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گزارش «ایران» از راه اندازی سومین مسیر کشتیرانی بین ایران و هند:
اقتصاد رفتاری

چابهار ،هند را به آسیای میانه رساند

کارشناسان میگویند با راه اندازی خطوط جدی کشتیرانی ،تجارت خارجی ایران رونق خواهد گرفت
سهیال یادگاری
خبرنگار

ترانزیــت بار از کشــورهای شــمالی ،شــمال
شرق و شرقی به کشورهای جنوب و جنوب
شــرق آســیا از مســیر ایــران رو بــه افزایــش
اســت .بــرای افزایــش ســرعت انتقــال بــار
مســیرهای جدیــدی در کشــور در حــال
احداث یا راهاندازی است و در همین راستا،
ســومین خط کشــتیرانی میان ایــران و هند
آغاز به کار کرد.
آمــار تجــارت خارجــی نشــان میدهــد
حجــم و واردات از مبــادی کشــور از ابتدای
امســال افزایش یافته اســت.آمارهای ارائه
شــده  10ماهــه امســال نشــان میدهــد کــه
صــادرات غیرنفتــی کشــور بــا رشــد باالیــی
نسبت به مدت مشابه سال قبل به نزدیک
 39میلیــارد دالر رســیده اســت .در بخــش
واردات نیــز بــا رشــد باالیی مواجه هســتیم
کــه دلیل اصلی آن تأمین کاالهای اساســی
مورد نیاز کشور است.
خطــوط ارتباطــی در شــقوق مختلــف
ریلی ،جادهای و دریایی در کشــور در دست
ســاخت یــا تکمیــل اســت تــا بــا توجــه بــه
موقعیت اســتراتژیک ایران ،شاهد افزایش
جــذب و حمل بار از کشــورمان بــه مقاصد
مختلف باشیم.
ëëرشــد  ۲۰درصدی تخلیــه و بارگیری کاالها
از بنادر
میزان تخلیــه و بارگیری کاالهای نفتی و
غیرنفتی در بنادر مالکیتی ســازمان بنادر و
دریانوردی تا پایان دی ماه امســال ،معادل
 ۱۲۷میلیــون و  ۶۳۱هزار و  ۹۶تن بود که در
مقایســه با میزان  ۱۰۶میلیون و  ۴۵۳هزار و
 ۳۱۸تنی در مدت مشابه سال گذشته ،رشد
 ۲۰درصدی را نشان میدهد.
براســاس گــزارش ســازمان بنــادر و
دریانــوردی ،میــزان تخلیــه کاالهــای نفتی
طــی  ۱۰ماهه ســال  ۱۴۰۰در بنــادر مالکیتی
 ۱۷میلیــون و  ۵۴۳هــزار و  ۸۷۹تن ،میزان
تخلیه کاالهای غیرنفتی  ۳۸میلیون و ۸۱۷
هــزار و  ۶۶۵تــن و مجموع تخلیــه کاالهای
نفتــی و غیرنفتــی معــادل  ۵۶میلیــون و
 ۳۶۱هــزار و  ۵۴۴تــن بــود که حاکی از رشــد
 ۲۴درصدی در بخش کاالهای نفتی ،رشــد
 ۱۸درصــدی در بخش کاالهــای غیرنفتی و
رشــد  ۲۰درصدی در بخش کاالهای نفتی و
غیرنفتی است.
میــزان بارگیــری کاالهای نفتــی در بنادر
مالکیتــی طی  ۱۰ماهه نخســت ســالجاری
معــادل  ۳۰میلیــون و  ۷۱۶هــزار و ۹۶۴
تــن ،میزان بارگیــری کاالهــای غیرنفتی ۴۰
میلیــون و  ۵۵۲هــزار و  ۶۰۶تــن و مجمــوع
بارگیــری کاالهای نفتــی و غیرنفتی معادل
 ۷۱میلیون و  ۲۶۹هزار و  ۵۵۲تن بود.
میــزان بارگیــری کاالهــای نفتــی ایــن
مدت در مقایســه با  ۱۰ماهه نخســت ســال
 ۹۹رشــد  ۳۴درصــدی ،کاالهــای غیرنفتــی
رشــد  ۱۱درصــدی و مجمــوع کاالهای نفتی
و غیرنفتــی رشــد  ۲۰درصــدی را تجربــه
کــرده اســت.به ایــن ترتیب جمــع تخلیه و
بارگیری کاالهای نفتی در  ۱۰ماهه نخســت
ســالجاری  ۴۸میلیــون و  ۲۶۰هــزار و ۸۲۵
تــن و جمــع تخلیــه و بارگیــری کاالهــای
غیرنفتــی  ۷۹میلیون و  ۳۷۰هزار و  ۲۷۱تن
بــود؛ همچنیــن مجمــوع تخلیــه و بارگیری
کاالهــای نفتــی و غیرنفتی در مــدت مذکور
معــادل  ۱۲۷میلیــون و  ۶۳۱هــزار و  ۹۶تن

بود که حاکی از رشــد  ۳۰درصدی در بخش
کاالهــای نفتی ،رشــد  ۱۴درصدی در بخش
کاالهــای غیرنفتــی و رشــد  ۲۰درصــدی در
بخــش کاالهــای نفتــی و غیرنفتــی طــی ۱۰
ماهه نخســت سالجاری در قیاس با مدت
مشابه سال گذشته است.
تخلیــه و بارگیــری صــورت گرفتــه در
بخــش عملیــات کانتینــری از ابتدای ســال
 ۱۴۰۰تــا پایــان دی مــاه ســالجاری معادل
یــک میلیون و  ۷۸۰هــزار و  TEU ۴۹بود که
در قیــاس با عملیات کانتینری یک میلیون
و ۵۰۳هــزار و  TEU ۳۵۵طــی  ۱۰ماهــه
نخســت سال  ،۹۹رشد  ۱۸درصدی را نشان
میدهد.
بــه این ترتیب بیشــترین مبادلــه کاالیی
کشــور از طریــق بنادر انجام میشــود و ســه
بنــدر امــام خمینــی ،بنــدر رجایــی و بنــدر
چابهــار نقــش اساســی در تجــارت کشــور
دارنــد .زیرســاختهای ایــن بنــادر بــرای
افزایــش ســرعت تخلیــه و بارگیــری کاال در
حال توسعه است .در این میان چابهار تنها
بندر اقیانوسی کشور است که توسعه آن در
ســالهای اخیــر در دســتور کار قــرار گرفتــه
است .بیشــترین تردد خطوط کشتیرانی در
ایــن بندر به ســمت هند اســت .بــا توجه به
اینکــه بنــدر چابهار در حال حاضر ســومین
بنــدر کشــور در واردات کاالهــای اساســی
اســت ،ســومین خط کشــتیرانی از این بندر
بــه ســمت هنــد راهاندازی شــد .این مســیر
جدیــد میان چابهار و بنادر ناواشــوا و کاندال
در هند به منظور انتقال کاال به افغانســتان،
کشــورهای آســیای میانه و کشــورهای عضو
 CISراهاندازی شده است .این مسیر جدید،
مســیر مســتقیم کشــتیرانی کانتینری میان
چابهار دو بندر در غرب هند اســت.خطوط
کشتیرانی ایران ،حملونقل کانتینری میان
دو کشــور از طریق این مسیر را بین  10تا 15
روز انجام میدهد .همچنین سازمان بنادر
و دریانــوردی برای حمایت از بازرگانانی که
از این خطوط استفاده میکنند ،مشوقهای
تعرفــهای الزم و تســهیالت بــر عــوارض و
هزینههــای حملونقــل ارائــه خواهــد داد.
هند قبــاً خطوط کشــتیرانی دیگــری میان
چابهــار و بنــادر هنــدی بمبئــی و موندرا در
ســال  2017ایجاد کرده بود و در سال،2019
دومیــن مســیر کشــتیرانی مســتقیم افتتاح
شــد .این مســیر از بمبئی ،مونــدرا ،کاندال و
چابهار گذر کرده و در نهایت به بندرعباس
در جنــوب ایــران میرســد .هنــد از ایــن
مســیرهای کشــتیرانی بــرای انتقــال کاال به
افغانســتان و کشــورهای حاشــیه خلیــج
فارس و همچنین کشــورهای آســیای میانه
استفاده میکند .هند از طریق بندر چابهار،
کاال بــه افغانســتان و آســیای میانــه ارســال
میکند و افغانســتان نیــز میتواند از طریق
دریا به هند متصل شود.
ëëافزایش سرمایهگذاری در چابهار
برای افزایش انتقال بــار از بندر چابهار،
عــاوه بــر افزایــش خطــوط کشــتیرانی،
جــذب ســرمایههای داخلــی و خارجــی
بــه منظــور تســریع رونــد توســعه چابهــار
در زیرســاختهای بنــدری نیــز در حــال
انجام اســت .بهــروز آقایی ،مدیــرکل بنادر
و دریانــوردی سیســتان و بلوچســتان در
خصــوص ســرمایهگذاری در بخشهــای
بندر چابهار در گفتوگو با «ایران »گفت :تا
اردیبهشــت ماه ســال آینده  3هزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری جدید در بندر چابهار

عکس :علی محمدی

شــروع عملیاتــی شــدن توافــق همکاریهــای
راهبــردی و جامع  ۲۵ســاله ایــران و چین خبری
بــود کــه روز جمعــه  24دی مــاه  ،1400حســین
امیرعبداللهیــان وزیــر امور خارجه کشــورمان در
توگو با مقامهــای عالیرتبه چین در
دیــدار و گف 
علیرضابناییفر
پکن بهصورت رسمی اعالم کرد.
مدیر امور
بینالملل اتاق
از زمان امضا شدن این سند توسط وزرای امور
تعاون ایران
خارجه ایران و چین در فروردینماه ســالجاری،
گمانهزنیهای متفاوت پیرامون منافع این توافق بلندمدت ،در رســانههای
داخلی و خارجی منتشر شد .حال اینکه از نگاه کارشناسی ،منافع این توافق
به چه صورت اســت موضوعی اســت که در این یادداشــت بــه آن پرداخته
میشود ،اما قبل از آن نگاهی کلی به ابعاد سند همکاریهای  25ساله ایران
و چیــن میاندازیم.ســند همکاریهای راهبــردی و جامع  25ســاله ایران و
چین ،در قالب یک توافق و برنامه کلی برای بازه زمانی بلندمدت ( 25ساله)
تهیه و تنظیم شــده اســت .در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط
همهجانبه برای تحقق مشــارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق
کردند .این ســند را بایــد برنامهای سیاســی-راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی
دانســت که از نگاه دو طرف جنبههای مختلف روابط را در افقی بلندمدت
دنبال میکند .در برنامه همکاری جامع ایران و چین به سه محور سیاسی-
نظامی -امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است که در ذیل نمایی
کلی از دو محور اقتصادی و فرهنگی ارائه میشود.
 ëëمحور اقتصادی در توافق ایران و چین
در بعد اقتصادی دو طرف اتفاق نظر دارند که ظرفیتهای بالقوه برای
همکاریها فراتر از وضعیت کنونی است و از اینرو همکاریهای اقتصادی
یکی از محورهای اصلی و عمده همکاریهای بلندمدت دو کشــور به شمار
میآید .در این سند بر ظرفیت مکمل اقتصادی دو کشور بویژه پیوند دادن
ایــران به زنجیــره تأمین ارزش محــور از طریق تکمیــل زنجیرههای مکمل
فرآوری داخلی ،تولید مشترک به منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور و
کشورهای ثالث و در نهایت بهرهبرداری از ظرفیتهای ایران از جمله نیروی
کار جوان و ماهر تأکید شده است.
از ایــنرو همــکاری در حوزههــای نفــت ،صنعــت و معــدن و حوزههای
مرتبــط با انــرژی (نیرو ،انرژیهــای تجدیدپذیر و )...مبتنــی بر دغدغههای
توســع ه ملی پایدار و زیســتمحیطی در ســند حاضر مورد تأکید قرار گرفته
اســت.همچنین به منظــور بهرهبرداری حداکثــری از مزایــای ژئوپلیتیک و
ژئواکونومیک کشور ،در سند حاضر بر مشارکت مؤثر ایران در ایده کمربند-
راه طرف چینی تأکید شده است و از اینرو همکاریهای همهجانبه در قالب
این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرســاختی ،ارتباطی(ریلی ،جادهای
بندری و هوایی) ،مخابراتی ،علمی-فناوری ،آموزشی و سالمت مورد تأکید
قرار گرفته اســت.در این ســند بهصورت ویژه به تسهیل فرایندهای مؤثر در
همکاریهــای اقتصــادی و تجاری به عنــوان دغدغه بنگاههــای اقتصادی،
تجار و بخش خصوصی توجه شــده اســت و از اینرو تســهیل همکاریهای
مالی-بانکی ،گمرکی ،مقررات زدایی ،اعطای تسهیالت منطبق با قوانین در
مناطــق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ،تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی با
تمرکز بر دو حوزه کشاورزی و دانشبنیان مورد توجه قرار گرفته است.
ëëمحور فرهنگی در توافق ایران و چین
در بعد فرهنگی نیز با هدف افزایش شناخت متقابل بر ارتقای تبادالت
مردمی (گردشــگری) ،رسانهای ،دانشــگاهی ،نهادهای مختلف غیردولتی
فرهنگی ،انجمنهای دوســتی و ســازمانهای مردمنهاد تأکید شده است.
همچنین سرمایهگذاری و کمک به تکمیل زیرساختهای الزم برای ارتقای
همکاریهای فرهنگی از جمله در صنعت گردشــگری در این برنامه مورد
تأکید قرار گرفته است.
حال سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این توافق بلندمدت میان
ایران و چین ،از منظر اقتصادی به نفع کشورمان ایران است یا خیر؟
آنچه مسلم است اینکه این توافق بلندمدت با رویکرد برد-برد تنظیم و
توســط مقامات دو کشور به امضا رســیده است .کارشناسان نیز بر این باورند
چنانچه قراردادهای ذیل این تفاهم به درستی منعقد و اجرا شود ،این توافق
میتواند منافع بسیاری را در حوزه انتقال تکنولوژی و تقویت زیرساختهای
اقتصادی کشور به همراه داشته باشد .این موضوع از چند منظر قابل تبیین
است:
اول آنکه ،کشــور چین قدرت دوم اقتصادی دنیاســت و بهزعم صندوق
بینالمللــی پول در ســالهای آینده قــدرت اول اقتصاد جهان خواهد شــد
لذا بســیاری از کشــورها بهدنبال همکاری با این کشور آسیایی هستند .لذا در
رقابت تجاری میان کشورها ،برقراری روابط راهبردی و تجاری قویتر با این
کشور میتواند حائز اهمیت باشد.
دوم اینکه کشور چین ،به دلیل جمعیت فراوان در کنار قدرت اقتصادی ،از
یک سو تولیدکننده و تأمین کننده بسیاری از کاالها و خدمات صنعتی و از سوی
دیگر از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی و کاالهای کشاورزی در جهان محسوب
میشــود .این درحالی اســت که کشــورمان ایران نیز بهشــدت نیازمند واردات
تکنولوژیهای روز و تأمین زیرساختهای صنعتی است و از سوی دیگر به یک
شریک تجاری بلندمدت در جهت تضمین صادرات نفت ،گاز و پتروشیمی به
آن بازار نیاز دارد و کشور چین ،میتواند تأمین کننده هر دوی این اهداف باشد.
بنابرایــن ،چنانچــه تحــت ســند همکاریهــای  25ســاله ایــران و چین،
قراردادهای تجاری و اقتصادی به صورت کارشناسیشده و با لحاظ رویکرد
برد-بــرد تنظیــم شــوند ،میتواننــد به خوبــی نیازهای توســعهای مــا را در
بخشهای مختلف صنعتی ،کشــاورزی و خدماتی پاسخگو باشد .بنابراین
از منظــر کلی ایــن توافق بلندمــدت میتواند منافــع قابل توجهــی را برای
کشورمان به ارمغان آورد.
البتــه بایــد توجه داشــت کــه توســعه تجــارت و روابط اقتصــادی ،پیش
نیازهایی را نیز میطلبد که به شــرط فراهم شــدن آنها ،این توسعه تجاری
تسریع میگردد .از جمله این پیش نیازها که دولتهای دو کشور با جدیت
بایــد بــه آن بپردازند ،حل چالشها و ایجاد مکانیزمهــای کارا در حوزههای
نقــل و انتقــاالت مالی ،بیمه و حمل و نقل میان دو کشــور اســت .از طرفی،
تنوعبخشــی در شــرکای راهبــردی ،تجــاری و اقتصــادی به منظــور کاهش
ریســکهای بینالملــل و ارتقای قــدرت چانهزنی در مــراودات اقتصادی و
تجاری با کشورهای جهان بخصوص قدرتهای اقتصادی غرب و شرق ،از
جمله مسائلی اســت که عموم کشورهای جهان به عنوان راهبردی کلیدی
دنبال میکنند و در این راستا میتوان این مدل همکاری را در ارتباط با دیگر
بلوکهای اقتصادی در جهان همچون اتحادیه اروپا نیز دنبال نمود.عالوه بر
این ،دولتها باید به نقش اثرگذار بخشهای غیردولتی هر کشور در تأمین
نیازها و حل چالشهای اقتصادی و اجتماعی جوامع و استحکام روابط میان
دو کشور توجه ویژهای داشته باشند.
بنابراین ،آنچه در پایان باید به آن اشــاره داشــت این اســت که از ســوی
دولت جمهوری اسالمی ایران ،ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بخش تعاونی
و بخش خصوصی کشور نیز به خوبی در این توافق دیده شود و بتوان با نگاه
توسعه گرایانه و حمایتی از بخش غیر دولتی هر دو کشور ،با سرعت بیشتری
به اهداف تشــریح شــده در این توافق دست پیدا کرد.در این راستا ،پیشنهاد
میشود در سلسله نشستهای مشخص و اجرایی با تمامی دستاندرکاران
دولتی و غیردولتی ،جزئیات این توافق به تشــریح مورد بررسی قرار گیرد تا
همه بازیگران اقتصادی و اجتماعی کشور از جزئیات آن مطلع و نسبت به
ایفای نقش خود در اجرایی نمودن هر چه بهتر این توافق اقدام کنند.

http://irannewspaper.ir

انجــام میگیــرد .میــزان ســرمایهگذاری
در ایــن بنــدر تاکنــون  1300هــزار میلیــارد
تومان اســت که با جذب سرمایه جدید در
مجموع میــزان ســرمایهگذاری در چابهار
به بیش از 4هزار میلیارد تومان میرسد.
آقایــی افــزود :تخلیــه کاالهای اساســی
از چابهار امســال نســبت به مدت مشــابه
ســال قبــل رشــد  80درصــدی دارد.
همچنین رشــد صادرات کاالهای معدنی
و ســاختمانی 163درصــد ،کاالهــای نفتی
 14درصــد ،کاالهــای غیرنفتــی  60درصــد
است و در مجموع صادرات کاالهای نفتی
و غیرنفتــی از چابهــار در  10ماهــه امســال
نسبت به مدت مشابه سال قبل  40درصد
رشد را نشان میدهد.
آقایی افزود :در مجموع امسال واردات
کاال از بنــدر چابهــار  69درصــد و صادرات
کاال نیز 148درصد نســبت به مدت مشابه
ســال قبــل رشــد دارد .همچنیــن تعــداد
شــناورها در ایــن بنــدر امســال  20درصــد
رشد دارد.
ëëانتقال بار جادهای
یکــی از مشــکالت انتقال بــار از چابهار
ایــن بــود کــه بعــد از تخلیــه بار کشــتیها،
بهخاطــر کمبود کامیــون زمــان ماندگاری
بــار در بنــدر زیــاد بود ،امــا مدیــرکل بنادر
و دریانــوردی سیســتان و بلوچســتان از
افزایــش تــردد کامیونهــا به چابهــار خبر
داد .آقایــی گفــت :تــردد کامیــون بــه بندر
چابهــار محدود بود اما اخیراً و در دو هفته
گذشــته در هفته  900کامیون بــه این بندر
وارد شــده و کاالهای اساسی را حمل کرده
اســت .به گفته آقایی ،صاحــب بار و کاال و
شــرکت های حملونقل اطمینان حاصل
کردهانــد کــه هــر زمــان در بنــدر چابهــار،
حضور داشــته باشند بار برای حمل وجود
دارد .درحــال حاضر چابهار رتبه ســوم در
میان بنادر کشور در حمل کاالهای اساسی
را دارد.
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی سیســتان
و بلوچســتان بــا بیــان اینکــه حــدود یــک
میلیــون تن کاالی اساســی در بندر چابهار

تخلیــه شــده ،اظهــار داشــت 10 :درصد از
کل واردات کاالهای اساســی کشــور شــامل
گنــدم ،ذرت دامــی ،برنــج ،جــو و شــکر از
طریــق بنــدر چابهــار انجــام شــده اســت.
تســهیل و تســریع در تخلیــه و بارگیــری
ایمــن کاال و ارســال بــه مقاصــد مصرف از
اولویتهای بندر چابهار است.
بــا توجه به اینکه بندر چابهار در انتقال
بــار از کشــورهای شــمال به ســمت جنوب
موقعیــت ژئوپلیتیــک دارد ،کشــورهای
آسیای میانه و کشورهای عضو  CISتمایل
پیــدا کردهاند تا حمــل کاالی خود را از این
مســیر انجام دهند .از طرف دیگر ایران در
حــال تکمیل خطوط ریلی و جادهای برای
اتصــال بــه بنادر اســت تــا ترانزیــت کاال از
کشور افزایش یابد.
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی سیســتان
و بلوچســتان بــا اشــاره به افزایــش تمایل
کشــورها بــرای انتقــال بــار از ایــران گفت:
عالوهبر کشــورها ،شرکت های حملونقل
خصوصــی و بینالمللــی مســیر ترانزیتی
ایران برای انتقال کاال از شــمال به جنوب
و بالعکــس را مســیری کوتاه تــر و با هزینه
ای کمتر دیدهاند.
آقایــی افزود :در همین راســتا در توافق
بــا شــرکت کشــتیرانی ،خــط مســتقیمی
بهصــورت پایــدار و در زمــان  10تــا  15روز
در مســیر چابهار به هند فعالیت می کند.
مزیــت این خط این اســت کــه عالوهبر بار
کانتینری خــود ،قابلیت حمل کانتینرهای
دیگر را هم دارد.
آقایــی گفــت :همچنیــن در خط جدید
کشتیرانی میان هند و ایران ،هزینه کانتینر
و رزرو جــا  20درصــد از خطوط دیگر ارزان
تر است .خط کشتیرانی جدید ایران و هند
در نخســتین ســفر خود  250کانتینــر را در
چابهار تخلیــه کرده اســت و پیشبینی ما
این است که این خط بهخاطر مزیتهایی
که دارد در آینده جذب باالی بار را داشــته
باشد.
ایــران همچنین پــروژهای بــرای نصب
و راهانــدازی تجهیــزات مــدرن بارگیــری و

تخلیه بــار از جملــه جرثقیلهــای بندری
متحرک در بندر شــهید بهشتی در چابهار
بــه هنــد داده است.نخســتین نشســت
ســهجانبه ایــران -هند -ازبکســتان در ماه
گذشــته برای توسعه مسیرهای ارتباطی با
کشورهای آسیای میانه برگزار شد.
ëëتوافق با ازبکستان
تعرفههــای بنــدری در بنــدر چابهــار
تخفیفــات مناســبی بــرای صاحبــان بــار
دارد .همین موضوع سبب افزایش انتقال
بــار ایــن بندر شــده اســت .مدیــرکل بنادر
و دریانــوردی سیســتان در ایــن خصــوص
گفــت :اخیــراً توافقنامــه ای بــا ازبکســتان
بــرای انتقــال بــار از ایــن کشــور بــه مقصد
آفریقــا و کشــورهای جنــوب شــرقی امضا
کردهایم .همچنین تا ســال گذشــته بیشتر
انتقال بار از مقصد و به مقصد افغانستان
از چابهار انجام میگرفت که امیدواریم با
ثبات سیاسی در افغانســتان ،حمل کاال از
این کشور دوباره رونق بگیرد.
آقایی با اشــاره به خط آهــن چابهار به
زاهــدان گفــت :مهمتریــن مانــع افزایش
ترانزیت بــار از چابهار ،آمــاده نبودن خط
ریلــی این منطقه اســت .اطمینــان داریم
با بهرهبرداری از راهآهن چابهار ،ترانزیت
کاال از مســیر ایــران و از این منطقه متحول
می شود.
جلیــل اســامی ،سرپرســت معاونــت
بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و
دریانــوردی نیــز بــا اشــاره به توســعه بندر
چابهار گفت :ســازمان بنــادر تکالیف خود
را در مورد توسعه بندر چابهار انجام داده
و اکنــون موقــع همــت خطوط کشــتیرانی
بــرای فعــال ســاختن ظرفیتهــای ایجاد
شده است.
وی همچنیــن از آغــاز بــه کار ســرویس
منظــم حمــل کانتینر بیــن بنــدر چابهار و
بنــادر ســواحل غربــی هندوســتان (کاندال
و ناواشــیوا) توســط کشــتیرانی جمهــوری
اســامی ایران خبر داد تا ســرویس منظم
خطــوط کشــتیرانی خصوصــی بیــن بنــدر
چابهار و هند راهاندازی شود.

آمار بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد

شتاب رشد قیمت مسکن کند شد
براســاس آمــار بانــک مرکــزی از اطالعات
مربوط به بازار مســکن شــهر تهران در دی
ماه ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده
از طریــق بنگاههای معامالت ملکی شــهر
تهران  32میلیون و  900هزار تومان بود که
نسبت به ماه قبل  ۱.۱درصد افزایش نشان
میدهد .این گزارش نشــان میدهد تعداد
آپارتمانهــای مســکونی معامله شــده در
شــهر تهــران در دی ماه ســال  ۱۴۰۰به ۹.۸
هــزار واحــد مســکونی رســید که نســبت به
ماه قبل و ماه مشــابه ســال قبــل به ترتیب
معادل  ۰.۵و  ۱۷۹.۳درصد افزایش نشــان
میدهــد .همچنیــن ایــن رقــم نســبت بــه
ماه مشــابه ســال قبل معادل  ۲۰.۳درصد
افزایش داشــته که در مقایسه با رشد نقطه
به نقطه دی ماه سال ( ۱۳۹۹معادل ۹۸.۳

درصد) به مراتب کمتر بوده و نشان دهنده
کنــد شــدن آهنگ رشــد قیمت مســکن در
سالجاری است.
حجم معامالت مســکن بررســی توزیع
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در
شــهر تهران به تفکیک عمــر بنا در دی ماه
ســال  ۱۴۰۰حاکی از آن است که از مجموع
 ۹هزار و  ۸۱۶واحد مسکونی معامله شده،
واحدهــای تــا پنــج ســال ســاخت با ســهم
 ۳۳.۶درصــد بیشــترین ســهم را بــه خــود
اختصاص دادهاند.سهم مذکور در مقایسه
بــا دی مــاه ســال قبــل حــدود  ۵.۴درصــد
کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای
بــا قدمت باال در ســایر گروهها شــامل « ۶تا
 ۱۱« ،»۱۰تــا ۱۶« ،»۱۵تــا»۲۰و «بیش از »۲۰
ســال ســاخت افــزوده شــده اســت.در این
مــاه متوســط قیمت فروش یــک متر مربع

زیربنای واحدهای مســکونی معامله شده
در شهر تهران معادل  ۳۲۹.۴میلیون ریال
بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال
قبــل به ترتیــب  ۱.۱و  ۲۰.۳درصــد افزایش
نشان میدهد.
همچنین در ماه مورد بررســی شاخص
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل
مناطق شــهری نســبت به ماه مشــابه سال
قبــل به ترتیــب معــادل  ۵۰.۷و  ۵۴درصد
رشد نشان میدهد.
از میــان مناطــق ۲۲گانــه شــهر تهــران،
منطقــه  5بــا ســهم  ۱۴.۸درصــدی از کل
معامــات ،بیشــترین تعــداد قراردادهــای
مبایعهنامــه  ۲را بــه خود اختصــاص داده
اســت ،همچنین مناطق  ۱۰و  ۴به ترتیب با
اختصاص سهمهای  ۱۰و  ۸.۸درصدی در
رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

