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دبیر انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی: نیمی از 

پروژه ها بازسازی قره باغ باید 
سهم ایران باشد

و فنــی خدمــات صادرکننــدگان انجمــن دبیــر
مهندسیاظهارکردکههنوزمذاکرهمستقیمورسمی
نشــده انجــام آذربایجــان و ایرانــی بیــنشــرکتهای
اســت.طبقبرآوردکشــورآذربایجــان،۱۰میلیارددالر

پروژهدرقرهباغآمادهعقدقراردادهستند.
بهمــن صالحــی جاوید در گفت و گو با ایلنا در مورد 
وضع شرکت های ایرانی در اخذ پروژه های بازسازی قره 
بــاغ اظهــار کــرد: بــا معاونــت دیپلماســی وزارت خارجــه 
جلســه ای را بــرای همیــن موضــوع برگــزار کردیــم. امــا 
متاســفانه هنــوز بخش دیپلماســی اقتصــادی از معرفی 
طــرف و همتــای مــا در قــره بــاغ  یــا هماهنگی هــا بــرای 

حضور شرکت های ایرانی، بازخوردی نداده است.
وی افــزود: اگــر بــا ایــن اوضــاع شــرکت های ایرانی 
بــه قــره باغ برونــد، حضور ســرگردانی خواهند داشــت. 
در مــورد قــره باغ  برآورد می شــود که تا ۱۰ میلیارد دالر 
پــروژه در حــال حاضــر وجود داشــته باشــد بنابراین قره 
باغ بازار بسیار خوبی است. با توجه به قرابت فرهنگی 
و مذهبــی بــا این کشــور، ایران بایــد بتواند نقش خوبی 

در این پروژه ها در قره باغ ایفا کند.
 وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: متاســفانه هنــوز 
نــه از طــرف کارفرمایــان آذربایجانــی در قره بــاغ اعــام 
آمادگی در این مورد شــده و نه مســیر دیگری برای این 
موضوع طراحی شــده اســت. منتظر هســتیم که بخش 
دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه، کمیســیون مشترک 
و همینطــور دســتگاه های دولتــی راهگشــایی کننــد تــا 

بتوانیم شرکت های ایرانی را اعزام کنیم.
صالحی با یادآوری میزان پتانسیل اجرای پروژه ها 
در قره بــاغ گفــت: هنوز مذاکره مســتقیم و رســمی بین 
شرکت های ایرانی و آذربایجان انجام نشده است. طبق 
بــرآورد خــود آذربایجان، ۱۰ میلیارد دالر پروژه مورد نیاز 
در قره باغ آماده عقد قرارداد هستند. از آنجا که کشور 
آذربایجــان فشــارهایی را از طــرف دیگــر کشــورها نیــز 
متحمل می شــود قطعاً باید ســهمی را هم به کشورهای 
دیگر از جمله کشورهای اروپایی بدهد اما قاعدتاً نیمی 
از این پروژه ها باید به شرکت های ایرانی برسد، این کار 

برای آذربایجان نیز به صرفه است.

اعالم آمادگی ایران برای 
مساعدت در پیشبرد 

مذاکرات تاجیکستان و 
قرقیزستان 

کــه کــرد تاکیــد خارجــه امــور وزارت ســخنگوی
جمهوریاسالمیایرانآمادگیخودبرایمساعدتبه
پیشبردمذاکراتتاجیکستانوقرقیزستانوهمچنین
ارائــهتجربیــاتحقوقــیوفنــیدرایــنزمینــهرااعالم

میدارد.
به گزارش اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امــور خارجــه، ســعید خطیــب زاده در واکنش به 
درگیری های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان اظهار 
کــرد: جمهــوری اســامی ایران اخبــار درگیری هــای اخیر 
در مناطــق مــرزی مشــترک دو کشــور دوســت و بــرادر 
تاجیکستان و قرقیزستان را که منجر به کشته و زخمی 
شــدن تعــدادی از شــهروندان دو طــرف شــده اســت، بــا 

نگرانی دنبال می کند.
خطیب زاده افزود: ما ضمن تقدیر از تدابیر عاجل 
سران دو کشور که منجر به توقف این درگیری ها شده 
اســت، اطمینان داریم ادامه مذاکرات دو کشــور منتهی 
بــه حــل و فصل مســالمت آمیــز هرگونه اختــاف مرزی 

می شود.

تکذیب بازرسی دفاتر 
مقام های دولتی 

یــکمقــامآگاهدردفتــرســخنگویدولــتگفــت
کهشــایعاتمنتشرشــدهدرفضــایمجازیدرخصوص
بازرســیازدفاتــرمقامهــایدولتــیبــهدلیــلســرقت

فایلصوتیمصاحبهظریفکذباست.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، یــک مقام 
آگاه در دفتــر ســخنگویی دولت شــایعات منتشرشــده 
دفاتــر  از  بازرســی  درخصــوص  مجــازی  فضــای  در 
فایــل صوتــی  دلیــل ســرقت  بــه  را  مقام هــای دولتــی 
مصاحبــه وزیــر امــور خارجــه کامــا کذب و بی اســاس 
دانســت و تصریــح کــرد: این شــایعات کــذب در ادامه 
دربــاره  معانــد  رســانه های  گســترده  روانــی  عملیــات 
دولــت  شــفاهی  تاریــخ  پــروژه  گفت وگو هــای  ســرقت 
اســت و هدفــی جــز تشــویش مــردم و اختــاف افکنــی 

میان مســئوالن نظام ندارد.
جمهــوری  رئیــس  دســتور  بــا  کــرد:  اظهــار  وی 
مســئولیت پیگیری این پرونده با وزارت اطاعات اســت 
و بدیهــی اســت هرگونــه اطاع رســانی در ایــن زمینــه با 

شفافیت تمام صورت خواهد گرفت.

تردد ساالنه ۵۰ هزار کشتی 
اقیانوس پیما از تنگه هرمز

ســازمان دریایــی حفاظــت و ایمنــی مدیــرکل
بنادرودریانوردیازترددســاالنه۵۰هزارکشــتی

اقیانــوسپیماازتنگههرمزخبرداد.
به گزارش تسنیم، نادر پسنده با یادآوری تردد 
ساالنه 5۰ هزار کشتی اقیانوس پیمای تجاری، نفتی 
و گازی از  تنگــه هرمــز بــه عنــوان یکــی از تنگه هــای 
راهبــردی جهــان، اظهار کرد: انتقال و جابجایی بیش 
از ۱3 میلیون بشــکه نفت خام از این منطقه، وجود 
بیش از 8۰۰ سکوی اکتشاف و استخراج نفت و گاز، 
وجــود هــزاران شــناور نظامــی و ســنتی، وجــود پهنــه 
وســیعی از ســواحل و زیســتگاه های ارزشــمند، تنوع 
گونــه ای گیاهــی و جانــوری و  آبزیــان، این منطقه را 
به یکی از حساس ترین و مهم ترین اکوسیستم های 

دریایی جهان تبدیل کرده اســت.
ســازمان  میــادی   2۰۰8 ســال  داد:  ادامــه  وی 
بیــن المللــی دریانــوردی )IMO( به عنوان یک آژانس 
تخصصی در امور دریانوردی و کشتیرانی بین المللی 
با همکاری کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و دریای 
عمــان، منطقــه خلیج فارس را به عنوان منطقه ویژه 

دریایی معرفی کرد. 
وی با درباره اینکه کشتی ها همواره در فعالیت 
و عملیات هــای عــادی خــود مجموعــه ای از مواد زائد 
و  زبالــه  فاضــاب،  شــیمیایی،  مــواد  نفــت،  شــامل 
انواعــی از گازهــای آالینــده هــوا را تولید می کنند که 
مــی توانــد در صورت ریخته شــدن در دریا یا انتشــار 
در هوا باعث آلودگی و تخریب محیط زیست شود، 
گفــت: عــاوه بــر ایــن ســوانح دریایــی رخ داده در 
برخی کشــتی ها یا سکوها و... از دیگر پتانسیل های 
آلودگی دریایی محسوب می شوند، به طوری که می 
تواند مقادیر قابل توجهی مواد آالینده به ویژه نفت 
به دریا وارد شده و منجر به تخریب اکوسیستم های 
حســاس زیســتی و غیر زیســتی دریــای خلیج فارس 

شود.
مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی ســازمان بنادر 
و دریانــوردی انجــام اقدامــات پیشــگیرانه و مقابلــه 
ســریع و فــوری )در صــورت ایجــاد آلودگــی ( بــرای 
پاکســازی مــواد آالینــده از ســطح دریا بســیار حیاتی 
و مهــم دانســت و گفت: ســازمان بنــادر و دریانوردی 
بــه عنــوان مرجــع دریایــی کشــور و نماینــده ســازمان 
بیــن المللــی دریانوردی، متولی حفظ ایمنی و امنیت 
دریانــوردی و حفاظــت از محیــط زیســت دریایــی از 
طریــق پیشــگیری و مقابلــه بــا آلودگی هــای دریایــی 
ناشــی از کشــتی ها و ســکوهای ثابــت و متحــرک در 

دریا است.
پســنده بیــان کــرد: ســازمان بنــادر و دریانوردی 
بــر اســاس تکالیف محوله در قوانیــن و مقررات بین 
المللی از جمله اســناد و کنوانســیون های دریایی که 
دولــت ج.ا.ایــران بــه آن ملحــق شــده اســت . ضمــن 
این کــه مطابــق قوانیــن ملــی موجــود بــه ویــژه قانون 
حفاظــت از دریاهــا و رودخانه هــای قابــل کشــتیرانی 
و ســامانه ملــی همــکاری و مقابلــه بــا آلودگی هــای 
دریایــی، همــواره در جهت حفاظــت و صیانت از این 

میراث ارزشــمند تاش می کند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسدفتررئیسجمهورییادآورشــد
کهدرکمیســیونمشــترکاقتصــادیایرانو
ترکیــه،دوبــارهبــههــدفگذاریســاالنه۳۰ 
میلیارددالریمبادالتتجاریبیندوکشور

تاکیدشدهاست.
محمــود  ســیما،  و  صــدا  گــزارش  بــه 
هشــتمین  و  بیســت  حاشــیه  در  واعظــی 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و ترکیــه 
اظهــار کــرد: بایــد بــه شــرکت های عاقه منــد 
بــه ســرمایه گذاری در ایــران یــا ترکیــه توجــه 
کنیم، چون عاوه بر روابط تجاری و صنعتی، 
ســرمایه گذاری هــا باعــث پایــداری روابــط دو 

کشور می شود.
وی در پاســخ به ســوالی درباره ســرمایه 
گــذاری بخش خصوصی در دو کشــور، گفت: 
روابــط  و  تجــارت  می کنیــم  تاکیــد  همــواره 
اقتصــادی در بخــش خصوصــی محــور اصلــی 
باشــد و دولــت نیــز حامــی بخــش خصوصــی 
اســت اگــر مشــکلی بــه وجــود آیــد از طریــق 

دیپلماتیک حل می کنیم.
دربــاره  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
افزایش حجم تجاری دو کشور در سال جاری 
نیــز افــزود: حجــم تجــاری دو کشــور مانند دو 
ســه ماه گذشــته که افزایشی بود همچنان تا 

پایان سال روند افزایشی خواهد داشت.
تحریم هــا  اگــر  کــرد:  تاکیــد  واعظــی 
برداشــته شــود شــاهد جهش رشــد تجاری با 
ترکیــه خواهیــم بــود و ســرعت حجــم تجــاری 
بــه قبــل از تحریــم و بــه هــدف گــذاری انجام 
بیــن  شــده می رســد، چــون زمینــه همــکاری 

شرکت های دو کشور وجود دارد.
از  یکــی  قدیــم  از  ترکیــه  گفــت:  وی 
مشــتریان نفت ایران بوده، اما در ســه ســال 
گذشــته خرید نفت متوقف شــد و در صورتی 
باعــث  شــود  آغــاز  نفــت  خریــد  دوبــاره  کــه 
نیــز  زمینه هــا  ســایر  در  همــکاری  گســترش 

خواهد شد.
واعظــی افــزود: روابــط ایــران و ترکیه در 
باالیــی  بســیار  اهمیــت  از  همســایگان  بیــن 
زمینه هــای  در  روابــط  ایــن  اســت  برخــوردار 
بازرگانــی  و  اقتصــادی  منطقــه ای،  سیاســی، 

است.
گفــت:  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 

تنظیم روابط دو کشور که از طریق کمیسیون 
مشــترک هر ســال برگزار می شــود نقشــه راه 
را برای وزارت خانه های مختلف و ســازمان ها 
مشــخص می کنــد کــه روابــط را چگونــه پیش 
ببرند تا هدف گذاری برای آینده روابط انجام 

شود.
ایــران  بیــن  اینکــه  یــادآوری  بــا  واعظــی 
و ترکیــه عرصــه همــکاری بســیار گســترده ای 
وجــود دارد، افــزود: 5 کمیتــه از طریق ارتباط 
تصویــری، کارشــان را بــا ترکیــه شــروع کردند 
و بــه توافقاتــی هــم رســیدند کــه نتیجــه آن 
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی شد. در 
این کمیســیون با وزیر انرژی و منابع طبیعی 
ترکیــه تبــادل نظــر کردیــم و به یــک چارچوبی 
رســیدیم کــه بــر اســاس آن، ســند بیســت و 

هشتمین کمیسیون مشترک امضا شد.
واعظــی گفــت: در این ســند همــه ابعاد 
روابط علمی، گردشــگری، فرهنگی و میراثی، 
تجــاری،  نقــل،  و  حمــل  نیــرو،  انــرژی،  گاز، 
بانکی، گمرکی و صنعتی در قالب کمیته های 

گوناگون بحث و بررسی شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمینــه محیــط 
گاز،  مــرزی،  اســتان های  همــکاری  زیســت، 
نیــز گفتگــو  و کشــاورزی  نفــت  پتروشــیمی، 
شــد، افــزود: قرار اســت بــه این مــوارد، توجه 
بیشــتری شــود کــه قطعاً شــاهد رشــد تجاری 

خواهیم بود.
گفــت:  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
هــدف گــذاری کــه قبــل از تحریــم بــرای حجم 
تجاری بین دو کشــور انجام شــده بود ساالنه 
3۰ میلیارد دالر بود که در ســه ســال گذشته 
بــه دلیــل جنــگ اقتصــادی و تحریــم، خریــد 
نفت از ایران کاهش پیدا کرد و در یک ســال 
گذشــته نیز کرونا باعث شــد حجم تجاری دو 

کشور کاهش بیشتری پیدا کند.
واعظــی افــزود: خوشــبختانه در 3 مــاه 
گذشــته حجــم روابــط تجــاری ایــران و ترکیــه 
افزایشــی بود که نشــان می دهد صنعتگران و 
تجــار ایــران و ترکیه برای دور زدن کرونا و بی 
اثر شــدن تحریم، راهی پیدا کرده اند. این بی 

اثــر شــدن تحریم را با بســیاری از کشــورهای 
دیگــر نیــز کــه بــا آن هــا روابــط تجــاری داریم، 
مشــاهده می کنیم که اقبال آن ها نســبت به 

همکاری با ایران گسترش پیدا کرده است.
بــه گفته این مقام مســئول بــر موافقت 
نامــه ترجیحــی و موضــوع حمــل و نقــل نیــز 

تاکید شد.
وی گفــت: بــه دلیــل روابــط بــا ترکیــه و 
ترانزیت با اروپا در مرز بازرگان صف طوالنی 
تشــکیل می شــود کــه بــر اســاس تبــادل نظــر 
امــروز قرار شــد عــاوه بر مرز بــازرگان از مرز 

دیگری هم استفاده کنیم.
افــزود:  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
و  ســامت  گمرکــی،  بانکــی،  روابــط  دربــاره 
تجهیزات پزشــکی نیز بحث و تبادل نظر شــد 
و از آن جایــی کــه حــدود یــک تا دو مــاه دیگر 
تولیدکننــده واکســن کرونــا خواهیــم بود بعد 
از تولید و اســتفاده در داخل، اگر کشــورهای 
دوســت مایل بودند می توانند از آن اســتفاده 

کنند.

و ایــران بازرگانــی مشــترک اتــاق رئیــس
اماراتاظهارکردکهچونقیمتموادشیمیایی
ومعدنیدردنیاباالرفتهونرختورمدرکشور
ماباالاست،بهنظررکودادامهخواهدداشت.

انتخاباتنیزبراینرکوددامنمیزند.
اقتصاد ایران پس از تحریم های سال 2۰۱8 
فشــارهای طاقــت فرســایی را تحمــل کــرده کــه 
بخــش تجارت ایران در تیررس این محدودیت ها 
بوده است. بخش تجارت از دو بعد برای اقتصاد 
ایــران حیاتــی و مهــم اســت. نخســت آنکــه منبع 
نفتــی  ارزی کشــور صــادرات  درآمدهــای  اصلــی 
واردات  و  اســت. مجمــوع صــادرات  و غیرنفتــی 
کشــور در ســال ۱399 حدود ۱45 میلیون و 7۰۰ 
هــزار تــن بــه ارزش 73 میلیــارد دالر بــود کــه از 
ایــن میــزان ۱۱2 میلیون 293 هزار تن را کاالهای 
صادراتــی بــه ارزش 34 میلیــارد و 526 میلیــون 

دالر تشکیل می داد.
دوم؛ در بخش واردات نیز اوضاع به همین 
منوال اســت و شــاهد افت میزان واردات کشــور 
هســتیم. باید توجه داشــت که بنابر آخرین آمار 
نیز به 85 درصد واردات ایران شامل مواد اولیه، 

واســطه تولیــد و ماشــین آالت و تجهیزات اســت 
کــه کاهــش آنها خود را در کاهش تولید و عرضه 
و در نتیجه افزایش قیمت ها نشان خواهد داد.

 در بحث واردات نیز از مجموع ۱45 میلیون 
و 7۰۰ هــزار تــن کاالی مبادله شــده، 33 میلیون 
و 448 هــزار تــن مربــوط بــه کاالهــای وارداتی به 
ارزش 38 میلیــارد و 4۰۰ میلیــون دالر بــود که از 
ایــن میــزان، 23 میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش 
۱2 میلیارد دالر آن کاالهای اساســی بوده اســت. 
اقــام عمــده کاالهــای وارداتــی بــه ترتیب شــامل 
و  کنجالــه  برنــج،  همــراه،  تلفــن  گوشــی  ذرت، 
دانه های روغنی، گندم و روغن خام بوده است.

بنابرایــن تجارت اندکی بیش از 73 میلیارد 
دالری بــرای کشــور مانند ایــران می تواند تاثیرات 
منفــی زیــادی را در پــی داشــته باشــد. باید توجه 
داشــت کــه حتــی حجــم تجــارت ایــران در اواخــر 
۱389 به باالی 2۰۰ میلیارد دالر نیز رسیده بود. 
بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع می توان 
ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه تجــارت ایــران در 

سال جدید به چه سمت و سویی می رود؟
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی ایران 

و امارات، در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: در سال 
۱4۰۰ اقتصــاد دنیــا با توجه به واکسیناســیون به 
ســرعت در حــال رشــد اســت و بــه نظــر می رســد 
که واکسیناسیون در کشورهای شرق آسیا مانند 
ژاپــن، کــره جنوبــی، چیــن، تایلنــد، هنگ کنــک و 
ســنگاپور، اســترالیا وضــع بهتری دارنــد به طوری 
که بیشتر از متوسط دنیا در حال واکسیناسیون 
هســتند. ایــن منجــر به بازگشــت رشــد اقتصادی 
می شود که در نتیجه افزایش تقاضا قیمت  مواد 
شــیمیایی و مواد معدنی بعد از کرونا را به دلیل 
افزایش تقاضا و موارد دیگر بازار بشدت در حال 

افزایش است.
وی افــزود: یعنی این کشــورها بــرای جبران 
مصــرف  را  بیشــتری  اولیــه  مــواد  خــود  کســری 
می کننــد و بــه همیــن دلیل قیمت مــواد اولیه در 
جهــان افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن افزایــش 
قیمــت جهانــی بــرای ایــن کشــورها کــه از رکــود 
حاصــل از کرونــا بــا موفقیــت جســته اند احتمــاال 

تاثیر مثبت دارد.
فرزانــگان بــا یــادآوری چشــم انــداز تجــارت 
ایــران اظهــار کــرد: امــا در ایــران همــه نگاه هــا به 

مذاکــرات برجامــی اســت کــه بــه نظــر می رســد 
خبرهــای خوبــی از خروجــی گفت وگوهــا شــنیده 
خواهد شــد. این وضع باعث کاهش نرخ ارز نیز 
شــده اســت که انتظار کاهش قیمت هــا می رود. 
البتــه چــون تولیدکننــدگان و واردکننــدگان مــواد 
اولیــه را بــا ارز بــاال خریداری کردند و هنوز درگیر 
رکــود حاصــل از کرونــا در بــازار هســتیم، بــازار 
هنوز آن طور که باید و شــاید در ســال ۱4۰۰ راه 

نیافتاده است.
وی ادامــه داد: چــون قیمــت مواد شــیمیایی 
و معدنــی در دنیــا باال رفته و نرخ تورم در کشــور 
ما باال اســت، به نظر رکود ادامه خواهد داشــت. 
انتخابــات نیــز بــر ایــن رکــود دامــن می زنــد و در 
نتیجه شش ماه نخست سال درگیر این مسائل 

هستیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات 
خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه شــعار امســال بیشــتر 
توجــه شــود، چــون هنوز مشــکل اصلی مــا تعدد 
بخشــنامه ها اســت. بــا توجــه بــه مســائل دیگــر 
احتمــاال مــا شــش ماه نخســت ســال را در فضای 

مه آلود و ناپایدار ادامه خواهیم داد.

وی افزود: البته روند شش ماهه دوم سال 
بســتگی بــه مذاکرات و وضــع تعاملی و تجاری ما 
با دنیا دارد. اگر کشور ما به دنبال رشد اقتصادی 
اســت نخستین مســئله باید سامان بخشیدن به 
وضــع تجــارت بین الملــل باشــد و البتــه همزمــان 
بــا آن توســعه زیرســاخت ها در گمــرکات و حمــل 
و نقــل را دنبــال کنــد، چــون هزینــه حمــل و نقل 
در کشــور بــاال اســت و باید آن را کاهــش داد. از 
همین روی باید تحریم و فشــار روی حســاب های 
بانکــی ایرانیــان کاهش یابد تا در شــش ماه دوم 

فضا بهتری را شاهد باشیم.
عضــو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همه 
مــا انتظــار داریــم ماحصــل مذاکــرات بــه بهبــود 
فضــای تجــارت کمــک کنــد. همچنیــن بافاصلــه 
اقدامــات دیگری مانند پیوســتن بــه FATF دنبال 
شود. البته فروش نفت در سال جاری مطلوب تر 
است اما برای بهبود فضا کافی نیست و ضروری 
بانکــی  مــراودات  روی  فشــارهای جهانــی  اســت 
کشــور در عرصــه تجارت بین الملــل کاهش یابد 
تا به نظام توسعه بین المللی برگردیم و صادرات 

خود را ارتقاء بدهیم.

معاونوزیرراهوشهرســازیبابیاناینکه
احداثخطآهنشــلمچه-بصرهدرهیأتدولت
کشورعراقتصویبشد،گفتکهدراینمسیر
ریلــی۳۲کیلومتــرخــطســاختهمیشــودضمن
آنکــهپــلبــزرگبازشــوندهرویرودخانــهمرزی
همازســویمتخصصانایرانیطراحیوســاخته

خواهدشد.
فــارس  بــا  گفت وگــو  در  خادمــی  خیــرهللا 
دربــاره آخریــن وضــع پــروژه راه آهــن شــلمچه - 
بصره اظهار کرد: اتصال شبکه ریلی ما به کشور 
همسایه عراق و تکمیل خط آهن شلمچه - بصره 
یکی از برنامه های اســتراتژیک کشــور اســت و در 
توسعه شبکه ریلی کشور پیش بینی شده است.

اتصالشبکهریلیایرانبهبندر
الذقیهسوریهودریایمدیترانه

وی در تشریح مزایای این خط  ریلی تصریح 
کــرد : خط آهــن شــلمچه-بصره فوایــد زیــادی در 
حــوزه ترانزیــت برای کشــورمان دارد همچنین در 
حوزه ترانزیت بار از شرق به غرب و بالعکس نیز 
مزایــای ویــژه ای دارد و مبــادالت کاال بیــن ایران و 

عراق را تسهیل می کند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: با 
تکمیــل خط آهــن شــلمچه-بصره  مــا یــک کریــدور 
ترانز یتی ریلی شــرقی - غربی خواهیم داشت که 

از کشــور جمهوری اســامی ایران عبور می کند و 
تــا کرانه هــای دریــای مدیترانه مــی رود یعنی پس 
از عبور از عراق به سوریه و بندر الذقیه می رسد 
که می تواند مزایای زیادی برای کشور ایجاد کند.
خادمــی اظهار کرد: طول این حلقه مفقوده 
از شــلمچه تــا بصــره ، بســیار کم اســت مــا اغلب 
برای اتصال به شبکه ریلی کشورهای دیگر، باید 
صدهــا کیلومتــر خــط آهــن کار بســازیم امــا برای 
اتصــال ریلــی شــلمچه تــا بصــره بیــن  34 تــا 35 

کیلومتر  خط آهن باقی مانده است .

 تصویبطرحاحداث

راهآهنشلمچه-بصرهدرهیات
دولتعراق

وی اظهــار کــرد:  مــا خــط آهــنِ خــود را تــا 
نقطه صفر مرزی رســانده ایم و حتی از خرمشــهر 
تــا شــلمچه هــم ریــل کشــیده ایم و در بارانــداز 
شــلمچه، مســیر ریلی داریم، کشور عراق هم در 
بصــره ایســتگاه راه  آهــن و خط آهن دارد و فاصله 
بیــن بصــره تــا نقطــه صفــر مــرزی مــا )شــلمچه( 

حدود 35 کیلومتر است.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
از  مــا  افــزود:   کشــور  نقــل  و  حمــل  زیربناهــای 
بصــره  بــه  شــلمچه  اتصــال  دنبــال  بــه  گذشــته 
گذشــته  ســنوات  از  بودیــم،  راه آهــن  طریــق  از 

پیگیری هایــی در ایــن بــاره داشــتیم خصوصــاً در 
ســفر رئیــس جمهور ایــران به عراق، احــداث این 

خط آهن به صورت کتبی مصوب  شد.
بعــدی  پیگیری هــای  در  گفــت:   خادمــی 
مشــخص شــد یکــی از گره هایــی که مــا داریم که 
اجــازه نمی دهــد کار پیــش بــرود، ایــن اســت کــه 
اجــرای ایــن پرو ژه در هیأت دولت کشــور عراق و 
در کمیســیون های مختلــف کشــور عــراق  مصوب 
نشــده اســت؛  وقتــی مــا بــه وزارت حمــل و نقــل 
عــراق یــا وزارت خارجــه عراق مراجعــه می کردیم، 
همگــی  بــه صــورت مشــخص اعــام می کردند که 
ایــن موضــوع باید در دولت عراق مصوب شــود و 
به صورت قانونی درآید تا بتوانیم زمین را تحویل 

سرمایه گذار ایرانی بدهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در 
سفری که در زمستان 99 وزیر راه و شهرسازی، 
مدیرعامــل راه آهــن، اینجانــب و نماینده شــرکت 
ســرمایه  گذار ایرانــی  بــه کشــور عراق داشــتیم در 
آنجــا ماقاتــی بــا نخســت وزیر عراق انجام شــد و 
یکــی از درخواســت های مشــخص ما ایــن بود که 
احــداث ایــن مســیر ریلــی در هیــأت دولــت عراق 
مصوب شــود که نخست وزیر عراق وعده پیگیری 

سریع داد.
وی افــزود: نخســت وزیر عــراق در این حوزه 
واقعــا پیگیــری فوری داشــت و بــه تازگی این خط 

آهن در هیأت دولت کشور عراق تصویب شد.

زمیندرشلمچهتحویل
سرمایهگذارخطآهنشلمچه-

بصرهشد
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور گفــت: در ایــن 
راستا ما باید از این به بعد مجدانه پیگیری کنیم 
تــا زمیــن مورد نظر بــرای احداث این 35 کیلومتر 
خط ریلی در اختیار سرمایه گذار ایرانی قرار گیرد 

و  پروژه شروع شود.
قــرارداد  مراحــل  کــرد:  تصریــح  خادمــی 
بــا  حــوزه  ایــن  در  تفاهم نامــه  و  ســرمایه گذاری 
و در مراحــل  اســت  مبادلــه شــده  ســرمایه گذار 
آخــر بــرای امضــا در وزارت راه و شهرســازی قــرار 
دارد، ما زمین را در شــلمچه تحویل ســرمایه گذار 
داده ایــم و ســرمایه گذار آمــاده عملیــات اجرایی و 
وارد شــدن بــه خــاک عــراق بــرای اجــرای این خط 

آهن است.
وی گفــت: شــرکت ســرمایه گذار ۱۰۰ درصــد 
ســرمایه گذاری احــداث خط ریلــی را برعهده دارد 
و از محــل عوایــد ایــن مســیر ریلــی در ترانزیــت، 

بازگشت سرمایه انجام خواهد شد.

احداثپلبازشوندهریلیروی
شطالعرببادانشوتوانایرانی

توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
زیربناهای حمل و نقل کشــور اظهار کرد: مســیر 
ایــن خــط ریلــی بــرای احــداث مشــکل چندانــی 
نــدارد امــا یــک پــل بــر روی شــط العرب در عــراق 
بایــد احــداث شــود کــه پــل بازشــونده اســت، ای 
پــل ســازه بزرگــی اســت و قــرار اســت کشــتی ها 
هــم بتواننــد از زیــر این پــول عبور کننــد بنابراین 
باید پل بازشونده باشد که این موضوع براساس 

درخواست کشور عراق است.
وی دربــاره نحــوه ســاخت پــل یــادآور شــد: 
ایــن پل کاما با توان متخصصان داخلی  ســا خته 
می شــود، مهندســان مشــاور در حــال طراحــی و 
بررســی ســاخت پــل هســتند، مــا از نظــر دانــش 
و توانایــی ســاخت ایــن پــل هیچ مشــکلی نداریم 
و تکنولــوژی ســاخت پــل را داریــم البتــه ممکــن 
اســت بــه جک هــای خاصــی نیــاز داشــته باشــیم 
کــه از تولیدکنندگان خاص تأمین می شــود اما از 
نظــر مطالعــه و اجرای ســاخت پل هیچ مشــکلی 
نداریــم، برای برخی تجهیزات قســمت بازشــونده 

پل ممکن است از خارج قطعاتی را وارد کنیم. 
 معــاون وزیــر راه و شهرســازی اظهــار کرد: 
جزئیــات  وارد  بایــد  ســرمایه گذاری  رقــم  بــرای 
قــرارداد  رقــم  شــویم،  پــروژه  ایــن  از  بیشــتری 
شــرکت ســرمایه گذار  ۱۰۰ میلیــون یــورو عنــوان 
کــرد کــه به قیمت امروز کمتــر از 25۰۰ میلیارد 

تومان خواهد بود.
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