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فهرست  ۵۰نفره بدهكاران كالن بانكي تقديم دادستاني شد
رييس كل بانك مركزي از ارايه فهرست دوم و  ٥٠نفره بدهكاران كالن بانكي به دادستاني تهران خبر داد و گفت :اين فهرست شامل بزرگترين پروندههاي بدهي بانكي است .ولياهلل سيف در پاسخ به اين سوال
كه آيا فهرست دوم و  ٥٠نفره بدهكاران كالن بانكي به قوه قضاييه و دادستاني تهران ارسال شد يا خير ،اظهارداشت :اين فهرست بايد تا االن ارسال شده باشد چراكه معاونت نظارت بانك مركزي اعالم كرد كه در
حال تهيه اين فهرست براي ارسال به دادستاني تهران است كه بنده هم تاكيد كردم حتما تا پايان سال ارسال شود.

سرخط خبرها
استخراج  ۱۵هزار بشكه نفت خام از ميدان نفتي
مشترك با عراق .مهر
بازار نفت در انتظار س�رنخهايي از آثار كاهش
توليد اوپك /هر بشكه نفت  51/73دالر .فارس
صرافيها دالر نميفروشند .مهر
تحق�ق  ۶۰درص�دي تهي�ه صورته�اي مالي
دولت .ايسنا
گم�رك اي�ران اعالم ك�رد؛ ت�داوم ممنوعيت
واردات خودروهاي لوكس در سال  .۹۶مهر
عرضه س�يب درختي به اندازهاي زياد است كه
احتمال شكس�ته ش�دن قيمت اين ميوه وجود
دارد .مهر
با حض�ور وزير راه انجام ش�د؛ بهرهب�رداري از
كنارگذر غربي كرمانشاه .مهر
عربس�تان افزايش توليد نفت را از سر گرفت/
توليد به ۱۰ميليون بشكه رسيد .رويترز

ادامه از صفحه اول

نوروز ،يكي از شايستهترين
انتخابهاي فرهنگي جهان

در اين جشنهاس��ت كه ايران ث��روت خود را به رخ
زمس��تان ميكش��د و با نش��ان دادن ظرفيتهاي
طبيعي كه دارد با گندم و جو وعلوفه و ميوههايي كه
دارد ،با جمع شدن به دور اين ثروت و جشني كه برپا
ميكند ،ميگويد كه من به قدر كافي ثروت دارم كه
نگران ورود زمستان و چگونگي خروج از آن نيستم.
بعد از سپري ش��دن زمستان هم جشنهاي مربوط
به خروج از زمس��تان و ورود به بهار شكل ميگيرد
كه در حقيقت نخستين و مشهورترين اين جشنها،
چهارشنبه سوري اس��ت .اين جشن در واقع جشن
استقبال از خورشيد و نور است .به همين جهت هم
هس��ت كه وقتي ما از روي آتش ميپريم ميگوييم
«گرمي تو از من ،زردي من از تو» يعني كسالتي كه
زمس��تان ممكن بود براي من پيش بي��اورد را به تو
(آتش) ميدهم و نش��اطي كه تو با گرمي و نور خود
ميتواني به من بدهي از تو طلب ميكنم.
البته اين را بعضي به احترام به آتش تعبير كردهاند
كه چن��دان مرتبط نيس��ت ،در حقيق��ت موضوع
اصلي در چهارش��نبه سوري اس��تقبال از بهار است
و به همي��ن جهت ه��م در آخرين چهارش��نبه هر
س��ال اتفاق ميافتد .نوروز كه هم��ه دنيا در مقابل
آن س��ر تعظيم فرود آوردهاند و پذيرفتهاند كه يكي
از شايس��تهترين انتخابهاي فرهنگي جهان است،
آغاز فصل بهار است.
اي��ن آغاز با جش��ن مفصلي همراه اس��ت چرا كه ما
زمستان س��رد و تاريك را پشت س��ر گذاشتهايم و
بهار پر از زندگ��ي و طراوت را پي��ش رو داريم .اين
براي ايرانيان خوش سليقه با طبع سليمي كه دارند
بهانهاي اس��ت براي ش��كرگزاري .به همين جهت
هم همانطور كه پيش از اس�لام آغاز شده بود ،دين
مبين اس�لام هم احترام به اين امر را واجب دانسته
و اجازه داده اس��ت كه اين تحول بزرگ داشته شود
و در حقيق��ت دعاي��ي كه م��ا هنگام تحويل س��ال
ميخواني��م «حول حالن��ا الي احس��ن الحال» هم
همين معنا را دارد و ما را از حالت پژمردگي و سردي
و تاريكي زمس��تان به بهترين حالها كه حال بهار و
شكفتگي و پيش��رفت و رشد است ،نزديك ميكند.
بعد از اي��ن آيين ورود به بهار ،ما روز س��يزده بدر را
داريم كه جشن رفتن به طبيعت و وارد شدن عملي
به بهار است.
اينها همه با اس��اطير و باوره��اي تاريخي ما مرتبط
اس��ت .عيد نوروز و س��يزده بدر به داستان حضرت
سليمان (ع) و گم شدن انگشتري ايشان هم مربوط
ميشود.
از طرفي هم داس��تانهاي مربوط ب��ه مير نوروزي
را داري��م كه هنوز هم در بخش��ي از نقاط ايران اجرا
ميش��ود .نوروز زمان پشت سرگذاش��تن تاريكي و
سياهي و به استقبال رش��د و شكوفايي و نور و اميد
رفتن اس��ت .و ما اين اتفاق را در لحظهاي كه زمان
تغيير فصل از زمستان به بهار است ،جشن ميگيريم.
بهتر است به جاي به حاش��يه رفتن به حقيقت اين
جشن كه بسيار هم قابل احترام است بپردازيم و به
آن احترام بگذاريم.

ويژه

ارايه خدمات خودپردازهاي
بانك پارسيان بدون كارت

به منظور تسهيل در ارايه خدمات و تسريع در روند
فعاليت بانكي هموطنان ،ارايه خدمات بدون كارت
از طريق خودپردازهاي بانك پارس��يان فراهم شد.
به گزارش روابط عمومي بانك پارس��يان بر اس��اس
تمهيدات انديش��يده ش��ده ،هموطن��ان ميتوانند
نسبت به دريافت خدمات خودپردازهاي بانك بدون
داشتن كارت و از طريق صدور حواله خدمات بودن
كارت اقدام كنند.
ش��ايان توجه اس��ت؛ براي صدور حوال��ه از طريق
خودپرداز ،نيازي به رمز دوم كارت نيس��ت وحداقل
مبلغ روزان��ه صدور حوال��ه خدمات ب��دون كارت
 500/000ريال و حداكثر مجاز آن براي هر مشتري
برابر با  400/000ريال است.

مراسم پايان سال گروه مالي
گردشگري برگزار شد

مراسم پايان س��ال گروه مالي گردشگري با حضور
مه��دي جهانگيري رييس گروه مالي گردش��گري،
خسرو خواجه حس��ني مديرعامل بانك گردشگري
و مديران ارشد گروه مالي گردشگري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي گروه مالي گردش��گري در
اين مراس��م مهدي جهانگيري ريي��س گروه مالي
گردش��گري با اشاره به شرايط پيش روي بنگاههاي
اقتصادي گفت :ام��روزه هماهنگي با فضاي اقتصاد
بينالملل براي تم��ام بنگاههاي اقتصادي يك اصل
مهم اس��ت و اگر بنگاههاي اقتص��ادي خود را با اين
شرايط وفق ندهند مسلما دچار مشكل خواهند شد
چرا كه در اين فضاي رقابتي عدم هماهنگي با قواعد
بينالمللي اقتصاد نتيجهاي جر عقبماندگي در بر
نخواهد داشت.

نگاه روز

مرتضى ايمانى راد

انرژي

پارسجنوبي اختتاميه سال

اقتصاددان

پانزده روند محتمل در
اقتصاد ايران در سال ٩٦

 -1توليد ناخالص داخلى در سال ٩٦
بيشتر خواهد ش��د ولى نرخ رشد آن
محدود مىش��ود .در س��ال  ٩٦پيشبينى مى شود
كه نرخ رش��د توليد ناخالص داخل��ى از پنج درصد
فراتر نرود.
 -2به دليل درونزا شدن درآمدهاى نفتى در سال ،٩٦
احتمال رش��د توليد غير نفتى بيشتر از توليد نفتى
خواه��د بود .در اين حوزه بخش خدمات بيش��ترين
سهم را در رش��د توليد ناخالص داخلى سال آينده را
خواهد داشت.
 -3قيم��ت نفت (قيمت نف��ت  )WTIهمچنان در
تالطم خواهد بود و تغييرات آن در كانالهاى چهل و
پنجاه دالر تثبيت مىشود .افزايش قيمت نفت باالى
شصت دالر محتمل نيست.
 -4برآورد مى ش��ود كه كل دريافتى ارزى كشور به
هشتاد ميليارد دالر بالغ شود ،ولى انتقال اين منابع
به داخل كش��ور كم��اكان توام با مش��كالت جدى
بينالملل��ى خواهد بود .اين مس��اله يك��ى از عوامل
دخالت مستمر بانك مركزى در بازار ارز خواهد بود.
 -5بازار ارز داراى نوس��انات  volatilityبيش��ترى
خواهد بود و همين نوسان موجب افزايش گرايشات
س��وداگرانه در بازار ارز خواهد شد .همين گرايشات
موجب خواهد ش��د كه دخالت بانك مركزى در بازار
ارز بيشتر شود.
 -6به دليل فقدان ش��رايط الزم براى يكسان سازى
نرخ ارز ،اين سياست به طور واقعى اجرا نخواهد شد.
 -7قيمت ارز در س��ال پيش رو و مخصوصا از انتهاى
فصل تابس��تان روندى صعودى خواهد داشت .كف
قيمت ارز در سال  ٩٦حداقل  ٤٥٠٠تومان پيشبينى
مى شود.
 -8زمين و ساختمان (مسكونى و ادارى) وارد مرحله
تورمى خواهند شد ،ولى اين تغييرات محدود خواهد
بود .تقاضاى عمده مسكن در سال پيش رو تقاضاى
واقعى خواهد بود .بنابراين بخش مسكن پيشبينى
مىش��ود ك��ه وارد دوره رون��ق غيرتورم��ى خواهد
ش��د .بخش مس��كن به زحمت بتواند از ن��رخ تورم
خردهفروشى عبور كند.
 -9واردات به كش��ور در س��ال آينده حوالى شصت
ميليارد دالر برآورد مىشود .با اين حساب سال آينده
همراه با مازاد تراز پرداختها در حساب جارى خواهد
بود .ولى اين مازاد تراز پرداختها موجب كاهش نرخ
ارز نخواهد شد.
 -10نرخ س��ود رايج در بازار به طور ميانگين ممكن
اس��ت بين يك تا دو درصد افزايش ياب��د و بنابراين
سپردهگذارى نزد بانكها كماكان فعاليت مناسبى
براى سودآورى خواهد بود .ضمنا پيشبينى مىشود
كه نس��بت س��پردههاى غيرديدارى به سپردههاى
ديدارى كماكان در سطح بااليى بماند.
 -11نرخ تورم از ده درصد عبور خواهد كرد و در سال
 ٩٦بين  ١١تا  ١٣درصد خواهد شد.
 -12سرعت رشد نقدينگى در سال پيش رو همانند
سال  ٩٥رو به رش��د خواهد بود .نرخ رشد نقدينگى
حدود  ٢٥درصد برآورد مىشود.
 -13فش��ار بر بودجه دولت بيش��تر خواهد ش��د و
كماكان هزينههاى عمرانى قربانى هزينههاى جارى
خواهند شد.
 -14بازار بورس ب��ا چالشهاى جدى مواجه خواهد
ش��د ،ولى احتمال به دس��ت آوردن نرخ رشد مثبت
بين ده تا بيس��ت درصد باال است .بانكها مهمترين
بخش كاهنده شاخص خواهند بود و صنعت خودرو،
كانيه��اى فل��زى و فل��زات اساس��ى از بخشهاى
پيشبرنده بورس خواهند بود.
 -15طال در بازاره��اى جهان��ى و دالر در بازارهاى
ايران پرنوس��ان خواهن��د بود ،در نتيج��ه بازار طال،
بازار آتى طال و بازارهاى وابس��ته در سال  ٩٦همراه
با نوسان باال خواهند بود .مجموعه اين نوسانات باال
يك روند صعودى را خواهد س��اخت .در نتيجه طال
از بين امكانات موجود براى س��رمايهگذارى گزينه
مناسبى است.
مطالب باال نتيجه مطالعات س��ه ماهه در موسس��ه
مطالعات اقتصادى بامداد اس��ت و گزاره هاى مطرح
ش��ده نتيجه اين مطالعات اس��ت .طبيعى است كه
روندهاى يادشده قطعيت ندارند ،ولى احتمال رخداد
آنها بسيار باال است.

با بهرهبرداري از فازهاي  20و  21پارسجنوبي
عمليات عمراني در بزرگترين پروژ ه گازي و نفتي تاريخ ايران به پايان ميرسد
بهرهبرداري
از بزرگترين
ميدان گازي

مي�دان گازي پ�ارس
جنوبي (يا گنبد شمالي
در بخ�ش قط�ري)،
بزر گتري�ن مي�دان
گازي مس�تقل جه�ان
به ش�مار م�يرود كه با
برخ�ورداري از 34/2
تريلي�ون مترمكعب گاز
استحصالپذير ،نزديك
به  ١٩درصد از كل ذخاير
گازي جه�ان را در خود
جاي داده است.

پيش به سوي توسعه

عرفان خوشخو /اعتماد

گروه اقتصادي
توس��عه فازهاي باقيمانده
پ��ارس جنوبي با س��رعت
دنبال ميش��ود به گونهاي كه گزارشها از
وارد مدار شدن آخرين رديف شيرينسازي
پااليشگاه فاز  ،١٩آغاز انتقال گاز سكوي فاز
 20به پااليشگاه و افزايش تزريق گاز فازهاي
 17و  18پارس جنوبي به روزانه  46ميليون
متر مكعب حكايت دارد .ميدان گازي پارس
جنوبي (يا گنبد شمالي در بخش قطري)،
بزرگتري��ن ميدان گازي مس��تقل جهان
به ش��مار ميرود كه با برخورداري از 34/2
تريليون مترمكعب گاز اس��تحصالپذير،
نزديك ب��ه  ١٩درص��د از كل ذخاير گازي
جهان را در خود جاي داده است .نزديك به
سه هزار و  ٧٠٠كيلومترمربع از اين ميدان
مشترك ،در آبهاي س��رزميني ايران و 6
هزار كيلومتر مرب��ع از آن در آبهاي قطر
واقع شده است .با توجه به عقبماندگي در
سالهاي گذشته از قطر در توليد گاز از اين
ميدان ،دولت يازدهم توجه ويژهاي به توسعه
اين ميدان كرده است .اكنون توسعه فازهاي
 20 ،19 ،18 ،17و  21پ��ارس جنوب��ي در
اولويتكاريقرارگرفتهكهالبتهبخشهايي
از اين فازها تاكنون راهاندازي شده است.
ورود فاز  20از نيمه فروردين

در همين حال عليرضا عبادي ،مجري طرح
توس��عه فازهاي  ٢٠و  ٢١پارس جنوبي از
انتقال گاز ترش غني سكوي فاز  20پارس

به روايت آمار

وزير راه خبر داد

وزي��ر راه گفت :در تالش براي اتص��ال ترمينالهاي
فرودگاه��ي ب��ه خط��وط مت��رو در درون ش��هرها
هس��تيم و در اين راستا فرودگاههاي اصفهان ،شيراز
و تبري��ز هم به خطوط متروي درونش��هري متصل
ميش��وند .عباس آخون��دي در بازديد از ايس��تگاه
متروي ف��رودگاه مهرآباد با بيان اينك��ه ما به دنبال
اتص��ال ترميناله��اي فرودگاه��ي به ش��بكههاي
مت��روي درونش��هري هس��تيم ،گفت :ب��ا اتصال
ترميناله��اي فرودگاه��ي و مت��رو و همچني��ن
توس��عه حمل ونقل عموم��ي و ارتباط آن با ش��بكه
قطارهاي درون شهري حجم خودروها در حدفاصل
حوم��ه ش��هرها و كالنش��هرها ب��ه ري��ل منتق��ل
ميشود.
وي اظهار كرد :وزارت راه و شهرسازي در حال تالش
براي اتصال ترمينالهاي فرودگاهي به خطوط مترو در
درون شهرها است ،به طوريكه فرودگاههاي مهرآباد
و مشهد به ش��بكههاي متروي درونشهري متصل
ش��دهاند و فرودگاههاي اصفهان ،ش��يراز و تبريز نيز
در راستاي دسترسي به يك حمل ونقل يكپارچه از
سوي مسووالن در حال ترغيب و پيگيري هستند .وي
با بيان اينكه ما به دنبال توسعه حمل ونقل حومهاي
و يكپارچهس��ازي آن با متروي درونشهري هستيم
گفت :علت اينكار انتقال حجم خودروها در حدفاصل
حومه شهرها و كالنشهرها مانند حدفاصل تهران-
كرج ،تهران -گرمسار و تهران -قم است.

جنوبي به پااليش��گاه فازهاي  20و  21در
روز ش��نبه ( 28اسفندماه) خبر داده است.
آن ط��ور كه عبادي اعالم ك��رده ،عمليات
براي آغاز برداشت گاز ترش غني از سكوي
فاز  ٢٠در حال انجام اس��ت و روز شنبه گاز
وارد پااليشگاه ميشود .آذرماه  95بود كه
با راهاندازي س��كوي فاز  ،21گاز به شبكه
سراسري تزريق ش��د و سكوي فاز  21هم
كه در آذرماه نصب شده بود ٢ ،هفته پيش
راهاندازي ش��د .حاال با بهرهبرداري از يك
رديف شيرينسازي پااليشگاه فازهاي٢٠
و  ٢١پارس جنوبي ،شرايط براي رديف دوم
شيرينس��ازي اين پااليشگاه آماده شده و
تا پايان اين هفته به بهرهبرداري ميرس��د.
رديف سوم شيرينسازي اين فازها هم در
پااليشگاه هماكنون در حال فشارگيري با
گاز شيرين است و در چند روز آينده با ورود
گاز ترش غني س��كوي ف��از  ،٢٠عمليات
فرآورش و توليد گاز شيرين آغاز ميشود.
مجري طرح توسعه فازهاي  ٢٠و  ٢١پارس
جنوبي با بيان اينكه اكنون تيم راهاندازي در
رديف چهارم شيرينس��ازي فازهاي ٢٠و
 ٢١پارس جنوبي مس��تقر است تا كارهاي
عملياتي اجرا و تكميل شوند ،تصريح كرد:
اين رديف شيرينسازي نيمه دوم فروردين
ماه  96با گاز سكوي فاز  20به بهرهبرداري
خواهد رسيد.
ب��ه گفت��ه او ،روزانه  12/5ت��ا  13ميليون
مترمكعب گاز ش��يرين به شبكه سراسري
تزري��ق ميش��ود و تاكن��ون  1/5ميليارد
مترمكعب گاز و  2/5ميليون بشكه ميعانات

گازي به صورت تجمعي از مخزن فازهاي
 20و  21برداشت شده است .با بهرهبرداري
از س��كوي فاز  ،٢٠تولي��د گاز فازهاي ٢٠
و ٢١پارس جنوب��ي تكميل و به  2ميليارد
فوت مكعب معادل  ٥٦ميليون متر مكعب
در روز ميرس��د .اكن��ون تنها بخش��ي از
توان فرآورش��ي پااليش��گاه اين فازها در
م��دار توليد ق��رار دارد و با بهرهب��رداري از
س��كوي يك ميليارد فوت مكعبي فاز ٢٠
و همچني��ن راهاندازي رديفه��اي دوم تا
چه��ارم شيرينس��ازي ،مي��زان توليدات
فازهاي  20و  21به ط��ور خيرهكنندهاي
افزاي��ش يافت��ه و ارز آوري قابل توجهي از
محل ص��ادرات محص��والت داراي ارزش
افزوده ب��اال از جمله ميعانات گازي حاصل
ميشود.
 5ميليارد و نيم توليد تجمعي فاز 19

حميد رضا مسعودي ،مجري طرح توسعه
ف��از  ١٩پارس جنوب��ي با اش��اره به توليد
تجمع��ي پن��ج ميلي��ارد و  ٥٠٠ميليون
مترمكعب گاز و هفت ميليون و  ٤٠٠هزار
بش��كه ميعانات گازي از اين ف��از ،از ورود
آخرين رديف شيرينسازي پااليشگاه فاز
 ١٩به مدار خبر داد .اين طرح توس��عهاي
با هدف اس��تخراج و برداشت روزانه 56/6
ميلي��ون مترمكع��ب گاز ت��رش غن��ي از
ميدان مش��ترك ،توليد روزان��ه  80هزار
بشكه ميعانات گازي توليد روزانه  400تن
گوگرد ،شيرينس��ازي و توليد روزانه 50
ميليون مترمكعب گاز شيرين طرحريزي

ش��ده اس��ت .توليد روزانه  2800تن گاز
ماي��ع ( )LPGبا هدف ص��ادرات و 2550
تن اتان با ه��دف تامين خوراك واحدهاي
پتروشيمي نيز از ديگر اهداف اين برنامه به
شمار ميرود .او با بيان اينكه اكنون روزانه
حدود  30ميليون متر مكعب گاز ش��يرين
به شبكه سراس��ري تزريق ميشود ،اضافه
كرد :انتظار ميرود تا پايان سال اين ميزان
به حدود  37ميليون متر مكعب گاز در روز
افزايش پيدا كن��د .همچنين حدود هفت
ميليون بشكه ميعانات گازي نيز توليد شده
كه از اين ميزان حدود  6ميليون و  700هزار
بشكه نيز به خارج از كشور صادر شده است.
نصب در دقيقه 90

مس��عودي با يادآوري نصب عرشه سكوي
 B19ب��ر روي پاي��ه خ��ود در موقعي��ت
فراس��احل ف��از  19گف��ت :اين س��كو تا
ارديبهش��ت س��ال آينده ب��ه بهرهبرداري
ميرسد.
اين مقام مسوول به آغاز توليد ال پي جي،
بوتان و پروپان از فاز  19پارس جنوبي اشاره
كرد و گفت :همچنين روزانه حدود  700تن
ال.پي.جي در اين فاز توليد ميشود.
وي در تش��ريح فعاليتهاي شاخص انجام
شده در طرح توسعه فاز  ١٩پارس جنوبي،
اضافه كرد :در اين طرح توس��عهاي 14/5
ميليون متر مكعب عمليات خاكبرداري و
 ٢ميليون و  ٩٠٠هزار اينچ بر قطر عمليات
جوشكاري انجام و  ٥٥هزارتن سازه فلزي
نصب شده است.

محمدرضا چليپا ،سرپرس��ت طرح توسعه
فازهاي  17و  18پارس جنوبي نيز از تزريق
روزانه  46ميليون متر مكعب گاز ش��يرين
اين فازها به شبكه سراسري خبر داده است.
او با تش��ريح فعاليتهاي انجام ش��ده در
فازه��اي  17و  18پ��ارس جنوبي ،گفت:
براي س��كوهاي فازه��اي  17و  ،18تعداد
 44حلقه چاه حفر ش��ده است 2 .سكوي
اصلي توسط ش��ركت مهندسي و ساخت
تاسيسات دريايي ايران و  ٢سكوي اقماري
توسط ش��ركت ايزوايكو ساخته شده و هر
سكو  28/3ميليون مترمكعب گاز برداشت
ميكند.
وي ب��ا تاكي��د ب��ر تامي��ن  47درص��دي
تجهي��زات از پيمانكاران داخل��ي ،اضافه
ك��رد ١٠٠ :درصد كار اجراي فازهاي  17و
 18پارس جنوبي شامل نصب ،راهاندازي و
بهرهبرداري با استفاده از توان داخل انجام
و  100ه��زار تن س��ازه طي اي��ن عمليات
نصب شده است .چليپا به توليدات تجمعي
پااليش��گاه فازهاي ١٧و  ١٨اش��اره كرد و
گفت :از دي ماه  ٩٣تاكنون 16/1ميليارد
مترمكعب گاز ش��يرين به شبكه سراسري
تزريق ش��ده و  14ميليون بشكه ميعانات
گازي و  ٤٢٠هزار تن اتان به صورت تجمعي
برداشت شده است .اكنون از فازهاي  17و
 18پارس جنوبي به طور متوسط روزانه ٤٦
ميليون مترمكعب گاز ش��يرين به شبكه
سراس��ري تزريق ميش��ود .اين در حالي
است كه از اوايل اسفند عمليات توليد گاز
از س��كوي اقماري  B ١٧آخرين س��كوي
طرح توس��عه فازهاي  ١٧و  ١٨با ظرفيت
برداش��ت  ٥٠٠ميليون ف��وت مكعب گاز،
آغاز شده است.

كدام كاالهاي صادراتي ايران در بهمن ارزان شدند؟
گروه اقتصادي
كاه��ش قيم��ت برخ��ي
كاالهاي وابسته به نفت در
بازارهاي جهاني ،ارزش كاالهاي صادراتي
از ايران را كاهش داد.
در حال��ي كه متوس��ط قيم��ت كاالهاي
صادراتي در بهمن ماه سال جاري در حدود
 11/2درصد بيش از بهمن ماه سال گذشته
اس��ت اما اگ��ر وضعيت قيمت��ي كاالهاي
صادراتي در  11ماه ابتدايي سال مدنظر قرار
گيرد ،ميزان تغيير شاخص قيمت كاالهاي
صادراتي ايران  4/2درصد نسبت به  11ماه

نكته

اتصال فرودگا ه ۳كالنشهر
به متروي شهري

مجري طرح توس��عه فاز  ١٩پارس جنوبي
نصب  ٤٩هزار تن تجهيزات ثابت و ٧٥٠٠
كيلومتر كابل كشي را از ديگر فعاليتهاي
ش��اخص فاز  19اع�لام ك��رد و گفت :در
مجم��وع  61درص��د از كل فعاليته��اي
طراحي ،مهندسي ،ساخت ،اجرا ،راهاندازي
و بهرهبرداري از سوي پيمانكاران و مشاوران
ايراني انجام شده است .همچنين 50/55
درصد كاالهاي مورد نياز طرح توس��عه فاز
 19ب��راي حمايت از س��ازندگان ايراني از
داخل تهيه شده است.
مسعودي با بيان اينكه حفر  ٢١حلقه چاه
در فاز  19پارس جنوبي سبب دستيابي به
ميزان گازي معادل  ٢فاز استاندارد پارس
جنوبي شده است ،افزود :اين در حالي است
كه در ديگ��ر فازها براي دس��تيابي به اين
ميزان گاز باي��د بيش از  ٢٤حلقه چاه حفر
ميش��د .وي از راهاندازي واحد  108توليد
گوگرد پااليشگاه فاز  19خبر داد و گفت :به
زودي اين واحد وارد مدار ميشود ،در ضمن
واحد ذخيرهسازي الپيجي نيز آماده شده
است .اكنون خط لولههاي انتقال گاز فاز 19
نيز به طور كامل در سرويس قرار گرفتهاند
و با اجراي  230كيلومتر خط لوله  32اينچ
و خط لوله  4/5اينچ س��وار بر خط لوله 32
اينچ پرونده خطوط لوله اي��ن فاز به پايان
يافته است.

مشابه سال  1394كاهش داشته است.
بر اس��اس اين گزارش ارزان ش��دن قيمت
برخ��ي اق�لام در بازاره��اي جهان��ي اين
وضعيت را موجب شده است .در بهمن ماه
سال جاري ،تنزل شاخص بهاي برخي اقالم
از جملـه پروپـان مـايع شـده ،آمونيـاك،
پلياتيل��ن س��بك ،ماس��ت ،بوت��ان مايع
شده ،روغن صـنعتي ،زعفـران ،اسـتيرن،
فـرش پـش��مي دس��ـتباف ،كـولر آبـي،
مـ��وم پـارافين ،كنـس��انتره مـس ،مـس
كاتـد ،پلـي اتـين س��ـنگين ،س��ـاالمبور
گوسـفندي ،كاشـي و سـراميك ،تيـرآهن،
كابـل ،ش��ـيلنگ پالس��ـتيكي ،پودرها و

مايعات شوينده ،كش��مش و سبزه ،روغن
نباتي هيدروژن��ه ،رادياتور خ��ودرو و ...به
كاهش ش��اخص بهاي كاالهاي صادراتي
در ايران نسبت به ماه قبل يعني دي ماه شد.
در اين ماه ،ش��اخص بهاي تعدادي از اقالم
نظير متانول ،پسته ،شمش روي ،كود اوره،
سيمان ،شمش سرب ،قير ،اكسيد موليبدن
و شمش آلومينيوم افزايش داشت.
شاخص بهاي كاالي صادراتي در بهمن ماه
نسبت به دي ماه  1/5درصد كاهش يافت.
نمودار روب��هرو وضعي��ت گروههاي اصلي
صادراتي از ايران طي بهمن ماه را نسبت به
بهمن ماه سال قبل نشان ميدهد.

سوژه روز

معاون بانك مركزي عنوان كرد

ساماندهي  ۸تعاوني اعتبار منحله در موسسه اعتباري كاسپين
مع��اون نظارت��ي بان��ك
مرك��زي از س��اماندهي ۸
تعاوني اعتبار منحل ش��ده در موسس��ه
اعتباري كاس��پين خب��ر داد .به گزارش
بانك مركزي ،فرش��اد حي��دري با بيان
اينكه موسسه كاس��پين براساس مصوبه
ش��وراي پ��ول و اعتب��ار در  ۲۷اس��فند
 ۹۴اج��ازه فعاليت درياف��ت و وظيفه آن
س��اماندهي امور  ۸تعاون��ي منحله بود،
گفت :بايد داراييهاي اي��ن تعاونيهاي
منحله پ��س از ارزيابي و كارشناس��ي به
موسسه كاسپين منتقل شود تا متناسب
با داراييهاي منتقل شده ،بدهيهاي اين
تعاونيهاي منحله نيز به موسسه كاسپين
منتقل شود.
وي افزود :داراييها ش��امل تس��هيالت
اعطايي ،اموال منقول و غيرمنقول است
كه بايد شناس��ايي و ارزيابي شوند و اين
كار به لحاظ تع��داد پروندههاي اعتباري،
تعداد زي��اد اموال و ام�لاك و وجود اين
اموال و امالك در نقاط مختلف كش��ور و
مسائل مرتبط به آنها مستلزم صرف زمان

نسبتا طوالني است .ضمن آنكه شناسايي،
ارزيابي و كارشناس��ي اين داراييها بايد
با دقت مورد رس��يدگي واق��ع و به نحوي
انجام ش��ود تا حق و حقوقي از اش��خاص
ضايع نشود.
معاون نظارتي بانك مركزي در خصوص
اقدامات بانك مركزي براي س��اماندهي
تعاونيهاي منحله در موسس��ه اعتباري
كاسپين گفت :با نظارتي كه بانك مركزي
در س��ال  ۹۵بر فرآيند انجام كار داش��ت
خوشبختانه موفق شديم با ساماندهي ۵
تعاوني منحله ،مسووليت آنها را به موسسه
كاسپين واگذار كنيم و اين موسسه موظف
به پاس��خگويي به س��پردهگذاران اين ۵
تعاوني ش��امل حس��نات اصفهان ،الزهرا
مش��هد ،دامداران و كشاورزان كرمانشاه،
عام كش��اورزان مازن��دران و اميد جلين
مازندران اس��ت ،ضمن اينكه داراييهاي
اين تعاونيهاي منحله بعد از شناس��ايي،
كارشناسي و ارزيابي به موسسه كاسپين
منتقل ش��د و اين موسس��ه از اين به بعد
پاس��خگوي س��پردهگذاران تعاونيهاي

منحله مذكور خواهد بود.
مع��اون نظارتي بان��ك مرك��زي افزود:
شناس��ايي و كارشناس��ي داراييهاي دو
تعاوني ديگر شامل «بدر توس» و «پيوند
مشهد» هم دردست انجام است كه باتوجه
به پيچيدگي بيش��تر كار آنها ،همكاري و
هماهنگي تنگاتنگي ب��ا مقامات قضايي
داش��ته و مقدم��ات كار فراهم ش��ده و با
هيات تصفيه اين دو تعاوني و هياتمديره
موسس��ه كاس��پين تواف��ق كردهايم كه
داراييهاي شناسايي شده اين دو تعاوني
هم ارزيابي و به موسسه كاسپين منتقل
شود كه پس از اخذ مجوز از مرجع قضايي
مربوطه در مشهد اين س��اماندهي انجام
خواهد ش��د ك��ه اميدواريم اي��ن امر در
فروردين  ۹۶نهايي شود.
به اين ترتي��ب امور  ۷تعاون��ي منحله از
مجموع  ۸تعاوني اعتبار منحله ساماندهي
شده و خواهد شد .حيدري درباره تعاوني
ديگر به نام تعاوني اعتبار منحله فرشتگان
هم افزود :داراييهاي اين تعاوني با دستور
بازپرس محترم دادس��راي پولي و بانكي

در ته��ران درحال ارزيابي و كارشناس��ي
است و طبق هماهنگيهاي به عمل آمده
با سرپرس��ت محترم دادس��راي مذكور
اميدواريم ت��ا پايان فروردي��ن  ۹۶نتايج
ارزيابيها و كارشناس��ي ام��وال و امالك
شناسايي شده اين تعاوني انجام و نهايي
شود .اين داراييها پس از تعيين ارزش با
هماهنگي مرج��ع قضايي و بانك مركزي
به موسس��ه اعتب��اري كاس��پين منتقل
و متناس��ب با آن سپرده س��پردهگذاران
تعاوني منحله فرش��تگان هم به موسسه
كاسپين منتقل خواهد شد .وي همچنين
اظهار داشت :اميدواريم با پيشرفت حاصل
شده در سال  ۹۵بتوانيم در پايان فروردين
س��ال  ۹۶كار انتقال داراييه��ا را آغاز و
سپس به تناسب س��پرده سپردهگذاران
تعاوني منحله فرشتگان با برنامهاي مدون
و با نظ��ر مرجع قضاي��ي و بانك مركزي
به موسس��ه كاس��پين منتقل و س��پس
موسسه مذكور پاسخگوي سپردهگذاران
خواهد بود.
معاون نظارت��ي بانك مرك��زي در ادامه

گفت :بيش��ترين تعداد س��پرده گذاران
مربوط به تعاوني اعتبار منحله فرشتگان
است.
بر اس��اس آخرين اطالعات موجود تعداد
سپردههاي تعاوني اعتبار منحله فرشتگان
بالغ ب��ر  ٧٣٠هزار فقره اس��ت كه تعداد
سپردههاي زير بيست ميليون تومان بالغ
بر  ٦٥٠هزار فقره اس��ت كه حسب توافق
انجام شده با مرجع قضايي تالش ميكنيم
در بهار سال آينده  ۶۵۰هزار سپرده گذار
ذكرش��ده را در اولويت اول پرداخت قرار
دهيم كه بدينترتي��ب تقريبا  ۹۰درصد
س��پرده گذاران تعاوني فرشتگان در بهار
س��ال آينده تعيي��ن تكليف ميش��وند.
حيدري درباره آمار مجموع اين  ۸تعاوني
افزود :هنوز جزييات آن بطور كامل قطعي
نشده اس��ت زيرا پرونده دو تعاوني اعتبار
نزد مقام قضايي مفتوح اس��ت همچنين
برخي تبانيها و انتشار گواهي سپردههاي
جعلي و واهي و بدهيهاي صوري وجود
دارد كه مش��خص ش��دن آن مس��تلزم
رسيدگي قضايي است.

