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ورود آزمایشی نخستین قطار باری
از سنپترزبورگ به آستارا

افزایش  ۷۰۰هزار بشکهای تولید روزانه نفت

معـ ــاون وزیر نفت ایران گفت :ظرفیت تولید نفت در  ۴سـ ــال آینده به
 ۴.۷میلیون بشکه در روز میرسد .امیرحسین زمانی نیا ،در کنفرانسی
در پاریس افزود« :تالش میکنیم خیلی محتاط باشـ ــیم و بلندپروازی
نکنیـ ــم ،بـ ــرای  3تـ ــا  4سـ ــال آینده قصـ ــد داریـ ــم تولیدمـ ــان را حدود
 700هـ ــزار بشـ ــکه در روز افزایـ ــش دهیـ ــم و بـ ــه  4.7میلیـ ــون بشـ ــکه
برسـ ــانیم».وی تصریح کرد:اگر بتوانیم قراردادهایی در زمینه توسـ ــعه
 4میدان نفتیاش با شرکتهای بینالمللی منعقد کنیم ممکن است
تولید نفت تا یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند .هماکنون میزان
تولید نفت ایران به حدود  3.8میلیون بشکه در روز میرسد /.رویترز

افتتاح  ۱۹پروژه بندری و دریایی

معاون مهندســـی و توســـعه امـــور زیربنایی ســـازمان بنادر ودریانـــوردی گفت:
 ۱۹پـــروژه بنـــدری و دریایی با اعتباری بالغ بر  ٤٥٠٠میلیـــارد ریال در بنادر تابعه
اســـتان هرمزگان امروز(شـــنبه) با حضور وزیر راه و شهرســـازی افتتاح میشود.
محمد رضا الهیار اظهار کرد ۱۹ :طرح بندری و دریایی سال  ۹۶با اعتباری بالغ بر
چهار هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.عضو هیأت عامل سازمان
بنادر و دریانوردی خاطرنشـــان کرد :طرح توســـعه فاز دوم بندر شهید رجایی و
مرحله اول فاز ۳بندرشهیدرجایی تحت عنوان طرح توسعه این بندر که اعتبار در
نظر گرفته شده براى آن معادل  ۲۵۰۰میلیارد ریال است و نیز دیوار کشی اراضی
 ۲۴۰۰هکتاری مجتمع بندری شـــهید رجایی به میزان  ۲۰کیلومتر با اســـتفاده از
قطعات پیش ساخته بتن آرمه با اعتباری معادل  ۱۷۰میلیارد ریال از پروژههای
افتتاحى بسیار مهم بندرشهیدرجایى است / .سازمان بنادر و دریانوردی

سال بیستوچهارم شماره  6715شنبه  21بهمن 1396

معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد

اخبار کوتاه

تحول در بخش کشاورزی غرب کشور با اختصاص  10میلیارد دالر از سوی رهبری
گـ ــروه اقتصـ ــادی /معـــاون اول رئیـــس
جمهوری بـــا ذکـــر اینکه در چهارســـال
دولت تدبیر و امید اقدامهای مناســـبی
در بخـــش آب و خـــاک غـــرب کشـــور
انجام گرفته اســـت ،گفـــت :اختصاص
 10میلیـــارد دالر از ســـوی رهبـــر معظم
انقـــاب بهطرحهـــای آب و خـــاک این
منطقه سبب تحول در بخش کشاورزی
غرب کشور کشور شده است.
به گزارش ایرنا ،اســـحاق جهانگیری
در آییـــن بهرهبـــرداری از شـــبکه آبیاری
نویـــن  ۳۷هـــزار هکتـــار از زمینهـــای
کشاورزی شهرســـتان دهلران در جنوب
اســـتان ایالم اظهـــار کـــرد :رهبر معظم
انقـــاب در ســـال  93مجـــوز تخصیص
 10میلیـــارد دالر برای اجـــرای طرحهای
کالن ملـــی صـــادر کردند که همـــه این
اعتبار برای اجرای طرحهای آب و خاک
این مناطق هزینه شده است.
وی افـــزود :در اســـتانهای ایـــام،
کرمانشـــاه ،خوزســـتان ،کردســـتان و
آذربایجان غربی هیچ گونه محدودیتی
برای اســـتقرار صنایع وابســـته بـــه آب و
تأمین نیازهای آبی آنها وجود ندارد .به
همین منظور درصدد راهاندازی شرکت
فوالد در ایالم هستیم و منابع آب آن نیز
قابل تأمین است.
جهانگیـــری در مـــورد طـــرح احیای
550هزار هکتار از زمینهای استانهای
ایالم و خوزســـتان نیز گفـــت :یک و نیم
میلیـــارد دالر اعتبـــار بـــرای ایـــن طـــرح
تخصیص یافته بود که هزینه شده و روند
پیشرفت کار طبق زمانبندی تعیین شده
انجام گرفته است.
وی یـــادآور شـــد :در ســـال  74و در
جریـــان ســـفر رهبـــر معظـــم انقـــاب
بهخوزســـتان احیای  550هـــزار هکتار از
زمینهای ایالم و خوزستان مصوب شد
که تا پیش از استقرار دولت تدبیر و امید
پیشرفت پروژه تنها  65هزار هکتار بوده
که در طول چهارسال گذشته این مقدار
به  320هزار هکتار رسیده است.

وی اضافه کرد :ســـهم اســـتان ایالم
از ایـــن طرح  50هزار هکتار اســـت که در
مرحله نخســـت  37هزار هکتـــار آن به
بهرهبرداری رســـیده و  16هزار هکتار نیز
در حال اجرا اســـت و خواســـته نماینده
استان در مجلس شورای اسالمی مبنی
بر تخصیص آب به زمینهای این حوزه
را از طریق وزارت نیرو پیگیری میکنیم.
معاون اول رئیـــس جمهوری گفت:
همچنیـــن طـــرح ســـامانه گرمســـیری
استانهای کرمانشـــاه و ایالم اوایل سال
آینده به بهرهبرداری میرسد که اجرای
آن تحول بزرگی در حوزه کشـــاورزی این
مناطق ایجاد میکند.
جهانگیـــری در مـــورد مـــرز چیالت
دهلـــران و تصویب آن در وزارت کشـــور
هم اظهار کرد :در ســـفر آینده به عراق و
با توجه به پیوندهای خوب ایران با عراق
پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار
خواهیم داد و به مدد توجه دولت امروز
دشـــت عباس به مرکز تولید و کشاورزی
و فعالیتهای اقتصادی اســـتان و حتی
کشور تبدیل شده است.
وی همچنیـــن تأکیـــد کـــرد :پیروزی
انقـــاب اســـامی ،ایـــران را از ســـلطه
قدرتهـــای بیگانـــه خارج کـــرد و پیوند
مســـتحکم ملت و امام راحل در دوران
مبـــارزات و دفـــاع مقـــدس ،جمهـــوری
اسالمی ایران را به پیروزی رساند.
معاون اول رئیـــس جمهوری نقطه
کلیـــدی پیروزی انقـــاب و اســـتقرار آن
را حاصـــل وحـــدت و انســـجام امـــام
خمینـــی(ره) و امـــت دانســـت و افزود:
امروز نیز این وحـــدت و پیوند ژرف بین
مـــردم و رهبـــری وجـــود دارد و با وجود
انســـجام ملت خدشـــهای بـــه انقالب و
نظام از سوی دشمنان وارد نمیشود.
جهانگیـــری تأکید کرد :وقتی کشـــور
دچار تقرفه و چندگانگی شـــود آســـیب
میبیند و با توجه به چالشهای پیشرو
در حوزه بینالملـــل و منطقه پرالتهاب
خاورمیانـــه مـــا باید ضمـــن حفاظت و

حراســـت از ایـــران و جلوگیـــری از ورود
ناآرامیها به داخل کشور آتش فتنه را از
منطقه دور کنیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه قدرتهـــای
بینالمللـــی نمیگذارنـــد کشـــورهای
منطقه به سمت تولید و پیشرفت بروند،
گفـــت :مســـئوالن جمهـــوری اســـامی
ایران بهدنبال رشـــد اقتصادی و توسعه
همه جانبه مناطق و افزایش رفاه مردم
هستند.
جهانگیری کم آبی و مســـائل زیست
محیطـــی را از چالشهـــای مهم کشـــور
دانســـت و افزود :مســـأله محیط زیست
در شـــهرهای مختلف کشور بویژه ایالم،
خوزســـتان و شرق کشـــور مشکل آفرین
اســـت ولـــی بـــا توجـــه بـــه ظرفیتها و
توانمندی ایـــران و بـــا برنامهریزیهای
اصولـــی و همـــکاری ملـــی همـــه ایـــن
مشکالت قابل حل هستند.
وی تأکید کرد :مشکل وقتی است که
مسئوالن به جای حل مشکالت و تالش
برای گذر مردم از سختیها به فکر منافع
و مطامع خود باشند در حالی که راهکار
برون رفت از معضالت حفظ انسجام و
وحدت ملی و کار جهادی است.
معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری بـــر
ضـــرورت حفـــظ انســـجام و اتحـــاد در
خصوص منافع ملی تأکید کرد و گفت:
منافـــع ملـــی با هیـــچ موضوعـــی قابل
معاوضه و عقب نشـــینی نیست و همه
گروههـــا باید بهدنبـــال امنیـــت پایدار و
پیشرفت کشور باشند.
جهانگیری در آستانه راهپیمایی 22
بهمن اظهار کرد :این بار هم مردم ایران
بـــا اتحاد و انســـجام در روز  22بهمن بار
دیگر اقتدار خود را به نمایش میگذارند
و اجازه خودنمایی به دشمنان انقالب را
نمیدهند.
ëëبیمارستان فوق تخصصی
 120تختخوابی ایالم به بهرهبرداری رسید
به مناسبت سی و نهمین سالگشت
فجر انقالب اســـامی با حضـــور معاون

وزیرصنعتخبرداد

بهرهمندی  17هزار و  928واحد تولیدی از تسهیالت رونق تولید
وزیر صنعت ،معـــدن و تجارت گفت:
 17هـــزارو  928واحـــد تولیـــدی در
ل جاری از
نقاط مختلف کشـــور در ســـا 
تسهیالت رونق تولید بهرهمند شدند.
بهگـــزارش ایرنـــا ،محمـــد
شـــریعتمداری در نشســـت ســـتاد
راهبـــری و مدیریت اقتصـــاد مقاومتی
اســـتان مرکـــزی در اراک ،افـــزود :در
مجموع  41هـــزار و  685واحد تولیدی
بـــا ثبتنـــام در ســـامانه بهین یـــاب یا
مراجعه حضوری به بانکهای عامل
درخواست تسهیالت داشتند که تاکنون
 17هزار و  928واحد موفق به دریافت
این تســـهیالت شـــدند .وی گفت123 :
هـــزار و  230میلیـــارد ریال تســـهیالت
امســـال پرداخـــت شـــده و صاحبـــان
صنایع میتوانند با مراجعه به سامانه
بهینیاب درخواســـت تسهیالت خود
را ارائـــه کنند .وزیر صنعـــت ،معدن و
تجارت بیان کرد 6 :هزار و  810میلیارد
ریال تســـهیالت رونـــق تولید امســـال
بـــه  851واحد تولیدی اســـتان مرکزی
تزریق شـــده که این میزان تسهیالت از
میانگین کشوری پیشی دارد.
وی ادامـــه داد :مشـــکل عمـــده
واحدهـــای تولیـــدی نقـــاط مختلـــف
کشـــور فرســـودگی تجهیزات و عوامل
تولید است که این مهم نیز با دریافت
تســـهیالت بـــا نـــرخ بهـــره  18درصـــد

مقرون بـــه صرفه نیســـت و باید برای
حـــل آن ،پرداخـــت یارانـــه بخصوص
برای واحدهای تولیدی صادرات محور
در دســـتور کار باشـــد .شـــریعتمداری
افزود :تولید اکنون در شرایط معقولی
بسر میبرد و برای توسعه صنایع باید
قدرت خرید مردم را افزایش داد.
وزیـــر صنعـــت ،معـــدن و تجارت
گفـــت :یـــک و  9دهـــم میلیـــارد دالر
ســـرمایهگذاری مســـتقیم خارجـــی در
دولـــت دوازدهـــم در بخـــش صنعت
جـــذب شـــده اســـت .بهگـــزارش ایرنا،
محمـــد شـــریعتمداری در نشســـت
شورای اقتصاد مقاومتی استان مرکزی
افـــزود 40 :درصد این ســـرمایهگذاری
بـــه صـــورت ماشـــینآالت و بقیـــه به
صورت منابع ارزی با تصویب شـــورای
سرمایهگذاری و تأیید وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سطح کشور جذب
شـــده اســـت .وزیر صنعـــت ،معدن و
تجـــارت یادآور شـــد :از ابتـــدای دولت
تدبیـــر و امیـــد تاکنـــون زنجیـــره تولید
فوالد ســـنگین کشـــور از  16میلیارد تن
به  30میلیارد تن افزایش یافته اســـت
و ایران اســـامی بـــا تولید ایـــن میزان
فوالد ســـنگین به رتبه نخســـت جهان
دســـت یافتـــه اســـت .شـــریعتمداری
افزود :ظرفیت تولیـــد زنجیره فوالد در
حوزههـــای مختلـــف ایـــن صنعت در

این مـــدت حدود  58درصـــد افزایش
یافته است .شـــریعتمداری یادآور شد:
در ابتدای انقالب اسالمی تنها معدن
ســـنگ آهن چغـــارت و کارخانه فوالد
ذوب آهن اصفهان بهعنوان توان فوالد
کشـــور بود اما اکنـــون  500میلیارد تن
فوالد بـــا فعالیتها متخصصان مورد
بهرهبـــرداری قـــرار گرفته اســـت و 33
میلیون تن تولید فوالد به صورت خام
در کشـــور تولید میشـــود که این میزان
ایـــران را در جایـــگاه چهاردهم جهان
قرار داده است.
وی ادامـــه داد 190 :میلیـــون تـــن
صنایـــع فـــوالد فعـــال و  110میلیـــون
تـــن ظرفیتهـــای در دســـت انجـــام
بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی  60درصـــد در
کشـــور در حوزه فوالد وجـــود دارد که با
بهرهبـــرداری از ایـــن واحدها ظرفیت
این صنایع در کشور به  300میلیون تن
افزایش مییابد.
شـــریعتمداری افـــزود :در ابتـــدای
انقالب تنها حدود هشـــت میلیون تن
سیمان در کشور تولید میشد که اکنون
ظرفیـــت تولید آن بـــه  84میلیون تن
افزایش یافته اســـت و ســـرمایهگذاری
 440میلیون تنی سیمان در کشور انجام
شـــده اســـت که با بهرهبـــرداری از این
ظرفیت باید زمینه صادرات و بازاریابی
برای این محصول فراهم شود.

رئیسبانکمرکزیتشریحکرد

دو تحول مهم در نظامهای تسویه و پرداخت کشور

رئیـــس بانک مرکـــزی گفت :نوســـازی
زیرســـاخت نظـــام پرداخـــت بـــا تدبیر
بازنگری در مدلهای کسب و کار توجیه
اقتصادیمییابد.
بهگـــزارش صـــدا و ســـیما ،ولیاهلل
سیف با بیان اینکه زیرساختهای نظام
تســـویه و پرداخت کشور در گذر سالها،
تحوالت مهمی را از ســـر گذرانـــده و به
بخش الینفکـــی از زندگی روزمره مردم
و فعاالن اقتصادی و به عضوی حیاتی
در پیکره نظام بانکی تبدیل شد ه است،
اظهار داشـــت :در رهگذر ایـــن تغییر و
تحول،نشانههایمیانسالیازساختارها
و ســـامانههای موجـــود هویداســـت.
میانســـالی نشـــان از پختگـــی و بلوغ و
تجربـــه دارد اما در کنـــار آن ضعفها و
کاستیهایی به چشم میخورد که مانند
ترکهایی ریز ،دوام کل ســـازه را در دراز
مدت با تهدید روبه رو میکنند.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه نظامهای

تســـویه و پرداخـــت کشـــور اینـــک در
میانســـالی خـــود بـــا دو تحـــول مهـــم
روبـــه روســـت که اســـتواری ،پایـــداری و
تعالی آن را به چالش میکشند ،گفت:
تحـــول اول با پدیدار شـــدن فرســـایش
درونینظامهایتسویهوپرداخت،لزوم
بازســـازی و نوســـازی آن را خاطرنشان
میکند .سامانهها و زیرساختهایی که
در طول دو دهه گذشته شکل گرفتهاند،
همچنـــان و بهطور عمـــده از مدلهای
کسب و کاری تبعیت میکنند که حتی
درزماننوجوانیسیستم،بااستانداردها
و عملکردهـــای بهینـــه جهانی فاصله
داشتندواینککهبهسامانههاییتنومند
و پرکاربـــرد بلوغ یافتهاند ،آثار توســـعه
خـــارج از مدلهای بهینه بیش از پیش
به بار گرانی برای نظام بانکی بدل شده
است .ســـیف ادامه داد :نظام پرداخت
کشـــور ،مجموعـــهای از ســـامانههای
پرکاربرد ،بســـیار اثربخش امـــا با کارایی

ëëافت  ۲۲درصدی
تجارت ایران و امریکا

ایسنا

نخسـ ــتین رام قطار باری با شش واگن از سن پترزبورگ
روسیه و عبور از جمهوری آذربایجان ،روز پنجشنبه وارد
بارانداز ریلی آسـ ــتارا در خاک جمهوری اسـ ــامی ایران
شد .بهگزارش ایسـ ــنا ،یونس رنجکش کیسـ ــمی  -فرماندار شهرستان مرزی بندر
آستارا  -در مراسـ ــم ورود این قطار و راهاندازی آزمایشی بارانداز بینالمللی آستارا
در خاک جمهوری اسالمی ایران اظهارکرد :همزمان با دهه مبارک فجر شاهد ورود
آزمایشی نخسـ ــتین قطار باری از مرز جمهوری آذربایجان به کشور هستیم .وی با
اشاره به اینکه پروژههایی چون راهآهن گره خورده با منافع ملی است و نباید هیچ
مدیری با نگاه صرفاً سازمانی به آن بنگرد ،ادامه داد :همه بر اهمیت پروژه راهآهن
آسـ ــتارا  -آسـ ــتارا آگاهی دارند و جایگاه شهرسـ ــتان و اسـ ــتان را لمس کرده و بر این
اساس عالوه بر دولت که پیگیر جدی این پروژه است شاهد حضور و ارزیابی تجار و
فعاالن اقتصادی خارجی نیز در این زمینه هستیم .به گزارش ایسنا ،این قطار دارای
شـ ــش واگن است و نخستین محموله بار آزمایشی  MDFو تخته نراد را که متعلق
به چند شرکت خصوصی اسـ ــت ،از طریق خط ریلی جدیداالحداث بین دو کشور
جمهوریاسالمیایرانوجمهوریآذربایجانواردباراندازآستاراکردتاپسازانجام
عملیات تخلیه به سمت مقصد منتقل شـ ــود .دو کشور ایران و آذربایجان متعهد
شده بودند در راستای توسعه همکاریهای ریلی ،در ابتدا هشت و نیم کیلومتر خط
ریلی در خاک آذربایجان ،یک پل ریلی به روی رودخانه مرزی آستاراچای ،دو و نیم
کیلومتر خط ریلی در خاک ایران و باراندازی به وسعت 60هکتار را در آستارای ایران
احداث کنند .راهآهن آستارا -آستارا به شکل رسمی در فروردین ماه 1397با حضور
رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آذربایجان به بهرهبرداری خواهد رسید.

اقتصادی
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اول رئیس جمهوری بیمارســـتان 120
تختخوابی و یـــک طرح راهســـازی در
ایالم به بهرهبرداری رسید.
بهگـــزارش ایرنـــا ،ظهر پنجشـــنبه
در آیینـــی با حضور دکتـــر جهانگیری،
بیمارســـتان تخصصـــی و فـــوق
تخصصی کوثر شـــهر ایـــام راهاندازی
رسید.
بیمارســـتان فوق تخصصی کوثر با
 120تخت تخصصی و فوق تخصصی
با  12هزار و  600متر مربع زیربنا و هزینه
 500میلیارد ریال در مدت شـــش سال
اجرا شده است.
این بیمارســـتان دارای بخشهای
جراحـــی داخلـــی ،زنـــان ،کـــودکان و
نـــوزادان ،مراقبتهای ویژه زایشـــگاه،
آی ســـی یو و سی ســـی یو ،آزمایشگاه،
رادیولوژی ،سونوگرافی ،دندانپزشکی،
داروخانـــه شـــبانه روزی و  16مطـــب
فوقتخصصیاست.
ëëبهرهبرداری از پروژه راهسازی
در شهر ایالم
همچنیـــن با حضـــور معـــاون اول
رئیـــس جمهـــوری طـــرح راهســـازی
روگذر و زیرگذر ارغوان شـــهر ایالم روز
پنجشنبه به بهرهبرداری رسید.
راهانـــدازی ایـــن پـــروژه افـــزون بـــر
آسانســـازی آمد و شـــد درون شهری،
رفت و آمد خودروها در مســـیر ایالم -
مرز مهران را نیز تسهیل میکند.

ëëطرح آبیاری و زهکشی 37هزار
هکتار از زمینهای ایالم افتتاح شد
بهمناســـبت گرامیداشـــت ایاماهلل
دهه مبارکـــه فجر در آیینـــی با حضور
معاون اول رئیس جمهوری ،پنجشنبه
طرح آبیاری و زهکشـــی نوین 37هزار
هکتـــار از اراضـــی شهرســـتان مـــرزی
دهلران در جنوب اســـتان ایالم افتتاح
شد.
بهگزارش ایرنا ،اجرای شـــبکه نوین
آبیـــاری و زهکشـــی در ایـــن ســـطح از
اراضی جنوب اســـتان ایـــام در قالب
طـــرح احیای  550هـــزار هکتار اراضی
خوزســـتان و ایـــام بهعنـــوان یکـــی از
محوریتریـــن برنامههـــای بهـــرهوری
از منابـــع آب و خـــاک جنـــوب غربـــی
کشـــور انجام گرفت که تاکنون بیش از
 320هـــزار هکتـــار آن اجـــرا شـــده
اســـت .معـــاون آب و خـــاک وزارت
جهادکشـــاورزی در ایـــن آییـــن
گفت:مرحلـــه اول طـــرح  550هـــزار
هکتاری خوزســـتان و ایالم در سال 93
شروع شده که  37هزار هکتار از آن در
اســـتان ایالم قرار دارد که با تخصیص
آب توســـط وزارت نیرو ســـهم اســـتان
ایالم در مرحله نخســـت تکمیل شده
اســـت .علیمراد اکبـــری افـــزود :برای
اجـــرای ایـــن  37هزار هکتـــار آبیاری و
زهکشی هشت هزار و  70میلیارد ریال
اعتبار مصوب و پیشبینی شده است.

وزیر نفت:

تأسیسات نفتی کشور مستهلک شده است

عمر تجهیزات نفت از  60سال گذشته است و عمالً بخش قابل توجهی از تأسیسات
نفتی مســـتهلک شده است .این اســـتهالک باعث شـــده که روزانه  20مورد سوراخ
لولههای نفت بهوزارت نفت گزارش شـــود .حال برای آنکه بتوان از شرایط بحرانی
و خـــاص فعلی عبور کرد حداقل به 10میلیارد دالر بودجه نیاز داریم.این گفتههای
وزیر نفت در گچساران بود .بیژن نامدار زنگنه افزود :ما در صنعت نفت در وضعیتی
هســـتیم که نیاز به کمک داریم ،زیرا این صنعت دارای مشکالت بسیاری است که
میتوان با همیاری آنها را مرتفع کرد.
اگر نفت صدمه یا لطمهای ببیند صنعت کشـــور لطمه خواهد دید .وی با اشاره به
اینکه در شهرستان گچساران در حال حاضر  ۵پتروشیمی در دست اجراست ،افزود:
به غیر از اســـتانهای بوشهر و ماهشـــهر ،کهگیلویه و بویراحمد تنها استان در کشور
خواهد بود که دارای  ۷پتروشـــیمی است .با آغاز به کار پتروشیمیهای کهگیلویه و
بویراحمد برای افراد زیادی اشتغالزایی ایجاد میشود.
ëëگچساران قطب پتروشیمی میشود
زنگنه عنوان کرد :گچساران دارای پتانسیل باالیی در توسعه نفت بوده و در حال
حاضر نیز یک طرح  ۵میلیارد دالری را تصویب خواهیم که چندین میادین این بام
نفتی ایران در این طرح عظیم قرار خواهند گرفت.همچنین گچساران عالوه بر نفت
در آینده نزدیک به یکی از قطبهای مهم پتروشیمی تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هر چه پول از نفت به دست میآید نه به ما تعلق میگیرد و
نه به مناطق نفتخیز اختصاص داده میشود ،عنوان کرد :در همین راستا با همفکری
همـــکاران طرح اختصاص  ۳تا  ۴درصـــدی از فروش نفت را به مناطقی که در آنها
پروژههای نفتی اجرا میشود را ارائه کردیم که خوشبختانه دولت و رئیسجمهوری
نیز با این طرح موافقت کردند .وزیر نفت در ادامه به اجرای یک طرح گازرســـانی با
اعتبار  ۴میلیارد دالربالغ بر  ۱۰هزار میلیارد تومان اشـــاره کرد و گفت :در اجرای این
پروژه به هیچ عنوان از بودجه دولت اســـتفاده نشـــد ،بلکه با مجوز مجلس از محل
فروش صرفهجویی سوخت و صادرات آن این پروژه اجرا شده است.
ëëگازرسانی به  10هزار روستا
وی گازرسانی به باالی  ۱۰هزار روستا را مورد توجه قرار داد و گفت :برای این اقدام
بزرگ تمام تجهیزاتی که نیاز بود در ایران ســـاخته شـــده که این خود گام بزرگی در
اشتغالزایی بوده است.

سلطانینژاد تشریحکرد

و قابلیـــت نگهداری و تـــداوم عملیات
محدود است و نوســـازی و بازسازی این
زیرســـاخت ،نیازمند ســـرمایهگذاری و
هزینهکردهای بزرگی اســـت کـــه جز با
تدبیـــر بازنگـــری در مدلهای کســـب و
کار توجیه اقتصـــادی نمییابد .حال که
بحث تحول در نظـــام بانکی در عرصه
عمومـــی بهعنوان یـــک الـــزام مطرح
است ،فرصتی مغتنم به دست آمده تا
در ســـایه عقالنیت و به دور از هیجانات
و احساســـات اولیـــهای کـــه منجـــر بـــه
رقابتهایکوروبازارشکنانهشد،نگاهی
نو به این موضوع و توجه به استانداردها
وبهروشهایبینالمللیمبذولشود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :تحول
دوم منبعث از تحوالت جهانی در حوزه
فناوری و فناوران مالی اســـت که به نظر
میرسد در سالهای آتی کل نظام مالی
جهـــان و ایـــران را تحت تأثیـــر عمیق و
ساختاری قرار دهد.

علت عرضه نشدن <دنا> و <سراتو> در بورس کاال

مدیرعامـ ــل بـ ــورس کاال میگویـ ــد در
صـ ــورت عدم عرضه محصـ ــوالت ایران
خودرو و سـ ــایپا در بورس این دو شرکت
نمیتواننـ ــد از طریق بورس تأمین مالی
کنند .حامـ ــد سـ ــلطانینژاد در گفتوگو
با ایسـ ــنا ،درباره اینکه چرا ایـ ــران خودرو
و سـ ــایپا با وجود امیدنامـ ــه عرضه دنا و
سـ ــراتو در بـ ــورس کاال ،این دو خـ ــودرو را
در بـ ــورس ادامه ندادنـ ــد ،اظهار کرد :آن
شرطی که در هیأت پذیرش برای عرضه
کاال گفته میشود برای این است که بازار
شـ ــکل بگیرد .اگـ ــر آنهـ ــا کاال را در بورس
عرضه نکنند بازارش شـ ــکل نمیگیرد و
ما هم میتوانیم دیگر موضوع را پیگیری
نکنیم .وی ادامه داد :هدف آنها این بود
که تأمین مالی کننـ ــد ،ولی تأمین مالی
در بورسهای کاالیی به پشتوانه عرضه
کاال شـ ــکل میگیرد ،اگر عرضه استمرار
پیـ ــدا میکـ ــرد تأمین مالی هـ ــم صورت
می گرفت و این جزو مشوقهایی است

که بورس کاال میدهد چرا که شـ ــفافیت
پاداشهایـ ــی دارد که یکی از آنها تأمین
مالی است .مدیرعامل بورس کاال ادامه
داد:شایدخودروسازهاروشهایدیگری
برای تأمین مالی پیدا کردهاند یا مشکل
دیگری سـ ــر راهشان پیدا شـ ــده ،ولی ما
شرایط را برایشـ ــان کامل فراهم کردیم
حتی با ایران خودرو به یک مدل فروش
رسیدیم که نمایندگیهای ایران خودرو
همبتواننددرآننقشآفرینیکنند،ولی
خودشان نخواستند .سلطانینژاد درباره
عرضـ ــه فـ ــوالد در بـ ــورس کاال نیز گفت:
بهدنبال این هستیم که کل زنجیره فوالد
را بـ ــه بورس کاال بیاوریم به همین علت
به تازگی مذاکراتی با فعاالن سنگ آهن
داشتیم تا بتوانیم کنسانتره سنگ آهن و
آهن اسفنجی را در بورس عرضه کنیم،
کشف قیمت این محصوالت در بورس
میتواند کمک مؤثری به کشف قیمت
دیگرمحصوالتداشتهباشد.

مبـــادالت تجـــاری ایـــران و امریکا
در نخســـتین ســـال حضور ترامپ
در کاخ ســـفید  ۲۲درصـــد کاهش
یافـــت و بـــه حـــدود  ۲۰۰میلیون
دالر رســـید .مبـــادالت تجـــاری دو
کشور در سال  2016بالغ بر 259.7
میلیـــون دالر گـــزارش شـــده بود.
ایـــن رقم در ســـال  2017به 200.9
میلیـــون دالر کاهش یافته اســـت.
بر اســـاس این گـــزارش ،صادرات
امریـــکا بـــه ایـــران در ســـال 2017
با افت  20درصدی نسبت به سال
قبل از آن مواجه شده و به 137.7
میلیون دالر رســـیده است .امریکا
در سال  2016بالغ بر  172میلیون
دالر کاال بـــه ایـــران صـــادر کـــرده
بود/.تسنیم

ëëتولید فوالدسازان
از  ۱۴میلیون تن گذشت

آمارهـــا نشـــان میدهـــد تـــا پایان
دی مـــاه میـــزان تولیـــد فـــوالد از
 14میلیـــون تـــن عبور کرده اســـت.
بر اساس آمار ،مقدار تولید شمش
فـــوالد در  ۱۰ماهـــه  ۱۳۹۶بیـــش از
 ۱۹درصد نســـبت به زمان مشـــابه
سال قبل رشد داشته و به طور دقیق
 ۱۴میلیـــون و  ۲۵۸هـــزار و  ۲۲۷تن
محصول توسط فوالدسازان بزرگ
تولیدشدهاست/.ایسنا

ëëبورس تهران در یک هفته
 2درصد رشد داشت

شـــرکت بورس تهران اعـــام کرد:
ارزش کل معامالت اوراق بهادار در
پنج روز کاری منتهی به آخر هفته،
به  14هزار و  435میلیارد ریال بالغ
شد که نســـبت به هفته ماقبل آن
دو درصد افزایش یافته اســـت .در
پایـــان معامالت هفتـــه منتهی به
 18بهمن ماه  ،96شـــاخص کل با
 184واحد افزایش نسبت به هفته
قبل ،به رقم  98317واحد رســـید.
شـــاخص بـــازار اول بـــا  340واحد
افزایش به رقم  69789واحد بالغ
شـــد و شـــاخص بازار دوم بـــا 712
واحد کاهش عدد  209617واحد را
تجربه کرد و به این ترتیب شاخص
بـــازار اول بـــا نیم درصـــد افزایش
و شـــاخص بـــازار دوم ســـه دهـــم
درصد کاهش نسبت به هفته قبل
مواجـــه شـــدند /.شـــرکت بـــورس
تهران

ëëصادرات۱۶۰تن زعفران

نایب رئیس شـــورای ملـــی زعفران
بـــا بیـــان اینکـــه تـــا پایـــان دی ماه
ســـال جـــاری  ۱۶۰تن طالی ســـرخ
از کشـــور صادر شـــده اســـت ،گفت:
خرید توافقی باعـــث افزایش  ۱۵تا
 ۲۰درصدی قیمـــت این محصول
شـــده اســـت.غالمرضا میـــری بـــا
بیـــان اینکه در حـــال حاضر قیمت
هرکیلوگـــرم زعفـــران حداقـــل ٣
میلیون و  ٢٠٠هزار تومان و حداکثر
٥میلبون و  ٢٠٠هزار تومان اســـت،
گفت :خریـــد توافقی این محصول
توســـط ســـازمان مرکـــزی تعـــاون
روســـتایی حدود ســـه ماه است که
شروع شده و طی این مدت قیمت
حدوداً  ١٥تا  ٢٠درصد رشـــد داشته
اســـت.وی در بخـــش دیگـــری از
ســـخنان خود به صـــادرات زعفران
اشـــاره کرد و گفت :تا پایان دی ماه
 ١٦٠تن زعفران از کشور صادر شده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ٣٣درصد رشد داشته است/.مهر

ëëسفر به عتبات عالیات
تسهیل شد

معـــاون وزیـــر راه از بهرهبـــرداری
 ۶۰کیلومتر بزرگراه در اســـتان ایالم
خبر داد و گفت :با چهارخطه کردن
بخشهای دیگری از بزرگراه ایالم-
مهران و دهلران -اندیمشـــک سفر
زوار عتبات عالیات تســـهیل شـــد.
خیـــراهلل خادمـــی عنوان کـــرد :این
مسیر بهدلیل موقعیت خاص خود
روزانه پذیرای خیل عظیم مشتاقان
زیارت کربالی معال است به همین
دلیل با چهارخطه کردن این مسیر
عالوه بـــر کاهش ترافیـــک ،ایمنی
مسیر نیز افزایش مییابد و از میزان
تصادفـــات نیز تا حد چشـــمگیری
کاسته خواهد شد /.شرکت ساخت
وتوســـعه زیربناهای حمـــل و نقل
کشور

