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اعزام کاروان خدمت رسانی اربعین 
بانک پارسیان به مناطق مرزی

طی مراســمی با حضور تعداد کثیــری از مدیران 
بانک پارسیان، پنج شــنبه 10 شهریورماه، کاروان 
خدمت رسانی اربعین این بانک باهدف ارائه خدمات 
بانکی شــبانه روزی و افزایش رفــاه زائران کربالی 

معلی، برای اعزام به مناطق مرزی، بدرقه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، در مراسم 
بدرقــه این کاروان، تعداد 4 دســتگاه خودرو ویژه 
هرکــدام حامل 2 خودپرداز ســیار، عازم مرزهای 
جنوبی و غربی کشور شدند تا به ارائه خدمات مالی 
24 ساعته به کاروان های عزاداری اربعین حسینی 
بپردازند. بر اســاس این گزارش، این خودپردازها 
انــواع خدمات بانکی شــامل پرداخــت وجه نقد، 
انتقال وجه با اســتفاده از کارت های شتابی، خرید 
شارژ مستقیم سیم کارت های اعتباری تلفن همراه 
و غیره به تمام زائران حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
ارایه می کنند. این گزارش می افزاید، در تمام مدت 
خدمات رســانی در پایانه های مرزی، کارشناســان 
حاضر در محــل، به صورت شــبانه روزی اقداماتی 
همچــون پول گــذاری، رفع مشــکالت احتمالی 
دستگاه ها و تحویل کارت های ضبط شده در همان 
لحظه را بــه هموطنان ارایه می کننــد. برای رفاه 
حال زائران محترم اربعین حســینی )ع(، شــعب 
و باجه هــای این بانک نیز که در مســیر تردد زوار 
حضرت اباعبداهلل الحســین درســطح اســتان های 
خوزســتان، کرمانشــاه، ایالم و ســایر استان های 
همجــوار قرار دارند، به صــورت فوق العاده خدمات 
حضــوری و الکترونیکــی را به عاشــقان اهل بیت  

علیهم السالم ارائه می کنند.

 افتتاح مدرسه بانک اقتصادنوین 
در روستای گوره زار استان مرکزی

همزمان با نزدیک شــدن به آغاز ســال تحصیلی 
جدید، ســی امین مدرســه بانک اقتصادنوین در 
روستای گوره زار از توابع شهرستان خنداب استان 

مرکزی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومــی بانک اقتصادنوین، آیین 
افتتاح این مدرسه، 9 شهریور ماه 1401، با حضور 
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک اقتصادنوین 
و معلمــان و دانش آموزان، اهالی روســتای گوره 
زار و جمعی از مســئوالن اســتانی برگزار شد. این 
مدرسه سه کالســه در زمینی به مساحت 1380 
مترمربــع و با اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال به 
بهره برداری رســید و با آغاز سال تحصیلی جدید 
میزبان کودکان این روستا خواهد بود. گفتنی است 
بانــک اقتصادنوین تا پیش از آغاز ســال تحصیلی 
جدید پنج مدرسه دیگر افتتاح خواهد کرد و روند 
ســاخت هفت مدرســه دیگر نیز در ماه های پیش 
رو به اتمام خواهد رســید که با بهره برداری از این 
مدارس تعداد مدارس ساخته شده توسط این بانک 

به 42 مدرسه بالغ خواهد شد.

سهم ١٢ درصدی بانک صادرات ایران 
 از کل تسهیالت اعطایی 

به بنگاه های کوچک و متوسط
تســهیالت به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
یکی از مهم ترین نوع تســهیالت بانکی است که به 
دلیل اهمیــت آن دولت تکالیفی را بــرای بانک ها 
مشخص کرده و بانک صادرات ایران موفق شده سهم 
12 درصدی از کل تســهیالت اعطایی به بنگاه های 

کوچک و متوسط را به خود اختصاص دهد. 
 تسهیالت به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
یکی از مهم ترین نوع تســهیالت بانکی است که به 
دلیل اهمیــت آن دولت تکالیفــی را برای بانک ها 
مشــخص کرده و بانک مرکزی هرســاله برای آن 
دســتورالعمل های مختلفی را منتشر می کند. این 
تســهیالت برای بانک هــا نیز جذاب اســت اما به 
دلیل سخت گیری های بانک مرکزی در اعطای این 
تســهیالت همه بانک ها قادر نبودند تا در این حوزه 
موفق عمل کنند.  بر اســاس تعریف قوانین تجارت 
ایران بنگاه های اقتصادی کوچک به بنگاه هایی گفته 
می شــود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته 
کمتر از ٥0 نفر باشند و بنگاه های اقتصادی متوسط 
هم به بنگاه هایی گفته می شود که تعداد کارکنانش 
در یک ســال گذشــته بین ٥0 تا 100 نفر باشند.  
بر اســاس اطالعات آخرین اطالعات منتشرشده از 
مجموع 24 میلیون و ٥00 هزار نیروی کار مشغول 
در کشــور، در حدود 19 میلیون و 300هزار نفر در 
بنگاه های کوچک و متوســط که کمتــر از ٥0 نفر 
هســتند، فعالیــت دارند و تنهــا ٥ میلیون و 200 
هزار نفر در بنگاه های بزرگ مشغول به کار بوده اند. 
درواقع بنگاه هــای کوچک و زودبازده، ســهم ٧8 
درصدی در اشتغال کشور را دارند و مشخص است 
که نسبت اشــتغال در بنگاه های کوچک و متوسط 
به کل اشــتغال بنگاه ها طی ســال های 90 تا 9٧ 
افزایش یافته است. در خصوص اهمیت این بنگاه های 
اقتصــادی برای هر کشــوری باید گفــت که برای 
همــه دنیا این موضوع دارای اهمیت زیادی اســت. 
به عنوان نمونه بر اســاس آمار کمیسیون اروپا، 83 
درصد از خلق فرصت های شــغلی جدید در اتحادیه 
اروپا در ســال های اخیر برعهده بنگاه های کوچک و 
متوسط بوده است. برای ادامه حیات این بنگاه ها به 
تسهیالت بانک ها نیاز دارند. در شرایطی که اقتصاد 
به مشــکالتی مانند رکود، تــورم و تحریم  مواجه 
است، بانک ها بعضاً به بنگاه های با دیده تردید نگاه 
می کنند و نگران وصول تسهیالت خود هستند، لذا 
بنگاه های اقتصادی با ریسک باال تسهیالتی دریافت 
نمی کنند. بــه همین دلیل دولت هــای دوازدهم و 
سیزدهم و همچنین بانک مرکزی شرایط خاصی را 
برای پرداخت تسهیالت به این بنگاه ها در نظر گرفته 

که شرایط را برای بانک ها اندکی بهتر می کند.

گزارشاخبـــار

در حالـی مدیرعامـل سـازمان ملی زمین و مسـکن درباره 
تأمیـن زمیـن بـرای نهضـت ملی مسـکن گفت: بـه تازگی 
800 هکتـار از اراضـی دولتـی بـرای سـاخت مسـکن بـه 
وزارت راه داده شـد امـا وزارت نفـت همچنـان از همکاری 

در ایـن زمینـه خـودداری می کند.
علیرضـا فخـاری  در نشسـت خبری عنـوان کـرد: در حال 
حاضـر بـرای اجـرای نهضـت ملی مسـکن، مشـکلی برای 
تامیـن زمیـن نداریـم و تاکنـون بـرای 1.٧ میلیـون واحد 

مسـکونی زمیـن تامین شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول ضمن اشـاره بـه اجرای مـاده 10 قانون 
جهـش تولیـد مسـکن، تاکید کـرد: تاکنون ٧ هـزار هکتار 
از اراضـی مازاد دولتی شناسـایی شـده که بـا تاکید رئیس 
جمهـور 800 هکتـار زمیـن از سـوی دسـتگاه های دولتی 
به سـازمان ملی زمین و مسـکن عودت داده شـده اسـت.

وی افـزود: در تهـران وزارت جهـاد کشـاورزی 2٧ هکتـار 
زمیـن بـرای سـاخت مسـکن را بـه سـازمان ملـی زمیـن 
بـه  اشـاره  بـا  فخـاری  داده   اسـت.  عـودت  مسـکن  و 
 دسـتگاه هایی کـه بیشـترین زمیـن مـازاد را در اختیـار 
دارد، گفـت: وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت علوم و وزارت 
نفـت از جملـه دسـتگاه هایی هسـتند که زمیـن در اختیار 
شناسـایی  کشـور  در  کـه  اراضـی  داد:  ادامـه   دارنـد.وی 
کردیـم ۶0 هـزار هکتار اسـت کـه در اختیـار نهضت ملی 
مسـکن قـرار می گیرد.فخـاری بیـان کـرد: اراضـی دولتی 
در برابـر عـدد زمین هـای تامیـن شـده برای نهضـت ملی 

مسـکن عـدد بزرگی نیسـت.

مدیرعامـل سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن در پاسـخ بـه 
سـوالی مبنـی بـر رعایت نشـدن زمـان درج شـده در ماده 
10 قانـون جهـش تولیـد و تامیـن مسـکن بـرای واگذاری 
اراضـی مازاد، بیان کرد: شناسـایی زمین های قابل سـاخت 
و سـاز و تجدیـد ایـن شناسـایی فرآینـدی زمانبـر اسـت و 
از ابـالغ قانـون جهـش تولیـد مسـکن نیـز زمـان زیـادی 
نمی گـذرد، لـذا بایـد فاصلـه زمانـی را در نظـر بگیریم.این 
مقـام مسـئول تاکید کرد: هزینـه آماده سـازی زمین برای 
هـر واحـد مسـکونی 2٥ میلیـون تومـان برآورد می شـود.

وی افـزود: نحـوه واگـذاری خانه های سـازمانی دیگر نظیر 
سـابق نیسـت و بر اسـاس قانون همـه خانه های سـازمانی 
بایـد بـه فروش رسـیده و 20 درصـد از درآمـد این بخش 
بایـد در اختیار دسـتگاه قـرار گرفته و در قالب تسـهیالت 
در اختیـار همـان دسـتگاه قـرار گیرد.فخـاری گفـت: بـا 
قانـون جدیـد، زمین خـواری در حـوزه زمین هـای ذیـل 

وزارت راه و شهرسـازی بـه صفر رسـیده اسـت. 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی  بـا اشـاره بـه اینکـه تراکم 
نفـر در هکتـار نهضـت ملـی مسـکن ٧0 نفر اسـت، گفت: 

23 هـزار هکتـار اراضـی تامیـن شـده خالـص مسـکونی 
اسـت کـه بـرای 1.٥ میلیـون مسـکن تامین شـده اسـت.
زمین هـای  آمـار  اینکـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن محرمانـه اسـت، گفـت: 
اراضـی کـه در اختیـار  سـازمان ملی زمین و مسـکن قرار 
دارد، همـه در بانـک زمین بـا مختصات دقیـق جغرافیایی 
ثبت شـده اسـت و دسترسـی به آن برای برخـی نهادهای 
نظارتـی مهیا شـده اسـت.این مقام مسـئول دربـاره تامین 
زمیـن نهضـت ملـی مسـکن گفت: مـا در نقاطی از کشـور 
نظیـر خراسـان جنوبی، اطراف تهـران، ایوانکی، سیسـتان 
و بلوچسـتان، خراسـان جنوبـی، جنـوب کرمـان و نقـاط 
دیگـر هیـچ محدودیت زمینـی نداریم.وی ادامـه داد: البته 
در نقاطـی نظیـر اسـتان کردسـتان هزینـه آمـاده سـازی 
بـه ٧0 تـا 80 میلیـون تومـان بـرای هـر واحـد مسـکونی 
می رسـد و در اسـتان های شـمالی کشـور مـا بـا مسـئله 
زمیـن مواجـه هسـتیم.فخاری اظهـار کـرد: بـرای توسـعه 
سـواحل مکـران و اسـتقرار جمعیـت در ایـن محـل برنامه 
جـدی داریـم و تـالش می کنیـم بـر اسـاس سیاسـت های 

آمایـش سـرزمین پیـش برویم.
معـاون وزیـر راه وشهرسـازی گفـت: وزارت نفـت هیـچ 
زمینـی در اختیـار طـرح نهضـت ملی مسـکن قـرار نداده 
از جملـه  هـا  وزارت خانـه  از  برخـی  گویـد:  مـی  اسـت.او 
اسـت.  داده  قـرار  کنتـرل  تحـت  را  اراضـی  نیـرو  وزارت 
 بیشـترین اراضـی بـه وزارت جهـاد کشـاورزی بازگشـت 

داده شده است.

۸۰۰ هکتار از اراضی دولتی برای ساخت مسکن به وزارت راه تحویل شد 

چوبوزارتنفتالیچرخنهضتمسکنسازی

وزارت صنعــت اعالم کرد: برخی گروه ها که منافعشــان در مصوبه اخیر واردات 
به خطر افتاده اســت، با هجمه های هماهنگ رســانه ای درصدد ایجاد فشــار بر 
کارگروه های تخصصــی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
هســتند تا شــاید با تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات کارشناسی، در مرحله اجرا 

به منافعی دست یابند.
 در توضیحــات وزارت صنعت خطاب به رســانه های منتقد دولت آمده اســت: 
با توجه به حساســیت های موجــود در موضوع واردات خــودرو، بالفاصله پس 
از تصویــب آییــن نامه واردات خودرو توســط هیات دولت، جلســات فشــرده 
کارگروه های  تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
تدوین دســتورالعمل های اجرایی این مصوبه آغاز به کار کرده و همچنان درحال 
برگزاری اســت. تغییرات عمده مصوبه اخیر نسبت به مصوبه واردات سال 1382 
همچون تاکید بر واردات هدفمند و تشویق به انتقال فناوری و تعیین سقف منابع 

ارزی، دســتورالعمل های ســابق واردات را نیازمند بازنگری  و بازنویسی اساسی 
کرده اســت.همچنین به منظور اجرای دقیق و بدون ابهام آیین نامه واردات باید 
مســائل فنی، بازرگانی، پولی و مالی، حقوقی و اســتانداردهای گوناگون به طور 
دقیق و همزمان در مرحله اجرا در نظر گرفته شــود که این مهم نیازمند صرف 
زمان مناسب و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با نهادهای مرتبط 
اســت.در این بین، در کنار نقدهای منصفانه و کارشناســی کــه همه آنها مورد 

مطالعه و بررســی قرار گرفته ، به نظر می رســد برخی گروه ها که منافعشان در 
مصوبه اخیر واردات به خطر افتاده است، با هجمه های هماهنگ رسانه ای درصدد 
ایجاد فشار بر کارگروه های تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هستند تا شاید با تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات کارشناسی، در مرحله 

اجرا به منافعی دست یابند.
با این وجود، فارغ از برخی فشــارها و تحلیل های غیرکارشناســی، دفتر صنایع 
خــودروی وزارت صنعت، معــدن و تجارت بــا دعوت از کارشناســان خبره و 
فعاالن این حوزه، به صورت فشــرده درحال بررســی و تدوین دستورالعمل ها و 
جزئیات اجرایی این طرح می باشــد.امید اســت طی چند روز آینده و با انتشــار 
دســتورالعمل های اجرایی مصوبه واردات خودرو و تشریح و تبیین جزئیات آن، 
ضمن شفاف سازی و رفع ابهام های احتمالی، مصوبه دولت با سرعت بیشتری وارد 

مرحله اجرا شود.  ایرنا

وزارت صنعت مدعی شد:

  جریان سازی افرادی که منافعشان
 از واردات خودرو به خطر افتاده

قائم مقام بانــک مرکزی با تأکید بر اینکه فعاًل تصمیمی 
برای تغییر نرخ سود سپرده ها گرفته نشده است، گفت: 
بانک هایی که نرخ سود باال پرداخت می کنند، هزینه های 

خود را باال می برند.
اصغر ابوالحسنی ، درباره تغییر نرخ سود سپرده ها گفت: 
هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است.
وی درباره پرداخت نرخ ســود بیــش از 20درصدی در 
برخی از بانک ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا 
کند، هزینه بانک ها باال می رود.خبرنگار تســنیم گفت: 
ولی اآلن برخی از بانک ها که تعدادشان کم هم نیست و 
اتفاقاً دولتی هستند درحال پرداخت نرخ سود 20 تا 22 

درصدی برای سپرده های بانکی هستند.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی نرخ ســود را 
افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان 
را تحت تأثیر قرار می دهند.وی در پاســخ به این ســؤال 
کــه "آیا بانک مرکزی با بانک های متخلف در حوزه نرخ 
سود برخورد می کند؟" گفت: قواعد ابالغ شده و ضوابط 
مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب 

رسیده است و بانک ها باید به آن عمل کنند.
گفتنی اســت، طبق مصوبــات یک هزار و دویســت و 
نود و هفتمین جلســه شــورای پول و اعتبار نرخ سود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بین 10 
تا 18 درصد تعیین شــده است و بانک مرکزی بارها در 
قالب بخشنامه هایی جداگانه از بانک ها خواسته است که 

نرخ های سود مصوب را رعایت کنند،
با این حال اما برخی از بانک های دولتی و خصوصی از دو 
سه ماه گذشته نسبت به افتتاح حساب سپرده با سودهای 

باالی 20 درصد اقدام می کنند؛ همین امر موجب شــد 
بانک مرکزی هفته گذشته با صدور بخشنامه ای آخرین 
اخطار جدی را به بانک های متخلف بدهد.بانک مرکزی 
در بخشنامه ای که هفته قبل به شبکه بانکی ابالغ کرده 
بود ضمن تأکید بر لزوم پایبنــدی بانک ها در پرداخت 
سود علی الحساب به سپرده ها از معرفی مدیران متخلف 

به هیئت انتظامی بانک ها خبر داد.
در این بخشــنامه آمده اســت، پیرو بخشــنامه شماره 
12۶۶42       /99 مــورخ 28       /4       /1399 موضوع ابالغ مصوبه 
یک  هــزار و دویســت و نــود و هفتمین جلســه مورخ 
24        /4        /1399 شــورای پول و اعتبار در خصوص ســقف 
نرخ های ســود علی الحساب ســپرده های سرمایه گذاری 
مــدت دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به 
بخشنامه  های شماره 3٧3٥2٥ /00 مورخ 22 /12 /1400 
و شماره 133٥٧  /01 مورخ 23  /01  /1401 مبنی بر لزوم 
رعایت مفاد بخشــنامه اشاره شــده، حسب بازرسی های 
انجام شــده و همچنیــن گزارش های واصلــه، برخی از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل 
بــه روش ها و شــیوه های مختلــف، از نرخ های مصوب 
ابالغی به شرح بخشــنامه صدرالذکر تخطی می  نمایند.

الزم به ذکر اســت که ادامه رونــد نقض ضوابط ابالغی 
در خصوص نرخ  های سود علی  الحســاب یادشده بدون 
توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک ها و مؤسسات 
اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شــده پول در شبکه 
بانکی کشــور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی نفعان و 
همچنین تهدید ثبات، سالمت و استحکام مالی بانک ها و 

مؤسسات اعتباری را فراهم می  آورد.  تسنیم 

قائم مقام بانک مرکزی:

تصمیمی برای تغییر نرخ سود گرفته نشده است
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از 
رشــد 1٥9 درصدی فروش اموال تملیکی در یک سال 

اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
 عبدالمجید اجتهــادی پس از امحای 1٥00 تن کاالی 
متروکه در انبارهای ســازمان امــوال تملیکی، در جمع 
خبرنگاران حاضر شد  و اعالم کرد: امسال نسبت به سال 
گذشــته فروش اموال تملیکی 1٥9 درصد رشد، انهدام 
کاال ی متروکــه 1٥0 درصد رشــد و در مجموع تعیین 
تکلیف اموال تملیک شده نسبت به سال قبل ۶3 درصد 
رشد، داشــته است.وی گفت: در یک ســال گذشته از 
عملکرد دولت سیزدهم سرجمع 11 هزار میلیارد تومان 

کاالهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شد.
وی افــزود: همچنین برای اولین بــار خودروهای قاچاق 
کشف شده در انبار اموال های تملیکی منهدم شد. البته 
موتور و قطعات ارزشــمند ایــن خودروها قبل از انهدام 
جدا شده و در اختیار 3 دانشگاه برتر کشور برای اهداف 
پژوهشی و مهندســی معکوس قرار می گیرد.مدیرعامل 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تشکیل 
پرونــده برای امــوال تملیکی در پنج ماه اول امســال 
نسبت به ســال قبل 204 درصد رشد داشته، همچنین 
دستگاه هایی که در بحث تجارت خارجی دخیل هستند، 
سازمان بنادر و ســازمان اموال تملیکی اقداماتی انجام 

دادند که کمتر شاهد هدرروی اموال در انبارها باشیم.
وی ادامه داد: روند انهدام 1٥00 تن از اموال متروکه در 
انبارهای اموال تملیکی از امروز آغاز شــده است، برخی 
از این اموال سال های طوالنی حتی به مدت 12 سال در 
انبارها متروکه مانده است، البته این اموال را تاجران به 

روش قانونــی وارد کرده و قاچاق نکرده اند، اما گاهی به 
دلیل عدم آگاهی با مقررات کشــور پرونده هایی تشکیل 
شده و اموالی متروکه شده است که در یک سال گذشته 
تعداد تشکیل پرونده ها 204 درصد افزایش داشته است؛  
در پنج ماه امسال هم با 193 درصد افزایش پرونده های 
اموال متروکه مواجه شــدیم. همچنین در بحث انهدام 
کاال 103 درصد رشــد به دســت آمده است.اجتهادی 
همچنین گفت:  اســترداد و برگشت اموال دچار کاهش 
شده اســت،  یعنی نشــان می دهد پرونده هایی که رأی 
برائت گرفته اند، کاهش یافته اند، در زمینه استرداد اموال 
10 درصد کاهش داستیم و در بحث اعاده اموال متروکه 

2۶1 درصد رشد داشته ایم. 
به گفته مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش اموال 
تملیکی اگر قبل از تعیین تکلیف کاالی متروکه، صاحب 
کاال درخواســت اعاده کند، به شرط اینکه تاریخ مصرف 
آن منقضی نشده باشد، اعاده می شود اما اگر دارای تاریخ 
منقضی باشــد، باید انهدام انجام شود. در هفته گذشته 
2200 تــن کاال در هرمزگان منهدم شــد و از امروز هم 
فرایند انهدام 1٥00 تن کاال شــروع شــده اســت.وی 
همچنین ادامه داد: کاالهایی که در انبارها می مانند نوعی 
سرمایه ملی محسوب می شــوند که برای آنها ارز هزینه 
شده اســت، اما گاهی این کاالها آنقدر متروکه می شوند 
که هزینه انبارداری آن از درآمد حاصل از فروش بیشتر 
می شــود و صاحب کاال ترجیح می دهد آن را به صورت 
متروکه رها کند و مــا هم چاره ای جز انهدام این کاالها 
نداریم. از جمله ســرم هایی که تاریخ مصرفشان گذشته 

بود را مجبور شدیم منهدم کنیم.  فارس

رشد 159 درصدی فروش اموال تملیکی در یک سال 

انهدام خودروهای قاچاق کشف شده

اعالم قیمت خرید تضمینی برنج در هفته جاری
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی برنج این هفته اعالم می شود، گفت: برنامه تولید محصوالت 

اساسی در گلخانه ها، در دستورکار قرار گرفته است.
جواد ساداتی نژاد امروز در بیست و یکمین نمایشگاه دام و طیور که در محل مرکز                     نمایشگاه های بین المللی برگزار شد 
در جمــع خبرنگاران اعالم کرد: قیمت خرید تضمینی برنج در هفته جاری اعالم خواهد شــد، علت تاخیر آن نیاز به 
داشتن مصوبه است که به زودی تصویب می شود. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پس از مردمی سازی یارانه ها فشار 
به تولیدات مربوط به صنعت دام و طیور بیشــتر شده است، گفت: با این وجود تولیدات با قدرت ادامه دارد و مشکلی 
از نظر تامین بازار نیســت. ساداتی نژاد گفت: ســختی هایی در خرید تضمینی به دلیل تغییرات ریل ساختاری وجود 
داشــته است، ساماندهی مازاد تولید بازار دام با دو اقدام ذخیره سازی در داخل و صدور مجوز صادرات انجام می شود. 
وی همچنین اعالم کرد: رتبه بندی کارخانه های تولید خوراک دام انجام می شود و حدود 80 کارخانه تولید دام وجود 
دارد که ظرفیت آنها باالی 2٥ میلیون تن است و بخش خصوصی در این حوزه ورود کرده و باید برای ارتقای کیفیت 
خوراک دام تالش کنیم.وزیر جهاد کشــاورزی همچنین از بخش مهم دارو و واکسن در سالمت محصوالت دامی خبر 
داد و گفت: برگزاری نمایشــگاه ها می تواند در ارتقای بهره وری تولید موثر باشــد. ساداتی نژاد افزود: قصد داریم برای 
دســتیابی به خودکفایی در کشت ســبزی و صیفی،  گلخانه ها را  به کار گیریم،   برای تحقق این هدف در فاز اول مهم 
اســت که صد هزار هکتار گلخانه ایجاد کنیم. این در حالی اســت که گلخانه های موجود کشور 23 هزار هکتار است، 

بنابراین نیاز است 80 هزار هکتار گلخانه جدید احداث کنیم.  مهر

افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در خلیج فارس
با بهره برداری از پروژه بازســازی و تعمیرات اساســی مخزن شماره 4 منطقه بهرگان شــرکت نفت فالت قاره ایران، 

ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در خلیج فارس ٥00 هزار بشکه افزایش یافت.
 این پروژه با حضور »علیرضا مهدی زاده« مدیرعامل و تعدادی از مدیران، روســا و دســت اندرکاران آن روز پنج شنبه 
10 شهریور به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران در جلسه ای که به همین منظور برگزار شد، 
با بیان اینکه بخش عمده ای از اقالم این پروژه ســاخت داخل اســت، گفت: پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی مخزن 
شــماره 4 منطقه بهرگان اسفندماه 1398 آغاز شد و حتی با وجود مشکالت ناشی از همه گیری ویروس کرونا، پروژه 

با جدیت پیگیری و به بهره برداری رسید.
به گفته مهدی زاده، با وارد مدار شدن این مخزن، ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در منطقه بهرگان 10 درصد افزایش 
یافت و با توجه به اینکه منطقه بهرگان پایانه ای برای واردات و صادرات نفت خام و میعانات گازی است، در این زمینه 

نیز مزایای فراوانی دارد. 
وی افزود: تا ســه ماه آینده مخزن 2٥0 هزار بشــکه ای در منطقه خارگ به بهره برداری می رسد، همچنین مخزن ٥ و 
۶ و 8 منطقه بهرگان با ظرفیت مجموع اســمی یک میلیون و سیصد هزار بشکه در فرایند مناقصه و انتخاب پیمانکار 
است که با این اقدامات ظرفیت عملیاتی ذخیره سازی نفت خام ایران در خلیج فارس افزایش خواهد یافت.گفتنی است، 
در این جلسه گزارشی از روند تعمیرات اساسی و بازسازی مخزن ذخیره سازی نفت خام شماره 4 منطقه بهرگان توسط 

مجری پروژه ارائه و بر استفاده حداکثری از توان شرکت های داخلی در آن تاکید شد.  ایرنا


