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«ایران» با توجه به توافق اوپک وغیر اوپک بر سر کاهش تولید نفت بررسی کرد

بهرهبرداری از یک هزارکیلومتر آزادراه

پیش بینی افت و خیز قیمت نفت در سال 96

عسلی :باتداوم محدودیت تولید کشورهای تولیدکننده نفت ،قیمت نفت رو به افزایش گذاشته و درآمد اوپک در سالجاری  25درصد افزایش می یابد
عطیه لباف

خبر انرژی

ســـال  95در حالـــی تمـــام میشـــود که
قیمت نفت خام حدود  10دالر بیشتر از
زمان مشابه ســـال قبل است و صادرات
نفت خـــام کشـــور نیـــز تقریبـــاً دو برابر
ســـال گذشـــته .مفهوم آن بهبـــود وضع
درآمدهای نفتی کشـــور است که نتیجه
برجام و توافق اوپک و غیر اوپک برســـر
کاهش عرضه نفت خام به بازار به شمار
میرود .برجـــام به ایران تـــوان افزایش
تولید و صادرات نفت خام و قدرت چانه
زنی در مجامع انرژی را داد و همصدایی
اعضای کشورهای صادرکننده نفت خام
(اوپک)و  11کشـــور تولیدکننده غیر عضو
برای کاهـــش عرضه نفت خـــام حدود
روزانه یک میلیون و  800هزار بشکه نیز
قیمـــت نفت خـــام را افزایـــش داد .این
توافق برای نیمه اول ســـال  2017شکل
گرفـــت .ابتـــدا شـــرایط بهتر نیـــز بود به
طوری که در ماه ژانویه قیمت نفت خام
حـــدود  58دالر برای هر بشـــکه بود اما
اکنون به کانال 51دالر رسیده است .علت
آن هم افزایش بیســـابقه حجم ذخایر
نفت خام امریکا است که تردیدهایی را
در مورد میزان تأثیرگذاری توافق کاهش
تولید بر مهار مازاد عرضه در بازار ایجاد
کرده اســـت ،این رقم پایینترین قیمت
نفت خـــام از زمان انعقاد توافق کاهش
تولید به شمار میرود .هدف کشورهای
تولیدکننـــده نفـــت خـــام کـــه در توافق
کاهش تولید شـــرکت کرده بودند از این
توافق کاهـــش مازاد عرضـــه نفت خام
در بازار و رســـاندن میزان ذخایر نفتی به
سطحی عادی بود .اکنون این تفکر ایجاد
شده که آیا با وجود شرایط فعلی تمدید
توافق اوپک و غیر اوپک لزومی دارد؟
در ایـــن بـــاره آژانـــس بینالمللـــی
انـــرژی اعـــام می کنـــد کـــه در صورت
پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش

تولید نفت ،بازار نفت در نیمه نخســـت
سالجاری میالدی دچار کمبود عرضه
خواهد شد.
ایـــن آژانس در گـــزارش ماهانه خود
اعـــام کـــرد بـــا وجـــود افزایش ســـطح
ذخیرهســـازی نفت جهان در ماه ژانویه
امسال ،اگر اعضای ســـازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) به توافق خود
برای کاهش تولید نفت پایبند باشـــند،
تقاضای نفت در نیمه نخست امسال از
عرضه آن فراتر خواهد رفت.
ســـطح ذخیرهســـازی نفـــت در
کشـــورهای عضـــو ســـازمان توســـعه و
همکاریهای اقتصادی (او یی سی دی)
در ماه ژانویه به سه میلیارد و  ٣٠میلیون
بشکه رسید که  ٣٠٠میلیون بشکه باالتر
از میانگین پنج سال اخیر بوده است.
بـــه گفته این نهـــاد میـــزان پایبندی
اعضای اوپـــک به توافـــق کاهش تولید
نفـــت ،در مـــاه فوریـــه  ٩١درصـــد بوده
اســـت و اگر اعضای این ســـازمان تا ماه
ژوئن امسال عرضه خود را محدود نگه
دارند،حتی بـــازار نفت با کمبود عرضه
روزانـــه ٥٠٠هـــزار بشـــکه نفـــت روبهرو
خواهد شد.
آمارهـــا حاکـــی از آن اســـت کـــه بـــا
وجود افزایش  ١٨٠هزار بشـــکهای تولید
روزانـــه عربســـتان در ماه فوریه نســـبت
به ماه پیش از آن و رســـیدن این رقم به
٩میلیون و  ٩٨٠هزار بشکه در روز ،بازهم
بـــه گفته آژانس بینالمللـــی انرژی این
کشـــور همچنان کمتر از سهمیه تعیین
شده در توافق اوپک تولید میکند.
از سوی دیگر مؤسسه گلدمن ساکس
در گزارشـــی اعالم کرد که در سال ۲۰۱۷
نفت برنـــت به رونـــد افزایـــش قیمت
خود ادامه خواهد داد .اما تمدید مجدد
توافق کاهش تولید به نفع اوپک نیست
زیرا هدف این ســـازمان رساندن میزان
ذخایر نفتی به ســـطحی عادی بوده نه

ëëتقاضای نفت در نیمه نخســـت سال  2017از عرضه
آن فراتر خواهد رفت
نیم نگاه

ëëتمدید مجدد توافق کاهش تولید به نفع اوپک نیســـت زیرا
هدف این ســـازمان رســـاندن میزان ذخایر نفتی به ســـطحی
عادی بوده نه تقویت قیمتها

تقویتقیمتها.
بررســـی ها نشـــان می دهد کـــه بازار
نیازی به تمدید توافق اوپک و غیر اوپک
بـــرای کاهش تولید نفت نـــدارد اما این
موضوع را با یک کارشناس ایرانی در حد
وســـیع تر دنبال کردیم .مهدی عســـلی
کارشـــناس اقتصـــاد انـــرژی و مدیر کل
سابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت
توگو با «ایـــران» نگاهی به
نفت در گف 
روند تجارت جهانی نفت خام انداخت
که خواندن آن خالی از لطف نیست.
ایـــن کارشـــناس اقتصـــاد انـــرژی با
اشـــاره به وضع کنونی بازار جهانی نفت
خام عنوان کرد« :هنـــوز نمیتوان برای
پایبندی شـــرکتکنندگان در این توافق
و تأثیـــر عملکرد آنها بـــر کاهش میزان
ذخایر نفتی به سطحی عادی اظهار نظر
دقیقی کرد .اما میتوان عنوان کرد که در
این راه همواره تهدیدهایی وجود دارد».
تـــداوم کاهش قیمتهـــای نفت در

سه ســـال گذشـــته ،با وجود رشد آهسته
اقتصـــاد جهانـــی ،تقاضای نفت ســـیر
صعودی داشته است .بر اساس آخرین
گـــزارش آژانـــس بینالمللـــی انـــرژی
( ،)IEAتقاضـــای جهانی نفت در ســـه
سال گذشته 2.88میلیون بشکه افزایش
داشته و از  94.07میلیون بشکه در روز در
فصل آخر سال  2014به  96.95میلیون
بشکه در روز در فصل چهارم سال 2016
رســـیده اســـت که  3.1درصد افزایش را
نشـــان میدهد .حـــال اگر اوپـــک تولید
نفت خود را بر اساس توافق انجام شده
کاهش دهد ،همچنان میزان تولید نفت
اعضای این ســـازمان از میزان تقاضای
جهانی بیشتر خواهد بود .عسلی در این
باره اظهار کرد :با در نظر گرفتن شـــرایط
فعلی ،توافق اوپک عاقالنه بوده است.
پیشبینیهـــا ( )2017 ,MEESنشـــان
میدهد که در صورت اجرای توافقهای
اوپک تا ماه ژوئن  2017میالدی و تداوم

گامی دیگر به ســوی برابری برداشت گاز از میدان مشترک با قطر

گاز سکوی فاز ٢0پارس جنوبی وارد مدار میشود

شانا

توسـ ــعه فازهـ ــای باقـ ــی مانـ ــده پـ ــارس
جنوبـ ــی بـ ــا سـ ــرعت دنبال میشـ ــود به
گونهای که گزارشها از وارد مدار شـ ــدن
آخرین ردیف شیرینسـ ــازی پاالیشـ ــگاه
فاز  ،١٩آغاز انتقال گاز سـ ــکوی فاز  20به
پاالیشگاه و افزایش تزریق گاز فازهای 17
و  18پـ ــارس جنوبی به روزانه  46میلیون
متر مکعب حکایـ ــت دارد .اخباری که از
برابری تولید روزانه ایـ ــران و قطر از این
میدان مشترک نویدمی دهد.
میـ ــدان گازی پـ ــارس جنوبی(یا گنبد
شـ ــمالی در بخش قطـ ــری) ،بزرگترین
میـ ــدان گازی مسـ ــتقل جهان به شـ ــمار
م ـ ـیرود کـ ــه بـ ــا برخـ ــورداری از 34.2
تریلیون مترمکعب گاز استحصال پذیر،
نزدیک به  ١٩درصـ ــد از کل ذخایر گازی
جهان را در خود جای داده است.
نزدیـ ــک بـ ــه سـ ــه هـ ــزار و ٧٠٠
کیلومترمربع از این میدان مشـ ــترک ،در
آبهای سرزمینی ایران و  6هزار کیلومتر
مربـ ــع از آن در آبهای قطر واقع شـ ــده
است .متأسفانه در سال های اخیر ایران
نتوانسـ ــت همپای قطر از این میدان گاز
استحصال کند.
با توجه به این عقب ماندگی دولت
یازدهـ ــم توجه ویـ ــژهای به توسـ ــعه این
میدان کرد ،به طوری که اکنون توسـ ــعه
فازهـ ــای  20 ،19 ،18 ،17و  21پـ ــارس
جنوبـ ــی در اولویت کاری قـ ــرار گرفته که
البتـ ــه بخشهایـ ــی از این فازهـ ــا تاکنون
راهاندازی شده است.
ëëگاز سکوی فاز  ٢٠هفته آینده وارد مدار
میشود
مجـ ــری طرح توسـ ــعه فازهـ ــای  ٢٠و
 ٢١پـ ــارس جنوبـ ــی از انتقـ ــال گاز تـ ــرش
غنی سـ ــکوی فـ ــاز  20پـ ــارس جنوبی به
پاالیشـ ــگاه فازهای  20و  21در روز شـ ــنبه
( 28اسفندماه) خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش ایرنـ ــا ،علیرضـ ــا عبادی
گفت:عملیـ ــات برای آغاز برداشـ ــت گاز
ترش غنی از سکوی فاز  ٢٠امروز در حال
انجام است و روز شنبه گاز وارد پاالیشگاه
میشود.
وی افـ ــزود :آذرماه  95بـ ــا راهاندازی
سـ ــکوی فاز  ،21گاز به شـ ــبکه سراسـ ــری
تزریـ ــق شـ ــد و سـ ــکوی فاز  21هـ ــم که در
آذرماه نصب شـ ــده بـ ــود ٢ ،هفته پیش
راهاندازی شد.
عبادی به بهر ه برداری از یک ردیف
شیرینسازی پاالیشـ ــگاه فازهای ٢٠و ٢١

پارس جنوبی اشـ ــاره کرد و گفت :ردیف
دوم شیرینسازی این پاالیشگاه تا پایان
این هفته به بهر ه برداری میرسد.
وی ادامـ ــه داد :ردیـ ــف سـ ــوم
شیرینسـ ــازی ایـ ــن فازها در پاالیشـ ــگاه
هماکنـ ــون در حـ ــال فشـ ــارگیری بـ ــا گاز
شیرین است و در چند روز آینده با ورود
گاز ترش غنی سـ ــکوی فـ ــاز  ،٢٠عملیات
فـ ــرآورش و تولیـ ــد گاز شـ ــیرین آغـ ــاز
میشود.
مجری طرح توسعه فازهای  ٢٠و ٢١
پارس جنوبـ ــی با بیان اینکـ ــه اکنون تیم
راهاندازی در ردیف چهارم شیرینسازی
فازهـ ــای ٢٠و  ٢١پـ ــارس جنوبی مسـ ــتقر
اسـ ــت تـ ــا کارهـ ــای عملیاتـ ــی اجـ ــرا و
تکمیل شـ ــوند ،تصریح کـ ــرد :این ردیف
شیرینسـ ــازی نیمـ ــه دوم فروردین ماه
 96با گاز سـ ــکوی فاز  20به بهر ه برداری
خواهد رسید.
بـ ــه گفتـ ــه وی ،روزانـ ــه  12.5تـ ــا 13
میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه
سراسـ ــری تزریق میشـ ــود و تاکنون 1.5
میلیـ ــارد متر مکعـ ــب گاز و  2.5میلیون
بشکه میعانات گازی به صورت تجمعی
از مخزن فازهای  20و  21برداشـ ــت شده
است .عبادی اضافه کرد :با بهر ه برداری
از سـ ــکوی فاز  ،٢٠تولیـ ــد گاز فازهای ٢٠
و ٢١پارس جنوبی تکمیل و به  2میلیارد
فوت مکعـ ــب معـ ــادل  ٥٦میلیون متر
مکعب در روز میرسد.
 ëëآخرین ردیف شیرینسازی پاالیشگاه
فاز  ١٩وارد مدار شد
مجـ ــری طرح توسـ ــعه فـ ــاز  ١٩پارس
جنوبی با اشـ ــاره به تولیـ ــد تجمعی پنج
میلیـ ــارد و  ٥٠٠میلیون مترمکعب گاز و
هفت میلیون و  ٤٠٠هزار بشکه میعانات
گازی از ایـ ــن فـ ــاز ،از ورود آخرین ردیف
شیرینسـ ــازی پاالیشـ ــگاه فاز  ١٩به مدار
خبر داد.
حمیـ ــد رضا مسـ ــعودی گفـ ــت :این
طـ ــرح توسـ ــعهای بـ ــا هـ ــدف اسـ ــتخراج
و برداشـ ــت روزانـ ــه  56.6میلیـ ــون متـ ــر
مکعب گاز ترش غنی از میدان مشترک،
تولیـ ــد روزانـ ــه  80هزار بشـ ــکه میعانات
گازی تولیـ ــد روزانـ ــه  400تـ ــن گوگـ ــرد،
شیرینسـ ــازی و تولید روزانه  50میلیون
مترمکعب گاز شـ ــیرین طرحریزی شده
است.
وی افـ ــزود :تولیـ ــد روزانـ ــه  2800تن
گاز مایـ ــع ( )LPGبـ ــا هدف صـ ــادرات و

 2550تـ ــن اتان با هـ ــدف تأمین خوراک
واحدهای پتروشیمی نیز از دیگر اهداف
این برنامه به شمار میرود.
مسـ ــعوی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه اکنـ ــون
روزانه حـ ــدود  30میلیـ ــون متر مکعب
گاز شـ ــیرین به شـ ــبکه سراسـ ــری تزریق
میشـ ــود ،اضافـ ــه کـ ــرد :انتظـ ــار میرود
تا پایان سـ ــال این میزان بـ ــه حدود 37
میلیون متر مکعـ ــب گاز در روز افزایش
پیدا کند.
مسـ ــعودی با یادآوری نصب عرشـ ــه
سـ ــکوی  19 Bروی پایه خود در موقعیت
فرا سـ ــاحل فـ ــاز  19گفـ ــت :این سـ ــکو تا
اردیبهشت سـ ــال آینده به بهر ه برداری
میرسد.
مسـ ــعودی بـ ــا بیـ ــان اینکه حفـ ــر ٢١
حلقه چاه در فاز  19پارس جنوبی سبب
دسـ ــتیابی به میزان گازی معـ ــادل  ٢فاز
اسـ ــتاندارد پارس جنوبی شـ ــده اسـ ــت،
افـ ــزود :این در حالی اسـ ــت کـ ــه در دیگر
فازها برای دسـ ــتیابی به ایـ ــن میزان گاز
باید بیش از  ٢٤حلقه چاه حفر میشد.
وی از راهانـ ــدازی واحـ ــد  108تولیـ ــد
گوگرد پاالیشـ ــگاه فاز  19خبر داد و گفت:
بزودی این واحد وارد مدار میشـ ــود ،در
ضمن واحد ذخیر ه سازی ال پی جی نیز
آماده شده است.
مسعودی افزود :اکنون خط لولههای
انتقـ ــال گاز فـ ــاز  19نیز به طـ ــور کامل در
سـ ــرویس قرار گرفتهاند و با اجرای 230
کیلومتـ ــر خط لوله  32اینـ ــچ و خط لوله
 4.5اینـ ــچ سـ ــوار بـ ــر خط لولـ ــه  32اینچ
پرونـ ــده خطوط لولـ ــه این فاز بـ ــه پایان
رسیده است.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه هماکنـ ــون
چهارسـ ــکوی طـ ــرح توسـ ــعه فـ ــاز  19در
موقعیـ ــت خود قرار دارنـ ــد ،افزود :برای
توسعه بخش فرا سـ ــاحل فاز  19از زمان
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ساخت سـ ــکوها و جکتها 33 ،میلیون
نفـ ــر سـ ــاعت کار بـ ــدون حادثـ ــه و ایمن
انجام شده است.
ëëتزریق روزانـ ــه  46میلیون متر مکعب
گاز شیرین فاز  17و  18به شبکه سراسری
سرپرست طرح توسعه فازهای  17و
 18پـ ــارس جنوبی نیز از تزریق روزانه 46
میلیون متر مکعب گاز شیرین این فازها
به شبکه سراسری خبر داده است.
محمدرضـ ــا چلیپـ ــا بـ ــا تشـ ــریح
فعالیتهای انجام شده در فازهای  17و
 18پارس جنوبی ،گفت :برای سـ ــکوهای
فازهـ ــای  17و  ،18تعـ ــداد  44حلقه چاه
حفر شده است.
وی اضافه کرد 2 :سکوی اصلی توسط
شـ ــرکت مهندسی و سـ ــاخت تأسیسات
دریایی ایران و  ٢سـ ــکوی اقماری توسط
شـ ــرکت ایزوایکو ساخته شـ ــده و هر سکو
 28.3میلیون متر مکعب گاز برداشـ ــت
یکند.
م 
وی بـ ــا تأکید بر تأمیـ ــن  47درصدی
تجهیزات از پیمانـ ــکاران داخلی ،اضافه
کـ ــرد :صـ ــد درصـ ــد کار اجـ ــرای فازهای
 17و  18پـ ــارس جنوبـ ــی شـ ــامل نصب،
راهانـ ــدازی و بهر ه برداری با اسـ ــتفاده از
توان داخـ ــل انجام و  100هزار تن سـ ــازه
طی این عملیات نصب شده است.
چلیپا به تولیدات تجمعی پاالیشگاه
فازهای ١٧و  ١٨اشاره کرد و گفت :از دی
مـ ــاه  ٩٣تاکنون 16.1میلیارد متر مکعب
گاز شـ ــیرین به شـ ــبکه سراسـ ــری تزریق
شـ ــده و  14میلیون بشکه میعانات گازی
و  ٤٢٠هزار تـ ــن اتان به صورت تجمعی
برداشت شده است.
وی افـ ــزود :اکنـ ــون از فازهای  17و 18
پارس جنوبی به طور متوسط روزانه ٤٦
میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه
سراسری تزریق میشود.

محدودیت تولید کشورهای تولیدکننده
نفـــت ،قیمـــت نفـــت رو بـــه افزایـــش
گذاشـــته و درآمد اوپک در ســـالجاری،
 25درصـــد افزایـــش یابد .بـــا این حال
نباید فراموش کرد که تالش کشـــورهای
اوپک بـــرای افزایـــش قیمتهای نفت
ممکـــن اســـت در میانمـــدت بیثمـــر
باشـــد ،زیرا افزایش قیمتهـــای نفت،
سرمایهگذاران را تشـــویق به تولید نفت
شیل در امریکا نموده و با افزایش تولید
نفت امریکا ،بازار نفـــت مجدداً با مازاد
بیشتر نفت مواجه شده و موجب کاهش
قیمتهای نفت گـــردد .در این صورت
هم ســـهم اوپک کاهش یافتـــه و هم با
کاهش سطح قیمتهای نفت ،ممکن
اســـت درآمد اوپک نیز کاهـــش یابد .در
ماههای گذشـــته ،نفت امریکا در حدود
قیمتـــی بیـــن  50دالر تـــا  55دالر در هر
بشکه به فروش رســـیده است .از طرفی
حجم تولید نفـــت متعارف و همچنین
شـــیل امریـــکا و ذخایر نفتی این کشـــور
نیز افزایش داشـــته اســـت ».امـــا عالوه
بـــر عکسالعمل غیر قابـــل پیشبینی
تولیدکننـــدگان نفـــت غیر متعـــارف به
ثبات قیمت های نفـــت در حدود 50تا
 55دالر برای هر بشکه موارد دیگری نیز
وجود دارند که نگرانیهایی را برای ثبات
و توســـعه تجـــارت جهانی نفـــت ایجاد
کردهاند .به گفته عسلی یکی از این موارد
سیاستهای دولت جدید امریکا است.
این کارشناس اقتصاد انرژی گفت:
«با آزادســـازی صادرات نفت در سال
 2015از امریکا امیـــد برای یکپارچگی
بیشـــتر بازار نفـــت حـــول قیمتهای
واحد بینالمللی نفت تقویت شد اما
این نگرانی وجود دارد که سیاستهای
دولت جدید امریکا این دستاوردها را
از بین برده و تجـــارت جهانی نفت را
بـــا بحران مواجه کند ،هر چند در حال
حاضر با قطعیـــت نمیتوان گفت اما

اصالحـــات نظام مالیاتـــی وعده داده
شده توســـط دولت جدید به احتمال
قـــوی بـــه اعمـــال تعرفههایـــی برای
واردات نفـــت و فرآوردههـــای نفتـــی
بـــه امریـــکا مخصوصـــاً بر صـــادرات
کشـــورهای اوپـــک اشـــاره دارد .هر گاه
این اقدامات امریکا از ســـوی کشوهای
صادرکننده مقابله به مثل شود طبعاً
تجـــارت آزاد نفت خـــام و فرآوردهها،
مختـــل شـــده تعییـــن قیمتهـــای
جهانی نفت با دشـــواریهایی روبهرو
خواهد شد».
موضـــوع دیگری که آینـــده تجارت
جهانی نفت را تا حدودی تیره میکند
افزایش تنشهـــای قدرتهای بزرگ،
در جنوب شرقی آســـیا و دریای جنوبی
چین است .عسلی در این زمینه اظهار
کرد :این خطرات بالقـــوه برای تجارت
دریایی نفت و گاز در بزرگترین منطقه
تجاری و اقتصادی جهان از یک ســـو و
وضع تعرفهها و مقررات برای تجارت
انـــرژی بـــا بزرگترین بـــازار نفـــت و گاز
جهان (امریکا) از ســـوی دیگر میتواند
آینده تجـــارت جهانی نفـــت و گاز را با
مخاطـــرات (ریســـک های) غیـــر قابل
پیشبینـــی مواجـــه کـــرده قیمتهای
جهانی این حاملهای مهـــم انرژی را
با نوســـان زیادی همراه ســـازد .عسلی
ادامه داد :این وضعیت برای کشـــوری
مانند ایران کـــه یکی از بزرگترین منابع
نفـــت و گاز دنیـــا را داشـــته و در صـــدد
توسعه تولید و تجارت بینالمللی خود
از این منابع اســـت محـــل تأمل جدی
است و شایســـته است توســـط مراکز و
مسئوالن ذیربط مورد توجه و مطالعه
کارشناسانه قرار گیرد .این چشمانداز در
عین حال اهمیت توسعه صنایع پایین
دستی نفت و گاز در کشور و کاهش اتکا
به صادرات نفت خام و گاز طبیعی در
آینده را خاطرنشان میکند».

اخبار
معاون وزیـــر راه و شهرســـازی و مدیرعامل شـــرکت
ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حملو نقل کشـــور از
بهرهبـــرداری یک هزار کیلومتـــر آزادراه و باند دوم در
کشـــور خبر داد .بـــه گزارش ایرنا ،خیـــراهلل خادمی در
حاشیه افتتاح بزرگراه کنارگذرغربی کرمانشاه اظهار کرد :هماکنون کار ساخت16
بزرگراه دیگر در  10محور کشـــور نیز در حال انجام است .وی گفت :در روسازی و
ریلگـــذاری نیز با همت دولت و تالش وزارتخانه امســـال  2هزار کیلومتر ریل را
تأمین و از ابتدای سال مشغول به ریلگذاری شدیم .مدیرعامل شرکت ساخت
و توسعه زیربناهای حملو نقل کشور اظهار کرد :هماکنون روزانه پنج کیلومتر
ریلگذاری در کشـــور صورت میگیرد که این در دوران پیروزی انقالب اســـامی
بیسابقه بوده است.

اسامی  ۵۰بدهکار کالن بانکی به دادستانی رفت
رئیـــس کل بانک مرکزی از ارائه فهرســـت دوم و  ٥٠نفره بدهکاران
کالن بانکـــی بـــه دادســـتانی تهران خبـــر داد و گفت :این فهرســـت
شـــامل بزرگترین پروندههای بدهی بانکی اســـت .به گزارش مهر،
ولیاهلل ســـیف در پاسخ به این ســـؤال که آیا فهرست دوم و  ٥٠نفره
بدهکاران کالن بانکی به قوه قضائیه و دادســـتانی تهران ارسال شد
یا خیر ،اظهارداشـــت :این فهرســـت باید تا االن ارســـال شـــده باشد
چراکه معاونت نظارت بانک مرکزی اعالم کرد که در حال تهیه این
فهرســـت برای ارسال به دادستانی تهران اســـت که بنده هم تأکید
کردم حتماً تا پایان سال ارسال شود.

تالش نیوزیلند برای صادرات گوشت به ایران
صادرکننـــدگان گوشـــت نیوزیلند بهدنبال صادرات گوشـــت به ایران هســـتند.
به گزارش پایگاه خبری اســـتاف ،صادرکنندگان گوشت نیوزیلند احتماالً اواخر
 2017خواهند توانســـت گوشـــت گوســـفند به ایران صادر کنند .این تالشها در
راستای احیای تجارت با ایران انجام میگیرد که در دهه  1980میالدی ،مبادالت
تجاری باالیی با نیوزیلند داشت.ناتان گای ،وزیر صنایع اصلی نیوزیلند گفت ،وی
به تازگی از ایران بازگشـــته و در این ســـفر یک موافقتنامه دامپزشکی با ایران به
امضا رسانده که مسیر را برای صادرات هموار خواهد کرد.

 ۲۲کانتینر لوازم خانگی در بوشهر کشف شد
ســـخنگوی ســـتاد مبارزه با قاچاق کاال گفت :چندی قبـــل مأموران
گمرک و وزارت اطالعات در یک عملیات مشترک موفق شدند یک
محموله قاچاق را در بندر شهید رجایی و محورهای مواصالتی استان
هرمزگان و استان های همجوار کشف و ضبط کنند ،که این محموله
شامل لوازم آشپزخانه و ظروف شیشهای بود.
قاسم خورشـــیدی با بیان این خبر به باشـــگاه خبرنگاران گفت22 :
کانتینر از گمرک شـــهید رجایی به ســـمت استان بوشـــهر جا به جا
شـــده بود و بر این اساس ،این تعداد از کانتینرهای قاچاق در استان
بوشهر کشف و توقیف شد.وی ادامه داد :بعد از بررسی بیشتر پرونده
مشـــخص شـــد که صاحبان این کاال پیش از این  103کانتینر شامل
همین کاالها را طی ســـال های  94و  95از طریق خالف اظهاری و به
طریق قاچاق وارد کشور کردهاند.

