
با وج�ود اطميناني كه از ادام�ه حضور توتال 
در ف�از 11 پ�ارس جنوب�ي وج�ود داش�ت، 
مواض�ع سينوس�ي مديرعامل اين ش�ركت 
ب�از ه�م گمانه زني ه�ا را درب�اره مان�دن ي�ا 
رفتن توت�ال از ايران تش�ديد كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، اين ش��ركت فرانس��وي كه 
نزديك ترين شركت نفتي جهان به صنعت نفت 
كشور است، جزو نخستين شركت هايي بود كه در 
دهه70 خود را به ايران نزديك كرد و پروژه هاي 
مختلفي را اجراي��ي كرد. هرچن��د انتقاداتي به 
عملكرد اين ش��ركت در برخي پروژه ها از جمله 
توس��عه ميدان س��يري و درود وجود دارد، ولي 
عملكرد قابل قبولي را در توس��عه فازهاي 2 و 3 

پارس جنوبي از خود به جاي گذاشت. 
اين شركت در دوران توس��عه فاز 2 و 3 روي فاز 
11 هم تمركز كرد و خواستار توسعه آن شد كه بر 
همين اساس تفاهمنامه اي ميان توتال و شركت 
ملي نفت امضا شد. اين شركت در سال 86 رسماً 
از اين پروژه كنار كش��يد و آنطور كه گفته ش��د 

بابت اين كناره گيري از امريكا 5ميليارد وام بدون 
بهره دريافت كرد. در دولت يازدهم و همزمان با 
مذاكرات هسته اي اين شركت فرانسوي باز هم 
مذاكرات مخفيانه خود را شركت ملي نفت ايران 
آغاز كرد و اين بار فاز 11 را روي ميز برد. با تبادل 
اطالعاتي كه صورت گرفت، در نهايت اين شركت 
برنامه خود را ارائه داد و ابتداي سال جاري قرارداد 

توسعه فاز 11 ميان توتال و nioc امضا شد. 
گرچه اين ق��رارداد در نوع خود گ��ران بود، ولي 
چون نخستين گام س��رمايه گذاري در نفت بود 
تا حدودي قابل درك بود، ولي برخي ناظران بر 
اين باورند توتال اين امتياز را بر اساس مواضعي 
دريافت كرد كه براي ايراني ها نگران كننده بود. 

  آغاز چانه زني
س��ال گذش��ته بود كه پاتري پويان، مديرعامل 
توتال درست در بحبوحه مذاكرات خود با شركت 
ملي نفت بهانه تراش��ي را آغاز ك��رد و در نهايت 
گفت: ما از تصمي��م امريكا تبعي��ت مي كنيم و 
بايد منتظر بمانيم ت��ا تكليف تحريم هاي امريكا 

عليه ايران مشخص شود. او به طور تلويحي بيان 
كرد كه توتال از قوانين امريكا تبعيت مي كند تا 
اين گفت��ه وي با موضع گيري وزي��ر نفت همراه 
ش��ود. زنگنه با انتقاد از پويان گفت: توتال نبايد 
وقت كش��ي كند و طبق چارچوب قراردادي اين 
شركت از قوانين اتحاديه اروپا تبعيت مي كند و 
نه امريكا؛ من نمي دانم كه مدير توتال چرا چنين 

حرفي زده است. 
او گفت: در قرار داد قيد ش��ده اس��ت كه ما همه 
تابع سياست هاي اتحاديه اروپا هستيم. اينگونه 
صحبت ها كه براي امضاي قرارداد مجوز امريكا 

الزم است، قابل قبول نيست. 
با اين وجود مذاك��رات ادامه ياف��ت و در نهايت 
قرارداد فاز 11 امضا ش��د. پس از اي��ن امضا بود 
كه يكي از مديران ش��ركت توتال در عربس��تان 
گفت كه توتال »چراغ سبز« رياض را براي انعقاد 
قرارداد دريافت كرده اس��ت. پويان هم گفت در 
جلب رضاي��ت امريكا براي امض��اي اين قرارداد 
موفق بوده و به قطري ها هم اعالم كرده است در 

ايران حاضر خواهند شد. 
چنين مواضعي كمي حساسيت برانگيز بود، اما از 
آنجا كه براي جذب سرمايه گذاري بيشتر بايد فضا 
مهيا نشان داده مي شد، انتقاد جدي مطرح نشد. 
ضمن آنكه شركت ملي نفت از قوي و سفت بودن 
چارچوب قراردادي خود گف��ت و امكان خروج 

توتال از فاز 11 را غير ممكن دانست. 
  ترامپ آمد

دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا از چند هفته 
پيش زمزمه هاي��ي را براي تحري��م جديد ايران 
يا خروج از برج��ام مطرح كرده ب��ود كه همين 
موضوع موجب بروز ترديدهاي جدي درباره روند 
سرمايه گذاري شد. در اين ميان شركت توتال كه 
اولين قرارداد صنعت نفت را در دست داشت باز 
هم موضع متفاوتي گرفت كه البته از سوي برخي 

رسانه ها به شكل برعكس منعكس شد. 
هفته گذش��ته بود كه پويان با اما و اگرهاي زياد 
درباره توسعه فاز 11 گاز پارس جنوبي اعالم كرد: 
اگر تحريم هاي امريكا قوانيني داشته باشد كه ما 
را مجبور به عقب نشيني كند ما مجبوريم تبعيت 
كنيم در مجموع اگ��ر بتوانيم انج��ام مي دهيم 
و اگ��ر نتوانيم متوقف مي كني��م. در حال حاضر 
شركت توتال گزينه ها را سبك و سنگين مي كند 
و همه چيز بس��تگي به كنگره امري��كا دارد كه 
درباره تحريم ها چه تصميمي مي گيرد و چه نوع 

تحريمي را اعمال مي كند. 
وي همچنين اضافه كرد: در اين پروژه ريس��ك 
مالي براي توت��ال به خاطر وضعي��ت فعلي كم 
است؛ چراكه قرار است ما تصميم سرمايه گذاري 
براي اين پ��روژه را تا آخر امس��ال نهايي كنيم. 
م��ا مناقصات��ي را برگ��زار كرده ايم و بن��ا داريم 
قراردادهاي��ي را تا آخر امس��ال منعق��د كنيم، 
بنابراين همه چيز از نظر تقويمي درس��ت پيش 

مي رود. 
پويان  تصريح كرد: ما بايد در اين پروژه تا پايان 
امسال و پس از تصميم كنگره به تصميم روشني 

برسيم. 
حاال براي حض��ور توتال در اي��ران همه چيز به 
تصميم كنگ��ره و دو م��اه آينده بس��تگي دارد. 
برخالف نظر وزارت نفت مبني بر اينكه قرارداد با 
توتال از قوانين اتحاديه اروپا تبعيت مي كند، ولي 
پويان رسماً امريكا را مرجع خود قرار داده است. 
توتال تا دو ماه آينده كار خاصي را در فاز 11 آغاز 
نمي كند تا تكليف مشخص شود، تكليفي براي 

ماندن يا رفتن. 

استراليا با خودروسازي خداحافظي كرد
در حال�ي ك�ه اس�تراليا ب�ا اك�راه در ح�ال خداحافظ�ي از 
صنع�ت خودروس�ازي خ�ود اس�ت، تولي�د آخري�ن خ�ودروي 
تولي�د  خ�ط  در  اس�تراليا  در  ش�ده  س�اخته  و  طراح�ي 
ش�ركت جن�رال موت�ورز در ش�هر آدالي�د متوق�ف ش�د. 
به گزارش پايگاه خبري دنور پس��ت، ش��ركت جنرال موتورز هولدن، 
شعبه استراليايي غول خودروسازي امريكايي )جنرال موتورز( ديروز 
آخرين خودروي خود در استراليا را تقريباً 70 سال پس از آغاز به كار 
خود در اين كشور در سال 1948 توليد كرد.  از آن زمان به اين طرف 
شركت هاي مختلفي نظير فورد، تويوتا، نيسان، ميتسوبيشي، كرايسلر 
و ليلند اقدام ب��ه ايجاد كارخانه هاي توليد خودرو در اس��تراليا كرده و 
كارخانه هاي خود را تعطيل كرده اند.  كارخانه توليد خودروي ش��ش 
سيلندر هولدن وي اف كامرد، در حومه آداليد استراليا كه طي چند دهه 
گذشته رشد خوبي داشت و به محل اشتغال نيروي كار تبديل شده بود، 
تعطيل شده و 955 كارگر اين كارخانه شغل خود را از دست داده اند.  
يك طراح خودرو در اين باره گفت: »اين خيلي غم انگيز است كه ما يكي 

از بهترين مراكز توليد خودروهاي سراسر جهان را تعطيل مي كنيم.«
اين طراح 37 ساله كه 17 سال در كارخانه هولدن مشغول به كار بوده، 
اكنون ناگزير شده در يك كارخانه توليد كولرگازي شغل جديدي براي 
خود دست و پا كند، اما وي بسياري از كاركنان قديمي كارخانه هولدن 

را مي شناسد كه نتوانسته اند شغل جديدي پيدا كنند. 
با تعطيلي اين كارخانه هزاران فرصت شغلي در شركت هاي قطعه سازي 
كه قطعات مورد ني��از كارخانجات خودروس��ازي اس��تراليا را تأمين 

مي كردند نيز در معرض خطر قرار گرفته اند. 

 آلمان خواستار
 توافق آزاد جامع تجاري با انگليس 

نش�ان  آلم�ان  خارج�ه  وزارت  اس�ناد  پيش نوي�س 
مي ده�د برلي�ن خواس�تار رواب�ط تج�اري آزاد و جام�ع 
ب�ا انگلي�س بع�د از خ�روج لن�دن از اتحادي�ه اروپ�ا اس�ت. 
روزنامه انگليسي ديلي ميل نوشت: اسنادي فاش شده كه نشان مي دهد 
وزارت خارجه آلمان تأكيد دارد، برلين نگران دستيابي به توافق تجاري 

جامع با يكي از شركاي بزرگ تجاري خود يعني انگليس است. 
در اين سند چهار صفحه اي آمده است: آلمان براي همكاري نزديك با 
اتحاديه اروپا بعد از برگزيت، خواسته هاي مشابهي با بريتانيا دارد. اين 
خواسته رسيدن به توافقي ميان بروكسل و لندن است كه شامل روابط 

اقتصادي و تجاري ميان دو طرف باشد. 
در پيش نويس س��ند وزارت خارجه آلمان آمده است: برلين خواستار 
توافقي اس��ت كه روابط اقتصادي و تجاري با انگلي��س را ذكر كرده و 
همكاري دفاعي، امنيتي، حمل ونقل، مبارزه با جرائم، مسائل كشاورزي 

و ماهيگيري و همچنين مسائل ديجيتال را شامل شود. 
اين سند زماني منتشر شد كه ترزا مي،  نخست وزير انگليس در راه بروكسل 
است تا طي گفت وگوهاي فش��رده براي عبور از بن بست برگزيت با طرف 
اروپايي مذاكره كند.  برخي مقامات بريتانيا اين سند را مشوق مذاكرات 
برگزيت ناميده و گفتند نشان دهنده تأثيرگذاري سخنراني خانم مي  در 
فلورانس بود كه گفت بريتانيا خواستار دوره انتقالي دو ساله پس از خروج از 
اتحاديه اروپا است.  ترزا مي  سه هفته پيش در يك سخنراني آشتي جويانه 
در فلورانس با هدف از س��رگيري مذاكرات برگزيت گفت: بريتانيا آماده 
است از قوانين اتحاديه اروپا تبعيت كرده و دو سال پس از خروج از اتحاديه 
در مارس 2019 بدهي خود به صندوق مش��ترك اين اتحاديه را بپردازد.  
مردم بريتانيا )انگليس، اسكاتلند، ولز و ايرلندشمالي( سال 2016 با شركت 

در همه پرسي، رأي به خروج از اتحاديه اروپا داده بودند. 

 كسري ۳۰ ميليارد دالري 
يارانه انرژي پاك در چين

چين ب�راي پرداخت يارانه به ش�ركت هاي انرژي پاك با مش�كل 
روبه رو بوده و ميزان كس�ري تا س�ال ۲۰۲۰ چهار برابر مي ش�ود. 
به گزارش رويت��رز، دانگ مينگ رن، مدير مؤسس��ه تحقيقات انرژي 
كميسيون ملي اصالحات و توسعه ملي چين در يك كنفرانس صنعتي 
اعالم كرد: مجموع كسري يارانه از 50 ميليارد يوان در سال گذشته به 
200 ميليارد يوان )30/2 ميليارد دالر( تا سال 2020 افزايش خواهد 
يافت.  وي گفت: اگر چين سياست كنوني ثابت نگه داشتن قيمت برق 

را ادامه دهد، اين كسري رشد بيشتري پيدا مي كند. 
چين كه بزرگ ترين مصرف كننده انرژي جهان است، وعده داده سوخت 
غيرفسيلي را به 15 درصد مجموع سبد انرژي افزايش دهد و آاليندگي 

كربن خود را تا سال 2030 محدود كند. 
آژانس اعتبارسنجي موديز اينوستر سرويس ماه گذشته هشدار داده 
بود كه وابستگي بخش تجديدپذير چين به يارانه هاي دولتي، يكي از 

چالش هاي اصلي براي انرژي پاك در كوتاه مدت خواهد بود.
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نرخ بهره فاينانس بيشتر از 7 درصد نيست

معاون وزير اقتصاد با بي�ان اينكه نرخ به�ره فاينانس هاي منعقد 
شده بيش از ۷ درصد نيست و جزئيات آن به نوع پروژه ها بستگي 
دارد، گف�ت: در تالش�يم تا رتب�ه اعتباري كش�ور كاه�ش يابد. 
محمد خزاعي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اينكه در رابطه با تأمين 
منابع مالي با كشورها رايزني و گفت وگو داريم، تصريح كرد: اظهارات 
رئيس جمهور امريكا اعتباري براي ما ندارد و حتي در كشور خودش هم 

اعتبارش را كم كم از دست خواهد داد. 
خزاعي در مورد خطوط اعتباري اتريش و دانمارك عنوان كرد: با بانك 
دانماركي يك ميليارد يورو خط اعتباري منعقد شده و پروژه هايي كه 
بخواهند از اين فاينانس اس��تفاده كنند بايد تأمين مالي 15 درصدي 
و مصوبه ش��وراي اقتصاد و مباحث ديگر را طي كنند و پس از امضاي 
قرارداد به اوربانك اتريش معرفي مي ش��وند و تا مادامي كه پروژه اي از 
سوي بانك عامل معرفي نشده و منابع استفاده نشود، تعهد بدهي آوري 

براي كشور نيست. 
وي ادامه داد: فرض بر اينكه موفق شويم 70 ميليارد دالر تأمين مالي 
امضا كنيم، اما اگر منجر به قرارداد اجرا نشود تعهد و بدهي براي كشور 

ايجاد نخواهد كرد. 
اين مقام مس��ئول تأكيد كرد: از اين خط اعتب��اري بخش خصوصي و 
دولتي مي توانند استفاده كنند به ش��رط آنكه مراحل اداري داخلي را 

طي كرده باشند. 
معاون وزير اقتصاد در مورد شرايط دريافت فاينانس پروژه هاي دولتي 
اظهار داشت: طي شدن مجوزهاي ماده 62 قانون محاسبات عمومي، 

تأمين بودجه و نظر شوراي اقتصاد الزم است. 
رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني اقتصادي با بيان اينكه 
استفاده از خطوط اعتباري يك سقف كلي در كشور دارد، بيان داشت: 

سقف بدهي ها در بودجه و ظرفيت استفاده از آن سنجيده مي شود. 
معاون وزير اقتصاد افزود: متوسط س��االنه 30 ميليارد دالر بايد منابع 
خارجي جذب ش��ود و بانك مرك��زي تعيين مي كند كه س��قف قابل 

استفاده چه ميزان باشد. 
به گفته خزاعي اين اجازه اي است كه به دولت داده شد، اما اينكه نهايتاً 
چقدر به اصطالح از اين فاينانس ها آماده اس��تفاده شود بانك مركزي 
تعيين مي كند. پروژه ها در شوراي اقتصاد بررسي و سپس قرارداد ارزي 
بسته مي شود. بعد از آن سازمان سرمايه گذاري با توجه به ضمانت كلي 

انجام شده، پروژه را به بانك خارجي معرفي مي كند. 

وضعيت تعيين تكليف سپرده گذاران آرمان
بر اساس تازه ترين گزارش اعالمي از تعيين وضعيت سپرده گذاران 
تعاوني منحله وحدت )آرمان( تاكنون عمليات بانكي سپرده گذاران 
تا س�قف 3 ميليون تومان  كه مراجعه كرده اند، انجام شده است. 
تعيي�ن تكليف س�پرده گذاران س�قف هاي باالتر نيز ب�ا توجه به 
شناس�ايي ميزان�ي از دارايي هاي اي�ن تعاون�ي و هماهنگي هاي 
انجام ش�ده با دريافت خط اعتباري بانك مرك�زي و تأييد مراجع 
ذي صالح در آينده انجام مي ش�ود، اما زمان آن مش�خص نيست. 
به گزارش ايسنا، از 12 مهرماه سال جاري مؤسسه ملل به عنوان مسئول 
تعهدات و دارايي ها و بدهي ه��اي تعاوني منحله وحدت طي فرآيندي 
مرحله اي تعيين تكليف س��پرده گذاران اين تعاون��ي را آغاز كرد و در 
مرحله اول سپرده گذاران تا س��قف 3 ميليون تومان را كه البته مانده 
حساب آنها تا 31 فروردين امسال به اين رقم مي رسيد در دستور كار 

قرار داد. 
گزارشي كه مؤسسه ملل از روند طي شده از تعيين تكليف سپرده گذاران 
آرمان اعالم كرده از اين حكايت دارد كه تاكنون در فاصله چند روز مانده 
به اتمام زمان بندي مرحله اول كه اول آبان اعالم شده بود، سپرده گذاران 
تا سقف تعيين ش��ده كه به ش��عب مراجعه و احراز هويت شده بودند، 
توانس��ته اند ملل كارت دريافت كنند و موجودي حساب آنها به كارت 
منتقل و ام��كان دريافت وجوه از ش��بكه بانكي و خري��د از پايانه هاي 

فروشگاهي فراهم شده است. 
اما برخي سپرده گذاران ممكن است به دليل ازدحام جمعيت يا بسته 
بودن شعب تعاوني منحله وحدت يا داليل ديگري نتوانسته باشند تا 
اين زمان نسبت به احراز هويت يا دريافت ملل كارت اقدام كرده باشند. 
از اين رو اين زمان براي آنها فراهم شده كه بتوانند در تاريخ هاي دوم، 
سوم و چهارم آبان به شعب تعاوني وحدت مراجعه و با ارائه مدارك الزم 

احراز هويت شده و ملل كارت خود را دريافت كنند. 
در مورد س��پرده گذاران بيش از 3 ميليون تومان نيز وعده داده شده كه 
تعيين تكليف آنها نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت؛ چراكه با توجه به 
شناسايي ميزان دارايي هاي تعاوني وحدت و همچنين هماهنگي هايي 
كه با مراجعه ذيصالح انجام ش��ده، با انجام فرآين��د الزم در اين مورد به 
سپرده گذاران اطالع رساني شده و ارقام باالتر نيز در دستور كار قرار خواهد 
گرفت.  اين در حالي است كه به هر صورت كار شناسايي و حل مشكالت 
حقوقي، سقفي، شهرداري، رفع تصرف و... از س��اير دارايي هاي تعاوني 
وحدت از سوي مؤسسه ملل در حال پيگيري بوده كه به محض به دست 
آوردن نتايج الزم از دريافت خط اعتباري از بانك مركزي و اخذ مجوز از 

مراجع ذيصالح تعيين تكليف ساير سپرده گذاران انجام مي شود. 
تعاوني وحدت )آرمان( يكي از تعاوني هايي است كه در مردادماه و در 
جريان ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي براي انجام تعهدات به مؤسسه 
ملل واگذار ش��د. در اين جريان بانك مركزي مسئوليت تعاوني افضل 
توس را به بانك آينده و همچنين البرز ايرانيان را به بانك تجارت واگذار 

كرده است.

سرپرس�ت وزارت ني�رو گف�ت: در ح�ال 
حاض�ر بي�ش از ۶۰ هزار ميلي�ارد توم�ان بازار 
آم�اده ب�ه كار و مهي�اي س�رمايه گذاري در 
صنع�ت آب و فاضالب در كش�ور وج�ود دارد. 
به گزارش مهر، ستار محمودي، سرپرست وزارت 
نيرو در آيين اختتاميه سيزدهمين نمايشگاه صنعت 
آب و تأسيسات آب و فاضالب ايران گفت: نمايشگاه 
س��يزدهم در قياس با نمايش��گاه هاي س��ال هاي 
گذش��ته هم از نظر كمي و هم  از نظر كيفي و ارائه 
محصوالت جديد  در تراز باالتري قرار داشت.  وي 
افزود: از اهداف اصلي برگزاري نمايشگاه ها، فراهم 
كردن بستري براي آشنايي ش��ركت هاي داخلي 
و خارجي با جديدترين دس��تاوردها و به اشتراك 
گذاشتن ايده هاي نو براي پيشرفت هر چه بيشتر اين 
صنعت است. در اين نمايشگاه، تكنولوژي و ايده هاي 
بس��يار خوبي در زمينه اتصاالت لوله ها، تجهيزات 
اندازه گيري و تله متري و البته فرهنگ س��ازي در 
حوزه مديريت مصرف به نمايش گذاشته شده بود.  

سرپرست وزارت نيرو اضافه كرد: صنعتگران كشور، 
مايه افتخار اين كشور هستند چراكه در برهه هاي 
حساس همواره ميداندار اقتصاد كشور بودند و اجازه 
نداده اند تا شهروندان كم و كاستي هايي در زمان هاي 
س��خت از جمله جنگ يا زمان تحريم ها احساس 
كنند. خوشبختانه عمده مواد مصرفي در صنعت آب 
و آب و فاضالب، توليد داخل است و ما در اين زمينه، 
تا حد زيادي به خودكفايي رس��يده ايم، اما اين امر 
نبايد ما را از توجه به تجربيات و ايده هاي نو جهاني 
بازدارد.  محمودي گفت: ايجاد كنسرس��يوم هايي 
در داخل مي��ان چندين ش��ركت داخلي مي تواند 
باعث افزايش توانايي رقابت ش��ركت هاي داخلي 
از نظر توانايي و حجم س��رمايه و البت��ه هم افزايي 
قابليت ها در مقاب��ل رقباي خارجي ش��ود. وجود 
بازاري 80 ميليوني در داخل و حدود 400 ميليوني 
در منطقه كه عمدتاً تشنه محصوالت بادوام با قيمت 
مناسب هستند، شرايط بسيار خوبي براي تكاپوي 

شركت هاي ما فراهم كرده است. 

 بازار ۶۰ هزار ميليارد توماني سرمايه
  در صنعت آب مهيا است

عضو هيئت مديره راه آهن خبر داد:سرپرست وزارت نيرو:
      خبر

عض�و هيئ�ت مدي�ره راه آه�ن گف�ت: ب�ه 
صادركنندگان كاال بر اس�اس حج�م و وزن بار 
صادرات�ي، تخفيف هاي�ي تا ۵۰ درص�د تعرفه 
ارائه مي شود؛ ضمن اينكه اگر بار در زمان بندي 
مقرر ب�ه مقص�د نرس�د، خس�ارت مي دهيم. 
به گزارش مهر، حس��ين عاش��وري با بي��ان اينكه 
صادرات كاالي ايراني با ش��بكه ريلي پارسال 12 
درصد رش��د داش��ت، گفت: حمل بار و صادرات از 
طري��ق ريل، اقتص��ادي و ايمن ترين روش اس��ت 
و ش��ركت راه آهن از دو س��ال قبل ب��ا هماهنگي 
كش��ورهاي مقصد، براي افزايش صادرات و رونق 
حمل بار روي ريل، تخفيف هاي تعرفه اي تا سقف 
50 درصد در نظر گرفته كه موجب ش��ده اس��ت 
صادرات ريلي افزايش يابد. بر اين اساس، در شش 
ماه نخست امس��ال، تبادالت مرزي از طريق ريل، 
با پاكس��تان از طريق مرز ميرجاوه 150 درصد و با 
تركيه 90 درصد رشد داشته و 6 ميليون تن كاالي 
صادراتي با شبكه ريلي حمل شده است.  به گفته اين 
مقام مس��ئول، اتصال راه آهن ايران با آلمان برقرار 

شده است و از ابتداي 2018 قطار برنامه اي در اين 
مسير راه اندازي مي شود.  وي همچنين با اشاره به 
اينكه راه آهن ايران از طريق سرخس و اينچه برون به 
تركمنستان، از طريق جلفا به جمهوري آذربايجان، 
از طريق مرز رازي به تركيه و از طريق ميرجاوه به 
پاكس��تان متصل است، افزود: مس��ير ريلي تا مرز 
افغانستان و عراق رفته اس��ت كه در افغانستان تا 
50 كيلومتر در داخل خاك آن كش��ور راه آهن در 
دست ساخت است و تا چند ماه ديگر به بهره برداري 
مي رسد. در مورد عراق نيز تا شلمچه خط ريلي داريم 
و اميدواريم با كمك دولت عراق، خط ريلي شلمچه 
تا بصره ساخته شود تا اتصاالت كريدورهاي ريلي را 
براي صادرات و ترانزيت تكميل كنيم.  عاشوري ادامه 
داد: همچنين سه بندر شهيد رجايي، خرمشهر و امام 
خميني در خليج فارس و بندر اميرآباد در خزر نيز 
به شبكه ريلي متصل است و اميدواريم براي افزايش 
جابه جايي بار هرچه س��ريع تر با همكاري سازمان 
بنادر و دريانوردي، بنادر بوشهر، چابهار و انزلي به 

شبكه ريلي متصل شود. 

تخفيف ۵۰ درصدي تعرفه به صادركنندگان ريلي

مجيد عسگرپور| مهر


