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خطرهای"کوپنی"
شدنکاالهایاساسی

بهدنبال زمزمههایی در رابطه با توزیع کوپن و
کارت شارژ برای سرپرست خانوارها ،رییس
کمیسیونبازرگانیداخلیاتاقبازرگانیایران
با تاکید بر این که این موضوع هنوز قطعی
اعالم نشده است ،نسبت به خطرهای آن
برای اقتصاد کشور هشدار داد و تصریح
کرد که این کار ،تور م را شدیدتر و زمینههای
رانترابیشترمیکند.همچنینفاصلهطبقاتی
را گسترش میدهد و زمینهساز فساد خواهد
شد که بسیار خطرناک است.
به گزارش ایسنا ،سرپرست وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از
بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد
جامعه با هدف تامین کاالهای اساسی خبر
داد .البته هنوز طرح مذکور بهصورت رسمی
ابالغ نشده است .طبق اعالم وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،اجرای برنامههای
حمایتی حتمی است و در این راستا ،تا پایان
ماه جاری به تمامی مددجویان تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی ،سبد کاالیی اعطا
میشود و برنامه تامین کاالی اساسی برای
هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای
کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار میگیرد
در این زمینه خسرو فروغا ن گرانسایه
 رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاقبازرگانی ایران  -در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه این طرح پیشنهادی هفته گذشته
در مجلس مطرح شد اما هنوز به صورت
رسمی اعالم نشده است ،گفت :صحت این
موضوع مشخص نیست ،چراکه همچنان در
حد نقل قو ل شنیده شده و درباره صحت
آن اطالعاتی در دست نیست .وی با اشاره
اینکه باید از صفر تا  ۱۰۰واردات و توزیع
کاالهای ضروری تحت نظارت کامل باشد،
اظهار کرد :برخی معتقدند " نظارت کافی و
وافی وجود ندارد لذا به سمت کوپنی شدن
برویم تا توزیع کاال راحتتر باشد" .فروغان
گرانسایه حرکت به سمت کوپنی شدن را
خطرناک و فسادآور دانست و گفت :شرایط
کوپنی شدن در اوایل انقالب با زمان حال
بسیار متفاوت است ،چراکه در اوایل انقالب
در کشور بحث جنگ بود و کشور درآمد
زیادی نداشت و نگاه مردم و مسئوالن با زمان
فعلی متفاوت بود .همچنین اعتماد بین مردم
و گروهها زیاد بود .اما امروز اینگونه نیست و
اعتماد مردم کم رنگ شده و بهانهای به نام
جنگ نیز وجود ندارد که مردم بخواهند از
خود گذشتگی کنند .شرایط به سمتی رفته
که هرکس فقط به فکر خود و منافع خویش
است لذا شاهد رانتهایی هستیم که حق
مسلم تمام مردم ،قشر متوسط و ضعیف را
گرفته و نهایتا اختالف طبقاتی را بیشتر کرده
است .رییس کمیسیون بازرگانی داخلی
اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :مصوبات
و بخشنامههایی که از سوی وزارتخانهها یا
دولت ابالغ میشوند ،بعضا باهم همخوانی
ندارند و بیشتر جامعه را به سمت سوءاستفاده،
فساد و تقویت تورم تحریک میکند و تورمی
ایجاد میشود که برای هیچ اقتصاددانی قابل
قبول نیست .فروغان گرانسایه با تاکید بر
اینکه باید ساختارها عاقالنهتر و با کمک
افرادی که مرد عمل هستند اصالح شود،
اظهار کرد :امروز در دولت کسانی هستند که
بیشتر به صورت تئوری فعالیت دارند تا اینکه
عمل کنند .اگر هم با عنوانهای مختلف کاری
انجام دادهاند یا به عنوان بخش خصوصی
وارد بخشهایی شدهاند چون وابسته به رانت
و دستگاههای مختلف بودهاند ،درک واقعی
از اقتصاد عملی ندارند .اقتصاد عملی بدون
هیچ پشتوانه حمایتی وارد اقتصاد میشود و
موفق است .به اعتقاد وی ،عامالن اقتصادی
میتوانند امروزه به اقتصاد کشور کمک کنند؛
لذا باید از فکر آنها بهره گرفته شود ،چراکه
آنها شرایط بحرانی را بسیار خوب بلد هستند
و میدانند که چگونه باید از بحران گذر کرد.
به گفت ه رییس کمیسیون بازرگانی داخلی
اتاق بازرگانی ایران ،امروزه افراد خاص با
اسمهای خاص برای اقتصاد کشور به عنوان
مدرس دانشگاه و  ...اقداماتی انجام میدهند
اما درک واقعی از اقتصاد عملی ندارند و فقط
تئوریسینهستند.

استاندار بوشهر گفت:با هدف جلوگیری از افزایش
قیمت کاالها و خدمات سوخت شناورهای
فعال در حوزه جابه جایی بار باید از طریق ارز
دولتی تامین شود .به گزارش ایرنا  ،عبدالکریم
گراوند در نشست شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی استان بوشهر افزود :محاسبه
نرخ سوخت شناورها با دالر آزاد باعث افزایش بار
مالی روی کاال و خدمات است به همین دلیل باید
از اجرایی شدن بخشنامه محاسبه نرخ سوخت با
نرخ آزاد جلوگیری شود .وی بیان کرد :در ارتباط با
سوخت گیری شناورها پیش از بارگیری نیز انتظار
می رود شرکت پخش فرآورده های نفتی با تحقق
این مهم به تسریع در روند صادرات شناورهای
حامل کاالهای فاسد شدنی کمک کند.
استاندار بوشهر گفت :هزینه های بندری باید
براساس روال سابق با ارز دولتی تامین تا اینکه با
پیگیری های الزم زمینه قانونی شدن آن در آینده
فراهم شود .گراوند ،در ارتباط با ایجاد فضا برای
استفاده از صنایع دستی تولیدی استان بوشهر گفت:
در این ارتباط به شهرداری های استان بوشهر تاکید
شده تا عالوه بر رونق صنعت گردشگری زمینه
افزایش اشتغال این بخش در استان افزایش یابد.
استاندار بوشهر در ارتباط با طرح بکارگیری شبکه
های نوین آبیاری در استان بوشهر گفت :در برنامه
ششم توسعه سهم استان برای هر سال یکهزار و
 635هکتار بود که با این وجود در سال گذشته
 2برابر میزان تکلیفی در این استان به شیوه های
نوین آبیاری تجهیز شدند .گراوند یادآور شد :در
استان بوشهر  10هزار هکتار برای طرح تغییر
شیوه آبیاری برای سال جدید پیش بینی شده که
از این میزان تاکنون 2هزار و  200هکتار اجرا شده
و  2هزار و  200هکتار نیز در دست اجراست.
مدیرعاملشرکتتولیدنشایگوجهفرنگیگفت:
این شرکت چندین سال است که پیگیر استفاده از
علم بیوتکنولوژی در بذر سبزی و سیفی است.
ابراهیم آسیایی فرد افزود :اکنون  99درصد بذر
سبزی و سیفی از خارج از کشور تامین می شود
و این عرصه با تاخت و تاز کشورهای آمریکا،
اسرائیل و هلند روبرو شده است .وی یادآور شد:
با نرخ دالر سابق از محل تامین بذر سیفی و سبزی
 14هزار میلیارد ریال ارز از کشور خارج می شد
که با افزایش نرخ ارز این میزان خروج نقدینگی
به خارج از کشور به مراتب فراتر از گذشته است.

آسیایی فرد ادامه داد :در صورت تولید بذر سبزی
و سیفی عالوه بر ایجاد فرصت های شغلی شاهد
جلوگیری از خروج سرمایه به خارج از کشور
خواهیم بود .مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان
جهاد کشاورزی گفت :این سازمان پروپزال تولید
بذر سیفی و سبزی را به موسسه ملی بذر و نهال
کشور تحویل داده که این مرکز خواستار یک سری
اصالحات در پروپزال شده است .مصطفی قلی پور
افزود :در صورت انجام اصالحات موسسه ملی
بذر و نهال مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی
مهیای این است تا امکانات تحقیقاتی خود را در
اختیار تولید کننده هم استانی برای تولید بذر سیفی
و سبزی از راه علم بیوتکنولژی قرار دهد.
■ روند ترخیص کاال درگمرک های بوشهر
کند شده است
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت :برای اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی در سطح استان باید
سهم تعاونی های این استان را افزایش دهیم.
غالمحسین درایی افزود :مرکز داوری اتاق تعاون
استان بوشهر فعال است و ساالنه  60تا  70پرونده
در این حوزه تشکیل می شود .وی ادامه داد :برخی
از دستگاه و بویژه بانک ها از دادن جواب استعالم
مرکز یاد شده خودداری می کنند که در زمینه انتظار
همکاری مطلوب و موثرتری داریم .وی گفت :در
ارتباط با برون سپاری نیز دستگاه های اجرایی به
معنی واقعی آن را انجام نمی دهند و این طرح
را در قالب واگذاری به همکاران بازنشسته خود
انجام می دهند که نیازمند بازنگری است .رئیس
اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت :با وجود اینکه
دولت اعالم داشته ارز واردات کاالهای اساسی را
تامین می کند ولی برخی از واردکنندگان دریافت
کننده ارز کاالهای اساسی ،اقالمی را واردکرده
اند که در لیست کاالی ممنوعه قرار گرفته است.
خورشید گزداری اضافه کرد :با توجه قرار گرفتن
این نوع کاالها در لیست اقالم ممنوعه چنانچه
واردکنندگان مابه التفاوت ارز را نیز پرداخت کنند
امکان ترخیص کاالی خود را ندارند .گزدرازی
ادامه داد :اکنون گروه اولویت کاالیی واردکنندگان
دستخوش تغییر و تحوالت فراوانی است که با این
رویه مشکالت زیادی فراروی آنها ایجاد می شود.
رئیساتاقبازرگانیبندربوشهراظهارداشت:اینکه
پس از ثبت سفارش گروه اولویت کاالیی تغییر
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سوخت
شناورهای سفاری
باید با ارز دولتی
تامین شود

کند این امر باعث مشکالت زیادی فراروی فعاالن
اقتصادی در حوزه واردات می شود .گزدرازی
ادامه داد :در ارتباط با کاالهای وارداتی باید سازی
و کاری لحاظ شود تا کاالهای ثبت سفارش شده
که ارزی دریافت نکرده اند براساس ظرفیت های
گنجانده شده در قانون زمینه ترخیص آنها فراهم
شود .وی گفت :روند ترخیص کاال درگمرک های
کشور و بویژه بوشهر به دلیل مشکالت عمده در
حوزه ارز و ثبت سفارش کاال کند ،شده است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در ارتباط با هزینه
های بندری گفت :از  21مرداد ماه امسال هزینه
های بندری به نرخ دالر محاسبه می شود که این
موضوع بار مالی فراوانی برای فعاالن اقتصادی
ایجاد کرده است .گزدرازی اضافه کرد :در ارتباط با
سوخت شناورها سه ماه است که مقرر شده نرخ
های داخلی ابالغ شود ولی تاکنون خبری نشده
ولی با این وجود در بخشی که مربوط به افزایش
 2برابری هزینه هاست ،به فوریت این موضوع
اجرایی شده است .رئیس امور بندری اداره کل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت :از  21مرداد
ماه براساس بخشنامه صادره ،مقرر شد تعرفه های
وصولی براساس نرخ دالر آزاد باشد .عبدالسعید
عباسی افزود :در ارتباط با کاال و خدمات یک
بخش هایی مشمول دریافت ارزهای دولتی می
شوند که تعرفه های بندر در شمول آن قرار نگرفته
است .مدیرعامل شرکت حمل و نقل مشعل خلیج
فارس گفت :این شرکت با ایجاد  260فرصت
شغلی مستقیم  40تا  50درصد سوخت رسانی
استان بوشهر را عهده دار شده است .احمد زنگویی
ادامه داد :شرکت یاد شده  90درصد ناوگان آن را
نفتکش های استاندارد تشکیل می دهد .وی یادآور
شد :در این ارتباط انتظار داریم ساز و کار مناسب
برای تامین الستیک های مورد نیاز ناوگان حمل
و نقل سوخت رسانی استان بوشهر فراهم شود.
مدیر انجمن آبزیان استان بوشهر گفت :اکنون
فصل برداشت میگوی پرورشی در این استان آغاز
شده ولی با توجه به نوسانات نرخ ارز موضوع
قیمت گذاری میگوی پرورشی به مشکلی بزرگ
تبدیل شده است .حسین زارعی ادامه داد :در چنین
شرایطیصادرکنندگاننمیدانندباچهقیمتیمیگو
خریداری کنند که درهنگام برگشت ارز حاصل از
صادرات ضرر و زیانی بر آنها تحمیل نشود.
وی یادآور شد :صادرکنندگان برای برگشت ارز

مجوز پرورش 60هزار تن ماهی در بوشهر صادر شد

حاصل از فروش باید آن را در سامان نیما (نظام
یکپارچه معامالت ارزی) ثبت کنند ،با چنین
شرایطی این ابهام وجود دارد که در روز برگشت
ارز هر دالر دریافتی آنها به چه میزان محاسبه
می شود.زارعی اضافه کرد :اینکه صادرکنندگان
بخواهند با هدف رهایی یافتن از نوسانات نرخ
ارز میگوها را از تولیدکنندگان در ازای پرداخت
دالر خریداری کنند نیز این احتمال وجود دارد
که با توجه به نبود گشایش اعتباری در بانک ها
به دلیل تحریم ها ،دالر حاصل صادرات بواسطه
اینکه خارج از سیستم بانکی و توسط صرافی ها
صورت می گیرد با معضل عدم برگشت و زیان
تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراه شود .وی
اظهارداشت :هم اکنون نبود شرایط صادرات و
سردخانه نگهداری به چالشی بزرگ فراروی
صنعت آبزی پروری تبدیل شده است .مدیر
انجمن آبزیان استان بوشهر افزود :در این استان
ساالنه  15هزار تن میگوی پرورشی تولید می شود
که به دلیل کمبود سردخانه از این میزان تنها  6هزار
تن آن قابلیت نگهداری و ذخیره سازی دارد .وی
ادامه داد :این درحالی است که اقدام تولیدکنندگان
برای تاخیر در برداشت ریسکی بزرگ است و
احتمال تلفات میگوها با توجه به سرد شدن هوا را
بیش از پیش افزایش می دهد .زارعی ادامه داد :در
مجموع باید ساز و کاری فراهم شود تا هر کدام از
 2بخش تولید کننده و صادر کننده به یک میزان از
ضرر و سود احتمالی این نوسانات بهره مند شود.
مدیرکل پایانه های حمل و نقل و جاده ای استان
بوشهر گفت :در زمینه تامین الستیک خودرو باید
از تولیدکنندگان داخلی تهیه شود .حمید رضا علم
افزود :در شرایط کنونی موجودی الستیک های
مورد نیاز کم است تا جایی که ناوگان اتوبوسی
استان یک حلقه الستیک نیز دریافت نکرده است.
مدیرکل مدیریت جمع آوری و فروش اموال
تملیکی استان بوشهر گفت :از محل کاالهای
قاچاق کشف شده امسال  7هزار و  160کیلوگرم
برنج 6 ،هزار و  250کیلوگرم شکر 285 ،کیلوگرم
گردو در بین تعاونی های مصرف استان بوشهر
توزیع شده است .مرتضی محتشمی نسب افزود:
 9هزار و  360کیلوگرم برنج ،سه هزار و 850
کیلوگرم شکر ،سه هزار و 500کیلوگرم گردو و
 450کیلوگرم مغز بادام نیز در دست اقدام برای
واگذاری به تعاونی های استان بوشهر است.
خبر

تولید خودرو ۳۸

درصد کاهش یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :در زمان
حاضر مجوز طرح های پرورش  60هزارتن ماهی در قفس در
این استان صادر و از این میزان تاکنون  16هزار تن اجرا شده
است .محمد تقی منوچهری روز سه شنبه درگفت وگو با ایرنا
افزود :در این ارتباط سه هزار و  840تن قفس در استان بوشهر
نصب شده که تولید سال گذشته استان در این بخش به  2هزار
تن رسید و پیش بینی می شود امسال میزان تولید به پنج هزار
تن برسد .وی بیان کرد :پرورش ماهی در قفس یکی از طرح
های شاخص وزارت جهاد کشاورزی است که در بحث اقتصاد
مقاومتی دنبال می شود و تاکنون استقبال خوبی در این استان از
این طرح شده است .منوچهری بیان کرد :نگاه شیالت در زمینه
توسعه آبزی پروری تنها به میگو معطوف نشده بلکه به انواع
فعالیت های این بخش توجه دارد که پرورش ماهی در قفس از
این جمله است .وی در باره پرورش میگو گفت :سال گذشته سه
هزار و  573هکتار برای پرورش میگو در استان بوشهر واگذار
شده که تاکنون سایت رود شور دلوار  3و شیف جدید (سایت
بامداد) از جمله سایت های جدیدی است که با توجه به توسعه
مکانیزاسیون و کشت متراکم به افزایش برداشت به میزان پنج تن

در هکتار رسیده است .منوچهری اضافه کرد :در زمان حاضر
یکهزار و  600هکتار نیز زمین برای پرورش میگو در نیمه دوم
سال جاری شامل مجتمع دیلم ،موند ،دیر و دلوار واگذار می
شود .امسال یک میلیارد و  200میلیون قطعه بچه میگو درسطح
چهار هزار و  700هکتار از استخرهای این استان ذخیره سازی
و تولید  18هزار تن میگوی پرورشی برنامه ریزی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب رتبه برتر
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در جشنواره شهید رجایی
امسال گفت :این سازمان در شاخص های عمومی که شامل
اصالح ساختار سازمانی ،توسعه دولت الکترونیک ،مدیریت
سرمایه انسانی ،شفافیت و مدیریت مالی ،بهبود فضای کسب و
کار ،ارتقای سالمت اداری ،مسئولیت پذیری و سایر موارد هزار
امتیاز دارد که این سازمان موفق به کسب امتیاز الزم در این بخش
شده است .منوچهری یادآور شد :در این بخش نیز سازمان جهاد
کشاورزی موفق شد در شاخص های اختصاص که شامل آب،
خاک ،زراعت ،دام ،بازرگانی ،صنایع ،حفظ نباتات و ترویج نیز
که هزار امتیاز است موفق شد امتیاز الزم را کسب کند و جزو
دستگاه های برتر در این جشنواره معرفی شود.
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براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید
انواع خودرو در مرداد ماه امسال به طور
میانگین  ۳۸درصد کاهش یافت .در این
مدت تولید انواع خودرو از  ۱۴۴هزار و
 ۳۷۰دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۸۹
هزار و  ۴۵۰دستگاه رسید .مرداد ماه امسال
تولید انواع سواری با افت  ۳۸.۲درصدی
همراه بوده و از  ۱۳۵هزار و  ۶۸۰دستگاه
در مرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۸۳هزار و ۷۸۷
دستگاه کاهش یافت .برخالف سواری اما
تولید انواع ون  ۱۸۴.۲درصد افزایش یافته
و از  ۵۷دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به
 ۱۶۲دستگاه افزایش یافت .در این مدت
تولید انواع وانت  ۳۷.۹درصد کاهش یافته
و از  ۷۰۷۹دستگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به
 ۴۳۹۳دستگاه رسید .تولید انواع مینیبوس
و میدلباس اما افزایش یافته و با رشد ۹۶.۸
درصدی از  ۹۳دستگاه در مرداد ماه سال
گذشته به  ۱۸۳دستگاه افزایش یافت .مرداد
ماه امسال تولید انواع اتوبوس با افت ۶۳.۶
درصدی همراه بوده و از  ۱۶۲دستگاه در
مرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۵۹دستگاه کاهش یافت.
تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده نیز
 ۳۳.۳درصد کاهش یافته و از  ۱۲۹۹دستگاه
در مرداد ماه سال گذشته به  ۸۶۶دستگاه
رسید.در  ۵ماهه نخست امسال نیز تولید
انواع خودرو با افت  ۹.۵درصدی همراه
بوده و از  ۵۸۰هزار و  ۷۸۳دستگاه در ۵
ماهه نخست سال گذشته به  ۵۲۵هزار و
 ۵۸۶دستگاه کاهش یافت.

خبر

باترخیصخودروهایمتوقف
درگمرکموافقتشد

رییس انجمن واردکنندگان خودرو از موافقت دولت
با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک خبر داد.
کوروش مرشدسلوک در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :از ابتدای تیر ماه با مصوبه دولت واردات بیش از
 ۱۴۰۰قلم کاال از جمله خودرو ممنوع شد.
وی با بیان اینکه به دنبال ممنوع شدن واردات ،از
آن زمان تاکنون از ترخیص خودروهای وارد شده
به گمرک جلوگیری شد ،خاطرنشان کرد :در این
رابطه اخیرا طرحی به دولت ارائه شد که براساس آن
خودروهایی که پول آنها پرداخت شده و وارد گمرک
شدهاند ترخیص شود .رییس انجمن واردکنندگان
خودرو ادامه داد :براساس جدیدترین اخبار به دست
آمده دولت با ترخیص خودروهای متوقف در
گمرک موافقت کرده است که امیدواریم دستورالعمل
مربوطه هرچه زودتر به دستگاههای ذیربط ابالغ و
اجرایی شود .وی افزود :در این شرایط امیدواریم در
قدم بعدی دولت با واردات خودروهایی که پیش از
ممنوع شدن واردات ،ثبت سفارش شده و پول آنها نیز
پرداخت شده است اما به دلیل ممنوعیت واردات وارد
کشور نشدهاند نیز موافقت کند.
مرشدسلوک با بیان اینکه تعداد قابل توجهی خودرو
در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در بندر
جبلعلی امارات دپو شده است ،تصریح کرد :با توجه
به آنکه از یک سو پول این خودروها به خودروسازان
خارجی پرداخت شده و از سوی دیگر این خودروها
به صورت پیشفروش به خریداران داخلی واگذار
شده است امیدواریم با واردات و ترخیص این
خودروها نیز موافقت شود .وی خاطرنشان کرد:
موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در
گمرک و همچنین موافقت با ورود باقی خودروهای
ثبتسفارش و خریداری شده تاثیر مثبتی بر بازار
خودروهای وارداتی داشته و باعث تعدیل نرخهای
فعلی در بازار خواهد شد.
خبر
فرصتهایسرمایهگذاریدرمجتمعبندرینگین:

بازدیدسرمایهگذاراناتریشی
ازبندربوشهروظرفیتهای
مجتمعبندرینگین

هیات سرمایه گذار اتریشی از بندر بوشهر ،
توانمندیها  ،ظرفیت و فرصتهای سرمایه گذاری
در مجتمع بندری نگین بازدید کردند سیاوش ارجمند
زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در
ابتدای این دیدار،ضمن تشریح زیر ساختهای
تجاری و همچنین طرحهای توسعهای بنادر استان به
ظرفیتهای موجود و فرصتهای سرمایه گذاری در
بندر بوشهر به عنوان اصلی ترین بندر تجاری استان
اشاره کرد .ارجمند زاده افزود :طرح توسعه بندر بوشهر
و تبدیل آن به یک بندر مدرن و هوشمند ،در جزیره
نگین خواهد بود که با سرمایه گذاری سازمان بنادر و
دریانوردی در زمینه زیر ساختها و بخش خصوصی
در زمینه روبناها و تجهیزات ،فرصت بسیار خوبی را
برای سرمایه گذارهای داخلی و خارجی مهیا نموده
است .وی عنوان کرد :با ایجاد زیر ساختها الزم
اعم از آب ،برق،گاز و تلفن در مجتمع بندری نگین
که هم اکنون در حال انجام میباشد ،ایجاد صنایع
ارزش افزوده در پسکرانه ترمینالهای کانتینری و چند
منظوره امکان پذیر بوده و این موضوع در حالیست
که برای اولین بار درکشور زیر ساختها از جمله
اسکله کانتینری با اعتباری بالغ بر  ۹۰میلیارد تومان
توسط بخش خصوصی ساخته شده است .سیاوش
ارجمند زاده خاطر نشان کرد :عمق تعیین شده برای
پای اسکله مجتمع بندری نگین  ۱۲متر هدف گذاری
شده تا کشتیهایی با ظرفیت  ۵۰هزار تن بتوانند در
آن پهلو بگیرند .وی اضافه کرد :عملیات الیروبی پای
اسکلهمجتمعبندرینگینبااعتباریبالغبر۳۰میلیارد
تومان و با پیشرفت ۷۰درصدی هم اینک در حال
انجام می باشد و تا دو ماه آینده به افتتاح خواهد رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تاکید کرد:
عملیات الیروبی کانال دسترسی بندر بوشهر نیز با
هزینه۱۵۰میلیارد تومان تا پایان سال انجام خواهد شد
که با انجام این مهم عمق آن به ۸/۱۰متر خواهد رسید.
ارجمند زاده اظهار داشت  :اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذاران
داخلی و خارجی در راستای سرمایه گذاری در
مجتمع بندرینگین می باشد و این درحالیست که
آینده بندر بوشهر بعنوان یک بندر نسل سومی در
مجتمع بندرینگین دیده شده است.

