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اقتصاد
عجیب اما واقعی

مدیرکل بنادر و دریانوردی خبر داد:

بازارخودروکسادنیست!

قیمت خــودرو طی امسال برخالف سال
راشکی
های گذشته رقم های عجیبی را به خود
دیده و هر از گاهی خبرهایی از افزایش قیمت آن ،چه
توسط خودروسازان و چه بازار شنیده می شود.
به عنوان نمونه بارز می توان به قیمت پراید اشاره کرد
که طی دهه اخیر از شش میلیون تومان تا رقمی بیشتر
از  20میلیون تومان تا اوایــل امسال و اکنون به 46
میلیون تومان رسیده است! هر سال در آستانه تعطیالت
نوروز و سفرهای تابستان ،خانواده ها برای مسافرت
برنامه ریزی می کنند به همین دلیل و به طور معمول
خرید و فــروش خــودرو افزایش قابل توجهی دارد ،با
رسیدن به روزهای پایانی بهمن ماه و شروع اسفند تب
خرید خودروی مناسب برای سفر در استان دوباره باال
گرفته و این موضوع بازار را داغ کرده است .از ابتدای
امسال قیمت خــودرو در استان به تبعیت از کشور رو
به افزایش گذاشت اما هفته گذشته به یک باره قیمت
خــودروهــای داخلی یا مونتاژ داخــل بین پنج تا 20
میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در میان خودروهای پر
مصرف استان در گروه ایران خودرو ،سمند  LXبه 73
میلیون و  970هزار تومان ،سورن به  86میلیون و دنا
به بیش از  108میلیون تومان رسید و پارس که سال
گذشته  45میلیون تومان قیمت داشت این روزها به
 100میلیون و  986هزار تومان رسیده است .در گروه
سایپا هم پراید  111به مرز  46میلیون تومان ،تیبا 51
میلیون تومان و تیبا دو به  50میلیون تومان رسید و
کوییک این روزها قیمت  76میلیون تومانی به خود می
بیند ،ساینا و آریو هم به ترتیب  66میلیون تومان و 104
میلیون تومان قیمت گذاری شده است در گروه پارس
خــودرو مدل های مختلف برلیانس این روزهــا  73تا
 133میلیون تومان به فروش می رسد و رنو پارس تندر
به مرز  99میلیون تومان رسیده است ،در گروه بهمن،
مزدا سه تیپ چهار  288میلیون تومان و بسترن B30
هم حدود  135میلیون تومان به فروش می رسد و گروه
مدیران خودرو هم از این افزایش قیمت ها عقب نماند و
مدل های مختلف ام وی ام از مرز  50میلیون تومان تا
 150میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

مسئول شورای
حل اختالف
موضوع های
خودرویی در
دادگستری:
شرایط فعلی تنها
مصرفکننده
را اسیر خود
نکرده است
حتی بنگاه داران
هم به دلیل
این بی ثباتی
متضرر شده اند
و برخالف آن چه
تصور می شود
آن ها هم نقشی
در این افزایش
قیمت ها نداشته
اند با وجود این
باید گفت صنعت
خودرو ،انحصاری
شده است و اگر
دولت برای بهبود
این وضعیت
دست به کار
نشود ،آینده این
صنعت در استان
روشن نخواهد
بود

سرگردانی مردم

یک شهروند می گوید :مــدت هاست که قصد خرید
خودرو دارم اما به دلیل وعده هایی که داده می شود
زمان خرید را عقب انداختم تا شاید قیمت ها کاهش

پیدا کند اما گویا این وعده ها برای این بود که مانع از
خرید مردم شود و تصمیم خریداران را عقب بیندازند
که این اتفاق رخ داد و دیگر بسیاری از شهروندان توان
خرید حتی یک پراید مدل پایین را ندارند! «مصطفی
شهرکی» می افزاید :سال گذشته با  20میلیون تومان
می شد پــژو  405حداقل مــدل  90تا  95خرید اما
امسال با شرایط به وجود آمده ناچار هستیم با همین
مبلغ پراید پایین تر از مدل  85بخریم که نه تنها از نظر
ایمنی بلکه از نظر سالمت قطعات هم پایین است و با
این حال در تصمیم گیری برای خرید خودرو با توجه به
وضعیت بازار ناتوان مانده ام .وی بیان می کند :در هر
صورت آن چه مسلم است این که وعده های مسئوالن
بــرای کاهش قیمت خــودرو رنــگ واقعیت نگرفت به
همین دلیل تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده است پراید
مدل  85تا  88بخرم و می دانم سال آینده این خودرو
را حداقل تا اختالف قیمت می توانم به فروش برسانم
و اگر این روزها خودرو نخرم شاید دیگر نتوانم صاحب
خودرو شوم.

خودرو در انحصار خودروداران

یک بنگاه دار هم در این باره می گوید :خودرو به یکی
از لــوازم ضــروری زندگی تبدیل شــده اســت به طوری
که هر خانواده خود را ملزم به داشتن دست کم یک
دستگاه خودرو می داند اما با توجه به شرایط موجود
در بــازار خــودروی کشور این موضوع از تــوان خانواده
ها خــارج شده اســت ،افــرادی که وسیله نقلیه نداشته
اند شاید دیگر نمی توانند حتی یک پراید بخرند و اگر
این روزها حتی خودرویی مدل پایین تر برای خود تهیه
نکنند شاید در آینده صاحب چنین خودرویی هم شوند.
«اسحاق نارویی» می افزاید :در صنعت خــودرو تولید
کنندگان خودرو هر قیمتی که صالح بدانند برای وسیله
تولید شده ،حتی بی کیفیت و دارای نقص فنی تعیین و
آن را روانه بازار می کنند که این فرایند توان خرید مردم
را کاهش داده است.
وی بیان می کند :با ایــن شرایط خــودرو در انحصار
خــودروداران است و فقط افرادی که خودرو دارند می
توانند وسیله نقلیه شان را با مدلی باالتر یا همان مدل
تعویض کنند و اگر پول بیشتر داشته باشند خودروی
جدید تر بخرند اما آن هایی که وسیله نقلیه ای نداشته
اند به سختی می توانند خودرو بخرند مگر این که توان
مالی باالیی داشته باشند.

.

و ﺑﺎزىﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻏﻴﺮﭼﺎﭘﯽ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ ¤رﻧﺠﺒﺮ

ﺗﺗ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻴﺪ
و ﻫﺮــ از آنﻫﺎ ﺑﺮا ¡ــ از روزﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺗــﺪار °دﺪه
ﺷﺪهاﺳــﺖ ،از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻣﻨﻄﻘــ« ﻣﻌــﺮوف ﺟﻬــﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﻴــﺪ ﻪ ﺑﺮﺧــ از اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻏﻴﺮ

دولت نظارت ندارد

مسئول شورای حل اختالف موضوع های خودرویی در
دادگستری نیز می گوید :افزایش قیمت خودرو در طول
امسال بی رویه بوده و هیچ نظارتی در این باره از سوی
دولت یا سازمان های مرتبط از جمله کمیسیون نظارت
و بازرسی نشده و این موضوع سبب شده است بازار ثبات
نداشته باشد ،با این شرایط کنترل بازار در توان اتحادیه
ها هم نیست زیرا شرایط خودرو در کلیات دچار مشکل
است و پس از رفع این مشکالت می توان به طور جزئی
وارد شد.
«عادل شاهسونپور» می افزاید :خودروسازان دلشان
بــرای مــردم و مصرف کننده نمی ســوزد و بــرای حفظ
منافع خود ،به دلیل نبود نظارت و کنترل ،خــودرو را
پس از تولید به افراد خاص خود در نمایندگی ها با 5
درصد زیر قیمت بازار می فروشند و نمایندگی ها هم
از مصرف کننده و هم از تولید کننده سود می برند و
در عمل مصرف کننده در ایــن افزایش قیمت نقشی
ندارد.
وی بیان می کند :شرایط فعلی تنها مصرف کننده را
اسیر خود نکرده است بلکه بنگاه داران نیز به دلیل این
بی ثباتی متضرر شده اند و بر خالف آن چه تصور می
شود آن ها هم نقشی در این افزایش قیمت ها نداشته
اند با این وجود باید گفت که صنعت خودرو انحصاری
شده است و اگر دولت برای بهبود این وضعیت دست به
کار نشود آینده این صنعت روشن نخواهد بود.

افزایش صد درصدی قیمت خودرو

وی می گوید :وضعیت خــودرو در هیچ سالی مانند
امسال نبود که تا این حد افزایش قیمت را تجربه کند،
امسال قیمت خودروها صد در صد افزایش داشته است
به عنوان مثال تا پایان سال گذشته و اوایل امسال یک
دستگاه پرشیا یا پژو پارس  46میلیون تومان فروخته
می شد امــا در شرایط فعلی  107میلیون تومان در
بــازار معامله می شود و پراید از  20میلیون تومان به
 46میلیون تومان رسید ،دولت و کمیسیون بازرسی و
نظارت باید پاسخ گوی این شرایط باشند .وی می افزاید:
با رسیدن به روزهــای پایانی سال و تعطیالت نــوروز،
بسیاری از خانواده ها عالقه دارند با خودروی شخصی
سفر کنند ،به همین دلیل برخی اقــدام به تعویض یا
خرید خودرو می کنند که با توجه به این وضعیت هرکس
با هر قیمتی که بخواهد خودروی مد نظرش را به فروش
می رساند .مسئول شورای حل اختالف موضوع های
خودرویی در دادگستری می گوید :با وجود این بازار
خودرو در استان کساد نیست و بسیاری به دنبال خرید
هستند و یک خودرو را تا  100میلیون تومان می خرند
و چه بسا پس از آن تا  120میلیون تومان می فروشند
اما بهتر است برای بهبود وضعیت و کاهش قیمت ها
شهروندان در اقدامی متعهد ،خرید خودرو را متوقف
کنند تا خودروسازان قیمت های واقعی را رعایت کنند،
در غیر این صورت با قاطعیت می توان گفت آینده خوبی
در پیش روی صنعت خودرو نیست.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ¤ﻗﺒﻞ

ﻣﻨﻄﻖﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ!

یک شهروند :مدت هاست که قصد خرید خودرو دارم اما به دلیل وعده هایی که داده می شود زمان خرید را عقب انداختم

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ¤از ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ¤ﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﻞ وارد ﺷﺪ!

دعوت از  35کشور برای
همایش بین المللی توسعه چابهار

از ﻧﺴــﺨﻪ ﭼﺎﭘ)ﻪ ﺑﺎــﺪ ﺑﺎ ﻣــﺪاد و ﭘﺎ°ﻦ
آن را ﺣــﻞ ــﺮد( ،ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﻠــ ﻫﻢ
دارﻧــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻫﻤﻴــﻦ »ﻧﻘﺶــﺎب ﺟﻔــﺖ« را
ﻣﺗﻮاﻧﻴــﺪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤــﺮاه ــﺎ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﺣﻞ
ﻨﻴﺪ و از راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﻪ در ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ
دﺠﻴﺘــﺎل ﻣﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺎرﺑــﺮ اراﺋﻪ ﺷــﻮﻧﺪ
اﺳــﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳــﺎلﻫﺎ
اﺧﻴــﺮ ،ﺑﺎزﻫــﺎ »ﻣﻨﻄﻘــ« ﺟﺎ ﺧــﻮد را
در ﺑﻴﻦ اﭘﻠﻴ¡ﻴﺸــﻦﻫﺎ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻪ ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﺪ و آاو اس ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¤

ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ¡ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺮا¤ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¤ﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎـ ـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘـﺮ ﻨﻴـﺪ و ﺗﺼﻮـﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن
اﺳـ¡ﻦ ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ:

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪد در اﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ــ »ﺟﻔﺖ«
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ و ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋﺪاد  ١در اﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد دﮕﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــــﻄــــﻮﻃــــ
ــﻪ ﺑــــﺮا ارﺗــﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣﺸﻴﻢ،
ﺑﺎﺪ اﻓﻘ ،ﻋﻤﻮد
ــــﺎ ﺗـــﺮـــﻴـــﺒـــ از
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧـــﻄـــﻮط اﻓـــﻘـــ و
ﻋــﻤــﻮد ﺑــﺎﺷــﻨــﺪ.
ﭘــﺲ رﺳــﻢ ﻫــﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗــﺼــﺎل ﺷــﻤــﺎره ﻫــﺎ ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
 3ﺧـــــــﻄـــــــﻮط
ارﺗــﺒــﺎﻃــ اﺟـــﺎزه
ﻧـــﺪارﻧـــﺪ ــ¡ــﺪــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪ  ١دارﻧﺪ ﭘﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ــﻪ ﻓ¡ﺮ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺑﺎﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن
را ﻧﻤداﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ¡ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﺪ راه دﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﻨﺪ!
 4ﺑــﺮا در °ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﻪ »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ
ﺣـــــﻞ ﺷـــــﺪه«
ﺗــﻮﺟــﻪ ﻨﻴﺪ و
دﻟــﻴــﻞ اﺗﺼﺎل
ﺟـــﻔـــﺖ ﻫـــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎﺷﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار
و ﻋــﺪددار را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ ﺷﺪه

از  35کشور برای شرکت در همایش
ذوالفقاری
بین المللی توسعه چابهار دعوت شده
است .مدیرکل بنادر و دریانوردی به خبرنگار ما گفت :این
همایش در پی اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی
سازی موافقت نامه سه جانبه ترانزیتی چابهار که سوم دی
امسال برگزار شد ،بر اساس توافق های به دست آمده در
جریان این نشست و به منظور اجرای مفاد بند  6صورت
جلسه نهایی این اجالس ،برگزار می شود« .بهروز آقایی»
افزود :ایجاد ترافیک مسافری دریایی ،افزایش ترافیک
کــاال ،جذب سرمایه گــذاری بخش خصوصی داخلی و
خارجی در زمینه های دریایی و بندری و زیرساخت های
پسکرانه ای ،ایجاد همکاری های دریایی مشترک میان
کشورهای منطقه دریای عمان و اقیانوس هند و پذیرش و
جذب اعضای جدید به توافق نامه چابهار از دیگر اهداف
برگزاری این همایش است .وی تصریح کرد :بر اساس
اهــداف و انتظارات تبیین شده و معرفی ظرفیت های
زیرساختی و تجهیزاتی و توانمندی های عملیاتی بندر
چابهار مقرر شد ،رویدادی با عنوان همایش بین المللی
توسعه بندر چابهار با حضور فعاالن اقتصادی هفتم اسفند
در بندر چابهار برگزار شود .به گفته وی از هندوستان،
افغانستان ،روسیه ،آذربایجان ،ازبکستان ،تاجیکستان،
قرقیزستان ،قزاقستان ،گرجستان ،ترکمنستان،
پاکستان ،عمان ،قطر ،عراق ،چین ،ژاپن ،کره جنوبی،
مالزی ،اندونزی ،استرالیا ،آلمان ،هلند ،ایتالیا ،بلژیک،
فنالند ،پرتغال ،ترکیه ،آفریقای جنوبی ،الجزایر ،تونس و
کنیا برای حضور در این مراسم دعوت شده است .وی
اظهار کــرد :ارائــه سخنرانی ،معرفی توانمندی های
عملیاتی و ظرفیت های توسعه ای بندر چابهار ،برگزاری
جلسه پرسش و پاسخ میان مدعوین و مدیران مربوط و
برگزاری جلسات رو در رو میان تجار ،صاحبان کاال،
شرکت های کشتیرانی ،انجمن های صنفی و در نهایت
تور بازدید از زیرساخت های عمرانی و تجهیزاتی بندر
شهید بهشتی از جمله برنامه هایی است که در همایش
روز چابهار اجرا خواهد شد .آقایی با تاکید بر این که این
همایش به منظور معرفی توانمندی های بندر چابهار به
عنوان پیوند دهنده کشورهای منطقه با حضور ذی نفعان
و فعاالن اقتصادی برگزار می شود ،ابراز امیدواری کرد:
اثرات این گردهمایی به توسعه بندر چابهار کمک شایانی
کند .مدیرکل بنادر و دریانوردی اظهار کرد :انتظار می
رود دستگاه های ذی نفع اقتصادی فرآیند جذب سرمایه
گذاران در بنادر کشور و پسکرانه های بندری را تسهیل
کنند.

