اقــــتصادی

iran-newspaper

سال بیستوچهارم شماره  6736پنجشنبه 17اسفند 1396

چین  700میلیون دالربرای ساخت راه آهن بوشهر -شیراز سرمایه گذاری میکند

اخبار

قراردادی برای تکمیل حلقه ریلی شمال  -جنوب

دنیا در هراس جنگ تجاری جدید امریکا
مشاور ارشد اقتصادی ترامپ
به دلیل مخالفت با موضع او استعفا کرد

نیم نگاه

ëëپروژهراهآهنشیراز-بوشهرباحضورشرکتخصوصیایرانیباهمراهیشرکتچینیانجاممیشود
 7ëëپروژه ریلی به ارزش  12هزار و  800میلیارد تومان با فاینانس خارجی در کشور احداث میشود
ëëبا تکمیل این خط آهن در  20ســـال آینده یک میلیون مســـافر و  12میلیون تن بار در ســـال از این مســـیر
جابهجا میشود

در این راســـتا  ۷پـــروژه در برنامه تأمین
مالی قرار گرفت که  ۲۲۷۰کیلومتر طول
دارد و بایـــد مطالعات فـــاز یک و دو آنها
انجام میشد و در نهایت با فاینانسر برای
تأمین مالی به توافق میرسیدیم .برای
این  ۷پروژه  ۱۲هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان
هزینه اجرا در نظر گرفته شـــد که یکی از
این پروژهها خط آهن شیراز ـ بوشهر بود.
خادمـــی ادامـــه داد :مســـیر کریدور
ریلی به ســـمت جنـــوب بایـــد تکمیل
میشـــد و در این راســـتا الزم بود ادامه
مسیر از شـــیراز به بوشهر متصل شود،

مطالعات فاز یک و دو پروژه تا بوشـــهر
بـــه اتمـــام رســـید و بـــا کارشناســـی در
شـــرکت ســـاخت و همکاری فاینانســـر
چینی و همکار ایرانی توافق شد مبنای
برآورد مالی بر اســـاس فهرست بهای
ایران قرار گیرد که این کار بزرگی بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهـــای حملونقـــل کشـــور توضیح
داد :در گذشته مشکالتی در تأمین مالی
داشـــتیم که موجب میشـــد بـــه توافق
نرســـیم ،تناقض در مبنای فهرستبها
بـــود کـــه در ایـــن پـــروژه مبنا بر اســـاس

فهرســـتبهای ایران قـــرار گرفـــت و در
نهایـــت ضرایب متعلقه بـــه آن اعمال
شـــد .ضریب تعدیـــل هم توافق شـــد و
امروز به توافقنامه قرارداد رسید.
وی افـــزود ۲۳۶۰ :میلیـــارد تومان به
صورت ریالی برای پـــروژه در نظر گرفته
شـــد که معـــادل  ۷۰۰میلیـــون دالر و ۵
میلیارد یوان چین است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهـــای حملونقـــل کشـــور اظهـــار
داشـــت :این مســـیر در دو قطعه  ۲۵۰و
۲۰۰کیلومتریاجرامیشود.

توگو با «ایران»:
نماینده ویژه رئیس جمهوری در نوسازی بافتهای فرسوده در گف 

دولت  6درصد برای نوسازی بافتهای فرسوده تسهیالت میدهد

ترکان :دولت ساکنان بافت فرسوده را به حال خود رها نمیکند 11 /میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی میکنند

نماینـ ــده ویـ ــژه رئیـ ــس جمهـ ــوری در
نوسـ ــازی بافتهای فرسـ ــوده بـ ــا تأکید
بر تمرکز دولت بر نوسـ ــازی بافتهای
فرسوده توسعه اقتصادی سواحل کشور
و ساکن شدن بخش مهمی از جمعیت
کشـ ــور در ایـ ــن سـ ــواحل را از اقدامـ ــات
دولت برای کاهش حاشـ ــیه نشینی در
اطرف کالنشـ ــهرها و بخشـ ــی از برنامه
دولت در نوسـ ــازی بافتهای فرسوده
عنوان کرد.
توگو با «ایران» علت
اکبر ترکان در گف 
به وجود آمـ ــدن بافتهای فرسـ ــوده را
در تصمیمگیـ ــری بـ ــرای نوسـ ــازی این
بافتها با اهمیت دانسـ ــت و گفت :بر
اسـ ــاس آمار  11میلیون نفر از جمعیت
کشـ ــور در حاشیه شـ ــهرها که بزرگترین
بخـ ــش بافتهای فرسـ ــوده در کشـ ــور
است زندگی میکنند .بخش دیگری از
بافتهای فرسوده را بافتهای قدیمی
و تاریخی تشکیل میدهند که به علت
توجـ ــه نشـ ــدن بـ ــه آن تبدیل بـ ــه بافت
فرسـ ــوده شـ ــدهاند .بخشـ ــی از محالت
به لحاظ تاریخی ارزشـ ــمند هسـ ــتند اما
در بافـ ــت شـ ــهری فرسـ ــوده محسـ ــوب
میشوند و مهمتر از بافتهای فرسوده،
موضوع حاشیهنشینی است که بهلحاظ
زیرساختهاونیازهایاولیهازحداقلها
نیز برخوردار نیسـ ــتند .لذا در این حوزه
شخص رئیس جمهوری نگاه ویژ ه دارد

و بر نوسـ ــازی بافتهای فرسوده تأکید
میکند .تـ ــرکان محلههـ ــای ناکارآمد را
سومین بخش از بافت فرسوده در کشور
عنوان کرد و علـ ــت پیدایش آن را دادن
زمین به فقرا برای ساخت خانه در اوایل
انقالب عنوان کرد .به گفته ترکان بخشی
از مـ ــردم در ایـ ــن زمینهـ ــا بـ ــرای خود
آلونکهاییساختندکههیچزیرساختی
نداشـ ــت و از قوانیـ ــن توسـ ــعه شـ ــهری
محروم بود و نقشه محله نداشتند ،این
ساخت و سازها اکنون به بافت فرسوده
تبدیـ ــل شـ ــدهاند .نماینده ویـ ــژه رئیس
جمهوری در نوسازی بافتهای فرسوده
خشکسـ ــالی و از بین رفتن کشـ ــاورزی و
بهدنبال آن مهاجرت از روستا بهحاشیه
شـ ــهرهایی مانند تهران و مشـ ــهد و ...را
از دالیل مهم توسـ ــعه حاشـ ــیه نشینی
نام برد و گفـ ــت :اگر بپذیریم مهاجرت
پدیدهای الزامی است باید آن را هدایت
کنیـ ــم ،اگـ ــر مهاجـ ــرت هدایت نشـ ــود
مهاجران برایگذران زندگی در حاشیه
شـ ــهرها و هر کجا ،جایی گیرشان بیاید
زندگـ ــی میکنند بـ ــدون اینکه هیچ نوع
سـ ــاختاری در آنجا از نظر ساخت و ساز
و زیرساختهای شـ ــهری وجود داشته
باشد.
ترکان همچنین با اشاره به جمعیت70
درصدی ساکن در سواحل در کشورهای
دیگـ ــر گفـ ــت در ایـ ــران تنهـ ــا  2درصد

جمعیت در سواحل زندگی میکنند که
علت آن توسعه نیافتگی سواحل است،
ما باید توسعه اقتصادی را به این نقاط
از کشور هدایت کنیم تا جمعیت کشور
و مهاجران را به جای اجبار به حاشـ ــیه
نشینی در سواحل ساکن کنیم.
تـ ــرکان گفت :بـ ــه جای اینکـ ــه کارخانه
فـ ــوالد را در بندرعبـ ــاس بسـ ــازیم آن را
به اصفهـ ــان بردیم که بـ ــا توجه به کم
آبی اصفهان معضلی برای این شـ ــهر
و کشـ ــور شـ ــده اسـ ــت همچنین انتقال
پتروشـ ــیمیها از شـ ــهرهای دیگـ ــر بـ ــه
شهرهای ساحلی از عوامل دیگر توسعه
اقتصادی سواحل است.
وی گفت :دولت به حاشـ ــیه نشـ ــینی و
ساکنان آن بیاعتنا نیست و تمرکز خود

را بر حل این معضالت قرار داده است
و اگر برنامهها اجرا شود به تراز سکونتی
کشـ ــور کمک میکند .ترکان تسهیالت
 6درصـ ــدی برای خریـ ــداران خانههای
نوسازی شده در بافت فرسوده را کمک
مهم دولت برای نوسازی بافت فرسوده
اعـ ــام کرد و گفـ ــت :در برنامـ ــه دولت،
دولت هیچ دخالتی در سـ ــاخت ندارد
و توسـ ــعه گرها و بخـ ــش خصوصی کار
ساخت را انجام میدهند که  50درصد
از ساخت و سازها به مالکان و  50درصد
به سازندگان واگذار میشود و سیاست
دولت این اسـ ــت  50درصدی را که به
سـ ــازندگان میرسـ ــد به خانه اولیها و
کسـ ــانی که از تسـ ــهیالت صندوق یکم
استفاده میکنند ،واگذار شود.

اختصاص  ۱۶۰هواپیما برای سفرهای نوروزی

دبیـــر انجمن شـــرکتهای هواپیمایی گفـــت :پیشبینی شـــده در ایام نوروز
۱۶۰فروند هواپیمای فعال داشـــته باشیم که روزانه به طور میانگین ۹۰۰پرواز
توگو با مهر درباره سفرهای
انجام میدهند .مقصود اسعدی سامانی در گف 
هوایی نوروز اظهار کرد :شـــرکتهای هواپیمایی مجوزهای الزم را از سازمان
هواپیمایی ،شـــرکت فرودگاهها و فرودگاههای مبـــدأ و مقصد بابت مدیریت
پروازهای نوروزی و پروازهای فوقالعاده اخـــذ کردهاند .همچنین ایرالینها
در حال انجام اقدامات الزم برای انواع چک و تعمیرات اساسی هواپیماهای
خـــود برای ایـــام نوروز  ۹۷هســـتند .دبیر انجمـــن شـــرکتهای هواپیمایی با
تأکیـــد بر اینکه همـــه ظرفیتهای نـــاوگان هوایی که در اختیار شـــرکتهای
هواپیمایی است ،در ایام نوروز بهکار گرفته خواهد شد ،گفت :در حال حاضر
۱۶۰فروند هواپیمای فعال درکشور داریم که برای برقراری سفرهای نوروزی
آماده هســـتند .ضمن اینکه پیشبینی میشـــود ســـال  ۹۷شـــاهد افزایش و
رشـــد ۱۵درصدی در ســـفرهای هوایی نوروز نســـبت به نوروز  ۹۶باشیم .وی
خاطرنشـــان کـــرد :در نوروز ( ۹۶از  ۲۵اســـفند  ۹۵تا  ۱۵فروردیـــن  )۹۶روزانه
 ۷۵۶پـــرواز داشـــتیم که پیشبینی میشـــود امســـال به  ۹۰۰پـــرواز در روز در
مجموع پروازهای داخلی و خارجی برسد.

بزرگترین خریداران اروپایی نفت ایران شـــرکتهای هلنیک پترو
یونان ،انی ایتالیا ،ســـاراس ایتالیا ،توتال فرانســـه ،شـــل انگلیس،
مول مجارســـتان و رپسول اسپانیا هستند .بهگزارش تسنیم ،ایران
در دومیـــن ماه از ســـال  2018میـــادی بهطور متوســـط در هر روز
2میلیون و  590هزار بشـــکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرد
که از این میزان 2 ،میلیون و  160هزار بشکه نفت خام و  430هزار
بشکه میعانات گازی بوده است .از مجموع صادرات نفت خام و
میعانات گازی ایران در ماه گذشته میالدی (فوریه  )2018به طور
متوســـط حدود یک میلیون و  30هزار بشکه در روز به اروپا صادر
شـــده که  40درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی کشـــور را
شامل میشود.

هدفگذاری ارتقای  ۴۵رتبهای
در شاخص سالمت اداری

رئیـــس ســـازمان اداری و اســـتخدامی گفـــت :امـــروز رتبه ایران در شـــاخص
ســـامت اداری  ۱۳۰اســـت و امیدواریـــم پـــس از یـــک دوره ۳ســـاله بتوانیم
۴۵رتبه ارتقا داشـــته باشـــیم.به گزارش مهر ،جمشـــید انصاری در هفتمین
اجالس هماندیشـــی پیرامون تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری
گفـــت :نظام اداری آیینهای از رفتار عمومی مردم اســـت و باید به رســـمیت
شناختن حقوق شهروندان تبدیل به یک باور و نگرش عمومی شود .معاون
رئیـــس جمهوری با اشـــاره به آغاز مرحلـــه دوم برنامه جامـــع اصالح نظام
اداری از ســـال  ۹۷تـــا  ۹۹گفـــت :برای مرحلـــه دوم برنامه جدیـــدی را تحت
عنوان «ارتقای سالمت و مبارزه با فساد در نظام اداری» بهعنوان یک برنامه
مستقل و با نگاه ویژه تعریف کردهایم.

رئیس مرکز آمار ایران:

برنامهای برای ارائه آمار خط فقر نداریم

رئیس کل بانک مرکزی:

بانکها نباید بستر پولشویی و عملیات زیرزمینی باشند

رئیس کل بانک مرکزی گفت :مبارزه
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،از
ضرورتهای اساسـ ــی در نظام بانکی
کشور است.
بهگـ ــزارش روابـ ــط عمومـ ــی بانـ ــک
مرکـ ــزی ،ولیاهلل سـ ــیف در جلسـ ــه با
مدیـ ــران عامل شـ ــبکه بانکی کشـ ــور
ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین
و استانداردهای بینالمللی بانکداری،
بر لزوم اهتمام ویژه بانکها نسـ ــبت
بـ ــه ایجاد واحد «مدیریـ ــت رعایت» و
تقویت سـ ــاختار آن تأکید کرد .سـ ــیف
افزود :مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم یک ضرورت ملی است که از
نظر قانونی و شـ ــرعی مورد تأکید قرار
گرفته و نقش مهمـ ــی در جلوگیری از
فساد دارد.
رئیـ ــس کل بانـ ــک مرکـ ــزی تصریـ ــح
کـ ــرد :دقت نظـ ــر در تکمیل اطالعات
مشـ ــتریان در زمـ ــان افتتاح حسـ ــاب،
نخستین حلقه از زنجیره طبقهبندی
مشـ ــتریان و گامـ ــی مهـ ــم در زمینـ ــه

معـــاون مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری گفت :ســـال
گذشـــته  ۱۵۹هزار شـــغل در روستاها ایجاد شـــد و امسال این رقم
به مرز  ۲۰۰هزار خواهد رســـید .بهگزارش تســـنیم ،سید ابوالفضل
رضوی با حضور در بخش خبری  21شبکه یک سیما افزود:رضوی
با بیان اینکه جمعیت عشـــایر و روستایی کشور  20میلیون و 760
هزار نفر اســـت ،گفت :بیشـــتر این جمعیت ،شاغل در کشاورزی،
دامـــداری ،صنایع دســـتی و برخی صنایع تبدیلی و قطعهســـازی
خودرو و مانند آن هســـتند اما درآمد آنها پایین و حدود  40درصد
در آمد خانوار شهری است .وی گفت :روستاییان متأسفانه دانش
تجـــاری و بازرگانی کافـــی ندارنـــد و این یکی از مشـــکالت اصلی
آنهاســـت که در این باره آموزشهای مهارتی را برای روســـتاییان
و عشـــایر برنامهریزی کردیم و میخواهیم از فضای مجازی برای
فروش کاالهای آنها اقدام کنیم.

 ۴۰درصد نفت صادراتی ایران به اروپا
فروخته شد

منبع :آنا

جنگتجاریکهاینروزهابابازیگریدونالد
ترامپ بخـ ــش بزرگی از اقتصـ ــاد جهان را
بهخود مشغول ساخته است ،نزدیکتر از
آن چیزی است که تصور می شد .در حالی
که بسیاری معتقد بودند رئیس جمهوری
امریـ ــکا از این مسـ ــأله ب ه عنوان یـ ــک ابزار
اسـ ــتفاده خواهد کرد و هـ ــدف نهایی او این
اسـ ــت که در مذاکـ ــرات اقتصادی بـ ــا اروپا
و چیـ ــن یک ابزار چانه زنی داشـ ــته باشـ ــد،
اکنون با استعفای گری کوهن مشاور ارشد
اقتصـ ــادی ترامپ کـ ــه از او بهعنـ ــوان نماد
دفاع از تجارت آزاد و صدای وال استریت در
کاخ سفید نام برده می شد ،تبدیل به یک
هراس واقعی شده است.
زمزمههـ ــای جنگ تجاری جدیـ ــد از وقتی
آغاز شـ ــد کـ ــه ترامپ بعـ ــد از جلس ـ ـهای با
تولیدکنندگان آلومینیوم در ایاالت متحده
اعالم کرد بزودی در خصوص واردات فوالد
و آلومینیوم به ایـ ــاالت متحده تعرفههای
جدیـ ــد و باالتری وضـ ــع می شـ ــود .پس از
آن بـ ــود که چین هشـ ــدار شـ ــدیدی به کاخ
سفید داد ،کانادا از تصمیم ترامپ بشدت
عصبانی شـ ــد و اروپا هم اعالم کرد مقابله
به مثـ ــل خواهد کـ ــرد .با این حـ ــال ترامپ
از مواضـ ــع خود کوتاه نیامـ ــد و در برابر این
موضع اروپا که گفته بـ ــود روی ورود خودرو
امریکایی تعرفههای باالتری وضع خواهد
کـ ــرد ،واکنـ ــش متقابل نشـ ــان داده و گفت
در صـ ــورت تحقق این مسـ ــأله بـ ــر واردات
خودروهای اروپایی بـ ــه امریکا تعرفههای
باالتریوضعخواهدکرد.
ëëترامپ :بزودی مشاور جدید
اقتصادیام را معرفی میکنم
رویتـ ــرز گـ ــزارش داد گـ ــری کوهن مشـ ــاور
ارشـ ــد اقتصادی رئیس جمهـ ــوری ترامپ
و صدای والاسـ ــتریت در کاخ سـ ــفید ،پس
از مجادلـ ــه بینتیجـ ــه بر سـ ــر تعرفههای
سـ ــنگین بر واردات فـ ــوالد و آلومینیـ ــوم ،از
سمت خود استعفا کرد .ترامپ بالفاصله
پس از این اسـ ــتعفا ،اعالم کـ ــرد که بزودی
در مورد انتصاب مشـ ــاور ارشـ ــد اقتصادی
جدید ،تصمیمگیری می کنـ ــد .به گزارش
مهـ ــر ترامـ ــپ در توئیتـ ــر خود نوشـ ــت :ما
بزودی در مورد انتصاب مشـ ــاور اقتصادی
ارشد تصمیمگیری میکنیم .افراد بسیاری
خواهان این شغل هستند و ما خردمندانه
انتخاب خواهیـ ــم کرد .یکی از مقامات کاخ
سفید اعالم کرد که مشاور کاخ سفید ،پیتر
ناوارو ،مدیر انجمن تجارت ملی کاخ سفید
و نظریهپـ ــرداز محافظ ـ ـهکار ،لـ ــری کودالو،
کاندیدایاصلیبرایایننقشهستند.
ëëوحشت از آغاز جنگ تجاری و
سقوط سهام و نفت
با این حال پـ ــس از اینکه یکی از مدافعین
کلیدی تجارت آزاد در کاخ سـ ــفید ،استعفا
داد ،بازار سهام سـ ــقوط کرد و متعاقب آن

قیمتهاینفتهمباافتمواجهشد.
ب ـ ـ ه گـ ــزارش رویترز ،گـ ــری کوهن ،مشـ ــاور
اقتصادی ارشد دونالد ترامپ که بهعنوان
سـ ــنگری در برابـ ــر محافظ ـ ـهکاران درون
دولت به حسـ ــاب میآمد ،روز سهشنبه به
وقت امریکا اعالم کرد که استعفا میدهد
و باعث شد در اوایل معامالت چهارشنبه
شـ ــاخص اساندپی  ۵۰۰بیـ ــش از  ۱درصد
سـ ــقوط کرد و پیشزمینهای برای سـ ــقوط
سهام در آسـ ــیا شد .گستردهترین شاخص
سـ ــهام آسـ ــیا اقیانوسـ ــیه در خـ ــارج از ژاپن
اماسس ـ ـیآی ۰.۳ ،درصد افت کرد .نیکی
ژاپن ۰.۷درصـ ــد از ارزش خود را از دسـ ــت
داد .سهام اسـ ــترالیا  ۱.۱درصد سقوط کرد،
هانگسنگ در هنگکنگ  ۰.۴درصد افت
کـ ــرد و س ـ ـیاسآی  ۳۰۰چین بدون تغییر
باقی مانـ ــد .در بـ ــازار ارز دالر تـ ــا  ۰.۶درصد
در برابر ین سـ ــقوط کرد و به نـ ــرخ ۱۰۵.۴۵
ین رسـ ــید که بـ ــه کمترین میـ ــزان  ۱۶ماهه
 ۱۰۵.۲۴ین خود که در روز جمعه ثبت کرده
بود بسـ ــیار نزدیک اسـ ــت .در برابر فرانک
سـ ــوئیس که یک ارز امن در شرایط بحران
است ،دالر۰.۴درصد افت کرد و به۰.۹۳۶۸
فرانک رسـ ــید .یورو هم  ۰.۱درصد در برابر
دالر رشـ ــد کرد و به نرخ ۱.۲۴۲۰دالر رسـ ــید.
نرخ شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای
خارجی ۰.۲درصد افت کرد .نفت خام هم
اینروندرادنبالکرد.قیمتنفتبرنت۵۱
سنت یا  ۰.۸درصد نسبت به قیمت بسته
شده قبلی سقوط کرد و به ۶۵.۲۸دالر برای
هر بشکه رسید .قیمت نفت خام تگزاس
غرب امریکا ،دابلیوتیآی ،هم  ۴۷سـ ــنت
یا  ۰.۷۵درصد سـ ــقوط کرد و به  ۶۲.۱۳دالر
برایهرسنترسید.
ëëبرنامه ترامپ میتواند منجر به
رکود شدید اقتصاد جهان شود
دبیرکل سـ ــازمان جهانی تجـ ــارت ،روبرتو
آزِودو ،هشـ ــدار داد کـ ــه تصمیـ ــم رئیـ ــس
ِ
جمهوری دونالد ترامپ برای وضع تعرفه
بر واردات آلومینیوم و فوالد ،میتواند منجر
به رکود اقتصادی شدیدی در جهان شود.
بهگزارش مهر به نقل از اسـ ــپوتنیکِ ،آزِودو
از ترامپ خواسـ ــت تـ ــا این برنامـ ــه را فعالً
عملیاتی نکند .او گفت که ریسـ ــک واقعی
برای سـ ــقوط ب ه ورطه جنگ تجاری وجود
دارد که میتواند منجر به رکود شـ ــدیدی در
جهان شـ ــود .او در بیانیه روز دوشـ ــنبه خود
گفت :ما نمیتوانیم این ریسـ ــک را نادیده
بگیریـ ــم و من از همـ ــه طرفها میخواهم
تـ ــا ایـ ــن موقعیت را بـ ــا دقت فـ ــراوان مورد
توجه قـ ــرار داده و معقوالنه عکسالعمل
نشان دهند .وقتی که که در سرازیری چنین
مسیریبیفتیم،بازگشتازآنبسیارسخت
خواهدبود.اوادامهداد:رفتار«چشمدربرابر
چشـ ــم» همه ما را به کوری خواهد کشاند و
جهانرابهرکودیعمیقمیفرستد.

پیشبینی ایجاد  ۲۰۰هزار شغل در روستاها

منبع :مهر

گروه اقتصادی /مراســـم امضای قرارداد
ساخت راهآهن شیراز ـ بوشهر روز گذشته
با حضور وزیر راه و شهرسازی ،قائممقام
وزیـــر راه در امـــور بینالملل ،مدیرعامل
شـــرکت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای
حملونقل و نمایندگان شـــرکت چینی
برگزار شـــد .امضای قـــراردادی به ارزش
 700میلیـــون دالر ما بین ایـــران و چین
برای ســـاخت خط آهن شیراز به بوشهر
بهعنوان خط تکمیلی کریدور شـــمال به
جنوب از آنجا اهمیـــت دارد که این خط
شـــبکه ریلی را به بندر متصل میکند که
اولویت برنامه دولت در توسعه حمل و
نقل ریلی است .این پروژه تکمیلکننده
محور کریدور شمال به جنوب کشور است
که هـــم به لحاظ بـــاری و هم بـــه لحاظ
مســـافری نقش مهمی در اقتصاد کشور
خواهد داشـــت .توســـعه شـــبکه ریلی با
استفاده از سرمایه خارجی از برنامههای
لونقل
مهم دولت یازدهم در بخش حم 
بود که در دولت دوازدهم هم تداوم دارد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
در مراســـم امضـــای قـــرارداد سیاســـت
دولت در بخـــش ریلی را اتصال شـــبکه
به بنادر عنوان کـــرد و گفت :ما االن خط
آهن اصفهان  -شیراز را داریم اما مردم
و مســـئوالن اســـتان فارس عالقهمند به
اتصال این اســـتان بـــه بنادر را داشـــتند
که خط ریلی شـــیراز -گل گهـــر -کرمان
چابهار یکـــی از پرو ژههـــای اتصال ایناســـتان به بندر اســـت و راهآهن شـــیراز-
بوشهر پروژه مهم دیگر است.
به گفتـــه آخوندی در ابتدای فعالیت
دولت ،پروژه جزیره نگین در دســـتور کار

قرار گرفت .به این صورت که بندر بوشهر
امکان توســـعه محدودی داشت .در این
راســـتا احداث بندر نگین در بوشـــهر در
دستور کار قرار گرفت بنابراین با تکمیل
جزیـــره نگین ایـــن بندر به شـــبکه ریلی
متصل میشـــود .احداث این خط هم از
نظر مسافری و هم باری مطلوب ارزیابی
میشـــود ،ضمن آنکه به کاهش سوانح
رانندگـــی ،کاهـــش مصـــرف ســـوخت و
توسعهشبکهریلیمیانجامد.
آخوندی گفت :پروژه راهآهن شیراز -
بوشهر با حضور شرکت خصوصی ایرانی
با همراهی شرکت چینی انجام میشود.
وزیر راه و شهرســـازی افزود :تأمین
مالی 15درصـــدی پروژههـــای ریلی با
اســـتفاده از منابع صندوق توسعه ملی
در دســـتور کار قرار دارد بـــه این ترتیب
که بـــر اســـاس قراردادهـــا ایـــران باید
 15درصـــد تأمیـــن مالی پروژههـــا را بر
عهـــده بگیرد که ایـــن موضوع به علت
کمبود منابع همیشـــه بهعنوان گره در
قراردادهـــا بوده اما امســـال بـــا عنایت
نمایندگان در بودجه  97مصوب شـــد
که ایـــن  15درصد از صندوق توســـعه
ملی تأمین میشود.
آخوندی احداث این خط را از جهت
حمل و نقل مســـافری ،توسعه ظرفیت
شـــبکه ریلی ،صرفهجویی انرژی کاهش
تلفات جادهای ،افزایش ایمنی و بهبودی
محیط زیســـت را برای کشور مهم عنوان
کرد.
ëëتوسعه ریلی اولویت دولت
خیـــراهلل خادمی معـــاون وزیـــر راه و
شهرســـازی نیز در این مراســـم گفت :بر

تسویه سود سهام عدالت روستاییان
و عشایر از امروز

باقـــی مانده ســـود ســـهام عدالـــت عملکرد ســـال
مالی  ۱۳۹۵شـــرکتهای ســـرمایه پذیـــر مربوط از
 ۱۷اســـفند بتدریج به حســـاب روســـتاییان و عشایر
واریز میشـــود .به گزارش تســـنیم؛ بر این اســـاس مانده سود یکی دیگر از دو
گروه باقیمانده مشـــموالن ســـهام عدالت امـــروز در حالی از طریق شـــعب
بانکهای عامل و مؤسسات مالی که مشمولین مزبور شماره شبا بانکی خود
را از طریق آن به ســـامانه سهام عدالت اعالم نمودهاند پرداخت خواهد شد
که تنها تســـویه مابقی ســـود ســـهام عدالت یک گروه دیگر از مشموالن باقی
مانده است .بر این اساس تعداد مشموالنی که در این مرحله بهعنوان واریز
مرحله تکمیلی ،از ســـود سهام عدالت عملکرد ســـال مالی  1395برخوردار
شـــدهاند حدود 12میلیون نفر از روستاییان و عشایر هستند که مبلغی بالغ بر
 580میلیارد تومان سود سهام عدالت آنان از سوی سازمان خصوصیسازی
و از طریق بانکهای عامل کشور از امروز (پنجشنبه) بتدریج به حساب آنان
واریز میشود.

خادمی معاون وزیر راه :ارزش ریالی این پروژه  2هزار و  360میلیارد تومان است /این قرارداد با حضور وزیر راه و شهر سازی امضا شد
اساس این قرارداد ساخت راهآهن شیراز
به بوشـــهر آغـــاز و کریدور ریلـــی جنوب
تکمیلمیشود.
وی افـــزود 7 :پـــروژه ریلی بـــه ارزش
12هـــزار و  800میلیارد تومان با فاینانس
خارجـــی در کشـــور احداث میشـــود که
راهآهن شـــیراز  -بوشـــهر بخشـــی از آن
است .تأمین مالی قرارداد بهصورت یوان
چین اســـت که معادل  5میلیـــارد یوان
اســـت .خادمی ارزش ریالی این پروژه را
 2هزار و  360میلیـــارد تومان عنوان کرد
که کشـــف قیمت پـــروژه هم بر اســـاس
فهرست بهای ایران تنظیم شده است.
وی گفـــت :با تکمیل ایـــن خط آهن
در  20ســـال آینده یک میلیون مســـافر و
 12میلیون تن بار در ســـال از این مســـیر
جابهجـــا میشـــود .ایـــن پـــروژه راهآهن
شمال را به بنادر جنوبی وصل میکند که
ارزش اقتصادی زیادی برای کشور خواهد
داشت.
خادمـــی افزود :مســـیر تأمین مالی و
رونـــد مطالعات و تکمیل بـــرآورد ریالی
پروژههـــا پیش از این توســـط وزیـــر راه و
شهرسازیتعیینشد.
وی با بیان اینکه  ۳۴۱۰کیلومتر مسیر
ریلـــی در حـــال مطالعـــه و اجـــرا داریم،
گفـــت :بخشهایـــی از ایـــن پروژههـــا به
بهرهبرداری رسیده است و هدف اصلی
ما اتصال  ۵مرکز استان به شبکه ریلی تا
اوایل سال  ۹۷است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حملونقل کشـــور ادامه داد:
برای تکمیل محورهای ریلی باید تأمین
اعتبار از منابع خارجی پیگیری میشـــد.
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مبارزه با پولشـ ــویی و انطباق با قوانین
بینالمللی اسـ ــت ،لـ ــذا بانکها باید
بسـ ــرعت اقدامـ ــات الزم در خصوص
طبقهبندی مشتریان و تعیین سطح
فعالیت آنها را بر اساس استانداردها
انجـ ــام دهند .رئیـ ــس شـ ــورای پول و
اعتبـ ــار خاطرنشـ ــان کـ ــرد :بر اسـ ــاس
اسـ ــتانداردهای جهانـ ــی ،تعییـ ــن
سـ ــطح فعالیت مشـ ــتریان بر اساس
مشخصاتی اعم از شغل ،سن ،منطقه
جغرافیایـ ــی ،میزان گردش حسـ ــاب
و ...انجـ ــام میشـ ــود .بـ ــر این اسـ ــاس
هر تراکنش مغایر با سـ ــطح فعالیت
مشـ ــتری بایـ ــد در بانکها گـ ــزارش و
بررسی شود .این امر در نهایت موجب
پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به
پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده
و در افزایش سالمت و شفافیت نظام
بانکی مؤثر است.
رئیسکلبانکمرکزیبابیاناینکهدر
سالهای گذشته با پدیده ناخوشایند
مؤسسـ ــات اعتباری غیرمجـ ــاز مواجه

بودیم که صدمـ ــات فراوانی به نظام
بانکی کشـ ــور وارد کردند ،گفت :باید از
اتفاقات گذشـ ــته درس بگیریم و حال
که این معضل به پایان رسـ ــیده است
نباید اجازه دهیم نظام بانکی بستری
برای پولشـ ــویی ،معامالت مشکوک و
عملیاتزیرزمینیباشد.
سـ ــیف افزود :شفافسـ ــازی عملیات
بانکی در کشـ ــور یکی از اهداف اصلی
بانک مرکـ ــزی اسـ ــت و بانکها نباید
بـ ــا انگیـ ــزه جـ ــذب سـ ــپرده ،قوانین و
استانداردها را نادیده بگیرند.
ëëافکارعمومی،شریکبانکها
رئیـ ــس کل بانـ ــک مرکـ ــزی در بخـ ــش
دیگری از نشست امروز بر اهمیت توجه
به افکار عمومی توسـ ــط بانکها تأکید
کرد و گفـ ــت :امروز افـ ــکار عمومی یک
شریک اسـ ــتراتژیک برای نظام بانکی
اسـ ــت .رئیس شـ ــورای پـ ــول و اعتبار با
بیـ ــان اینکه عدهای درصدد هسـ ــتند تا
با افزایش بیاعتمادی به نظام بانکی
به اعتبـ ــار بانکها ضربـ ــه زده و منافع

خود را تأمین کنند ،افزود :خوشبختانه
احساس میشود با اقداماتی که اخیراً و
بویژهدرخصوصساماندهیمؤسسات
غیرمجـ ــاز انجام شـ ــده اسـ ــت ،اعتماد
افکار عمومی به شـ ــبکه بانکی افزایش
یافته و آرامش بر بازار پولی کشور حاکم
شـ ــده اسـ ــت .سـ ــیف ادامه داد :رویکرد
آگاهی بخشـ ــی و آمـ ــوزش اثرگـ ــذار در
اطالعرسـ ــانی بانکها بایـ ــد در اولویت
قرار گیرد و تبلیغات صرف و یکسـ ــویه
دیگر کارآمد نیسـ ــت .وی افزود :تبیین
اهداف و رسـ ــالتهای بانکـ ــداری برای
آحاد جامعه بهمنظور اصالح انتظارات
افـ ــراد از نظـ ــام بانکی و توانمندسـ ــازی
آنها بـ ــرای پاالیش اطالعات صحیح از
اخبار غیرواقعی و نادرست باید از سوی
بانکها مـ ــورد توجه قرار گیرد .سـ ــیف
تصریح کرد :ارتقای سطح اطالعرسانی
و شـ ــفافیت اطالعاتی بـ ــرای گروههای
مختلف جامعـ ــه به افزایـ ــش نظارت
عمومـ ــی و در نهایت اصـ ــاح رویهها و
اقدامات غلط منجر خواهد شد.

رئیس مرکـــز آمار ایـــران میگوید طبق آخریـــن تصمیم گیریها
متولی ارائه خط فقر وزارت کار اســـت که تاکنون این آمار را منتشر
نکرده .وی همچنیـــن محدودیتهای بودجـــهای را عاملی برای
ناتوانی مرکز آمار ایران برای ارائه آمارهای ضروری میداند .امید
علی پارســـا در گفتوگو با ایسنا در پاســـخ به این سؤال که برنامه
مرکز آمـــار ایران برای محاســـبه جزئیات مربوط بـــه نرخ بیکاری
چیست؟ گفت :مرکز آمار ایران باید با تفصیل و جزئیات بیشتری
آمارهایـــش را ارائـــه کنـــد که مـــردم آن را احســـاس کننـــد .اکنون
وضعیت به گونهای اســـت که برای داشـــتن تصویر شفاف از بازار
کار ایران فقط ارائه نرخ بیکاری کافی نیست .وی چنین ادامه داد:
اکنون تأکید میکنیم که ســـه میلیـــون و  ۲۰۰هزار نفر بیکار مطلق
در کشـــور داریم و حدود دو میلیون هم افرادی داریم که اشتغال
ناقص دارند و بهدنبال شغل تمام وقتند.

افزایش  8درصدی درآمد ارزی ایران ازصدور کاال
به پاکستان

رایزن بازرگانی جمهوری اســـامی ایران در پاکســـتان (مستقر در کراچی) گفت:
میـــزان درآمد ارزی کشـــورمان از صدور کاال و محصوالت به پاکســـتان از ابتدای
سالجاری تا دی ماه افزایش  8درصدی را نشان میدهد«.مراد نعمتی زرگران»
توگو با ایرنا افزود :میزان صادرات کاال و محصول از ایران به پاکســـتان در
در گف 
مدت یاد شده به  ٧٢٦میلیون دالر افزایش یافته است .وی اضافه کرد :طی این
مدت نیز پاکســـتان  360میلیون دالر کاال به ایران صادر کرد که این میزان نیز در
مقایســـه با مدت مشابه ســـال پیش 38 ،درصد افزایش نشان میدهد.به گفته
نعمتی زرگران ،مجموع مبادالت دو کشور در این مدت یک میلیارد و 86میلیون
دالر اعالم شده است.

