
عالم آمادگی شعب بانک توسعه 
صادرات ایران برای دریافت 

اسکناس های ارزی
بانک توس��عه صادرات ای��ران آمادگی خود را برای 
دریافت و یا افتتاح حس��اب ارزی از محل اسکناس 
در اج��رای بخش��نامه بانک مرک��زی در خصوص 
"می��زان ارز قابل نگهداری" اع��ام کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران، میزان 
ارز قابل حم��ل و نگهداری اس��کناس ارز حداکثر 
10ه��زار یورو یا معادل آن به س��ایر ارزهاس��ت و 
باالتر از این س��قف نیاز به اعام مس��تندات دارد، 
لذا تمامی شعب بانک توس��عه صادرات در سراسر 
کش��ور آمادگی دریافت اسکناس های ارزی عموم 
هموطن��ان را دارد.اداره سیاس��تها و مقررات ارزی 
بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانکهای کش��ور 
اعام کرده است: برای مبالغ بیشتر از 10هزار یورو 
یا معادل آن به س��ایر ارزها توس��ط اشخاص، صرفاً 
در صورت داش��تن یکی از مدارک س��ند موسس��ه 
اعتباری، رس��ید س��نا و یا اظهارنامه گمرکی مجاز 

خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، سند بانک و رسید سنا، 
حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار اس��ت و 
قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان این سندها 
مکلفند یا ارز را به حس��اب ارزی نزد یکی از بانک 
ه��ا واریز کنند و یا نس��بت به ف��روش آن به نرخ 
بازار، در بانک و یا صرافی با درج در س��امانه س��نا 

اقدام کنند.
همچنین برای مس��اعدت با اش��خاصی که قبًا ارز 
خود را از طری��ق صرافی های مجاز یا بانک ها تهیه 
کرده اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک یا رسید سنا 
آن ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ اباغ 
این دس��تورالعمل سه ماه )11خرداد 1399(مهلت 
داده ش��ده تا نس��بت به تعیین تکلیف ارز خود در 

قالب یکی از روش های فوق اقدام کنند.
1-خری��د و ف��روش ارز؛ فقط در بانکه��ا و صرافی 
ها مجاز اس��ت2- الزام به درج منش��اء ارز و اعام 

مستندات

اظهارات دکتر دژپسند در گفتگوی 
 تلفنی با معاون نخست وزیر 

جمهوری آذربایجان
امیدوارم با کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم شاهد 
گس��ترش و تقویت مناس��بات اقتصادی دو کشور 

باشیم
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و رئی��س ایرانی 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران 
و جمه��وری آذربایجان روز سه ش��نبه با ش��اهین 
مصطفی یف معاون نخس��ت وزی��ر و رئیس آذری 
کمیس��یون مش��ترک اقتصادی دو کش��ور، تلفنی 

گفتگو کرد.
ب��ه گ��زارش ش��بکه اخب��ار اقتص��ادی و دارای��ی 
ایران)ش��ادا(، دکتر فرهاد دژپس��ند در این گفتگو 
ضمن آرزو برای وارد نیامدن آس��یب های جدی به 
اقتصاد آذربایجان در دوران بیماری کرونا، از تاش 
های صادقانه ش��اهین مصطفی ی��ف، برای تعمیق 
روابط دو کشور در شرایط جاری تشکر کرد و گفت: 
امیدوارم با کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم شاهد 
گس��ترش و تقویت مناس��بات اقتصادی دو کشور 
باش��یم.وی همچنین ضمن دعوت از همتای آذری 
خود برای س��فر به ای��ران ابراز امی��دواری کرد، با 
رعایت کامل مقررات بهداشتی بتوان چهاردهمین 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را در آینده 

نزدیک در تهران برگزار کرد.
رئیس ایرانی کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران 
و آذربایج��ان، همچنین ضمن اش��اره ب��ه آخرین 
وضعیت پروژه های مش��ترک دو کش��ور در مسیر 
کریدور شمال - جنوب و همچنین موضوع ساخت 
ش��هرک صنعتی مشترک در نزدیکی مرز دو کشور 
در منطقه بیله س��وار ، برخی مشکات پیش روی 
رانندگان ناوگان ترانزیتی ایرانی در مبادی ورودی 
و خروج��ی جمه��وری آذربایج��ان را مطرح کرد و 
خواستار مس��اعدت شاهین مصطفی یف برای رفع 

مشکل این قشر زحمت کش شد.

چهل و یکمین شعبه بانک توسعه 
 تعاون استان تهران در پونک 

گشایش یافت
چهل و یکمین شعبه بانک توسعه تعاون در استان 
ته��ران در منطقه پون��ک با حض��ور رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل این بانک گش��ایش یافت.حجت 
اله مهدیان رئیس هی��ات مدیره و مدیرعامل بانک 
توس��عه تعاون در مراسم گشایش این شعبه اظهار 
داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی 
تعاونگ��ران و کارآفرین��ان، قادر به پاس��خگویی به 
نیازهای بانکی عموم مردم نیز می باشد. سبد متنوع 
خدمات س��پرده ای و تس��هیاتی برای کاربردهای 
متنوع عموم مردم و فع��االن اقتصادی و همچنین 
ارائه خدمات تخصصی از قبیل صدور اعتبار اسنادی، 
خدمات ارزی و صدور ضمانت نامه در ش��عب بانک 
ارائه می ش��ود.مهدیان با اش��اره به اهمیت خدمات 
بانک��داری الکترونیک و کاه��ش مراجعات فیزیکی 
به ش��عب گفت: گس��ترش خدم��ات الکترونیک و 
ترویج بانک��داری دیجیتال در س��امانه های آناین 
بانک در زمره راهبردهای اصلی بانک توسعه تعاون 
می باش��د و همچنی��ن با توجه ب��ه تراکم جمعیتی 
در برخی نقاط تهران و همچنین سراس��ر کش��ور، 
لزوم راه اندازی شعبه برای ارائه به ساکنین مناطق 

مختلف حائز اهمیت و کارگشا می باشد.

اخبار گزارش

دولت تدبیر و امید در اوج جنگ اقتصادی، بودجه مهم ترین 
طرح تأمین امنیت غذایی کشور )طرح خودکفایی گندم( را 

حذف کرده است.
دولت تدبیر و امید در اوج جنگ اقتصادی، بودجه مهم ترین 
طرح تأمین امنیت غذایی کشو ر )طرح خودکفایی گندم( 
را حذف کرده اس��ت )جزئیات بیش��تر(.این در حالی است 
که طی ۴0 س��ال گذش��ته تحریم های آمریکا علیه ایران، 
بخش ه��ای مختلف زندگی مردم را تح��ت تأثیر قرار داده 
و با ه��دف بی اثر کردن تحریم ها، در سیاس��ت های کان 
اقتصادی کش��ور بارها بر لزوم اتخاذ سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی تاکید شده است.
در همین راستا، رهبر انقاب دستگاه های اجرایی را مأمور 
کردند سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را درپیش بگیرند تا 
کش��ور از آس��یب های تحریم مصون بماند. ایشان در سال 
9۴ در دی��دار با اعضای هیأت دول��ت گفته بودند »بخش 
کش��اورزی مهم اس��ت. البت��ه اعتقاد من این اس��ت آقای 
حجت��ی واقع��اً می توان��د کار کند. ایش��ان از نظر من جزو 
وزرای خوش س��ابقه اس��ت در کار و واقعاً می تواند این کار 
را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم 
این است که در تولید محصوالت حیاتی باید خودکفایی به 
وج��ود بیاید. یعن��ی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن 
نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان تر اس��ت و مانند اینها. ما 

باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.«
با این وجود، دولتی که شعار خود را تدبیر و امید گذاشته، 
در ط��ول هفت س��ال فعالیت خود، اق��دام به حذف ردیف 
اعتب��اری طرح خودکفایی گن��دم )مهمترین طرح زراعی( 
کرده و این اقدام در ش��رایطی اس��ت که گن��دم به عنوان 
یک کاالی استراتژیک در وضعیت تحریم نقشی حیاتی در 

تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند.

کمبود گندم و چالش های تأمین آن در گذشته
فراموش نکرده ایم که در طول هشت سال جنگ تحمیلی، 
یک��ی از اقدام��ات آمری��کا و هم پیمانانش، کارش��کنی در 
واردات گندم به ایران بود چرا که در آن زمان ما وابستگی 
شدیدی به واردات گندم داشتیم. اما به تدریج با خودکفایی 
کش��ور در تولید گندم، کارشکنی های آمریکا در این حوزه 
رن��گ باخ��ت و موضوعیت خ��ود را از دس��ت داد. اگرچه 
خودکفای��ی در تولید گندم پایدار نبود اما کش��ورمان طی 
سالهای گذشته در حدود خودکفایی بوده است و وابستگی 
»ش��دید« به واردات، به گونه ای که امنیت غذایی کش��ور 

وابسته به سایر کشورها باشد، نداشته است.
اما با سیاست غلط دولت دوازدهم در حذف ردیف اعتباری 
خودکفای��ی گندم، ای��ن نگرانی وجود دارد که کش��ور در 
تأمین اس��تراتژیک ترین محصول کش��اورزی، وابس��تگی 
ش��دیدی به واردات پی��دا کند و پای دول��ت آمریکا را به 

شیطنت و کارشکنی در مسیر تأمین گندم ایران باز کند.
حس��ن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت در زمان جنگ 
در خاطره ای از کارش��کنی برخی کش��ورها در خرید گندم 
توسط ایران و کمبود گندم و آرد ناشی از همان شیطنت ها 
و کارش��کنی ها، می گوی��د: »در س��یلوها گن��دم به عنوان 
ضروری تری��ن قوت مردم نبود. کف س��یلوها جارو و هرچه 
گندم در آس��یاب ها بود آرد ش��د و در اختی��ار مردم قرار 
گرف��ت البته ای��ن تجربه یک دوره قبل ت��ر یعنی در دولت 
ش��هید رجایی نیز اتفاق افت��اد با این تفاوت که دوره ما در 
زمان جنگ بود و کش��ور ناگزیر ش��د برای حفظ ش��رایط 
زم��ان بح��ران، از ترکیه آرد وارد کند ام��ا چون میزان آن 

به ان��دازه ای نبود که مورد مصرف آنی ق��رار بگیرد ناگزیر 
این آرد ها بار کامیون می ش��د ت��ا کامیون های حامل آرد 
در خیابان های شهر دور بزنند و مردم ببینند آرد در کشور 
وجود دارد. یعنی به گونه ای عملیات روانی انجام ش��د. آن 
موق��ع صنف نان��وا اولین بار انب��ار آرد را از داخل مغازه به 
بیرون مغازه منتقل کردند تا مردم احس��اس کمبود در این 

بخش نداشته باشند.«
در دوران جنگ در یک برهه ای در سیلوها، گندم به عنوان 
ضروری تری��ن قوت مردم نبود. کف س��یلوها جارو و هرچه 
گندم در آس��یاب ها بود آرد ش��د و در اختی��ار مردم قرار 
گرفتاین بحث نه تنه��ا در زمان جنگ، بلکه در دولت های 
هفتم و هش��تم که روابط سیاسی مطلوبی با سایر کشورها 
داش��تیم هم وجود داش��ت و نگرانی از وابستگی شدید به 
واردات گندم، بویژه در ش��رایطی که منابع ارزی کش��ور با 
محدودیت مواجه اس��ت، یک دغدغه جدی اس��ت؛ رئیس 
دولت های هفتم و هش��تم در خاط��ره ای عنوان کرده بود: 
س��قوط قیمت نفت در دومین یا س��ومین سال مسئولیتم 
)۷۸ ی��ا ۷9( ک��ه مجبور ش��دیم بودج��ه را روی 11 دالر 
ببندی��م هم��ه برنامه های ما هم به همی��ن خاطر منجر به 
مش��کل شد. خشکس��الی عظیمی ]هم بود[، به طوری که 
وزیر بازرگانی در نزدیکی نوروز به من خبر داد که برای ۴۸ 
ساعت بیشتر ذخیره ی گندم نداریم و من این را به رهبری 
هم نگفتم، خود ایش��ان هم می دان��د بعد از 6 – ۷ ماه که 

وضع بهتر شده بود خدمتشان عرض کردم، شب های بسیار 
بدی با آن خشکس��الی برای من گذش��ت، من چند ش��ب 
خواب نرفتم، چون باید ش��ب عید حداق��ل دو ماه ذخیره 

گندم داشته باشیم.
با توجه به چنین پیشینه ای، اکنون که کشور در اوج جنگ 
اقتصادی و تحت ش��دیدترین تحریم ها ق��رار گرفته اقدام 
دول��ت در حذف ردی��ف اعتباری ط��رح خودکفایی گندم، 

اقدامی نسنجیده است.
اس��ماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد 
کش��اورزی دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر از حذف ردیف 

اعتباری طرح خودکفایی گندم خبر داده بود.
جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی 
نیز اخیراً با اش��اره به لزوم حمایت از تولید داخل بویژه در 
ش��رایط جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان گفت: با 
فض��ای تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل 
باش��یم. چرا که در این ش��رایط حتی اگر بخواهیم واردات 
انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی فروشند بنابراین باید 
کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این 

هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.
ب��ر این اس��اس از دولت انتظار می رود با توجه به ش��رایط 
حس��اس کنونی و جنگ اقتصادی تمام عیاری که کش��ور 
درگی��ر آن اس��ت، با تدبیر بیش��تری عمل کن��د تا امنیت 

غذایی کشور دچار مخاطره نشود. مهر  
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تا پایان بهار ۱۴۰۰انجام می شود ؛
 آماده سازی قطعه دوم آزادراه 

تهران-شمال 
  وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: قطعه دوم مس��یر رفت 
آزادراه تهران-شمال تا پایان بهار سال 1۴00 تکمیل و 

برای استفاده مردم آماده می شود.
محم��د اس��امی، وزیر راه و شهرس��ازی روز دوش��نبه 
دوم تیرم��اه به هم��راه محمدباقر نوبخ��ت، معاون اول 
رییس جمهور از قطعه دوم آزادراه تهران_شمال بازدید 
کردو  در حاش��یه این بازدید گفت: این قول را به مردم 
می دهیم که قطعه دوم مسیر رفت آزادراه تهران-شمال 
را تا پایان بهار سال 1۴00 تکمیل و برای استفاده مردم 

آماده کنیم.

 وی افزود: تونل البرز بلندترین تونل کشور به طول ۵/6 
کیلومتر است که باعث کاهش زمان سفر می شود.

 وزیر راه و شهرس��ازی افزود:در شرایط سخت تحریم با 
حمایت دولت و کمک مهندس��ان و ش��رکت هایی که با 
ما همکار هس��تند، مسیر را به عنوان یک هدیه به مردم 
تقدی��م کنیم و هم زمان تا ۵ س��ال آین��ده این بزرگراه 

به طور کامل تکمیل شود.
 اس��امی با اشاره به اینکه ۵0 درصد هزینه ساخت این 
قطع��ه را بنیاد مس��تضعفان و ۵0 درصد دیگر را دولت 
تامین می کند، بیان کرد: برآورد ما این اس��ت که حدود 
دو هزار و 300 میلیارد تومان کار باقی مانده برای ساخت 
باند رفت داریم و تاش داریم با کمک بنیاد مستضعفان 
این وعده را محقق کنیم و با این اقدام گام دیگری برای 

توسعه زیرساخت های کشور برداریم.
 وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه حجم عملیات 
بس��یار گسترده اس��ت، تصریح کرد: ش��رایط برای کار 
دش��وار اس��ت و در نظر داریم با سه ش��یفته کردن کار 
س��اخت را تس��ریع کنیم. همچنین در نظ��ر داریم که 

لجستیک پروژه را زودتر انجام دهیم. 
یعنی کار خرید و تدارکات را سریع تر انجام دهیم. نقاط 
بحران��ی زیادی داری��م، اما با این وجود چالش��ی وجود 
ن��دارد و تاش داری��م از منابع و زمان ب��ه بهترین نحو 

استفاده کنیم. وزارت راه و شهرسازی 

در هر ساعت؛
 ۶۸ میلیارد تومان به حجم نقدینگی 

افزوده می شود
  مدی��رکل دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گفت: میزان نقدینگی 
در س��ال های 1396 و 139۷ به ترتی��ب معادل 1۵29 
و 1۸۸2 هزار میلیارد تومان بوده که نش��ان می دهد در 
س��ال 139۷ معادل 3۵3 ه��زار میلیارد تومان به حجم 

نقدینگی کشور اضافه شده است.
احمد تش��کینی گفت: می��زان نقدینگی در س��ال های 
1396 و 139۷ ب��ه  ترتیب معادل 1۵29 و 1۸۸2 هزار 
میلیارد تومان بوده که نش��ان می دهد در س��ال 139۷ 
مع��ادل 3۵3 هزار میلی��ارد تومان به حج��م نقدینگی 

کشور اضافه شده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: این بدان مفهوم است که 
در س��ال 139۷ به طور متوسط ماهانه 29 هزار میلیارد 
تومان، روزانه 900 میلیارد تومان و ساعتی ۴0 میلیارد 

تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.
وی افزود: میزان نقدینگی در پایان س��ال 139۸ معادل 
2۴۷0 هزار میلیارد تومان بوده که نشان می  دهد معادل 
۵۸۸ ه��زار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کش��ور در 
این س��ال اضافه شده است، این بدان مفهوم است که در 
سال 139۸ بطور متوسط ماهانه ۴9 هزار میلیارد تومان، 
روزان��ه 1.6 ه��زار میلیارد تومان و س��اعتی 6۸ میلیارد 

تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.
مدی��رکل دفتر ام��ور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت افزود: رش��د باالی 
نقدینگ��ی )به عنوان متغیر طرف تقاضا( باالتر از رش��د 
تولید )به عنوان متغیر عرضه( نقش کلیدی در تاطمات 

قیمتی بازار هایی مانند خودرو و ... ایفاء می کند.
تشکینی در پایان خاطر نشان کرد: در سال های 139۷ 
و 139۸ تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش رش��د س��هم 
پول نسبت به شبه پول رخ داده است که نشانگر گرایش 
 به  س��مت فعالیت های س��وداگرایانه و س��فته  بازی است.

 وزارت صمت

خ��ب��رخ��ب��ر

بودجه خودکفایی گندم دراوج تحریم حذف شد؛

بازی دولت تدبیر با امنیت 
غذایی

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به ورود 
نقدینگی به بازار س��رمایه و پیش بین��ی آینده این بازار 
اظه��ار کرد: نهاد ناظر به این ح��وزه ورود پیدا نمی کند 
و مس��ئولیت با سرمایه گذار است. اگر ارزش سهم واقعی 

باشد، با خروج نقدینگی کاهش پیدا نمیکند.
حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در نخس��تین نشس��ت خبری خود گفت: پاسخگویی و 
ش��فافیت از اولین اولویت های س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار است. فراموش نکنیم که سازمان بورس به عنوان 
نهاد ناظر متولی ش��فافیت بازار س��رمایه است، بنابراین 

خود این نهاد باید پاسخگو باشد و شفاف عمل کند.
وی ادامه داد: بخش��ی از شفافیت بازار سرمایه محصول 
تاش رس��انه ها است و س��ازمان بورس تعامل بیشتر با 

رسانه ها را در دستور کار خود قرار داده است.
قالیباف افزود: توجه آحاد جامعه به بورس معطوف ش��ده 
و در این ش��رایط، به فرهنگ سازی، آموزش و ارتقا دانش 
مالی بیش از گذشته نیاز داریم و همراهی رسانه ها با نهاد 
ناظر بازار س��رمایه راه گشای س��ختی ها است. امیدوارم 
با کمک رس��انه ها ش��اهد افزایش آگاهی عمومی جامعه 

نسبت به سرمایه گذاری صحیح در بازار سرمایه باشیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش نقدشوندگی، 
بهبود زیر س��اخت های مبتنی بر ف��ن آوری اطاعات، 
ارتقای س��واد مالی، توسعه منابع انسانی و افزایش نقش 
بازار س��رمایه در تامین بنگاه های اقتصادی را از اهداف 
مهم سازمان بورس دانست و افزود: شاخص نقد شوندگی 

بازار سرمایه رشد چشمگیری را تجربه کرده با این حال 
س��ازمان بورس با توسعه نهاد ها و ابزارهای مالی جدید 

به دنبال بهبود این شاخص است.
رییس سازمان بورس ادامه داد: مقررات صندوق توسعه 
تامین مالی مصوب و اباغ ش��ده است تا به سهام شناور 
ب��ازار کمک کند.  قالیباف اصل اف��زود: افزایش ظرفیت 
تامین مالی از مهم ترین رس��الت ها و فلس��فه وجودی 
بازار س��رمایه است و در سال 99 هم انتشار اوراق بدون 
ضامن در بازار سرمایه برای شرکت هایی که رتبه بندی 

سطح باال دریافت کرده اند اجرایی شد.
وی اظهار داشت: ارتقای جایگاه بین المللی بازار سرمایه 
ایران هم از جمله اهداف جاری سازمان است. همچنین 
افزایش سواد مالی در کشور هم از راهبردهای ویژه نهاد 
ناظر اس��ت. رییس س��ازمان بورس تاکید ک��رد: ارتقای 
س��امت نظام بازار به صورت خاص در س��ازمان بورس 
در جهت ارتقای ش��فافیت عملیاتی می ش��ود و در عین 
حال کنترل و پایش ریسک، اصاح قوانین و مقررات هم 
در دستور کار قرار دارد. دکتر قالیباف اصل گفت: الیحه 
ارتقای نظام مالی در دس��تور کار قرار دارد تا با بررس��ی 
کان��ون ها و فعاالن بازار س��رمایه به ص��ورت یک برنامه 
مهم در بازار سرمایه عملیاتی شود. وی در خصوص آمار 
ورود نقدینگی به بازار سرمایه اظهار داشت:  سال 9۸ به 
میزان 30  هزار میلیارد تومان وارد این بازار ش��د که در 
3 ماه ابتدایی امسال این رقم به ۵0 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.  سنا 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛

نهاد ناظر به آینده بورس ورود نمی کند
وزی��ر نیرو گفت: در حال حاضر می��زان صادرات برق به 
افغانس��تان کم اس��ت اما یکی از پروژه های وزارت نیرو 
س��رمایه گذاری برای احداث یک خ��ط 220 کیلوولت 
جدید اس��ت ک��ه طبیعتا ب��ا احداث این خ��ط ظرفیت 

صادرات به افغانستان افزایش می یابد.
رض��ا اردکانیان درخصوص اقدامات ص��ورت گرفته برای 
افزایش صادرات برق به کش��ور افغانستان گفت: صادرات 
برق به افغانستان و سایر کشورهای همسایه یکی از اجزای 
ط��رح جامع همکاری های اقتصادی اس��ت لذا آن چه بنا 
داریم این است که سهم خودمان را در توسعه صنعت برق 

کشور همسایه و برادرمان افغانستان ایفا کنیم.
وی با بیان این که 20 پروژه  برقی برای کشور افغانستان 
تعریف ش��ده است، تصریح کرد: این پروژه های 20 گانه 
بعد از سفر سال گذشته من به کشور افغانستان طراحی 
ش��د که ش��امل ایجاد ظرفیت تعمیر برای توربین های 
آس��یب دیده در افغانس��تان، ایجاد ظرفیت تعمیر برای 
ه��زاران ترانس آس��یب دیده در افغانس��تان و همچنین 
ش��امل کاهش تلفات انرژی در ش��بکه توزیع افغانستان 
و ایج��اد ظرفیت های تخصصی آموزش نیروی انس��انی 

می شود.
وی اف��زود: طبیعتا تا زمانی که این کش��ور نیاز داش��ته 
باش��د و امکان آن نیز برای ما فراهم باشد صادرات برق 
خواهیم داشت و اکنون به دنبال ایجاد راهکارهای برای 
توس��عه صادرات به این کشور هس��تیم. وزیرنیرو با بیان 
این که وزارت نیرو به عنوان مسئول کمیسیون  مشترک 

همکاری اقتصادی مش��ترک جمهوری اس��امی ایران و 
جمهوری اس��امی افغانس��تان میزبان سرپرست وزارت 
خارجه افغانس��تان بوده است، گفت: این مسئله توفیقی 
برای ما اس��ت که گفت و گوهای بس��یار س��ازنده برای 
اس��تفاده حداکثری در جهت توسعه روابط اقتصادی در 

فرصت باقی مانده دولت دوازدهم داشته باشیم.
وی افزود: 11 ماه پیش در س��فری که به کابل داشته ام 
محورهای مهم برای همکاری اقتصادی مطرح ش��د که 
مسائل مختلفی مربوط به وزارت نیرو و وزارت خانه های 
دیگر را در برمی گرفت امروز نیز این امکان فراهم شد تا 
بعد از استقرار دولت جدید در کابل این محورها را مرور 

کنیم و به نتایج خوبی برسیم.
وی اظه��ار امی��دواری کرد که در آینده نزدیک ش��اهد 
اثرات خوب س��فر مس��وول عراقی به تهران در راستای 
توس��عه روابط اقتصادی باش��یم که البته  ت��ا کنون نیز 

توافقات خوبی صورت گرفته است.
ب��ه گفته وی، در عرصه آب و محیط زیس��ت با توجه به 
ای��ن که  با خواهران و برادران افغانس��تانی در دو حوزه 
آبریز مش��ترک به تعبیری زندگی در سرزمین مشترک 
داری��م همکاری های خوبی در قال��ب همکاری های آبی 
بین دس��تگاه های مذکور وجود دارد که در آن زمینه نیز 
صحبت های خوبی مطرح ش��ده اس��ت. به ویژه در مورد 
اج��رای توافقات مربوط به معاه��ده هیرمند و بحث های 
که در حوزه آبریز مشترک هریررود مورد عاقه دو کشور 

بوده توافقاتی صورت گرفته است. پاون 

وزیر نیرو اعالم کرد؛

افزایش صادرات برق ایران به افغانستان 


