
پنجاه و يكمين اجالس اتحاديه پاياپاي 
آســــيا (ACU) به ميزباني بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران و با حضور اعضاى 

اتحاديه در تهران آغاز به كار كرد.
معــــاون اول رئيس جمهورى در اين 
اجالس عزم راسخ اعضا براى ايجاد فصل 
جديــــدى از روابط اقتصادى و تعامالت 
مالى و تجارى را ســــتود و از دالر زدايى 
به عنوان پاســــخ اجتناب ناپذير كشورها به 
پروژه سالح سازى اين ارز سخن گفت و 
پيشنهاداتى را براى ارتقا كارآيي و اثربخشي 

اين سازوكار بين المللى ارائه داد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى معاون 
اول رئيــــس جمهورى، دكتر مخبر در اين 
اجالس گفت: اتحاديه پاياپاي آســــيا با 
بهره مندي از ســــازوكار پاياپاي سازي كه 
باعث تكيه بيشــــتر بر ارزهاي محلي براي 
تسويه مبادالت بين كشورهاي عضو اين 
اتحاديه مي شــــود، طي نزديك به پنج دهه 
فعاليت خود بر آن بوده اســــت تا باعث 
تسهيل روابط تجاري ميان كشورهاي عضو 
شده و بر كارآيي و اثربخشي اين سازوكار 
بيفزايد؛ به طوري كه طي اين سال ها حجم 
معامالت صورت گرفته در اين سازوكار رشد 

چشمگيري داشته است.
وى ادامه سخنان خود به ظرفيت هاى 
باالي اقتصاد ايران اشــــاره و تصريح كرد: 
كشور ايران با داشتن مساحتي بالغ بر يك 
ميليون و 648 هزار كيلومتر مربع و جمعيتي 
در حدود 85 ميليون نفر جزو 18 كشــــور 
اول جهان به لحاظ وســــعت و جمعيت 
قــــرار دارد و با توجــــه به تركيب جوان 
سني و تحصيلكرده و فارغ التحصيالن باالي 
آمــــوزش عالي و همچنين قرار گرفتن در 
رده كشورهاي با «توسعه انساني باال» توسط 
ســــازمان ملل متحد، ظرفيت بااليي براي 
جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي 
و بهره گيري از فرصت هاي پنجره جمعيتي 

در افزايش توليد و رشد اقتصادي دارد.
معــــاون اول رئيس جمهورى افزود: 
به لحاظ جغرافيايــــي هم ايران موقعيت 
منحصر به فردي دارد و با داشتن مرزهاي 
آبي و خاكي با 15 كشور، در مركز اتصال 
خاورميانه، آسيا و اروپا واقع شده و با توجه 
به قرار داشتن در كريدورهاي حمل و نقل 
بين المللي شــــمال به جنوب و شرق به 
غرب در كنار زيرســــاخت هاي مناسب در 
بخش هاي مخابرات و حمل ونقل هوايي، 
جــــاده اي و ريلي مي تواند نقش موثري در 
تسهيل تجارت بين مناطق مذكور و همچنين 

اتحاديه پاياپاي آسيايي ايفا كند.
وى جايگاه پنجم ايران در ذخاير طبيعي 
و معدني در سطح جهان، تنوع اقليمي باال، 
تنوع ظرفيت توليد محصوالت كشاورزي 
و مزيت هاي حوزه گردشــــگري را هم از 
ديگر ظرفيت هاي فراوان ايران براي توسعه 
تجارت در بين كشــــورهاي عضو اتحاديه 
برشمرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به 
ظرفيت هاي پيش گفته، كشور ايران در سال 
2022 بيســــت و دومين اقتصاد بزرگ دنيا 
بر اساس شاخص برابري قدرت خريد با 

توليد ناخالص داخلي حدود 1597 ميليارد 
دالر بوده است.

دكتر مخبر توســــعه و رشد فناوري 
ديجيتال در كشور ايران را از ديگر ظرفيت ها 
و پتانسيل هاى كشور دانست و افزود: در اين 
حوزه رتبه ايران از جايگاه 106 در حوزه 
نوآوري در ســــال 2015 به جايگاه 60 در 
سال 2021 ارتقا يافته كه مويد افزايش سهم 
اقتصــــاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي 

در ايران است.
وى همچنين به رشــــد متوسط 94 
درصدي تجارت الكترونيك در ايران طى 
سه سال اخير اشاره كرد و در ادامه  رويكرد 
كلي ايران را در حوزه سياست هاي ارزي و 
تجاري، تقويت ثبات و پيش بيني پذيركردن 
اقتصــــاد براي فعاالن اقتصــــادي اعم از 
صادركننده، واردكننــــده و توليدكننده به 
عنوان يكي از مولفه هاي حائز اهميت در 
فعاليت هاي اقتصادي برشمرد كه به تبع آن 
امكان برنامه ريزي مناسب براي تعامالت 
تجاري و توليدي فراهم مى شود و نتيجه 
چنين رويكردي را مي توان در روند رو به 
رشد تجارت خارجي كشور مالحظه كرد.

معاون اول رئيس جمهورى همچنين 
به روند كاهش نقش دالر در اقتصاد جهان 
پرداخت و  با بيان اينكه اين روزها خبرهاى 
متعددى از اقدام دولت ها براى كنار گذاشتن 
دالر از معامــــالت و اســــتفاده از ارزهاى 
محلى شنيده مى شود، گفت: افزايش اخير 
نــــرخ تورم در جهان بــــه ويژه در دوران 
پساكرونا و ريسك هاى سياسى و به ويژه 
اعمال تحريم هاى شديد موجب شده است 
تا كشــــورهاى مختلف دنيا به دنبال يافتن 
راهكارهاى عملياتى براى كاهش نقش و 
در نهايــــت حذف دالر از مبادالت تجارى 

خود باشند.
وى  ادامــــه داد: چندى پيش، وزير 
خزانه دارى آمريكا اعتراف كرد كه «استفاده 
از تحريم ها مى تواند نقش دالر را به عنوان 
ذخيره جهانى كاهش داده و هژمونى دالر 
را تضعيف كند». تا كنون دالر مهمترين اهرم 
ابرقدرتى و توان تحريمى آمريكا بوده كه 
اكنون زنگ خطر تضعيف اين اهرم قدرتمند 

به صدا درآمده است. 
دالر زدايـى  پاسـخ اجتناب ناپذيـر 

كشورها
دكتر مخبر ادامه داد: ديگر دالر زدايى 
يك «انتخاب داوطلبانه» توســــط كشور ها 
نيست، بلكه يك  پاســــخ اجتناب ناپذير 
كشــــورها به «پروژه سالح سازى از دالر» 
اســــت، «سالح سازى از دالر» در چند دهه 
گذشته از جمله مهمترين عواملى است كه 
كشورها را وادار كرده به  دنبال يافتن راهى 
براى رهايى از عواقب تحريم هاى دالرى 

احتمالى در آينده باشند.
وى گفت: تضعيــــف دالر مى تواند 
تهديدى جدى براى نفوذ آمريكا در صحنه 
جهانى باشد. اين چشم انداز براى آمريكايى ها 
نگران كننده است و اين نگرانى در گزارش هاى 
اخير انديشكده هاى آمريكايى هم به وضوح 

منعكس شده است. 

معــــاون اول رئيس جمهورى افزود: 
كشورها به طور فزاينده اى به دنبال كاهش 
اتكاى خود به دالر هستند و از نشانه هاى 
كاهش وابستگى كشــــورها به استفاده از 
دالر، كاهش ســــهم دالر در ذخاير ارزى 
كشورهاست.چنانكه مطابق آمار صندوق 
بين المللى پول، سهم دالر در ذخاير ارزى 
كشــــورها از 71 درصد در سال 2000 به 

حدود 58 درصد در ســــال 2022 كاهش 
پيدا كرده است.

وى  با اشــــاره بــــه اينكه دالرزدايى 
فقط محدود به كاهش اســــتفاده از دالر 
نيســــت، بلكه كاهش استفاده از نظامات و 
زيرساخت هاى دالرى را هم شامل مى شود، 
افزود: يكى از ابزارهاى مورد اســــتفاده در 

توسعه استفاده از ارزهاى ملى كشورها در 
تجارت دوجانبه، استفاده از پيمان هاى پولى 
اســــت و اتحاديه پاياپاى آسيا با بهره مندى 
از سازوكار پاياپاى سازى كه باعث كاهش 
نياز و وابســــتگى به ارزهايى همچون دالر 
و يورو مى شــــود، طى نزديك به پنج دهه 
فعاليت خود بر آن بوده است تا باعث تسهيل 
روابط تجارى ميان كشــــورهاى عضو و 
توسعه همكارى هاى پولى شده و بر كارايى 
و اثربخشى اين سازوكار بيافزايد، به طورى 
كه طى اين سال ها حجم معامالت صورت 
گرفته در اين ســــازوكار رشد چشمگيرى 

داشته است.
دكتــــر مخبر گفت: با توجه به تأكيد 
اساسنامه ACU مبنى بر استفاده از ارزهاى 

ملــــى و لزوم تقويت جايگاه  اين ارزها در 
مراودات مالى و بانكى بين كشورهاى عضو، 
اين اتحاديه ظرفيت مناسبى براى توسعه 
استفاده از ارزهاى ملى كشورها در مراودات 
بانكــــى فى مابين دارد.  همچنين اين نهاد 
ظرفيت مناسبى براى تسهيل مبادالت تجارى 
كشورهاى عضو داشته و فرصت مناسبى را 
ايجاد كرده تا با عضويت كشورهاى جديد 

و افزايش تعداد كشــــورهاى عضو، نقش 
تسهيل گر اين اتحاديه در تجارت خارجى 

كشورها با يكديگر افزايش يابد.
وى در ادامــــه ضمن اعالم آمادگى 
جمهورى اسالمى ايران براى توسعه روابط 
بانكى و تجارى با ساير كشورها، خصوصًا 
كشــــورهاى عضو اين اتحاديه، از اعضاى 

هيأت مديره اتحاديه پاياپاى آسيايى خواست 
چهار مورد مهم شامل توسعه ارز ديجيتال 
مشترك بانك هاى مركزى اعضاى اتحاديه، 
عملياتى سازى ســــامانه پيام رسان بانكى 
اختصاصى ميان كشورهاى عضو، تشكيل 
ســــبد ارزى محلى در مرحله تســــويه و 
همچنين گسترش تعداد اعضا و پذيرش 
سريع اعضاى جديد را مد نظر قرار دهند.

در حاشــــيه اين نشست، معاون اول 
رئيس جمهــــورى همچنين در مذاكره با 
رئيس بانك مركزى روسيه بر حذف دالر از 
مبادالت تجارى ايران و روسيه تاكيد كرد و 
گفت: اتحاديه پاياپاى آسيايى بايد تالش كند 
ساير اعضايى كه درخواست عضويت دارند 

را سريعا بررسى كرده و پذيرش كنند.

  نقش استراتژيك اتحاديه پاياپاى 
آسيا در اقتصاد جهانى    

در همين حال، رئيس كل بانك مركزى 
هــــم در اين اجالس نقش اتحاديه پاياپاى 
آسيا را در اقتصاد جهانى مهم و استراتژيك 
برشــــمرد و گفت: پذيرش اعضاى جديد 
با هدف هم افزايى، تنوع بخشــــى به سبد 
ارزى اتحاديه با اســــتفاده از ارزهاى محلى 

كشورهاى عضو و ساير ارزهاى غيرجهان 
روا كه مى تواند به تشويق دالر زدايى در 
مبادالت تجارى، حفظ و نگهدارى هرچه 
بيشتر ذخاير مطلوب ارزى اعضا و ايجاد 
يك چارچوب مؤثر براى تسويه تعهدات 
بيانجامد، از اهداف آتى اين اتحاديه است.

بــــه گزارش روابــــط عمومى بانك 

مركزى؛ دكتر محمدرضا فرزين با اشاره به 
مشخصه هاى مالى و تجارى اقتصاد ايران 
گفت: اقتصاد ايران اگرچه دهه ها اســــت 
كه با تحريم هاى كشورهاى غربى مواجه 
است ولى در يك دهه اخير اين تحريم ها 
شدت يافته و بخش هاى پولى و مالى كشور 
را هدف قرار داده اســــت اما با اين وجود 
اقتصاد ايران توانسته با اتكا به توانمندى هاى 
داخلى و همكارى با كشــــورهاى منطقه 
همچنان از بخش مالى گســــترده و پويايى 

برخوردار باشد.
فرزين با اشاره به ظرفيت هاى اقتصاد 
ايــــران گفت: در حوزه تجارت خارجى بر 
اساس برآوردهاى اوليه، كل ارزش تجارت 
كااليى (گمركى) اقتصاد ايران با دنياى خارج 

در سال 2022 بالغ بر 160 ميليارد يورو بوده 
كه اين رقم نســــبت به سال 2021 حدود 
18 درصد رشد داشته است. همچنين كل 
ارزش تجارت خدمات در سال 2022 در 
حدود 25 ميليارد يورو برآورد مى شود كه 
حاكى از رشــــد 44 درصدى آن نسبت به 

سال 2021 است.
وى با اظهار اينكه 150 كشــــور دنيا 
جزء مقاصد صادرات كااليى و 121 كشور 
هم مبداء كاالهاى وارداتى به كشــــور را 
پوشش مى دهند، افزود: حجم باالى تجارت 
كاال و خدمات و تنوع طرف هاى تجارى 
زمينه مناسبى را براى توسعه همكارى هاى 

منطقه اى و بين المللى ايجاد كرده است.
رئيس كل بانــــك مركزى افزود: در 
كنار ظرفيت ها و فرصت هاي بخش تجارى 
اقتصاد ايران، بخش مالي هم از ظرفيت  و 
جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اين ميان 
با تصويب قانون، شرايط حضور بانك هاى 
خارجى در ايران تســــهيل شده و به رغم 
اعمــــال تحريم هاي اقتصادي و بانكي در 
حال حاضر شاهد حضور برخي بانك هاي 
خارجي يا تاســــيس بانك هاي مشترك در 
ايران هســــتيم و بيش از هشــــت بانك با 
مالكيت بانك هــــاى ايرانى در خارج از 
كشور مشغول فعاليت هستند و 49 شعبه 
بانك هاى ايرانى در كشورهاى مختلف از 
جمله انگلستان، آلمان، روسيه، عراق، امارات 
متحده عربى، فرانسه و غيره فعال هستند.

 سهم 11 درصدى اتحاديه از توليد 
ناخالص داخلى جهان

وى گفت: كشــــورهاى عضو اين 
اتحاديه براساس آخرين اطالعات صندوق 
بين المللى پول سهمى در حدود 11 درصد 
از كل توليد ناخالص داخلى جهان برحسب 
برابرى قدرت خريد را در اختيار دارند كه 
با اضافه شدن كشورهايى نظير چين، روسيه 
و بالروس اين ســــهم به حدود 29 درصد 

افزايش خواهد يافت.
رئيس شوراى پول و اعتبار افزود: از 
منظر جمعيتى هم كشورهاى عضو اتحاديه 
بالغ بر 25 درصد جمعيت جهان را در خود 
جاى داده اند كه با اضافه شدن كشورهاى 
چين، روســــيه و بــــالروس اين ميزان به 
بيش از 45 درصد خواهد رسيد. همچنين 
براساس آخرين اطالعات بانك جهانى، سهم 
كشورهاى اتحاديه پاياپاى آسيا از كل تجارت 
جهانى در حدود 3/5 درصد بوده است كه 
با اضافه شــــدن كشورهاى چين، روسيه و 
بالروس اين ميزان به 173/3 درصد خواهد 
رسيد.  وى با اشاره به اينكه قاره آسيا به 
عنوان بزرگترين قاره جهان كه بيش از 60 
درصد جمعيت جهان را در خود جاى داده 
داراى سريع ترين رشد اقتصادى بوده و اكنون 
آماده است تا نقش فزاينده اى در شكل دهى 
به جهان آينده ايفا كند، اضافه كرد: بر اين 
اساس، عضويت ديگر كشورهاى آسيايى كه 
در طول يك دهه گذشته از رشد و توسعه 
قابل مالحظه اى برخوردار بوده اند مى تواند از 
طريق ايجاد هم افزايى ميان كشورهاى عضو 
به بالندگى هرچه بيشتر اين كشورها منجر 

شــــود؛ تجربه مثبتى كه با تاسيس اتحاديه 
اروپا در سال 1991 حاصل شد. 

رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: 
همچنين تنوع بخشى به سبد ارزى اتحاديه 
با استفاده از ارزهاى محلى كشورهاى عضو 
و ساير ارزهاى غيرجهان روا مى تواند به 
تشويق دالرزدايى در مبادالت تجارى، حفظ 
و نگهدارى هرچه بيشــــتر ذخاير مطلوب 
ارزى اعضا و همچنين ايجاد يك چارچوب 
مؤثر براى تسويه تعهدات بين آن ها كمك 

كند.
فرزيــــن در مــــورد برنامه هاى آتى 
اتحاديه گفت: پيگيرى تكميل پيام رسان 
ACUMER كــــه هم اكنون در آســــتانه 
عملياتى شدن آن قرار داريم، اقدامات عملى 
در جهت تنوع بخشى به سبد ارزى اتحاديه، 
پيشنهاد امكان سنجى انجام مبادالت تجارى 
بين اعضا با استفاده از ارز ديجيتال بانك هاى 
مركزى كشورهاى عضو، تشكيل كميته هاى 
فرعى، اتصال نظام هاى پرداخت اعضا به 
يكديگر و برگزارى برنامه هاى آموزشــــى 
جهت انتقال تجربه و دانش از جمله اقدامات 

حائز اهميت دبيرخانه اتحاديه مى باشند.
 راه انـدازى سـامانه جايگزيـن 

سوئيفت تا يك ماه آينده
معــــاون بين الملل بانك مركزى هم 
در حاشــــيه اين اجالس گفت: پيام رسان 
بين بانكى جايگزين ســــوئيفت تا يك ماه 
آينده بين اعضاى اتحاديه پاياپاى آسيايى 

اجرا مى شود. 
به گزارش فارس، محسن كريمى در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــــت: در حال 
حاضر 9 كشور آسيايى عضو اين اتحاديه 
پاياپاى هستند و همچنين 2 كشور بالروس 
از اروپا و موريس از آفريقا درخواســــت 
عضويت در اتحاديه پاياپاى آسيايى را داده اند 
كه درخواست آنها توسط اعضاء به زودى 
بررســــى مى شود.در عين حال، تعدادى از 
كشــــورهاى آسيايى هم براى عضويت در 

اين اتحاديه دعوت شده است.
وى گفت: جمهورى اسالمى ايران از 
سال گذشته يك پيام رسان اختصاصى براى 
مبادله پيام هاى بانكى بين اعضاى اتحاديه 
پاياپاى طراحى و در اجالس سال گذشته 
مطرح كرد كه در اين مدت در كميسيون ها و 
كميته هاى تخصصى بررسى شده و اعضاى 
اين اتحاديه بر لزوم جايگزينى يك پيام رسان 
اختصاصى بين اعضاء و جايگزينى آن به 

جاى سوئيفت تأكيد كردند.
معاون بين الملل بانك مركزى با بيان 
اينكه مزيت اصلى پيام رسان جديد بانكى بين 
اعضاى اتحاديه پاياپاى تبادل پيام هاى بانكى 
براى اعضاء و بى نيازى به پيام رسان سوئيفت 
است، همچنين در مورد استفاده از پول هاى 
ديجيتال كشورهاى عضو اتحاديه پاياپاى 
آسيايى گفت: در اين اجالس بر استفاده از 
ارزهاى ديجيتال بانك هاى مركزى اعضاى 
اتحاديه تأكيد شد. استفاده از اين پول ها در 
مرحله بررسى و مطالعات قرار دارد و بخشى 
از مبادالت تجارى اعضاء با ارزهاى ديجيتالى 

بانك هاى مركزى انجام خواهد شد.
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نفت ، طال ، سكه و ارزدكتر مخبر: ظرفيت هاى ايران نقش موثري در تسهيل تجارت اتحاديه پاياپاي آسيايي ايفا مى كند
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر بشكه نفت سنگين ايران
هر اونس (31/1 گرم) طال

بازار جهاني

بازار داخلي

74/34 دالر 
78/11 دالر 
75/24 دالر

73/14 دالر 
1982/96دالر

 32000000 تومان
28000000 تومان
17050000 تومان
11500000  تومان
6700000 تومان
2590000 تومان
42484 تومان
51250 تومان
 51380  تومان
 45767 تومان
55500 تومان
55600 تومان
63750 تومان
63850  تومان
14000 تومان
14070 تومان

سكه طال طرح جديد (به وزن 8/13 گرم)
سكه طال طرح قديم (به وزن 8/13 گرم)

نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
ربع سكه طال (به وزن 2/03 گرم)

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عيار (بدون مزد ساخت)

دالر آمريكا(نرخ فروش در مركز مبادله ارزى)
دالر آمريكا(نرخ فروش توافقى صرافى مجاز)

دالر آمريكا( نرخ فروش بازار آزاد)
يورو (نرخ فروش در مركز مبادله ارزى)

يورو(نرخ فروش توافقى صرافى هاى مجاز)
يورو ( نرخ فروش بازار آزاد)

پوند انگلستان (نرخ فروش توافقى صرافى هاي مجاز)
پوند انگلستان(نرخ فروش بازار آزاد)

درهم امارات(نرخ فروش توافقى صرافى هاي مجاز)
درهم امارات (نرخ فروش بازار آزاد)

همزمـــان با بهره بردارى از ســـامانه ثبت قـــرارداد اجاره و دريافت 
كدرهگيرى رايگان، برخورد دولت با مشاوران امالك فاقد پروانه صنفى و 

متخلف آغاز شد. 
به گزارش خبرنگارما، سامانه ثبت قرارداد اجاره و دريافت كد رهگيرى 
رايگان ديروز به صورت رســـمى رونمايى و فعاليت خود را آغاز كرد. با 
رونمايى از اين ســـامانه، همه مردم امكان استفاده از آن را خواهند داشت. 
همچنين اين ســـامانه محدوديت زمانى نداشـــته و متقاضيان با ورود به آن 
مى تواننـــد به صورت رايگان اقدام به ثبـــت قراردادهاى خود و دريافت 

كدرهگيرى كنند.
در صورتـــى كه متقاضيان همچنان خواهان ثبت قراردادهايشـــان در 
بنگاه هاى امالك باشـــند، اين امكان هـــم براى آنها وجود دارد. همچنين 
بنگاه هـــاى امالك مى توانند از اين ســـامانه به صورت رايگان براى ثبت 

قراردادها استفاده كنند.
هادى عباســـى معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى در 
آيين رونمايى از سامانه ثبت قرارداد اجاره و دريافت كد رهگيرى رايگان 
گفت: اين سامانه به صورت هوشمند در فاز نخست در بخش اجاره و رهن 

فعال شده است و به مرور زمان تكميل مى شود. 
وى با اظهار اينكه پيش فروش، خريد و فروش و ساخت و ساز هم 
از ديگر مواردى اســـت كه به مرور زمان به ســـامانه ثبت قراردادها اضافه 
مى شود، افزود: در هر ثبت قرارداد، بايد حداقل دو شاهد هم حضور داشته 
باشد و در انتهاى ثبت قرارداد، كد رهگيرى صادر مى شود كه اين كد قابل 
پيگيرى است. اين اقدام باعث مى شود تا خدمات مشاوران امالك به سمت 

حرفه اى شدن پيش برود.
معاون وزارت راه و شهرســـازى با اشـــاره به اينكه قراردادها در اين 
ســـامانه داراى كد رهگيرى بوده و در صورت مشكلى در دستگاه قضايى 
قابل پيگيرى است، گفت: اين سامانه امكان جعل و تغيير قراردادها را كاهش 
مى دهد. همچنين بندهاى اين قرارداد ثابت و يك ســـرى از بندها داراى 
ويرايش هستند كه البته امكان ثبت داور هم با هدف جلوگيرى از مشكالت 

احتمالى وجود دارد. 
وى با بيان اينكه افرادى كه در اين ســـامانه اقدام به ثبت قراردادهاى 
خود مى  كنند، اين ثبت به معناى خالى نبودن خانه هاى آنها اســـت و از 

ماليات مشمول بر مسكن خالى معاف مى شوند.
عباسى همچنين با بيان اينكه خبرهاى خوبى براى متقاضيان نهضت ملى 
مسكن داريم، گفت: اولين خبر خوب اين است كه سقف تسهيالت مسكن 

به 550 ميليون تومان افزايش يافته و به بانك ها ابالغ شده است.
وى ادامه داد: دومين خبر خوب اين اســـت كه به دهك هاى اول و 
دوم كه براى پرداخت آورده اوليه مشكل داشتند، وام 400 ميليون تومانى 
با نرخ 2 درصد و در زمان پرداخت 15 ساله و براى دهك سوم و چهارم 
وام 300 ميليون تومانى با نرخ دو درصد در مدت زمان 15 ساله از محل 
صندوق ملى مســـكن ارائه مى شـــود. همچنين مصوبه خوبى داريم كه در 
بافت فرسوده، زمين و وام ساخت تهاتر كنند كه ارزش زمين بيشتر از آن 
وام خواهد بود.معاون وزير راه و شهرســـازى در واكنش به اينكه تا مرداد 
امسال زمان اجراى فاز اول واحدهاى مسكن مهر به پايان مى رسد، گفت: 
در حال حاضر زمين 150 هزار واحد مســـكونى براى دســـته هاى گروهى 
و انفرادى، زمين 550 هزار واحد گروه انبوه سازان، زمين 115 هزار واحد 
نيروهاى مسلح، زمين 100 هزار واحدشهرى در بافت فرسوده، زمين 100 
هزار واحد خود مالكى و زمين 220 هزار واحد روستايى تامين و ساخت 

اين واحدها آغاز شده است.
وى با بيان اينكه در مجموع عمليات ساخت يك ميليون و 235 هزار 
واحد شـــروع شـــده و سخت ترين مرحله ساخت زمين بوده است، تاكيد 
كرد: نهضت ملى مســـكن پروژه مردمى اســـت و وزارت راه و شهرسازى 
بســـتر را فراهم مى كند و موظف اســـت امتيازات را ارائه و قرار نيست كه 

صرفا مسكن بسازيم.
عباسى با اشاره به اينكه وارد ساخت خوابگاه متاهلى هم شده ايم و با 
دو دانشگاه در اين باره قرارداد منعقد كرديم،  درباره اجراى قانون جوانى 
جمعيت و تامين اراضى متقاضيان اظهار داشت: درباره اجراى قانون جوانى 
جمعيت تكاليفى بر عهده وزارت راه و شهرسازى گذاشته  شد و در اسفند 
سال گذشته دستورالعمل اين قانون ابالغ شد و كسانى كه از 24 آبان  سال 
1400 صاحب فرزند سوم و بيشتر شدند، مشمول دريافت 200 متر مربع 

زمين مى شوند.  
وى ادامه داد : خانوارهاى مشمول بايد هزينه هاى آماده سازى زمين 
را در 6 سال با دو سال تنفس به صورت اقساط بپردازند كه هزينه ها بين 
50 تا 200 ميليون تومان متفاوت است؛ چراكه هزينه آماده سازى اراضى 
متفاوت از هم بوده و برخى از اراضى شامل هزينه هاى«كوه بُرى»براى آماده 
ســـازى زمين مى شوند.معاون وزير راه و شهرسازى با اظهار اينكه تاكنون 
80 هزار نفر براى دريافت اين وام ثبت نام كردند و 3 هزار قطعه زمين به 
واجدان شرايط تحويل شده است، افزود: بايد توجه داشت كه اين اراضى در 
شهرهاى كمتر از 500 هزار جمعيت ارايه مى شود. براى مثال براى متقاضيان 

ساكن تهران اراضى در ايوانكى تحويل خواهد شد.

آغاز برخورد جدى دولت با مشاوران 
متخلف امالك

سرپرســـت وزارت جهاد كشاورزى توجه به خودكفايى كشور را در 
تامين نهاده هاى دام و طيور براى دستيابى به امنيت غذايى كشور ضرورى 

دانست.
به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، سيد محمد آقاميرى با تاكيد بر 
توسعه راهكارهاى اجرايى و عملياتى با هدف افزايش خوداتكايى كشور 
براى تأمين خوراك مورد نياز صنعت دام و طيور افزود: افزايش سطح زير 
كشت ذرت دانه اى و سويا با توجه به شرايط اقليم كشور و تنوع بخشى 

به اقالم مورد استفاده در خوراك دام و طيور مورد تاكيد است.
وى تصريـــح كـــرد: با توجه به تاثير نهاده بر توليد دام و طيور و اثر 
مستقيم آن بر توليد و تامين غذا، افزايش سهم بقاياى محصوالت زراعى و 
باغى در جيره دام و طيور، اولويت برنامه ريزى و سياست گذارى كشاورزى 
اســـت و براى تحقق اهداف برنامه، از توان شـــركت هاى دانش بنيان براى 

ارتقاى خوداتكايى و افزايش امنيت غذايى استفاده مى شود. 
همچنين محمدمهدى برومندى معاون امور باغبانى وزير جهاد كشاورزى 
گفت: كاهش سطح اراضى كشاورزى را در دنيا به دليل تغيير كاربرى و تغيير 
اقليم شاهد هستيم لذا يگانه راهكار، افزايش توليد در واحد سطح است. 

ضرورت خودكفايى در تامين 
نهاده هاى دام و طيور

97 درصد برنامه تعميرات نيروگاهى كشـــور پايان يافته و ظرفيت
نيروگاه ها در آمادگى كامل براى تأمين برق تابستانى است.

ناصراسكندرى معاون راهبرى توليد برق حرارتى ديروز با اعالم اين
مطلب به خبرنگاران افزود: برنامه پيش بينى شده براى تعميرات نيروگاهى
امســـال باالى 100 هزار مگاوات اســـت كه در چند روز آينده اين برنامه

محقق خواهد شد.
وى با موفقيت آميز ارزيابى كردن برنامه تعميراتى سال گذشته كه موجب
كاهش خاموشـــى ها شد، ميزان آن را 94 هزار مگاوات اعالم كرد و ادامه
داد: امسال 730 مورد تعميرات شامل تعميرات اساسى، تعميرات دوره اى و

بازديد از نيروگاه ها است كه انجام شده يا در حال انجام است.
معاون راهبرى توليد برق حرارتى سهم نيروگاه هاى بخش خصوصى
را 69درصد و نيروگاه هاى دولتى را 31 درصد عنوان كرد و با بيان اينكه
اكنون 14 نيروگاه كشور مى توانند از سوخت مازوت استفاده كنند، افزود:
سوخت دوم بقيه نيروگاه ها گازوئيل است كه در اثر استفاده از سوخت دوم

نياز تعميراتى نيروگاه ها افزايش مى يابد.
وى از بهره بردارى از نيروگاه هاى با بازدهى باال در زمان هاى غيرپيك
خبر داد و خاطرنشان ساخت: هنگامى كه نياز مصرف كمتر از توليد برق
است، از نيروگاه هاى سيكل تركيبى و كالس (اف) كه بازدهى باالى 50
درصد دارند، استفاده مى شود. البته تالش براى افزايش بازدهى نيروگاه ها در
اين سال ها بيشتر شده و اكنون بازدهى نيروگاهى در كشور به 39/1 درصد
رسيده است. معاون راهبرى توليد برق حرارتى گفت: پارسال ميزان آمادگى
نيروگاه ها براى ورود به پيك بار تابستان 98 درصد بود و امسال هم تالش

مى شود با همين ميزان آمادگى وارد پيك مصرف شويم.
وى با بيان اينكه پارسال نيروگاه هاى حرارتى 130 ميليون مترمكعب آب
مصرف كردند كه تالش براى كاهش اين ميزان آب است،  ارتقا نيروگاه ها
را يكى از راهكارهاى افزايش ظرفيت نيروگاهى برشمرد و گفت: پارسال

از اين طريق يك هزار و 113 مگاوات ظرفيت جديد ايجاد شد.
وى بـــا بيان اينكه نيروگاه بعثت آماده جايگزينى با واحدهاى جديد
است،  درباره نيروگاه فرسوده طرشت هم گفت: واحدهاى مقياس كوچك
اين نيروگاه خريدارى و نصب شـــده و كارهاى آن در حال انجام اســـت.

نيروگاه فرسوده رى هم برنامه مصوب براى جايگزينى دارد.

آمادگى نيروگاه هاى كشور براى 
تامين برق تابستان 

وزيـــر تعـــاون، كار و رفاه اجتماعى از ادغام 
صندوق هاى بازنشستگى با هدف تقويت بنيه مالى 

آنها خبر داد.
سيد صولت مرتضوى ديروز در حاشيه جلسه 
هيأت دولت با تأييد آغاز فرآيند بررســـى ادغام 
صندوق هاى بازنشستگى در يكديگر، به خبرنگار 
اطالعات گفت: گفت: البته اين كه به نتيجه قطعى 
رسيده باشيم هنوز مشخص نيست، زيرا هر كدام 
از صندوق هاى بازنشســـتگى شرايط و شيوه هاى 
خاص خودشـــان را دارند.وى افزود: با اين وجود 
همكاران ما در حوزه معاونت رفاه و اقتصادى در 
حال بررسى اين موضوع هستند و هر زمان كه به 
يك نظريه جازم رسيدند، تشريفات قانونى آن طى 
خواهد شد.مرتضوى خاطرنشان كرد: صندوق هاى 
بازنشستگى پيش بينى هايى را در زمينه بيمه تكميلى 
صورت داده و قرار اســـت شـــرح خدمات آن ها 

را افزايش دهيـــم. همچنين در حوزه مددجويان 
بهزيستى، مستمرى آنها افزايش 40 درصدى خواهد 
داشـــت.وزير كار در تشريح برنامه اصالح شيوه 
پرداخـــت يارانه هاى نقدى هم گفت: اين تصميم 
بايد قطعى شود تا جزئيات آن را اعالم كنيم. آنچه 
فعًال مى توان گفت اين اســـت كه در حال حاضر 
به دنبال آن هستيم تا شيوه كاالبرگ الكترونيك را 
به شدت در سطح كشور توسعه دهيم تا قدرى به 

مهار تورم كمك كنيم.
عامالن شهادت مرزبانان كشور شناسايى 

و مجازات مى شوند
 وزير كشـــور هم درباره پيگيرى شهادت 5 
مرزبان كشور و شرايط مرزهاى جنوب شرقى گفت: 
حمله به مرزبانان ايران اقدامى جنايتكارانه بوده كه 
حتماً برخورد جدى و قاطع با عامالن و حاميان و 

مشوقان آن صورت خواهد گرفت.
احمد وحيدى ادامه داد:در ســـطح استانى در 
سيستان و بلوچستان و قرارگاه قدس با ارتش پاكستان 
ارتباطات برقرار است و آنان هم از اتفاقى كه افتاد، 

اظهار تأسف كردند.
وى با تاكيد بر اينكه پاكستان بايد اين همكارى  
را داشـــته باشد كه افرادى كه مرتكب اين جنايت 
شده اند به سزاى اعمالشان برسند، درباره مالقات اخير 
خود با وزير امنيت ويتنام گفت: در تعامل جديد يك 
تفاهم نامه امنيتى ميان وزارت كشور و وزارت امنيت 
ويتنام برقرار شد. همچنين تفاهم نامه هايى ميان وزير 
دادگســـترى ايران و ويتنام به امضا رسيد تا روابط 

دوجانبه توسعه يابد.
افغانستان مكلف به تامين حقابه ايران است

 معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان  محيط 
زيست هم پس از خاتمه جلسه هيأت دولت در رابطه 
با آخرين پيگيرى ها در مورد حقابه هيرمند با بيان 
اينكه اين حق ايران در مجامع بين المللى و دادگاه هاى 
مربوطه در سطح دنيا قابل پيگيرى است، گفت: چون 
افغانستان كشور همسايه است سعى داريم در قالب 

رايزنى هاى طرفين، كار را به انجام برسانيم.
على ســـالجقه ادامه داد: ما حق حيات مردم 

خود را با هيچ چيزى عوض نمى كنيم و جمهورى 
اسالمى ايران مدافع ملت خود است.

محمد دهقان معاون حقوقى رئيس جمهورى 
هم به خبرنگاران گفت: ايران خود را پاينبد به معاهده 
حقĤبه هيرمند مى داند و مســـئوالن افغانستان هم 

پايبندى خود را به اين معاهده اعالم كردند.
دهقان با بيان اينكه براى حل مشـــكل حقابه 
هيرمند معاهده جامعى وجود دارد و از مســـئوالن 
افغانستان مى خواهيم كه طبق همان معاهده به عهد 
خود عمل كنند، خاطر نشـــان كرد: انتظار مى رود 
اين موضوع طبق معاهده با كارشناسى حل شود و 
اگر با مذاكره حل نشود، از طريق حكميت موضوع 

حل خواهد شد.
 تكذيب ممنوعيت ادامه كار هنرمندان

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى هم درباره ادعاى 
ممنوع الكار شدن برخى از هنرمندان گفت: اين را 

بايد شبكه رسانه اى ما بررسى كند كه چطور امكان 
دارد تصميمى گرفته نشده اما رسانه اى مى شود. 
اينها مقررات خاصى در وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اسالمى دارد و ترتيبات روشنى براى بررسى وجود 
دارد و اگر مشكلى باشد به افراد اعالم مى شود. در 
چنين موضوعاتى مخفى كارى نداريم. من ديروز از 
همه بخش ها خواستم كه به شايعه سازى رسانه اى 
پايان دهند و اجازه ندهند كه افرادى با انگيزه هاى 

مختلف ايجاد التهاب كنند.
محمدمهدى اسماعيلى ادامه داد: حوزه فرهنگ 
و هنر و رسانه قواعد روشنى دارد و متولى آن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است؛ مثل هر صنفى ممكن 
است افرادى تخلف كرده باشند كه به آن رسيدگى 
مى شود و جمع بندى آن به فرد اعالم مى شود. اينها 
جز شايعه سازى رسانه اى چيزى نيست و من از 
اساس اين نوع خبرسازى ها را رد مى كنم. هنرمند 
و فرهنگ دوســـتان موارد را از طريق اعالم رسمى 

وزارتخانه و نهادهاى متولى پيگيرى كنند. 
وى افزود: بســـيارى از خوانندگان هم اعالم 
كردند كه چنين چيزى نيســـت. االن فعاليت هاى 
فرهنگى عادى شده است و اين افراد به جاى اينكه 
خوشحال باشند، عده اى ناراحت هستند كه فعاليت 
فرهنگى و هنرى در حال انجام است. نان عده اى 

در ايجاد التهاب است.
آمادگى نيروهاى مسلح براى دفاع از كيان كشور 
 وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح هم پس 
از خاتمه جلسه دولت به خبرنگاران گفت: اكنون در 
آمادگى كامل دفاعى هستيم و در تمامى حوزه هاى 
نظامى قدرت تمام عيار محســـوب مى شويم. امير 
ســـرتيپ محمدرضا آشتيانى گفت: اين نكته شعار 
نيســـت و دنيا هم آن را مى داند. وقتى آمريكا از 
توانمندى پهپادى ايران تعريف مى كند، نشان مى دهد 
كه ايران در فناورى هاى نو كارهاى بزرگى را دنبال 
كرده و به قابليت هاى بااليى رسيده است؛ مثال در 
پدافنـــد غيرعامل كارهاى بزرگى كرديم ولى چون 
اين مباحث محرمانه است، نمى توانيم جزيى به آنها 
بپردازيم.امير سرتيپ محمدرضا آشتيانى درباره اقدام 

اخير ناوگروه 86 در ســـفر به آبهاى جهان، گفت: 
اين اقدام افتخارآفرين در روزهاى گذشـــته بازتاب 
گســـترده اى داشـــت كه اين موفقيت بزرگ را به 

مجموعه نيروهاى مسلح تبريك مى گوئيم.
وى افزود: ناوشكن دنا ثمره تالش دانشمندان ما 
در صنعت دفاعى بود. بزرگترين حسن كشور ما اين 
است كه مى توانيم دستاوردهاى خود را در صنعت 
دفاعى با توجه به شرايط ژئوپوليتيكى و جغرافيايى 

كه داريم مورد آزمون قرار دهيم.
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تصريح 
كرد: هرچه توليد مى شود تا زمانى كه آزمون خود 
را پس ندهد نمى تواند قابليت اصلى خود را ارائه 
كند. ناوشكن دنا با مأموريت اخير خود نشان داد 
قابليت هاى بسيار بااليى در انجام عمليات سطحى، 
زيرسطحى، هوايى، گشت دريايى و انعطاف پذيرى 

فوق العاده در شرايط دريايى سخت دارد.
آشتيانى در واكنش به شايعه توليد مشترك ناو 
با روسيه گفت: برخى خبرها پايه و اساس ندارد. 
ما خودمان توليدكننده هواپيما و ناوشكن هستيم اما 
ممكن است از دانش آنها براى برخى مشكالتى كه 

در روند تحقيقات باشد، استفاده كنيم.
وى گفت: ظرف روزهاى آينده با توجه به نوع 
تهديدات موجود در منطقه، از چند دستاورد جديد 

دفاعى كشور رونمايى خواهيم كرد.
مـورد  در  رژيـم صهيونيسـتى  اراجيـف 

تأسيسات هسته اى ايران
 معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان انرژى 
اتمى هم در واكنش به ادعاى صهيونيست ها در مورد 
ســـاخت سايت جديد هسته اى ايران در كوه هاى 

زاگرس گفت: اين اظهارات اراجيف است.
محمد اسالمى گفت: فعاليت هاى ايران مطابق با 
موازين آژانس بين المللى انرژى اتمى و پادمان است 
ولى دشمن صهيونيستى سال هاست كه با طرح اين 

سخنان بيهوده، عليه ايران فضاسازى مى كند. 
وى چنين مواردى را عمليات روانى دشـــمن 
دانســـت و افزود: هرگاه شرايط در منطقه و محيط 
بر صهيونيست ها تنگ و سخت مى شود، اين  گونه 

عمليات  روانى و ادعاها را تشديد مى كنند.
رئيس ســـازمان انرژى اتمى با اشاره به اينكه 
هرگاه فعاليتى را بخواهيم انجام دهيم، تنظيماتش را با 
آژانس برقرار خواهيم كرد و مطابق آن عمل مى كنيم، 
گفت: در فرآيندهاى طى شـــده گذشته كه همواره 
اينها يك نوع برترى جويى داشتند و سعى مى كردند 
با جوســـازى و عمليات روانى فشار حداكثرى را 
بر كشور تشديد كنند، در  ماه هاى اخير با موفقيت 
مواجه نشدند و شكست خوردند و اكنون به مطالب 
جديد دامن زدند. اين همان مطالب مردود گذشـــته 

است و هيچ جايگاهى ندارد.  
تسويه هاى ارزى به شيوه غير ازسوئيفت 

از ســـوى ديگر، وزير امور اقتصادى و دارايى 
به خبرنگاران گفت: دولت، بانك مركزى را مكلف 
كرد تا با روش هاى غير متكى بر سوئيفت نسبت به 
تسويه هاى مالى و بانكى با شركاى اقتصادى كشور 
اقدام كند.سيد احسان خاندوزى درباره تقويت ريال 
و برنامـــه هاى دولت براى دالر زدايى از تعامالت 
بين المللى با توجه به سفرهاى خارجى اخير رئيس 
جمهورى به سوريه و اندونزى اظهار داشت: امسال 
بر خالف چند ســـال گذشته كه شايد معدودى از 
كشـــورها به دنبال تقويت پول ملى خودشان در 
تجارت بين المللى بودند، الگوى تمركز بر ارزهاى 
محلى يا روش هاى تسويه مالى و بانكى غير از اتكا 

به ارزهاى جهان روا، بسيار فراگيرتر شده است.
وى ادامه داد: اقتصادهاى بزرگ آسيايى و غير 
آســـيايى اكنون در حال استفاده از اين روش براى 
تسويه هاى مالى و بانكى خودشان هستند و دولت 
هم بانك مركزى را مكلف كرده است به سرعت 
با شركاى راهبردى و همچنين كشورهاى همسايه 
و منطقه، هم بر اساس روش هاى مالى غير متكى 
بر سوئيفت و هم تسويه هاى ارزى و بانكى غير از 

متكى بر ارزهاى جهان روا عمل كند.

وزيركار: صندوق هاي بازنشستگي در يكديگر ادغام مي شوند

در اجالس اتحاديه پاياپا آسيايى، رئيس كل بانك مركزى ايران 
به عنوان رئيس دوره اى اين اتحاديه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، جميل احمد رئيس كل 
بانك مركزى پاكســــتان در اين اجالس ضمن واگذارى رياست 
دوره اى اين اتحاديه به دكتر محمدرضا فرزين رئيس كل بانك مركزى 
ايران گفت: اتحاديه مى تواند ايده هاى جديدى را با استفاده از ارزهاى 
جايگزين داشته باشد كه براى كشورهاى صادركننده و واردكننده 

هم مزاياى بيشترى دارد.وى با اشاره به اينكه ايمان دارم مى توانيم 
ابتكارات عمل خوبى در نحوه پرداخت انجام دهيم، ضمن استقبال 
از توسعه روابط بانكى با ايران، ايجاد پيام رسان غيرسوئيفتى، اتصال 
كارت هاى بانكى دو كشور و تجارت تهاترى در قالب ظرفيت هاى 
اتحاديه پاياپاى آسيايى گفت: براى پيشرفت توسعه روابط بانكى 
آمادگى داريم با معرفى نماينده و ايجاد كارگروه مشترك زمينه هاى 

تعميق روابط بانكى را فراهم آوريم.

فرزين رئيس دوره اى اتحاديه پاياپاى آسيايى شد

معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه 
جلوگيرى از خام فروشى سياست 
دولت سيزدهم است، گفت: ميزان 
پااليش نفت در منطقه خليج فارس با 
توجه به ظرفيت موجود و ظرفيت 
پااليشگاه هايى كه در دست ساخت 
است، به بيش از 1/2 ميليون بشكه 

در روز مى رسد.
جليل ساالرى معاون وزير نفت 
و مديرعامل شـــركت ملى پااليش 
و پخـــش فرآورده هاى نفتى ايران 
در مراســـم امضاى تفاهمنامه توليد 
پتروليوم كك كلســـينه شده بين 
اين شركت و ســـازمان توسعه و 
نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران 
(ايميدرو) ضمن اعالم اين مطلب 
با بيان اينكـــه يكى از تكاليف در 
وزارت نفت و شركت ملى پااليش 
و پخـــش فرآورده هاى نفتى ايران، 
توســـعه و گسترش پااليشگاه ها و 
تكميل زنجيره ارزش است، افزود: 
جلوگيرى از خام فروشى سياست 
دولت سيزدهم بوده و بر اين اساس 
ضرورى است تا خوراك صنايع پايين 

دستى را تامين كنيم.
به گزارش روابط عمومى شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتـــى ايران، وى بـــه امضاى اين 
تفاهمنامه اشاره كرد و گفت: نيازمند 
توليد كك گريد آندى و اسفنجى در 
صنايع فوالدى و آلومينيوم هستيم و 
با مطالعاتى كه انجام شد، دانش فنى 
بومى شده است و امروز اين توان را 

داريم تا با مولفه هايى كه در شركت 
هاى پااليشـــى توليد مى شود، به 
ميزان كافى خوراك توليد كك آندى 
و اسفنجى را تامين كنيم. با اين اقدام 
مى توانيـــم واردات كك آندى كه از 
مسائل مهم توليد بوده و در شرايط 
تحريمى از چالش هاى عمده بخش 
فوالد و آلومينيوم به شمار مى رود 

را برطرف كنيم.
مديرعامل شركت ملى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه 
با برنامه ريزى انجام شـــده خوراك 
توليد اين كك تامين مى شود، افزود: 
در منطقه خليج فارس سياست اين 
است كه اين منطقه از نظر پااليشگاه 
سازى به قطب انرژى تبديل شود و 
در اين رابطه بايد به سمت ساخت 

پتروپااليشگاه ها برويم.
وى اضافه كـــرد: اكنـــون در 
آن منطقه پااليشـــگاه بندرعباس با 
ظرفيت 360 هزار بشكه و پااليشگاه 
ستاره خليج فارس با ظرفيت 420 
هزار بشـــكه وجود دارد. همچنين 
ســـاخت پااليشـــگاه «مهر خليج 
فارس» با ظرفيت 120 هزار بشكه 
و پتروپااليشگاه «شهيد سليمانى» با 
ظرفيت 300 هزار بشكه در دستور 
كار قرار دارد و با بهره بردارى از اين 
طـــرح ها، در آن منطقه بيش از1/2 
ميليون بشكه ظرفيت پااليشى ايجاد 

خواهد شد.
ســـاالرى با اشـــاره به اينكه 
زيرساخت خوبى در آن منطقه براى 

جا به جايى فـــرآروده هاى نفتى 
توليدى ايجاد شـــده است، تصريح 
كرد: شبكه خطوط انتقال فرآورده به 
شرق كشور از مسير كرمان در حال 
تقويت اســـت و دو خط 26 اينچ 
ايجاد خواهد شـــد. از طرف ديگر 
با توجه به اينكه بخشى از توليدات 
پتروپااليشگاه شهيد قاسم سليمانى 
محصوالت پتروشيمى است، فرصت 
صادراتـــى 35 درصد توليدات اين 

پااليشگاه فراهم مى شود.
وى گفت: در اين پتروپااليشگاه 
25 واحد فرآيندى احداث خواهد 
شد و سرويس هاى جانبى را خودش 
تامين مى كند. بر اســـاس قانون هم 
براى ســـاخت آن عالوه بر حضور 
بخش دولتى، با هلدينگ ها و بانك ها 
مشاركت خواهيم كرد تا در پنج سال 

ساخت آن به اتمام برسد.
 معاون وزير صنعت و رئيس 
هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى 
معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) 
هم در اين مراسم با اشاره به امضاى 
اين تفاهمنامه براى ســـاخت يك 
پتروپااليشگاه در منطقه ويژه خليج 
فارس گفت: بر اساس اين تفاهمنامه 
تامين ماده اوليه پتروليوم كك كلسينه 
شده كه يكى از طرح هاى مهم براى 
صنايع معدنى توليد آلومينيوم است، 

انجام خواهد شد.
امير خرمى شاد با اشاره به اينكه 
اكنون ايران ظرفيت توليد 770 هزار 
تن آلومينيوم را دارد، افزود: تمامى آند 

مصرفى اين صنعت وارداتى است و
ارزبرى بااليى دارد. با برنامه ريزى
درايميدرو، بر روى پروژه هايى كه
ارزبرى بااليى دارند، تمركز كرده ايم
تا بتوانيم با راه اندازى آن پروژه ها
خروج ارز را به حداقل برسانيم و از
ظرفيت هاى داخل استفاده كنيم.

وى ادامه داد: بر اســـاس اين
تفاهمنامه قرار بر اين است تا روزانه
دو هزار بشـــكه وكيوم باتوم و دو
هزار بشكه سى او (كالريفايد اويل)
دريافت كرده و 40هزار تن پتروليوم

كك كليسنه توليد كنيم.
البته همچنـــان فاصله با نياز
داخلى زياد است و در فاز دوم 120
هزار تن به توليد پتروليوم كك اضافه
خواهد شد كه در آن صورت نيمى
از نياز كشور را تامين خواهيم كرد
و مصرف ارز در اين زمينه 50 درصد

كاهش خواهد داشت.
طبـــق اين گزارش، تاكنون در
حوزه آلومينيـــوم يك ميليارد دالر
برنامه ريزى ســـرمايه گذارى انجام
شده است. اين پروژه كه قرار است
پتروليوم كك كلســـينه توليد كند،
150 ميليون دالر ســـرمايه گذارى
نياز خواهد داشـــت.همچنين 800
ميليون دالر ســـرمايه گذارى براى
پودر آلومينيوم در نظر گرفته شده كه
اگر اين اتفاق بيافتد ارزبرى آلومنيوم
از حدود 70 درصد به ازاى هر تن
به حدود كمتر از 10 درصد كاهش

پيدا خواهد كرد.

ظرفيت پااليشى ايران در خليج فارس به 1/2 ميليون بشكه در روز مى رسد

فرودگاه شهداي گناباد امروز با حضور رئيس مجلس شوراي اسالمي
و وزير راه و شهرسازي بهره برداري و افتتاح مي شود.

به گزارش روابط عمومى شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران،
اين فرودگاه به عنوان چهارمين فرودگاه استاِن خراسان رضوى تا سال 1390
تحت مالكيت وزارت كشور بود و پس از واگذارى به شركت فرودگاه ها
طى 12 سال گذشته تحت عمليات احداث سطوح پروازى، ترمينال و ساير
اماكن فرودگاهى قرار داشت.فرودگاه گناباد با هزينه اى بالغ بر 6 هزار و
700 ميليارد ريال در مساحتى حدود 380 هكتار توسط شركت فرودگاه ها

و ناوبرى هوايى ايران احداث شده است.

فرودگاه گناباد امروز به بهره بردارى مى رسد 
وزير كار:صندوق هاى بازنشستگى پيش بينى هايى رابراى بيمه تكميلى صورت داده و قرار است شرح خدمات آن ها افزايش يابد 

در محور مديريت و برنامه ريزى
بيمه كوثر ، روابط عمومى برتر صنعت بيمه كشور شد
 درخشـــش بيمه كوثر در نهمين جشنواره روابط عمومى هاى
 برتر صنعت بيمه كشـــور با كســـب 2 عنوان صورت پذيرفت.

نهمين جشـــنواره روابط عمومى هاى برتر صنعت بيمه كشـــور 
همزمـــان با هفته ارتباطـــات و روابط عمومى بـــه همت بيمه 
مركزى جمهورى اسالمى ايران و در 9 محور شامل: «انتشارات»، 
«ارتباط با رســـانه ها»، «امور تبليغاتى، نمايشـــگاهى و سمعى 
بصرى»، «روابط عمومى الكترونيك»، «مطالعات (پژوهش هاى) 
اجتماعى»، «ارتباطات درون سازمانى»، «مديريت و برنامه ريزى»، 
«رضايت مشـــترى» و «خالقيت و نوآورى» برگزار شد كه بيمه 
كوثـــر عنوان برتر در موضوع مديريت و برنامه ريزى و جايگاه دوم 
 در ارتباطات درون سازمانى  اين جشنواره را به خود اختصاص داد.

ابوالفضل شـــهابى وش، مدير روابط عمومى و تبليغات بيمه كوثر 
كســـب اين عناوين را حاصل تالش عالـــى و كار گروهى تمامى 
كاركنان بيمه كوثر دانست و ابراز اميدوارى كرد با تالش و پشتكار 
مضاعف در تمامى بخش ها اين افتخار آفرينى ها براى شـــركت 

ادامه داشته باشد.

شركت كشــت و صنعت شهيد رجايي درنظردارد سموم 
ترفالن و پرول را از طريـــق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 
لـــذا جهت اخذ فرم پيشـــنهاد قيمت و شـــرايط مناقصه به 
 سايت شـــركت به نشـــاني www.rajaeico.com و يا 
 بـــا تلفـــن: 42296107ـ  061 امـــور بازرگانـــي تماس 
حاصل نمايند. ضمناً زمان مناقصه 10 روز پس از انتشار آگهي 

رأس ساعت 10 صبح در دفتر شركت انجام مي شود.
شركت كشت و صنعت شهيد رجايي

آگهي مناقصه
شماره 1402/3 

خريد سموم ترفالن و پرول


