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امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و در آستانه آغاز سفرهای نوروزی صورت می گیرد

بهره بر داری از معبر های جدید در گلوگاههای هراز و فیروزکوه

گزیده

رئیس هیأت عامل ایمیدرو مطرح کرد

راهاندازی  30طرح با  3.3میلیارد دالر سرمایه
در بخش معدن

ëëمجموعاً از دهه فجر تا پایان امســـال ،نزدیک به  150کیلومتر
راه در نقاط مختلف کشـــور مـــورد بهرهبرداری قـــرار دادیم و در
این روزهـــای پایانی همکاران من بـــا مدیریت جناب آخوندی
بر خالف همه مشکالت ســـعی دارند که مسیرهای ترانزیتی را با
رفع گلوگاهها برای مردم بهسازی کنند
زیباترین پل کابلی کشـــور به طول 350
متـــر و تک پایـــه به همـــراه دو پل دیگر
در کنار آن ،ســـاخته خواهد شد .تقاطع
غیرهمسطحی نیز در میدان هزارسنگر
در محور آمل داریـــم که عملیات آن را
بزودی شروع خواهیم کرد».
امـــا بر اســـاس توضیحـــات عبداهلل
بهـــادری ،مدیـــرکل راه و شهرســـازی
مازندران یکـــی از این قطعههای آماده
بهرهبـــرداری در محـــدوده «کلـــرد» به
«چالو» حدفاصـــل کیلومتـــر  24جاده
هراز در مسیر تهران به آمل به طول دو
و نیم کیلومتر است که یک دستگاه پل
 25متری هم در این مسیر ساخته شده
اســـت .قطعه دوم در محدوده «ســـیاه
بیشـــه» تا «لهـــاش » واقـــع در کیلومتر
 35جاده هراز به طول حدود سه و نیم
کیلومتر است که در این قطعه هم یک
رشـــته تونل به طول یکهزار و  100متر و
یک دستگاه پل به طول  30متر ساخته
و آماده بهرهبرداری شده است.
قطعه ســـوم به طول یکهـــزار و 100
متر در منطقـــه «بایجـــان » در کیلومتر
حـــدود 70جـــاده هـــراز اســـت کـــه در
ایـــن قطعه هـــم یک رشـــته تونل 750

متری ســـاخته شـــده اســـت.چهارمین
قطعه آماده بهرهبـــرداری نیز به طول
یک کیلومتـــر در محدوده «الســـم» در
کیلومتر حدود  90جاده هراز در مســـیر
تهران به آمل اســـت کـــه در این قطعه
هم دیوارســـازی به طول یـــک کیلومتر
انجام شده است.
ëëافتتاح  4کیلومتر مهم در محور
فیروزکوه-قائمشهر
«امروز در محور فیروزکوه به ســـمت
قائمشـــهر نیـــز از بخشهـــای جدیدی
بهرهبـــرداری میکنیم .این بخشها در
سرخ کال ،شـــیرگاه و زیرآب قرار داشتند
و محلههای مسکونی بودند و به همین
دلیل پیشـــبرد کار در آنها بسیار سخت
بـــود .امروز از این بخشهای مســـکونی
که گلوگاه بودند و به صورت چهارخطه
ســـاخته نشـــده بودنـــد ،بهرهبـــرداری
میکنیم».
خیراهلل خادمی ،معـــاون وزیر راه و
شهرسازی با اعالم این خبر به «ایران»
میگویـــد« :تقریبـــاً  50کیلومتر از محور
فیروزکوه به قائمشـــهر شامل تونلهای
بـــزرگ بود کـــه در دو ســـال  94و  95به
بهرهبرداری رســـید اما مشـــکل این بود

کـــه حـــدود  5کیلومتـــر آن در مناطـــق
مسکونی قرار داشت .در این محدودهها
امالک زیـــادی باید خریداری میشـــد.
بـــر خالف اینکـــه کل محـــور چهارخطه
ســـاخته شـــده بود ،در روزهایی که سفر
زیـــادی بـــه مازنـــدران داشـــتیم ،جاده
ظرفیت آن حجم از ترافیک را به خاطر
این گلوگاهها نداشت .امسال  140واحد
مسکونی و تجاری را خریداری کردهایم
و  20میلیـــارد تومـــان بابـــت خرید آنها
هزینـــه صـــورت گرفتـــه اســـت .عمده
ایـــن واحدها خریداری شـــده ،تعریض
صـــورت گرفتـــه و امـــروز  4کیلومتـــر از
آن مـــورد بهرهبرداری قـــرار میگیرد».
خادمی اهمیت این مســـیر را نیز چنین
توضیـــح میدهد«:باوجود طـــول کم،
بـــا توجـــه بـــه تعـــداد امـــاک ،احجام
ســـنگین و همچنین  35میلیارد تومان
هزینـــه کلی ،بســـیار قابل توجه اســـت.
این پروژه ســـختیهای عملیاتی زیادی
داشـــته اســـت ،چرا کـــه ســـر و کار ما با
مردم و منطقههای مسکونی بود و باید
مالحظـــات زیادی درنظـــر میگرفتیم.
کار ســـخت و پیچیدهای انجام شـــد که
بخشـــی از آن را بـــا همیاری مســـئوالن

اســـتانی و بخشـــی را هم بـــا کمک قوه
قضائیه به انجام رساندیم».
او با تأکید بر کریدور شمال به جنوب
ادامه میدهد«:در نهایت مســـیر بسیار
مهم برای محور فیروز کوه به قائمشهر
در بزرگـــراه منتهی به شـــمال کشـــور به
بهرهبـــرداری میرســـد .به ایـــن ترتیب
عمالً کریدور شـــمال به جنوب جادهای
مـــا از بندرعباس به تهران و از تهران به
استان مازندران میرود و بعد به استان
گلستان میرسد .این کریدور چهارخطه
تکمیل میشـــود که نقش مؤثر بســـیار
زیـــادی در روانی ترافیـــک دارد و مردم
با ایمنی بسیار بیشـــتر در زمان کمتری
میتوانند سفر داشته باشند».
خادمـــی صحبتهایـــش را چنیـــن
به پایـــان میرســـاند«:مجموعاً از دهه
فجـــر تا پایان امســـال ،نزدیـــک به 150
کیلومتـــر راه در نقـــاط مختلـــف کشـــور
مـــورد بهرهبـــرداری قـــرار دادیـــم و در
این روزهـــای پایانـــی همـــکاران من با
مدیریت جناب آخوندی بر خالف همه
مشـــکالت ســـعی دارند که مســـیرهای
ترانزیتـــی را با رفع گلوگاهها برای مردم
بهسازی کنند».

چشمانداز بازار نفت در سال2018

وزیر نفت :بعید میدانم اوپک تصمیم کاهش تولید را تغییر دهد
گـــروه اقتصـــادی /برآوردهـــای
ســـازمانها و نهادهـــای بینالمللی
در خصـــوص عرضـــه و تقاضـــای
نفت خام در ســـال  2018با یکدیگر
متفـــاوت اســـت ،امـــا در همـــه این
گزارشها یک نکته وجود داد؛ لزوم
ادامه همکاری اعضـــای اوپک برای
حفظ تعـــادل بازار نفت .در غیر این
صورت بزودی روند کاهشـــی قیمت
نفـــت خـــام رخ خواهـــد داد و از 65
دالر برای هر بشکه پایینتر می رود.
در ایـــن بـــاره آژانـــس بینالمللی
انرژی پیشبینـــی خود از تقاضا برای
نفـــت را از  ۹۷.۸میلیـــون بشـــکه در
ســـال  ۲۰۱۷بـــه  ۹۹.۳میلیون بشـــکه
در ســـالجاری افزایش داده اســـت.
آژانـــس بینالمللـــی انـــرژی انتظـــار
دارد تقاضای جهانـــی برای نفت در
سالجاری میالدی با روند سریعتری
افزایـــش یابـــد ،امـــا میـــزان عرضـــه
همچنـــان بـــا روندی ســـریعتر رشـــد
خواهد داشت و این منجر به افزایش
ذخایـــر نفتی در ســـه ماهه نخســـت
امســـال خواهد شـــد .بر اســـاس این
گزارش میـــزان ذخایر نفتـــی تجاری
کشـــورهای صنعتـــی عضو ســـازمان
همکاریهای اقتصادی و توســـعهای
در ماه ژانویه برای نخستین بار طی 7
ماه گذشته افزایش یافته و به 2.871
میلیارد بشـــکه رسیده که  53میلیون
بشکه بیش از متوسط  5سال گذشته
است.
اما بـــه گفته آژانـــس بینالمللی
انـــرژی ،ونزوئـــا که بهدلیـــل بحران
اقتصـــادی بـــا کاهـــش  50درصدی
تولیـــد نفـــت طی دو ســـال گذشـــته
مواجه شـــده است ،همچنان ممکن
اســـت به کاهش میزان ذخایر کمک
کنـــد .حتی در این گزارش آمده« :در
صورتی که دیگـــر تولیدکنندگان این
کاهش را جبران نکنند ،ممکن است
ایـــن کشـــور بـــازار نفت را به ســـمت
کمبود عرضه سوق دهد».
آژانـــس با فـــرض اینکه تـــا پایان
ســـال تغییـــری در میـــزان تولیـــد
اوپـــک رخ ندهـــد پیشبینـــی کـــرده
کـــه میـــزان ذخایـــر نفتـــی اعضـــای
ســـازمان همکاریهـــای اقتصـــادی
و توســـعهای در ســـه ماهه نخســـت
امســـال افزایـــش یابـــد امـــا بعـــد از

آن رو بـــه کاهش بگـــذارد .این نهاد
همچنیـــن انتظار دارد میـــزان تولید
کشـــورهای غیراوپکی در سالجاری
بـــا  1.8میلیـــون بشـــکه افزایـــش به
 59.9ملیون بشـــکه در روز برسد ،که
رشد تولید امریکا  1.3میلیون بشکه
خواهد بود.
ëëتغییر رویکرد اوپک
بهنظر میرســـد اطمینـــان اوپک
نســـبت بـــه اینکـــه رشـــد تقاضـــای
جهانـــی در ســـال  ۲۰۱۸هرگونـــه
افزایـــش از ســـوی تولیدکننـــدگان
غیراوپـــک را جـــذب خواهـــد کـــرد،
سرانجام تضعیف شـــده است ،زیرا
بخـــش تحقیقاتـــی این گـــروه برای
نخســـتینبار دورنمـــای بدبینانهای
برای سال میالدی جاری ارائه کرد.
اوپـــک در گـــزارش بـــازار نفـــت
ماهانـــه خود پیشبینـــی کرد عرضه
تولیدکننـــدگان غیراوپـــک در ســـال
 ۲۰۱۸به میزان  ۱.۶۶میلیون بشـــکه
در روز افزایش پیدا میکند ،در حالی
که میزان تقاضا  ۱.۶۰میلیون بشـــکه
در روز رشد خواهد داشت.
از زمـــان آغـــاز پیشبینـــی آمـــار
 ۲۰۱۸در ژوئیه  ،۲۰۱۷این نخســـتین
گـــزارش اوپـــک اســـت کـــه بـــرآورد
میکند رشد عرضه غیراوپک از رشد
پیشبینـــی شـــده تقاضـــای جهانی
فراتـــر مـــیرود و نشـــان میدهـــد
این ســـازمان صادرکننـــده نفت اگر
بخواهـــد روند تعـــادل مجـــدد بازار
ادامه پیدا کند ،باید انضباط تولیدی
خود را حفظ کنـــد .با اینهمه تداوم
کاهش تولید ونزوئال تا حدودی مایه
اطمینـــان خاطر ســـایر اعضا شـــده
است.
براســـاس گزارش جدیـــد اوپک،
انتظـــار میرود عرضـــه غیراوپک در
ســـال  ۲۰۱۸با روند ســـریعتری رشد
کند و بـــه  ۵۹.۵۳میلیون بشـــکه در
روز بالغ شـــود کـــه  ۲۸۰هزار بشـــکه
در روز باالتر از رقم پیشبینی شـــده
در گزارش ماه گذشـــته این سازمان
اســـت کـــه تـــا حـــد زیـــادی بهدلیل
پیشبینـــی تولیـــد باالتـــر نفـــت در
امریکا بوده است.
ایـــن گـــزارش خاطرنشـــان کرده
قیمت نفـــت طی چند ماه گذشـــته
در مقایســـه بـــا بیـــش از دو ســـال

ایسنا

«ســـال  1396تعـــداد  30طـــرح بـــزرگ
معدن و صنایع معدنی با سرمایهگذاری
 3.3میلیارد دالر و اشتغالزایی مستقیم
و غیـــر مســـتقیم بیـــش از  75هـــزار نفر
افتتـــاح و راهانـــدازی شـــد ».مهـــدی
کرباســـیان ،رئیـــس ســـازمان توســـعه و
نوســـازی معادن وصنایع معدنی ایران
تحـــوالت معدن ایران را در ســـالی که رو
به پایان است ،چنین خالصه میکند .او
میگوید« :طرحهای مزبور در چارچوب
برنامههای ســـازمان توســـعه و نوسازی
معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
و شرکتهای تابعه و وابسته محقق شده
اســـت .امیدواریم تراز زنجیـــره فوالد در
پایان ســـال  1397پس از ســـالها تالش
برقرار شود و در چارچوب سند چشمانداز
(دســـتیابی بـــه ظرفیـــت  55میلیـــون
تنی فوالد) پیـــش رویم ».کرباســـیان در
توگو با ایرنا ،تحوالت بخش فوالدی
گف 
کشور را چنین تعریف میکند«:جمهوری
اسالمی ســـالها از واردکنندگان چندین
میلیونی فوالد بود ،اما با برنامهریزیهای
به عمل آمـــده در دولت تدبیر و امید در
ســـال های گذشـــته به یـــک صادرکننده
فوالدی تبدیل شدهایم».
معـــاون وزیـــر صنعـــت ،معـــدن و
تجارت ادامـــه میدهد«:امســـال رکورد
صادرات فوالد شکسته میشود و از رقم
هشت میلیون تن نیز فراتر خواهیم رفت
و این از دســـتاوردهای دولـــت دوازدهم
محسوب میشـــود .ایران براساس آمار
انجمـــن جهانـــی فـــوالد در ســـال 2017
بهعنـــوان ســـیزدهمین فوالد ســـاز دنیا
رســـید و انتظار میرود درســـال  1404به
جایگاه هفتمین فوالد ساز دست یابد».
ëëرکورد تولید مس درسال  96شکست
رئیس هیأت عامل ایمیـــدرو درباره
وضعیـــت مـــس در کشـــور میگویـــد:
«رکورد تولید مـــس محتوای معدنی در
سال  1396شکســـته شد ،گفت :افزایش
چشـــمگیر در این بخش صورت گرفت
و به میزان  300هزار تن دســـت یافتیم.
براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی
در مدت  10ماه امســـال میزان صادرات
مس و محصوالت پایین دستی به بیش
از  379.5هـــزار تن و ارزش  409میلیون
دالری رســـید .همچنین بیش از  50هزار
تـــن مس و محصوالت پایین دســـتی به
ارزش  235.9میلیـــون دالر در مدت یاد
شده واردات صورت گرفت ».بهمن ماه

امســـال نیز اعالم شـــده بود که  13پروژه
معدنـــی ،صنعتـــی و عمرانی در بخش
مس به ارزش ســـه هـــزار و  500میلیارد
تومان به بهر ه برداری رسید.
کرباسیان پیرامون ضرورتهای این
بخش در ســـال  1397هم گفت«:انتظار
میرود سهم مناسبی از تسهیالت بانکی
به بخش معـــدن و طرحهـــای فرآوری
معدنـــی اختصـــاص پیـــدا کنـــد و ایـــن
موضوع یـــک دغدغه تولید به حســـاب
میآیـــد ».او همچنیـــن پیشـــنهاد داد تا
بدهیهـــای دولت به ســـازمان ایمیدرو
از محل واگذاری ســـهام پرداخت شود و
خواستار افزایش حمایتهای منطقی از
سازمانهای توسعهای از سوی مجلس
شورای اسالمی و دولت شد.
او همچنیـــن دربـــاره مدیریـــت
واردات بـــا نگاهی انتقـــادی گفت«:یکی
از موضوعهـــای مهـــم امروز در شـــرایط
اقتصاد مقاومتی مدیریت واردات برای
محصوالتی اســـت کـــه در داخل کشـــور
تولیـــد میشـــود .اکنـــون با وجـــود تولید
برخی محصوالت که به اندازه کفایت در
داخل به تولید میرسد و برای آن ایجاد
ظرفیت شده ،هیچ توجیهی ندارد».
ëëمسأله فاینانس و دشواریهای
تأمین مالی
کرباسیاندربارهسختیهایمدیریت
ایمیدرو نیز گفت«:امـــوال و داراییهای
ســـازمان ایمیدرو در دولتهـــای نهم و
دهـــم ( )1384 -92بـــه فروش رســـیده
و اکنـــون تأمین مالی این ســـازمان برای
اجـــرای طرحهای توســـعهای ســـخت و
دشوار شده است .پارهای از اوقات برخی
تصمیمهـــای اتخـــاذی توســـط مراجع
مزبور ســـبب میشـــود تا تأمین مالی از
آنچه امروز هست ،دشوارتر شود».
بـــر همیـــن اســـاس ،معـــاون وزیـــر
صنعت ،معدن و تجارت درباره استفاده
از فاینانـــس میگوید«:امـــروز یکـــی از
روشهـــای تأمیـــن مالی بهـــر ه گیری از
اوراق مشـــارکت بینالمللـــی و روش
فاینانس اســـت کـــه باید از ســـوی نظام
بانکی به مورد اجرا گذاشـــته شود .بانک
مرکزی جمهوری اســـامی و بانکهای
عامـــل هـــم میتواننـــد مجـــوز الزم در
تسهیل اعتبار سنجی طرحهای صندوق
بیمـــه ســـرمایهگذاری فعالیتهـــای
معدنـــی و نیز تضمیـــن پروانه معدن و
تجهیزات را صادر کنند».

نیم نگاه

ëëاکثر مســـیر محـــور هزار  ،تونـــل ،پل یـــا دیوارهای بســـیار بلند
و حائـــل بود .مـــا  8کیلومتـــر از این جـــاده را با حضـــور وزیر راه
وشهرســـازی مـــورد بهرهبـــرداری قـــرار میدهیم که بـــا توجه به
گلوگاهها ،مســـیرهای مهمی هســـتند .این  8کیلومتر به صورت
پراکنده اســـت اما تأثیر بســـیار زیـــادی در روانســـازی ترافیک
دارند

ایرنا

گـــروه اقتصـــادی /امـــروز بـــا حضـــور
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرســـازی
مســـیرهای جدید جـــاده هـــراز افتتاح
میشـــود .به این ترتیب ،بیش از هشت
کیلومتر از مســـیرهای جدید جاده هراز
که کار تعریض و چهار خطه شـــدن آن
به پایـــان رســـیده اســـت در تعطیالت
نوروزی امســـال زیر بار ترافیک میرود.
سال گذشـــته نیز در همین روزها ،تونل
آبشـــار جاده هـــراز زیـــر بارترافیک قرار
گرفته بود که بـــا بهرهبرداری از آن یکی
از نقاط پرحادثه محور هراز حذف شد.
هراز یکـ ــی از کوتاهترین و زیباترین
جادههای کشـ ــور اسـ ــت که به صورت
میانگین روزانه  21هزار دستگاه وسیله
نقلیه از آن عبـ ــور میکند .چهار خطه
کردن این محور از سـ ــال  89آغاز شـ ــد
و قرار بود در مدت پنج سـ ــال به پایان
برسـ ــد .وزارت راه و شهرسـ ــازی در
دولـ ــت یازدهم تکمیل این جاده را در
اولویت قرار داد .در سـ ــال گذشته بجز
تونل آبشـ ــار 10 ،کیلومتر از این مسـ ــیر
حدفاصل پل سـ ــیاه بیشـ ــه تـ ــا ورودی
روسـ ــتای «نانـ ــدل» اواخر شـ ــهریور به
بهرهبـ ــرداری رسـ ــیده بـ ــود.در دولت
دوازدهم نیز این توسـ ــعه جادهای به
صورت مستمر به پیش رفت .خیراهلل
خادمی ،معاون وزیر راه و شهرسـ ــازی
دربـ ــاره افتتـ ــاح امروز میگویـ ــد« :اکثر
این محور ،تونل ،پل یا دیوارهای بسیار
بلند و حائل بود .مـ ــا  8کیلومتر از این
جاده را با حضور وزیر راه وشهرسـ ــازی
مورد بهرهبرداری قرار میدهیم که با
توجه به گلوگاهها ،مسـ ــیرهای مهمی
هسـ ــتند .ایـ ــن  8کیلومتـ ــر بـ ــه صورت
پراکنده است اما تأثیر بسیار زیادی در
روانسازی ترافیک دارند».
ëëدشواریهای ساخت مسیرهای
جدید هراز
خیـ ــراهلل خادمـ ــی ،مدیـ ــر عامـ ــل

گذشـــته ،باالتـــر بـــوده اســـت و بـــا
پیشبینـــی افزایـــش تولیـــد نفـــت
شـــیل امریکا بهدلیل فضای قیمت
بهتـــر ،رشـــد باالتر برای ســـال ۲۰۱۸
پیشبینـــی میشـــود که البته رشـــد
باالتر به تولیدکنندگان شـــیل امریکا
محدود نیســـت و کشـــورهایی مانند
کانـــادا ،انگلیس ،برزیـــل و چین نیز
تولیدشان را افزایش خواهند داد.
اما بنـــا بر گزارش اوپک ،تقاضای
جهانی به  ۹۸.۶۳میلیون بشـــکه در
روز در ســـال  ۲۰۱۸میرســـد کـــه ۳۰
هزار بشکه در روز باالتر از پیشبینی
اوپـــک در گزارش فوریه اســـت ،زیرا
این گـــروه همچنان رشـــد اقتصادی
مطلوبـــی را پیشبینـــی میکنـــد که
مصرف بیشـــتر را بهدنبـــال دارد .با
اینهمه اوپک هشـــدار داده افزایش
نرخهای بهره و تصمیم اخیر امریکا
برای وضع تعرفه بر واردات فوالد و
آلومینیوم ممکن اســـت به این روند
لطمه بزند.
طبق گـــزارش اوپک ،تقاضا برای
نفت اوپک به  ۳۲.۶۱میلیون بشـــکه
در روز در ســـال  ۲۰۱۸میرســـد کـــه
 ۲۰۰هـــزار بشـــکه در روز نســـبت به
پیشبینی ماه گذشـــته این ســـازمان
کاهـــش نشـــان میدهد .بـــا در نظر
گرفتـــن مجمـــوع تولیـــد اوپـــک در
 ۳۲.۱۹میلیـــون بشـــکه در روز در
فوریه که از سوی منابع ثانویه برآورد
شده اســـت ،بازار در نیمه دوم سال
با محدودیت عرضـــه قابل توجهی
روبـــهرو خواهد شـــد ،در حالی که در
نیمه اول شاهد رشد ذخایر است.
ëëنشست مهم خرداد ماه اوپک
اوپک در آخرین نشســـت رسمی

اکونومیست :
تهران از ارزانترین شهرهای جهان است

«شهرهای آسیایی و اروپایی برای کسب عنوان گرانترین
شـ ــهر جهان بـ ــا هم رقابـ ــت میکنند ».اکونومیسـ ــت در
گزارشی با این عنوان ۱۳۳ ،شهر جهان را از نظر هزینهها
در  ۱۵۰بخش مختلف با یکدیگر مقایسـ ــه کرده است .در این گزارش شهر نیویورک
امریکا بهعنوان شـ ــهر معیار در نظر گرفته شده و شاخص هزینههای آن برابر  ۱۰۰در
نظر گرفته شده است .بر اساس این گزارش ،شهر سنگاپور با شاخص  ،۱۱۶گرانترین
شـ ــهر جهان اسـ ــت و هزینههای زندگی در آن  ۱۶درصد بیش از نیویورک اسـ ــت .به
گفته اکونومیست ،علت حضور نداشتن لندن و نیویورک در بین  ۱۰شهر گرانقیمت
جهـ ــان ،تضعیف واحد پول ملی امریکا و انگلیس بوده اسـ ــت .جالب آنکه تهران،
یکی از ارزانترین شهرهای جهان برای زندگی محسوب میشود .این گزارش نشان
میدهـ ــد که گرانترین شـ ــهرهای جهان در اروپا و آسـ ــیا قرار دارنـ ــد و تهران یکی از
ارزانترین شهرهای خاورمیانه و جهان است .پاریس و زوریخ ،گرانترین شهرهای
اروپایی و دومین شهرهای گرانقیمت جهان با شاخص  ۱۱۲هستند و پس از این دو
شـ ــهر ،هنگ کنگ با شـ ــاخص  ۱۱۱و اسلو با شـ ــاخص  ۱۰۷قرار دارند .شهرهای ژنو و
سئول بهطور مشترک با شاخص ۱۰۶و کپنهاگ با شاخص ،۱۰۵ششمین و هشتمین
شهرهای گرانقیمت جهان هستند و پس از آن ،سیدنی با شاخص  ۱۰۲در رده دهم
قرار دارد .تهران و قاهره هر دو مشترکاً در رده  ۱۲۱قرار دارند و تنها شهرهای الجزیره
و دمشـ ــق ،هزینههای زندگی پایین تری از تهران دارند .دمشق ارزانترین شهر دنیا
نیز به شمار میرود .طبق آمارهای اکونومیست ،هزینه زندگی در تهران تقریباًنصف
هزینه زندگی در شهر نیویورک است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با «ایران» :امروز عالوه بر  8کیلومتر جاده هزار  4 ،کیلومتر نیز در گلوگاههای محور فیروزکوه-قائمشهر افتتاح میشود
شـ ــرکت سـ ــاخت و توسـ ــعه زیربناهـ ــای
توگـ ــو بـ ــا «ایـ ــران» درباره
کشـ ــور در گف 
جزئیـ ــات پیشـ ــبرد مسـ ــیرهای افتتاحی
میگوید«:اجرای عملیات راهسـ ــازی در
محورهای منتهی به شمال کشور هم در
محورهـ ــای جادهای و هـ ــم ریلی ،با روند
بسیار خوبی در حال اجراست .در دولت
یازدهم و دوازدهم با افزایش اعتبارات و
توجه زیادی به رفع گلوگاههای محورها،
با روند رو به رشدی هر سال بهرهبرداری
از ایـ ــن قطعـ ــات را داشـ ــتیم .عملیـ ــات
راهسازی در شمال به جنوب البرز عمالً
یکـ ــی از پیچیده ترین ،سـ ــختترین و پر
هزینهترین کارهای راهسـ ــازی است و از
نظر مهندسی نیز بسیار سخت است .چرا
که بهخاطر نوع زمین شناسی ،غیرقابل
پیشبینی ،ریزشـ ــی و لغزشـ ــی اسـ ــت و
همیشـ ــه کار در آنها سـ ــختیهای زیادی
داشـ ــته اسـ ــت .بنابراین عملیات انجام
شده هم در جاده و هم ریل بسیار خاص
اسـ ــت ».البتـ ــه وزارت راه و شهرسـ ــازی،
افتتـ ــاح  14کیلومتر از مسـ ــیرهای جدید
هراز را تا پایان امسـ ــال هدفگذاری کرده
بود .معاون وزیر راه و شهرسـ ــازی درباره
ایـ ــن تأخیـ ــر میگوید«:شـ ــش کیلومتـ ــر
باقیمانـ ــده هـ ــم عملیات زیرسـ ــازی آن
انجـ ــام شـ ــد ولی فرصـ ــت به آسـ ــفالت
سازیاش نرسید؛ چرا که تأخیر در انتقال
قیر صـ ــورت گرفـ ــت .امیدواریم در سـ ــه
ماهه اول سـ ــال  ،97آن شش کیلومتر را
هم به بهرهبرداری برسانیم و به اهداف
اجـ ــرای عملیاتمـ ــان برسـ ــیم ».در کل
این هشـ ــت کیلومتر 60 ،میلیـ ــارد تومان
اعتبار صرف شـ ــده اسـ ــت که با توجه به
هـ ــر کیلومتر  7.5میلیـ ــارد تومان اعتبار،
میتوان به بزرگی پروژه پی برد».
خادمی دربـــاره پروژههای آینده در
این مسیر نیز میگوید«:چند پروژه هم
برای شـــروع عملیات داریم که سه پل
بزرگ در محور هراز اســـت .بلندترین و

editorial@iran-newspaper.com

5

ســـال  2017خود در وین با همراهی
کشورهای غیرعضو در این سازمان،
توافق کاهش تولیـــد نفت را تا پایان
سال  2018تمدید کرد .براساس این
توافق ،مقرر شده اوپک یک میلیون
و  200هـــزار بشـــکه در روز از ســـطح
تولید خود بکاهد 14 .کشـــور الجزایر،
آنگوال ،اکوادور ،گینه استوایی ،گابن،
ایران ،عراق ،کویـــت ،لیبی ،نیجریه،
قطـــر ،عربســـتان ،امـــارات متحـــده
عربی و ونزوئال عضو اوپک هســـتند.
تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل
روسیه ،قزاقســـتان ،گینه ،جمهوری
آذربایجان ،ســـودان ،مالزی ،عمان،
بولیوی ،مکزیک ،بحریـــن و برونئی
نیـــز در مجموع با کاهـــش  600هزار
بشـــکه در روز از تولیـــد نفـــت خـــود
موافقت کردند.
اکنـــون اجـــاس خردادماه اوپک
بهعنـــوان نخســـتین نشســـت ســـال
 2018ایـــن ســـازمان اهمیـــت ویـــژه
دارد .چـــرا کـــه در ایـــن نشســـت در
خصـــوص تمدید توافق برای ســـال
آتی میالدی بحث خواهد شد.
در خصوص نتیجه این نشســـت
وزیـــر نفـــت میگویـــد :روسهـــا
میتوانند از این توافق خارج شـــوند،
زیـــرا تعهدی بـــرای توافق تـــا پایان
ســـال بـــا اوپـــک ندارنـــد؛ اوپک هم
میتواند تصمیم خود را تغییر دهد،
اما بعید میدانم.
بیـــژن زنگنـــه معتقـــد اســـت که
اعضای اوپـــک حامـــی تصمیماتی
هســـتند که به ثبات بازار و در نهایت
حفظ منافع کشورهای تولیدکننده و
مصرفکننده نفت کمک کند .ایران
نیز از این سیاست حمایت میکند.

 14متهم بورسی ممنوع الخروج شدند

مدیر امـــور حقوقـــی و انتظامـــی ســـازمان بورس و
اخبار
اوراق بهادار ،از صدور دستور قضایی درباره ممنوع
الخروج شدن  14متهم بورســـی خبر داد .بهگزارش
پایگاه خبری بازار سرمایه« ،محمدعلی شیریزاده»
گفـــت :ایـــن متهمـــان بورســـی بتازگـــی در یکـــی از
پروندهها که در آن ظن دســـتکاری و اســـتفاده از اطالعات نهانی میرفت ،از
طریق مرجع قضایی ممنوع الخروج شـــدند .وی افزود :بر اساس بررسیهای
اولیه بازپرس ،متهمان اصلی فعال در نماد بورســـی مـــورد نظر  38نفرند و
بازجویی از آنان به صورت منظم و پیوســـته در حال انجام اســـت و تحقیقات
قضایی ادامه دارد و به مراحل پایانی خود نزدیک میشود .مدیر امور حقوقی
و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد :این ظن وجود داشت که
متهمـــان با توجه بـــه تخلفهای متعددی که مرتکـــب و موجب ضرر و زیان
افراد زیادی شده بودند ،ممکن است از کشور متواری شوند.

بهرهبرداری از  6طرح عمرانی در قشم

 6طرح عمرانی شامل  5اسکله و یک موج شکن با حضور وزیر راه
و شهرســـازی در جزیره قشم به بهرهبرداری رسید .بهگزارش ایرنا،
مدیـــر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان روز جمعه در حاشـــیه آیین
بهرهبرداری از  6طرح عمرانی در قشـــم گفت :از  6طرح یاد شده،
 4اسکله در روستاهای ساحلی کندالو ،شیب دراز ،گورزین و سهیلی
در جزیـــره قشـــم و یک اســـکله در جزیـــره هنگام اســـت .اهلل مراد
عفیفیپور افزود :اسکلههای فلزی شناور (پانتون)  20متر طول5 ،
متر عرض و  150ســـانتیمتر ارتفاع دارند که  30سانتیمتر از ارتفاع
هر اسکله آبخور است.

