ر خلیج فارس می شود  

بن��د  ر چابهار که د  ر طول سال های گذشته توانسته جایگاه خود   را د  ر زمینه محوریت پید  ا کرد  ن 
د  ر حوزه د  ریایی بازیابی کند  ، پس از جذب چند   گروه سرمایه گذار جد  ید   و نهایی شد  ن فاز نخست 

طرح توسعه آماد  ه رقابتی جد  ی د  ر حوزه بانکرینگ می شود  .
به گزارش ایسنا، این بند  ر ایرانی که با قرار گرفتن د  ر ورود  ی د  ریای عمان، خلیج فارس و تنگه 
هرمز از نظر موقعیت جغرافیایی یکی از بهترین بناد  ر برای تبد  یل شد  ن به هاب د  ریایی منطقه به شمار 
می رود  ، د  ر حال حاضر د  ر چند   محور مختلف د  ر مسیر توسعه قرار گرفته است. یکی از این محورها 
افزایش توان زیرساختی چابهار د  ر تخلیه و بارگیری کشتی هاست که با افتتاح فاز نخست طرح توسعه 
این بند  ر ظرفیت از 2.5 میلیون به 8.5 میلیون تن تخلیه و بارگیری ساالنه افزایش خواهد   یافت و با 

اجرایی شد  ن گام های بعد  ی این بند  ر عرض 20 میلیون تن کاال را نیز طی خواهد   کرد  .
د  ر کنار پهلو گیری کشتی ها یکی د  یگر از اصلی ترین اهد  افی که د  ولت برای چابهار تعریف کرد  ه 
محوریت یافتن آن د  ر حوزه ترانشیپ است. زیرا با توجه به نیاز کشتی های بزرگ به طی کرد  ن چند   
روز زمان تا رسید  ن به نقاط پایانی خلیج فارس، چابهار امکان آن را د  ارد   که با تحویل کاالهای اصلی 

امکان جابه جایی آنها د  ر نقاط مختلف منطقه را پید  ا کند  .
د  ر کنار آن طبق اعالم مد  یر بناد  ر و د  ریانورد  ی سیستان و بلوچستان، چابهار خود   را آماد  ه می کند   
تا د  ر حوزه بانکرینگ )سوخت رسانی به کش��تی ها( نیز فعالیت خود   را آغاز کرد  ه و د  ر این زمینه با 

مهم ترین بناد  ر امارات رقابت کند  .
 ب��ر اس��اس اطالع��ات ارائه شد  ه ح��د  ود   50 د  رص��د   از کل آم��ار بانکرینگ جه��ان د  ر حوزه 
خلیج فارس انجام می گیرد   و این د  ر شرایطی است که یکی از بناد  ر اماراتی توانسته سهم اصلی را د  ر 
ای��ن فرآیند   از آن خود   کند  . این د  ر حالی است که بخش قابل توجهی از سوخت مورد   نیاز این بند  ر 
نیز از سوی ایران تامین می شود  . از این رو د  ر صورت فراهم شد  ن زیرساخت های الزم د  ر بند  ر چابهار 
از یک سو ایران می تواند   سوختی که تاکنون خود   تامین می کرد  ه را از طریق بناد  ر خود   به کشتی های 
بزرگ برساند   و از سوی د  یگر با توجه به قرار گرفتن بند  ر چابهار د  ر ورود  ی آب های منطقه و کاهش 
زمان سوخت رسانی به کشتی ها قطعا این بند  ر با مزیت نسبی خود   اصلی ترین رقیب برای بناد  ر عربی 
 خاورمیان��ه خواهد   ب��ود  . موضوعی که گامی جد  ی د  ر راستای رسید  ن ب��ه توسعه د  ریامحور وزارت 

راه و شهرسازی است.

استخد  ام 96
شرکت د  اروسازی نانو الوند  

شرکت مسافربری ایران پیما
گروه صنایع غذایی شیرین عسل


