
تمدید جشنواره "شصتت خبر دار شده"
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران و با توجه 
به الزام استفاده از رمزهای پویا و همچنین افزایش 
اس��تقبال کاربران برای نصب اپلیکیش��ن 60، این 
جش��نواره تا 15 دی ماه تمدید شد و کاربرانی که 
این اپلیکیش��ن را نصب کنند، در قرعه کش��ی 60 
جایزه ویژه جشنواره "شصتت خبردار شده" شرکت 
داده خواهند ش��د.با الزام بانک مرکزی به استفاده 
از رمز پویا، س��اعت کاری تمامی ش��عب بانک ملی 
ایران به منظور ارایه خدمات مش��اوره و راه اندازی 
رمز دوم یکبار مصرف مشتریان و کاهش مشکالت 
آنها بعد از زمان الزام شده، افزایش یافت.اپلیکیشن 
60 بانک ملی ایران، اب��زاری برای تولید رمز یکبار 
مصرف در بس��تر گوشی تلفن همراه است که فعال 
س��ازی آن از روش ه��ای متفاوتی به صورت کامال 
غیرحضوری امکان پذیر است.مش��تریان می توانند 
ب��رای فعال س��ازی برنامه ی رم��ز یکبارمصرف  از 
طریق دانلود آن از س��ایت رس��می بانک به آدرس 
bmi.ir  و ی��ا کافه بازار و گوگل پلی برای کاربران 
اندروید و س��یبچه برای کاربران گوش��ی های اپل 
اق��دام کرده و با مراجعه به بالغ بر 8000 خودپرداز 
، کیوسک  و کش لس های این بانک و یا از طریق 

سامانه  بام رمز خود را فعال کنند.

 ثبت صحیح شماره تلفن همراه 
در بانک  پاسارگاد جهت دریافت رمز پویا

جه��ت دریاف��ت رمز پوی��ا از طریق کد دس��توری 
#6*720* و ارس��ال پیامک، ثبت صحیح ش��ماره 
تلف��ن همراه در سیس��تم بان��ک الزامی اس��ت.به 
گ��زارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، بر اس��اس 
اعالم بانک مرک��زی ج.ا.ا. از ابتدای دی، انجام کلیه 
پرداخت ه��ای غیرحضوری مبتنی بر کارت، تنها از 
طریق رمز پویا امکان پذیر است. از این رو مشتریانی 
که ب��ه هر دلیل��ی پیامک های ارس��الی از س��وی 
بانک پاس��ارگاد را دریافت نمی کنن��د و یا اقدام به 
تعویض سیم کارت خود کرده اند، باید جهت اصالح 
و ثبت صحیح شماره تلفن همراه خود به شعبه های 
این بانک مراجعه کنند.بر اس��اس این خبر، جهت 
افزایش امنی��ت در پرداخت ه��ای غیرحضوری، از 
ابتدای دی ماه س��ال ج��اری و به صورت هماهنگ 
در کلی��ه بانک ه��ای کش��ور، رمزهای دوم ایس��تا 
غیرفعال ش��ده و انج��ام تراکنش ه��ا از طریق رمز 
دوم پویا انجام خواهد گرفت.در بانک پاس��ارگاد نیز 
از این تاریخ رمز پویا ب��رای کلیه کارت های نقدی 
به طور خودکار فعال ش��ده و دریافت آن از طریق 
س��امانه  ی همراه بانک و کد دس��توری 6#*720* 
امکان پذیر است. به این ترتیب که مشتری می تواند 
در زم��ان خرید کاال و خدمات ب��ر روی درگاه های 
پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک منوی »کارت« 
و انتخ��اب گزینه »رمز پویا« رم��ز یکبار مصرف را 
دریافت کن��د. امکان دریافت رمز پویا در س��امانه 
اینترنت بانک نی��ز جهت انجام عملیات انتقال وجه 
کارت به کارت فراهم است. همچنین مشتریانی که 
تلفن همراه هوشمند در دسترس ندارند، می توانند 
با شماره گیری کد دستوری #6*720*رمز پویا را 

از طریق پیامک دریافت کنند.

 واریز سود سپردهای بانک شهر 
مطابق با دستورالعمل های بانک مرکزی

مع��اون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک ش��هر با 
تاکی��د بر اهمی��ت اجتناب از رقاب��ت های ناموجه 
در پرداخت س��ود به س��پرده گذاران گفت: س��ود 
س��پردهای این بانک مطابق با دس��تورالعمل های 

بانک مرکزی است.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، رحی��م طاهری با بی��ان این مطل��ب افزود: 
براساس بخش��نامه ای که از س��وی بانک مرکزی 
صادر ش��ده است ، شبکه بانکی کشور موظف شده 
نرخ س��ود س��پرده های بانکی را با این بخش��نامه 
تعیین کند.معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک 
شهر در ادامه با اشاره به اهمیت جذب منابع ارزان 
قیمت در راس��تای کاهش قیمت تمام ش��ده پول 
گفت: کاهش 2 درصدی قیمت تمام ش��ده پول در 
این بانک از ابتدای س��ال تا پایان آذرماه نسبت به 
سال گذشته، از مهمترین اقداماتی است که در این 

زمینه صورت گرفته است.

اخبار

 

  عض��و انجمن صنای��ع فرآوردههای لبن��ی ایران گفت: 
مس��اله اصلی پیرامون صنعت لبنیات که به نظر میرسد 
از تحریمها خطرناکتر باشد، کاهش سرانه مصرف است.

 بزرگمهر دادگر با تش��ریح ش��رایط موج��ود در صنعت 
لبنی��ات گفت: بحث تحریم بر روی تمام صنایع کش��ور 
تاثیر خود را گذاش��ته اس��ت. در صنعت لبنیات نیز در 
بخش مواد اولیه موثر بوده و ایجاد مشکالتی کرده اما با 
توجه به اینکه تحریمها همواره وجود داش��ته، نتوانسته 

جلوی فعالیت واحد های لبنی را بگیرد.
عضو انجمن صنای��ع فرآوردههای لبنی ایران با بیان این 
مطلب که کاهش سرانه مصرف با سرعت زیادی در حال 
صدمه به سالمت جامعه و همچنین صنعت لبنیات است، 
افزود : بای��د عوامل موثر در این موضوع را شناس��ایی و 
سهم و قصور هر بخش را مشخص کرد. دلیل این کاهش 
مصرف بخش��ی از سمت دولت و نهاد حاکمیت و بخشی 
از جانب صنعت لبنیات اس��ت اما باید توجه داشت عدم 
بیان مضررات س��رانه مصرف پائین در صنعت لبنیات در 
دراز مدت بر روی س��المت جامعه تاثیر مس��تقیم دارد. 
دادگر ادام��ه داد : یکی از مهمتری��ن دالیل این کاهش 
سرانه مصرف، کاهش سطح درآمد خانوار  است که باعث 
ش��ده مردم در این بخش کمتر از میانگین تعیین ش��ده 
در جهان لبنیات مصرف کنند. از س��وی دیگر شیب تند 
کاهش مصرف لبنیات نسبت به باقی اقالم خوراکی مانند 
نوشابه که ارزش غذایی آن مشخص است، بیشتر بوده و 

این بیانگر آن اس��ت که سوتبلیغ و بیاعتمادی به صنعت 
لبنیات باع��ث تاثیر روی افکار م��ردم در این مورد مهم 
شده است. مدیرعامل شرکت لبنی هراز، انتشار شایعاتی 
در م��ورد وجود روغن پالم و یا افالتوکس��ین در لبنیات 
را یکی از مس��ائل مرتبط در زمینه کاهش اعتماد مردم 
برشمرد و اظهار داشت : متاسفانه برای رفع این اتهامهای 
غیرواقعی، حمایتی انجام نشد در حالی که صنعت لبنیات 
در کنار  س��المت آفرینی برای جامعه ، صنعتی اشتغالزا، 

ارزآور و موثر در اقتصاد کشور است.
عض��و انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران با بیان این 
که دولت در افق 1۴0۴ هدفگذاری 120 کیلوگرم سرانه 
مصرف در سال برای هر شخص را تعیین کرده ، گفت : 
رس��یدن به این هدف نیازمند استراتژی و ساختار است 
و تنها با هدفگذاری نمیتوان به نتیجه رس��ید زیرا هیچ 

ساختار و استراتژی در این بخش مشخص نشده است.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن هیچ سیاس��ت مش��خصی در 
راستای توسعه تولید اتفاق نیافتاده و تنها دولت در بخش 

نظارت و قیمتگذاری فعالیت خود را توسعه داده است.
دادگر با بیان این مطلب که منطق بازار کارکرد خودش 
را دارد و هیچگاه نمیتوان دس��توری و بر اس��اس اهداف 
مش��خص شده و بدون استراتژی بازار را مجبور به کاری 
کرد، افزود : دخالت دولت در بخش قیمت باعث شده تا 
روند منطقی بازار برهم خورده و کاهش سوددهی صنایع 

و کاهش تولید  را در پی داشته باشد. ایرنا 

  عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران اعالم کرد؛
زنگ خطر کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور

برای تهرانیها
 ظرفیت ثبت نام مسکن ملی
در شهر پردیس تکمیل شد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
از تکمیل ش��هر جدید پردیس در مرحله نخس��ت 
ثبت نام تهرانیها خبر داد و گفت: ثبت نام مس��کن 

ملی برای تهرانیها به مرحله دوم خواهد رسید.
پروانه اصالنی از ساخت 70 هزار واحد مسکن ملی 
برای ش��هر تهران خبر داد و گفت: 20 درصد طرح 

اقدام ملی برای شهر تهران اختصاص یافت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: در نیم س��اعت نخست ثبت نام ظرفیت ثبت 
نام در ش��هر پردیس تکمیل شد و اکنون ثبت نام 

در پرند، ایوانکی و هشتگرد ادامه دارد.
اصالنی گف��ت: اکنون در پرند 7 هزار و 22 نفر ثبت 
نام کردند و ظرفیت 20 هزار نفر برای ثبت نام وجود 
دارد. بر اس��اس اظهارات اصالنی از وضعیت ثبت نام 
مردم تهران در ش��هر جدید هشتگرد ۴ هزار و 752 
نفر در شهر هشتگرد ثبت نام کردند و ظرفیت ثبت 
نام در این ش��هر هش��ت هزار نفر است. وی خبر داد 
که در شهر جدید ایوانکی تاکنون  ٩0٣ نفر ثبت نام 
کردند و ظرفیت ثبت نام در این ش��هر 15 هزار  نفر 
اس��ت. مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن 
وزارت راه خبر داد که در اس��تان البرز نیز 2 هزار و 
6٩0 نفر تاکنون ثبت نام کردند و در اس��تان قروین 
ثبت نامها به رقم یک هزار و 588 نفر رسیده است. 

تا دهه فجر انجام میشود
تکمیل شبکه ارتباطی آزادراه 

تهران-شمال 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دس��تور تکمیل 
شبکه ارتباطی فاز نخست آزادراه تهران–شمال که 

در دهه فجر افتتاح میشود را صادر کرد.
محمدجواد آذری جهرمی، در جلس��ه ش��ورای فنی 
با حضور معاونین و مدیران وزارت ارتباطات با اش��اره 
به افتتاح فاز نخس��ت آزادراه تهران–شمال بر آمادگی 
کامل دستگاههای تابعه برای تکمیل شبکه ارتباطی این 
منطقه تأکید کرد. آذری جهرمی سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، 
مخابرات و اپراتورها را موظف کرد که برنامهریزی الزم 
را داشته باشند تا همزمان با افتتاح فاز نخست آزادراه 
تهران – شمال، ش��بکه ارتباطی این مسیر نیز برقرار 
شود. وزیر ارتباطات بابیان اینکه پیشبینی میشود این 
آزادراه با استقبال گسترده مردم روبرو شود و بهنوعی 
آزادراه تهران–ش��مال ب��ه یکی از مس��یرهای پرتردد 
کشور تبدیل ش��ود تأکید کرد که پذیرفتنی نیست، 
این آزادراه افتتاح ش��ود اما ش��بکه ارتباطی آن برای 
راحتی مردم برقرار نباشد. بر اساس اعالم مجری پروژه 
آزادراه تهران–شمال قطعه اول این آزادراه به طول ٣2 
کیلومتر در دهه فجر امس��ال به بهرهبرداری میرسد. 
آزادراه تهران- شمال متشکل از چهار منطقه از دره کن 
در تهران ش��روع شده و تا دو راهی چالوس- نوشهر در 

استان مازندران ادامه دارد. ایسنا 

 وسع مالی دریافت کنندگان یارانه معیشتی پایش میشود
 هر6 ماه یکبار

گزارش

 سخنگوی س��تاد حمایت معیشتی با بیان اینکه از بالغ بر 
6میلیون خانوار معترض، ٣میلیون نفر مجوز دسترس��ی به 
اطالعات بانکی دادند، گفت: وس��ع مالی دریافت کنندگان 

کمک معیشتی هر 6 ماه یکبار پایش می شود.
حس��ین میرزایی اظهارداش��ت: ط��ی بازه زمانی س��وم تا 
بیس��تم آذرماه که مهلت ثبت تقاض��ای معترضان دریافت 
حمایت معیش��تی بود، در مجم��وع 6 میلیون و 26٣ هزار 
و 861 درخواس��ت ثبت شد که از این بین 71.8 درصد از 
سرپرس��تان خانواری که شماره تلفن همراه به نام آنها بود، 
ک��د رهگیری دریافت کردند که مع��ادل ۴ میلیون و ۴٩6 

هزار و ۴72 سرپرست خانوار میشد.
وی با بیان اینک��ه 10.6 درصد از معترضان دریافت کمک 
حمایت معیشتی، سرپرستان خانواری بودند که در فهرست 
یارانه بگیران قرار نداش��تند، اف��زود: این گروه از معترضان 
666 هزار و 77۴ سرپرس��ت خانوار هس��تند که موعدی را 
در دیماه اعالم خواهیم کرد تا افرادی که در لیس��ت یارانه 
بگیران قرار ندارند، درخواس��ت خود را برای دریافت کمک 

معیشتی ثبت کنند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی افزود: 
متقاضیان حمایت معیش��تی که در گروه یارانه بگیران قرار 
ندارن��د باید پس از اعالم زمان قطعی، ب��ه دفاتر پلیس به 
اضاف��ه 10 مراجع��ه کنند تا تقاضای خ��ود را اعالم دارند؛ 
درخواس��ت ما این اس��ت تا پیش از اعالم رس��می به هیچ 

وجه مراجعه نکنند.
میرزای��ی اف��زود: 17.6 درص��د از معترض��ان، گروه��ی از 
سرپرس��تان خانواری بودن��د که به رغ��م دریافت حمایت 
معیش��تی ولی اعتراض خود را در س��امانه ثبت کردند که 
ی��ک میلیون و 100 ه��زار و 615 هزار نفر هس��تند. ارائه 
درخواس��ت مجدد از سوی این گروه از خانوارها چند علت 
داش��ت. برخی از این اف��راد به دلیل اینکه سیس��تم پیام 
کوتاه آنها در بانک مربوطه فعال نبود، پیامک واریز وجه را 

دریافت نکرده بودند.
از مجم��وع 6 میلیون و 26٣ هزار و 861 درخواس��ت ثبت 
ش��ده، ٣ میلیون و 70 هزار و 5٣1 سرپرس��ت خانوار بعد 
از ارس��ال درخواس��ت از طریق کد دستوری #6٣6٩* کد 
رهگی��ری دریاف��ت کردند و با مراجعه به س��ایت حمایتی 

اجازه دسترسی به حسابهای بانکی خود را دادهاند.
وی همچنی��ن ادام��ه داد: برخی از افراد سیس��تم دریافت 
پیامک آنها فعال اس��ت اما در پیامک واریز عنوان »بس��ته 
حمایت معیش��تی« قید نش��ده ب��ود و سرپرس��ت خانوار 
متوجه واریز وجه کمک معیش��تی نش��ده بود. علت بعدی 

تع��دد کارتهای بانکی اف��راد بوده، به ای��ن ترتیب که یک 
فرد تحت پوش��ش نهادهای حمایتی مس��تمری خود را از 
طری��ق یک بانک دریافت میکرده و تص��ور کرده که یارانه 
معیش��تی وی نیز به همان حساب واریز میشود در صورتی 
که کمک معیش��تی در حس��اب مربوط به »یارانه نقدی« 
واریز ش��ده اس��ت. به هر ترتیب یارانه معیشتی به حساب 
ای��ن یک میلی��ون و 100 هزار نفر واریز ش��ده اما متوجه 

واریز نشدهاند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی گفت: 
در نهایت از مجموع 6 میلیون و 26٣ هزار و 861 درخواست 
ثبت ش��ده، ٣ میلیون و 70 هزار و 5٣1 سرپرس��ت خانوار 
بعد از ارسال درخواس��ت از طریق کد دستوری #6٣6٩* 
کد رهگیری دریافت کردند و با مراجعه به س��ایت حمایتی 

اجازه دسترسی به حسابهای بانکی خود را دادهاند.
میرزایی ب��ا بیان اطالع��ات بانکی این خانوارها اس��تعالم 
خواهد شد و نتیجه اینکه مشمول دریافت کمک معیشتی 
هس��تند یا خیر به آنها اعالم خواهد ش��د، افزود: از این ٣ 
میلی��ون و 70 هزار و 5٣1 مورد 88 درصد با کد رهگیری 

و 12 درصد نیز با ش��ماره حس��اب یارانه نق��دی خود در 
سایت حمایتی وارد شدند. به دلیل اینکه برخی از خانوارها 
کدرهگیری دریافت نک��رده بودند یا پیامک برخی از افراد 
پاک ش��ده بود امکانی را فراهم کردیم تا سرپرستان خانوار 
از طریق س��ایت حمایت بتوانند با شماره حساب متصل به 

کارت یارانه نقدی خود وارد شوند.
وی درباره زمان تعیین تکلیف معترضان برای دریافت یارانه 
معیش��تی گفت: ما بررس��یهای الزم را بر مبنای اطالعات 
بانکی خانوار انجام خواهیم داد و از طریق آزمون وسع افراد 

و متقاضیان به لحاظ مالی رتبه بندی میشوند.
س��خنگوی ستاد شناسایی مش��موالن حمایت معیشتی با 
بیان اینکه تا پایان دیماه بررس��ی وسع مالی خانوار با دقت 
انجام میش��ود، گفت: با توجه به اینکه طبق اعالم سازمان 
برنامه و بودجه موعد دوم پرداخت حمایت معیش��تی دهم 
دیماه اس��ت، احیاناً اگر زمان بررس��ی وسع مالی خانوار از 
تاریخ نوبت دوم پرداخت بیشتر شد، خانوارها نگران نباشند 
و در صورتیکه مش��مول باش��ند هر دو نوبت آذر و دیماه تا 

پایان دی به حساب آنها واریز میشود.

در بررسی پرداخت یارانه حمایتی به 60 میلیون نفر مرحله 
نخست، اطالعات بانکی دخیل نبوده است اما از این به بعد 
اطالعات بانکی همه دریافت کنندگان یارانه معیش��تی در 
ه��ر 6 ماه یکب��ار مورد پایش قرار میگی��رد میرزایی تاکید 
کرد: گروه دیگری از متقاضیان دریافت حمایت معیش��تی 
که در فهرس��ت یارانه بگیران قرار ندارند، نگران نباشند در 
دیماه موعدی را مشخص خواهیم کرد تا به پلیس به اضافه 

10 برای ثبت تقاضای خود مراجعه کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا اطالعات بانکی و مالی 
18 میلیون خانوار )مع��ادل 60 میلیون نفر( که در مرحله 
نخست مش��مول دریافت حمایت معیشتی شدند نیز مورد 
پایش قرار گرفت یا خیر؟ گفت: در شناسایی اولیه اطالعات 
بانکی دخیل نب��وده اما در دور جدی��د همانطور که اعالم 
کردی��م ٣ میلی��ون و 70 هزار نفر اجازه بررس��ی اطالعات 
بانکی خود را دادند تا وسع مالی آنها برای دریافت حمایت 

معیشتی سنجیده شود.
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی تاکید 
کرد: اطالعات بانکی خانوارهایی که یارانه معیشتی دریافت 
کردند و افرادی که در مرحله بعد نیز مشمول میشوند، در 
دورههای 6 ماه یکبار انجام خواهد شد و اینگونه نیست که 
دریافت کنندگان یارانه معیشتی با این توجیه که مشمول 
شدند دیگر وسع مالی آنها پایش نخواهد شد، برای همیشه 
مشمول این حمایت میش��وند بلکه فرایند پایش اطالعات 

مالی و بانکی هر 6 ماه یکبار انجام خواهد شد.
میرزایی افزود: به این ترتیب امکان دارد افرادی که در حال 
حاضر حمایت معیش��تی را دریاف��ت میکنند بعد از پایش 
مالی در آینده مش��مول نباش��ند یا بالعکس افرادی که در 
حال حاضر مش��مول این حمایت نیستند در آینده از یارانه 
معیش��تی بهره مند ش��وند. بنابراین از این به بعد اطالعات 
بانکی همه دریافت کنندگان یارانه معیش��تی مورد پایش 

قرار میگیرد.
س��خنگوی ستاد شناس��ایی مش��موالن حمایت معیشتی 
گفت: متاس��فانه موضوع پایش اطالع��ات مالی به صورت 
ناقص به جامعه منعکس شده است. این حساسیت نباید در 
جامعه وجود داش��ته باشد که یک فرد اطالعات بانکی آنها 
را شخم میزند. خانوارها توسط بانک مرکزی در شاخصهای 
میزان واریزیها به حس��اب، تراکنش خرید و دامنه دریافت 

تسهیالت گروه بندی میشوند.
وی ادام��ه داد: بر مبنای تراک��م افراد که در یک گروه قرار 
میگیرند، به لحاظ مالی رتبه بندی میش��وند و خانوارهای 

مشمول به این ترتیب مشخص میشوند.  مهر
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 مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صمت مطرح کرد؛

اخذ شناسه کاال برای تولیدکنندگان 
جهت مبارزه با قاچاق

 مدی��ر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمت گفت: اخذ شناسه کاال و شناسه 
رهگیری را برای تولیدکنندگان در راس��تای 
ایج��اد یک ش��بکه موثر ب��رای جلوگیری از 

قاچاق کاال در دستور کار داریم.
عباس هاش��می اظه��ار داش��ت: بزرگترین 

مش��کلی که صنع��ت لوازم خانگ��ی را مورد 
تهدید ق��رار میدهد، قاچاق اس��ت که برای 
جلوگی��ری از قاچاق، موض��وع تخصیص کد 
شناسه کاال و شناسه رهگیری را با همکاری 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دس��تور 

کار قرار دادیم.
وی تصری��ح کرد: اگر تولیدکنندگان تا پایان 
سال شناسه رهگیری خود را نیز اخذ کنند، 
ش��بکه مؤثری برای مبارزه با قاچاق قطعاً در 

کشور شکل خواهد گرفت.
وی افزود: س��اخت داخل از سیاستهای اصلی 
وزارت صم��ت اس��ت و در همین راس��تا میز 
تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی را با کاهش 
ارزب��ری 250 میلیون یوروی��ی در نیمه دوم 
دیماه برگزار میکنیم تا تولیدکنندگانی که به 
تعمیق ساخت داخل مبادرت ورزیدند و میزان 
ساخت داخل آنها نیز رقم قابل توجهی است، 
محصوالت تولیدی خود را در قالب قراردادها 

رونمایی کنند.  وزارت صمت

معاون وزیر نیرو خبر داد:
اختصاص ۲۵۰ میلیون یورویی 

صندوق توسعه به طرحهای آب و برق
مع��اون برنامهریزی و اقتص��ادی وزارت نیرو 
گف��ت: 250 میلیون ی��ورو از محل صندوق 
توس��عه ملی به طرحهای اولویتدار آب و برق 
اختصاص داده ش��د. محسن بختیارافزود: در 
الیحه بودجه س��ال آینده برای وزارت نیرو و 
واحدهای زیرمجموعه حدود ۴5 هزار میلیارد 
تومان اعتبار ش��امل منابع تملک داراییهای 

س��رمایهای، هزینهای، ردیفه��ای متفرقه و 
منابع آب و برق پیشبینی شده است.

وی با اش��اره ب��ه اینکه اعتب��ارات طرحهای 
تمل��ک داراییهای س��رمایهای وزارت نیرو و 
دس��تگاههای اجرایی زیرمجموعه در الیحه 
بودجه س��ال آین��ده گفت: س��هم طرحهای 
فصل مناب��ع آب از این رق��م 6 هزار و 200 
میلیارد توم��ان، فصل ان��رژی 500 میلیارد 
توم��ان و فص��ل آب و فاض��الب دو ه��زار و 
٣00 میلیارد تومان اس��ت. بختیار افزود: در 
الیحه بودجه ٩٩ حدود هش��ت هزار میلیارد 
توم��ان اعتبار هزینه��ای، یارانهای و عمرانی 
دیگ��ر از محل ع��وارض آب و برق، ردیفهای 
یارانهای و ردیفهای متفرقه برای وزارت نیرو 
و شرکتهای زیرمجموعه آن به منظور تکمیل 
طرحهای در دست اجرا، خرید تضمینی آب از 
سرمایهگذاران بخش خصوصی و باز پرداخت 
تعهدات دولت به پیمانکاران و سرمایه گذاران 

خصوصی اختصاص یافته است.  پاون 

 رئیس اتاق مشترک ایران و عراق 
مطرح کرد؛

سرمایه گذاری مشترک راه توسعه 
تجارت ایران به عراق 

رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و عراق با تاکید 
براینک��ه جای نگرانی ب��رای وضعیت تجارت 
ای��ران و عراق نیس��ت، گفت: ای��ن وضعیت 
گذراس��ت اما باید برای توسعه روابط تجاری 
به س��رمایهگذاری مش��ترک بین دو کش��ور 

توجه شود.

یحیی آل اس��حاق در رابطه با آینده تجاری 
ایران و عراق با توجه به ناآرامیها  و اعتراضات 
مردمی نس��بت به دولت عراق و مش��کالت 
معیش��تی در این کش��ور گفت: بطورکلی و 
مداوم درباره رابطه اقتصادی دو کشور ایران 
و عراق بارها صحبت شده و شکی نیست که 
هر چقدر این رابطه تقویت ش��ود به نفع هر 

دو کشور است. 
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق 
با اشاره به صادرات 1٣ میلیارد دالری ایران 
به عراق در سال گذشته افزود: عالوه بر این، 
هدفگ��ذاری  تجارت 20 میلیارد دالری بین 
ایران و عراق حتما امکانپذیر و دس��تیافتنی 

است. 
وی بی��ان داش��ت: ص��ادرات ما در ش��رایط 
فعلی به این کش��ور خیلی کم نش��ده و کاال 
بین دو کش��ور در حال نقل و انتقال اس��ت 
 و در مجم��وع روند کلی نگرانکننده نیس��ت. 

 اتاق بازرگانی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


