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شهروند| قــرارداد خط اعتباری 700 میلیون 
دالری ایران و چین برای بهره برداری از راه آهن 
شــیراز - بوشهر بســته شد. روز گذشــته برای 
راه اندازی خط آهــن 630 کیلومتری قراردادی 
بین شــرکت چینی ساینا کاســت و ایران برای 
ساخت راه آهن شــیرازـ  بوشــهر امضا شد. در 
مراسمی که دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، 
قائم مقام وزیر راه در امــور بین الملل، مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل و 
نمایندگان شرکت چینی برگزار شد، نمایندگان 
ایران توسعه شبکه ریلی را از اولویت های دولت 
دانســته و نمایندگان چینی از این مشــارکت 
85 درصــدی ابراز رضایت کردنــد. یانگ چو آن 
لیانگ، فاینانسر چینی در جمع خبرنگاران گفت: 
بعد از یک ســال مذاکره، امروز روزی اســت که 
باالخره با ایران به تفاهم رسیدیم و از این تفاهم 
خرسندیم. چین و ایران هزاران  سال است که با 
یکدیگر مبادالت تجاری دارنــد و امروز هم یک 

گام دیگر رو به جلو برداشته شده است. 
او افــزود: می دانیم که مجموعــه وزارت راه و 
شهرســازی ایران برنامه های متعددی در حوزه 
توســعه ریلی دارد و عالقه مندیم سهم بیشتری 

در این توسعه داشته باشیم. 
خیراهلل خادمی، مدیرعامل شــرکت ساخت و 
توســعه زیربناهای حمل ونقل هم پیش از آن که 
قرارداد را به همراه طرف چینی امضا کند، در این 
نشســت خبری گفت: این قرارداد، یک قرارداد 
700 میلیون دالری است که زیرمجموعه یکی از 
هفت پروژه  ای است که شرکت ما در دست دارد. 
او ارزش این هفت پروژه را 3 میلیارد دالر خواند. 

خادمی همچنین در پاســخ به این ســوال که 
چه زمانی از این پروژه بهره برداری می شــود، به 
»شــهروند« گفت: این پروژه را یک پروژه  6 ساله 

پیش  بینی  می کنیم. 
معاون وزیر راه و شهرســازی همچنین درباره 
علل تعلل برای جذب سرمایه گذار به »شهروند« 
گفت: امضای قرارداد و رســیدن به تفاهم امری 
زمان بر اســت. پروژه هایی مثل راه آهن شــیراز 
- بوشــهر نیاز به مطالعات، بــرآورد دقیق زمان 
و هزینــه دارد. همچنین رســیدن بــه توافق با 

سرمایه گذار به زمان زیادی نیاز 
دارد. 

عباس آخوندی، وزیــر راه و 
شهرسازی در جمع خبرنگاران 
گفت: با امضای قرارداد ساخت 
راه آهن شــیراز – بوشــهر این 
بندر نیز به شــبکه ریلی متصل 
می شــود و این پروژه در توسعه 
ترانزیت، کاهش تلفات جاده ای، 
کاهش مصرف سوخت، افزایش 
ایمنی و حفظ محیط  زیســت 

اثرگذار خواهد بود. 
کــه  اســت  گفتنــی 

رئیس جمهوری روحانی بارهــا تأکید کرده که 
توســعه ریلی برای دولت اهمیت ویژه ای دارد و 
درباره این پروژه خاص هم گفته اســت راه آهنی 

که به بندر وصل نشود، درآمدزا نخواهد بود. 
راه آهن شیراز - بوشهر یک پروژه 

استراتژیک 
 شیراز و بوشــهر هر دو استان هایی هستند که 
توســعه هر کدام به نوعی به این پــروژه متصل 
است. بوشــهر به عنوان مرکز انرژی ایران است و 
بهره برداری از این مسیر، اهداف دیگری همچون 
تســهیل در صــادرات و واردات، رونق اقتصادی 
برای مناطق مجاور طــرح، تکمیل کریدور ریلی 
شــمال به جنوب و کاهش هزینــه انتقال کاال 
و ســوخت و کاهش تصادفات جاده ای را دنبال 

می کند. 
قرارداد 2 هزار و 360 میلیارد تومانی 

معادل ریالی این قرارداد 2 هزار و 360 میلیارد 
تومان برآورد می شود. مدیرعامل شرکت ساخت 
و توســعه ضمن تأکید بر این مسأله گفت: مسیر 

تأمین مالــی و روند مطالعــات و تکمیل برآورد 
ریالــی پروژه ها پیش از این، از ســوی وزیر راه و 
شهرســازی تعیین شده اســت. خیراهلل خادمی 
افزود: 3 هزار و 410 کیلومتر مسیر ریلی درحال 
مطالعه و اجــرا داریم که بخش هایــی از آن به 
بهره برداری رســیده، اما هدف اصلــی ما اتصال 
5 مرکز استان به شــبکه ریلی تا اوایل  سال 97 

است.
او با بیان این که بــرای تکمیل محورهای ریلی 
بایــد تأمین اعتبــار از منابع خارجــی پیگیری 
می شــد، افزود: 7 پروژه در برنامــه تأمین مالی 
قرار گرفت که 2 هــزار و 270 کیلومتر طول دارد 
و مطالعات فاز یک و دو آنها باید انجام می شــد تا 
در نهایت، با فاینانســر برای تأمین مالی به توافق 

می رسیدیم.
بــه گفته خادمــی، برای 
این 7 پــروژه، 12 هــزار و 
800 میلیــارد تومان هزینه 
اجرا در نظر گرفته شــد که 
یکــی از ایــن پروژه ها خط 

آهن شیراز - بوشهر بود.
او بــا بیان این که مســیر 
کریــدور ریلی به ســمت 
جنوب باید تکمیل می شــد 
تا ادامه مســیر از شیراز به 
بوشهر متصل شــود، افزود: 
مطالعــات فــاز یــک و دو 
پروژه تا بوشــهر به اتمام رســید و با کارشناسی 
در شرکت ســاخت و همکاری فاینانسر چینی و 
همکار ایرانی توافق شــد که مبنای برآورد مالی 
براساس فهرست بهای ایران باشد که کار بزرگی 

محسوب می شود.
چقدر مسافر و بار جابه جا خواهد شد؟ 

خادمی درباره حجم مسافر و بار در این شبکه 
ریلی افزود:  برآورد ما از میزان  حجم  مســافر و 
 بار در محور شــیراز- بوشــهر    در بخش مسافر 
ســاالنه یک میلیون نفر و در بخش بار ســاالنه 
12 میلیون تن اســت و این مســیر در دو قطعه 

250 و 200 کیلومتری اجرا می شود.
بندر بوشهر محصور است 

در ادامه این مراسم »عباس آخوندی« وزیر راه 
و شهرسازی گفت: توسعه شــبکه ریلی و اتصال 
این شبکه به بنادر از سیاست های دولت دوازدهم 
بود و در ابتدای فعالیت دولت پروژه جزیره نگین 

در دستور کار قرار گرفت.
او با اشاره به این که بندر بوشهر در داخل شهر 

محصور اســت، گفت: در توســعه بندر بوشهر با 
محدودیت هایی روبه رو بودیم، بنابراین درصدد 
برآمدیم که با تکمیل جزیره نگین این بندر را به 

شبکه ریلی متصل کنیم. 
وزیر راه و شهرســازی با بیــان این که احداث 
این خط هم از نظر مســافری و هم باری مطلوب 
اســت، گفت: با اجرای این طرح سوانح رانندگی 
و مصرف ســوخت کاهش می یابد و شبکه ریلی 

گسترش خواهد یافت.
مشکل اعتباری توسط مجلس حل شد 

آخوندی با اشــاره به این که پــروژه راه آهن 
شیراز - بوشــهر با حضور شــرکت خصوصی 
ایرانــی بــا همراهی شــرکت چینــی انجام 

می شود، گفت: یکی از مشکالت ما در استفاده 
از تأمیــن مالــی خارجــی )فاینانــس( برای 
پروژه ها، تأمین ســهم 15 درصدی آنها توسط 
طــرف ایرانی بود کــه با همراهــی مجلس در 
بودجه  ســال آینده این مشــکل نیز برطرف و 
مقرر شــد این میزان از محــل منابع صندوق 

توسعه ملی تأمین شود.
آخوندی تأکید کرد: همیشه بعد از پیدا کردن 
ســرمایه گذار، گره کار کشــور در تأمین سهم 
15 درصدی ایران بود، چــرا که همواره با کمبود 
اعتبار مواجه بودیم. حاال که مجلس این مشکل 
را حل کرده، من فکر می کنم پروژه ها با ســرعت 

بیشتری انجام شود و پیشرفت کند. 

قرارداد خط اعتباری ایران و چین برای یک پروژه ریلی به امضا رسید 

فاینانس چینی برای راه آهن شیراز- بوشهر 
  معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با »شهروند«: بهره برداری از راه آهن شیراز - بوشهر به 6 سال زمان نیاز دارد

  اعتبار مورد نیاز برای تکمیل راه آهن شیراز- بوشهر، 700 میلیون دالر است

بازتاب

احتراما پیرو درج مطلبی در آن روزنامه در تاریخ 
96/11/19 با عنوان »تسویه حساب با ماشین های 
برف روب« به اســتحضار می رساند در بخشی از 
خبر مذکــور به موضوع واگذاری ماشــین های 
برف روب در ازای بازخرید به کارمندان ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اشــاره شده است 
که این موضوع مربوط به سال های 1379 لغایت 
1383 بوده که براســاس اصل 44 قانون اساسی 
در آن مقطع مقرر بود انجام عملیات راهداری به 
بخش خصوصی واگذار گردد و در همین راســتا 
در زمان وزارت راه و ترابری ســابق و قبل از ادغام 
وزارت مســکن و شهرســازی طی مدت زمان 
یاد شده واگذاری ماشــین آالت فرسوده پس از 
قیمت گذاری کارشناسی رســمی دادگستری 
طبق ضوابط و مقــررات به کارمندان بازخریدی 
صورت گرفت و در این سازمان چنین رویکردی 
وجود نداشــته اســت. درخصوص نوســازی 
ماشین آالت و تجهیزات راهداری نیز به استحضار 

می رســاند ادارات کل راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای استان های کشــور با در اختیار داشتن 
انواع ماشین آالت سبک، نیمه سنگین، سنگین 
و تجهیزات راهداری زمستانی ازجمله برف خور، 
نمک پاش و تیغه برف روب مسئولیت نگهداری 
از بزرگراه ها، راه های اصلی، فرعی و روستایی را به 
عهده دارد، از آن جــا که حجم ناوگان راهداری از 
نظر کمی و کیفی همچنین اعتبارات پاسخگوی  
نیاز واقعی راهداری کشــور و نگهــداری حدود 
225 هزار کیلومتر انواع راه به عنوان سرمایه ملی 
نمی باشد همچنان که بارها این موضوع طرح شده 
است، برنامه ریزی و تأمین منابع مالی الزم برای 
نوسازی این ناوگان بیش از پیش ضروری می باشد 
که این ســازمان از طریق مبادی ذیربط پیگیر 

موضوع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید برابر قوانین و 
مقررات نسبت به درج پاســخ این سازمان در آن 

خبرگزاری اقدام مقتضی معمول فرمایند.

پاسخ به گزارش تسویه حساب با ماشین های برف روب

افت 130 واحدی شاخص بورس 

شــهروند|  در جریان داد و ستدهای دیروز 
بازار سرمایه تعداد 613میلیون سهم و حق  تقدم 
به  ارزش 170میلیارد تومــان در 53هزار نوبت 
مورد داد و ســتد قرار گرفت و شاخص بورس با 
افت 130واحدی در ارتفاع 96هزار و 860 واحد 
قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم 
روز منفی را پشــت سر گذاشــت، به طوری که 
ـ ارزشی( 41واحد، کل  شاخص قیمت )وزنیـ 
)هم وزن( 116واحد، قیمت )هم وزن( 87واحد، 
آزاد شــناور 228واحد و شاخص های  بازار اول و 

دوم به ترتیب 46و 520واحد افت کرد.
براســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معامله 620میلیــون ورقه به ارزش 
172میلیارد تومــان در 43هزار نوبت، آیفکس 
0.9 واحد افت کرد و در ارتفاع 1080واحد قرار 

گرفت.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

شیرینی شب عید گران نمی شود
ایرنا|  رئیس اتحادیــه قنادان تهران گفت: 
شــیرینی شــب عید و ایام نــوروز طبق نرخ 
مصوب اردیبهشــت ماه امســال بــه فروش 
می رســد و با وجود افزایش قیمت مواد اولیه 
تولید، هیچ تغییری در قیمت انواع شــیرینی 
نخواهیم داشــت. علی بهره مند افزود: درحال 
حاضر قیمت برخی از مواد تهیه شــیرینی و 
کیک شــامل تخم مرغ به دلیل شیوع بیماری 
آنفلوآنزای پرنــدگان، پودر نارگیــل و پودر 
کاکائو به دلیل نوســان نرخ ارز افزایش یافته، 
اما به علت کاهش تــوان خرید مردم از قنادان 
خواسته ایم تا افزایش قیمتی روی محصوالت 

شب عید نداشته باشند.
او تصریح کــرد: اکنون قیمــت هر کیلوگرم 
شــیرینی  تر و خامــه ای درجه یک به شــرط 
خالص فروشــی 215 هزار ریال، شیرینی های 
زبان، برنجی و پاپیونی 180 هزار ریال، شیرینی 
دانمارکی 175 هزار ریال و کیک یزدی 130 هزار 

ریال است.

بازار داغ کارگران خدماتی 
تسنیم| یکی از شــرکت ها در شمال شهر 
هزینه کارگر برای 8ساعت کاری را 100 هزار 
تومان اعــالم می کند و می گوید: هر ســاعت 
اضافه حــدود 15هزار تومان می شــود و یک 
خانه 75 متری حدود 2روز برای نظافت زمان 
الزم دارد. یک شرکت خدماتی دیگر در غرب 
کشور درباره هزینه کارگران می گوید: هزینه 
4ساعت یک کارگر 65 هزار تومان و 8 ساعت 
کارگر حدود 95 هزار تومان است و هزینه یک 
فرش شویی جداگانه محاسبه می شود و هزینه 
هر ســاعت اضافه حدود 15 هزار تومان است. 
هزینه کارگر خانم نیز حــدود 15هزارتومان 

کمتر است.
کارگران شرکت های نظافتی با وجود داشتن 
کار دشــوار از بیمه برخوردار نیستند. اکثر این 
کارگران کم سن و  سال هستند و از سر بیکاری 
و برای تأمین بخشــی از هزینه های عید برای 
کارهایی مانند نظافت، قالیشــویی و دادزنی از 
شهرستان به تهران آمده اند. مردم تصور می کنند 
که بازار این کارگران در شــب عید سکه است، 
اما خودشان رضایتی ندارند و گالیه از این دارند 
که قیمت یک روز کار به آســیب های این شغل 

نمی ارزد. 

ویترین خانواده
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محمدعلی شربتدار:گلســتان:  به گزارش روابط 
عمومــی شــرکت آب و فاضالب شــهری اســتان 
گلســتان، مهندس "احمد ابراهیمــی" افزود: این 
پویش با مشــارکت ســازمان مردم نهاد سرزمین 
ســبز و امورآب و فاضالب منطقه گنبد در مســیر 
پیــاده روی همگانــی روز تــالش بــرای آموزش 
همگانی و اطالع رســانی عمومی در زمینه مصرف 
بهینه آب را اجرایی کــرد. وی تصریح کرد: پویش 
"خانه تکانی و مدیریت مصرف آب" با شــعار »جان 
آب در خطر است« در آســتانه روزهای پایانی سال 
و همزمان با ســنت خانه تکانــی فعالیت می کند تا 
شهروندان را نسبت به مصرف بهینه آب و پرهیز از 
اسراف در جریان این سنت حســنه حساس سازد. 
ابراهیمی با اشاره به اســتقبال گسترده شهروندان 
گنبدی از پویــش خانه تکانــی و مدیریت مصرف 
آب در حاشــیه پیاده روی همگانــی اخیر در این 
شهرســتان، خاطرنشان کرد: اســتقبال شهروندان 
عزیز گنبــد از غرفه آب و فاضــالب در پیاده روی 
همگانی نشــانه مســئولیت پذیری آنان و موفقیتی 

است که این پویش در این منطقه دارد.
وی با اشــاره به اینکه پویش مذکــور با کمک و 
همراهی ســازمان های مردم نهــاد و با هدف جلب 
توجه جامعــه و نگاه همگانی بــه موضوع آب انجام 
خواهد شــد، گفت: با توجه به خشکسالی ضرورت 
دارد همــگان به مصــرف بهینــه آب توجه جدی 
داشــته باشــند و این پویش نیز با کمک مردم می 

تواند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.
مدیر آب و فاضالب شــهری منطقه گنبدکاووس 
افزود: مصرف بهینه و صرفــه جویی در مصرف آب 
باید در تمام ایام سال مورد توجه جدی قرار بگیرد 
و با توجه به اینکه هم اکنــون در زمینه بارش ها با 
کمبود آب مواجه هســتیم باید دغدغه همه مردم و 
مســئولین توجه به موضوع آب باشــد تا بتوانیم در 

همه فصول سال، مدیریت الزم را داشته باشیم. 

مدیر آب و فاضالب شهری منطقه 
گنبدکاووس از آغاز فعالیت پویش خانه 

تکانی و مدیریت مصرف آب در این 
شهرستان خبر داد.

استان

 برآورد ما از میزان  حجم  
مسافر و بار در محور شیراز- 

 بوشهر    در بخش مسافر 
ساالنه یک میلیون نفر و در 

بخش بار ساالنه ۱2 میلیون تن 
است و این مسیر در دو قطعه 
2۵0 و 200 کیلومتری اجرا 

می شود 
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