
معاون وزیر نفت عنوان کرد
وزانه  یک میلیون بشکه نفت خام  ظرفیت تبدیل ر

وشیمی به مواد ارزشمند پتر
معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشــیمی در حــال حاضر یک میلیون 
بشکه نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد پتروشیمی تبدیل 

می کند و ظرفیت اسمی تولید به ۹۰ میلیون تن رسیده است.
 مرتضی شــاهمیرزایی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
آئین افتتاحیه نمایشگاه ایران پالســت، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی 
ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشــکه نفت خــام در روز از منابع 
هیدروکربوری را به مواد ارزشمند پتروشــیمی تبدیل می کند و ظرفیت 
اســمی تولید در ۶۸ مجتمع به مرز ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است، 
گفت: پلیمرها ارزشــمندترین تولیدات صنعت پتروشیمی هستند و در 
حال حاضر حدود ۹ میلیون تن پلیمر در پتروشــیمی تولید می  گردد و تا 
پایان برنامه هفتم توســعه ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. تعداد ۵ محصول 

پلیمری به سبد محصوالت اضافه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر وجود تعداد قابل توجهــی محصول نیمه خام و 
خصوصاً متانول بهترین فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش هستند و الزم 
است همه شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی یا راساً نسبت به استفاده 
از آن در زنجیره ارزش اقدام نمایند و یــا در اختیار متقاضیان قرار دهند و 
در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نقش هماهنگ کننده 

و تسهیل گر را دارد.
شاهمیرزایی تصریح کرد: توسعه عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خألهای 
موجود در آن مطابــق نیازهای بازار و توانمندی های داخلی و گســترش 
صنایع تکمیلی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای 
بازارسازی و اشــتغالزایی است. برای توســعه زنجیره ارزش باید عالوه بر 
ســرمایه گذاران و صنایع بزرگ از ســرمایه گذاران و صنایع کوچک نیز 
حمایت کرد.معاون وزیر نفت با بیان اینکه در راســتای پوشش خألهای 
زنجیره تأمین و افزایش تــاب آوری صنایع تکمیلی و خرد، بســته های 
ســرمایه گذاری کوچکی برای صنعت پتروشــیمی طراحی و به عنوان 
فرصت های ســرمایه گذاری به هلدینگ ها معرفی شــده اند، ادامه داد: 
اجرای این بســته ها منجر بــه خودکفایی در ۷۰% مواد اولیــه مورد نیاز 

صنایع تکمیلی خواهد شد.
معــاون وزیر نفــت تصریح کــرد: مجموع تأمیــن مالــی ارزی صنعت 
پتروشیمی ایران جهت احداث طرح ها و مجتمع های پتروشیمی تا پایان 

سال ۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۸۲ میلیارد دالر بوده است.
شــاهمیرزایی عنوان کرد: به منظور حفظ پایــداری اقتصادی و افزایش 
تاب آوری بنگاهــی در تالطم های قیمت هــای جهانی و بــروز و ظهور 
فناوری های نوین، ضروی اســت تا هلدینگ ها و مجتمع ها رویکردی در 
پیش گیرند تا با تکمیــل زنجیره ارزش محصوالت خود به ســمت تنوع 
محصولی و تقویت صنایع پایین دســتی بپردازند و حدود ۸۰ % سود شأن 

را در این مسیر به کار گیرند.
وی افزود: رویکرد توســعه کیفی همزمان با توسعه کمی، می تواند ضمن 
ایجاد ارزش افزوده باالتر برای صنعت، طیف متنوعی از محصوالت مورد 
نیاز صنایع مختلف کشــور را تولید نماید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران نیز با تأکید بر ماده )۱۰( »قانون جهش تولید دانش بنیان« ســعی 
بر تشــویق مجتمع ها و طرح های پتروشــیمی در راســتای استفاده از 
محصوالت دانش بنیان ســاخت بار اول را دارد تا ضمــن اجرایی نمودن 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، پایداری توســعه را به همراه داشته 
باشد.این مقام مسئول تصریح کرد: شــرکت های خارجی نیز با توجه به 
توانمندی های داخلی و مزیت خوراک های باالدســتی و میان دســتی 
ایران می توانند از فرصت کسب ســود از طریق سرمایه گذاری در صنعت 

پتروشیمی ایران بهره مند شوند. 

نفت سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد

ودی وج تارا از قرعه کشی به ز خر
خریــدار  ســخنگوی وزارت صمــت از 
برگــزاری ماهانــه قرعــه کشــی خودرو 
و همچنیــن پیش بینــی خــروج تــارا از 
قرعه کشی تا دو ماه آینده خبر داد و گفت که 
خبرنگاران و زوج های جوان در حال حاضر 
می توانند برای دریافت وام لوازم خانگی به 
سایت توان خرید مراجعه و بعد از تایید ثبت 

نام به بانک  مراجعه کنند.
 امید قالیباف با بیان اینکه کمیســیون های 
اقتصادی با کاهش حقوق ورودی ماشــین 
آالت به یک درصد موافق هســتند، گفت: 
از این به بعد هــر ماه قرعه کشــی برگزار و 
۱۰۰ هزار خودرو در آن عرضه می شود. اما 
به تدریج طرح های قرعه کشی از رده خارج 
می شــود. پیش بینی می شــود در ماه های 
آینده همــه خودروهای ســایپا و در ایران 
خودرو، تارا به عنوان اولین خودرو در یک تا 
دو ماه آینده از قرعه کشی خارج خواهد شد.

وی در ادامــه با بیــان اینکــه در آیین نامه 
واردات خودرو شــرایطی برای منبع ارز در 
نظر گرفته نشــده، تصریح کرد: منشــا ارز 
می تواند هر چیزی، از جمله فرش یا رمزارز 

باشد.

درخواست های واردات خودرو
 ناقص است

سخنگوی وزارت صنعت در خصوص قرعه 
کشــی خودروها با بیــان اینکــه از ابتدای 
امســال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه 
خودرو تحویل مشتریان شده، در حالی که 
در مدت زمانی پارســال این رقم ۳۹۰ هزار 
دســتگاه بوده، تصریح کــرد: در نیمه دوم 
سال ۵۰ درصد خودروسازان افزایش تولید 
خواهند داشــت.  در خصــوص واردات نیز 
تاکنون ۲۰۰ درخواســت واردات خودرو به 
دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال 
شــده که عمده این درخواســت ها ناقص و 
بدون توجه بــه الزامات آییــن نامه واردات 

بوده است.
وی افزود: در این زمینه از افراد و شــرکت ها 
خواسته ایم تا فرایند را تکمیل کنند، بر این 
اساس برخی درخواست کنندگان خواستار 
تمدید مهلت واردات شــدند و ممکن است 

قدری بیشتر طول بکشد.
ســخنگوی وزارت صنعــت با بیــان اینکه 
برخــی در جامعــه بــه پیشــواز مخالفت 
بــا واردات خــودرو رفتند، به طــوری که 
می گویند بــا ۳۰۰ میلیون تومــان یا ۱۰ 
هزار دالر چه خودروهایــی می خواهد وارد 

کشــور شــود؟ تصریح کرد: تا ایــن لحظه 
هیچ درخواســتی بــرای واردات خودرو از 
هند و برزیــل در وزارتخانه وصول نشــده 
اســت. واردکنندگان تاکنون بــا برندهای 
خوب اروپایی و کــره ای در رده خودروهای 
اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هــزار دالر مذاکره 
کرده اند که خودروهای با کیفیت اســت که 
می توانند اســتانداردهای ۸۵گانه را پاس 

کنند.

جزئیات الیحه اسقاط خودرو
وی با اشــاره به تصویــب دو فوریت الیحه 
اصالح ماده ۱۰ قانون ســاماندهی صنعت 
خودرو، گفت: تا ســال گذشته رکوردهایی 
تا ۱۵۰ هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو 
نیز ثبت شــده بــود، اما به تدریــج کاهش 
یافت به طوری که از ابتدای امسال تا امروز 
فقط ۱۵ هزار دســتگاه خودرو اسقاط شده 
است. تشــویق ها و تنبیه های در نظر گرفته 
شــده تاکنون نتوانســته اثرگذاری الزم را 
در این زمینه داشــته باشــد، از سوی دیگر 
پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده 
را نمی گیرد و قیمت های آنهــا نیز افزایش 
یافته اســت و بر این اساس شــاهد انباشت 

خودروهای فرسوده در کشور هستیم.
به گفتــه وی اکنــون حــدود ۳.۵ میلیون 
دســتگاه خــودرو فرســوده و ۹ میلیون 
دستگاه موتورســیکلت فرسوده در شهرها 
وجــود دارد و هر چند در قانون مقرر شــده 

بود تولیدکننــدگان ۲۵ درصــد تولیدات 
خود را صــرف گواهی اســقاط کنند، اما در 
مجموع ایــن رویه قفل و منجــر به افزایش 
قیمت گواهی اســقاط در ســال های اخیر 
شــده بود. الیحه ای که روز گذشــته وزیر 
صمت در مجلس از آن دفــاع کرد و مصوب 
شد به خودروساز می گوید به ازای قیمت هر 
خودرو یک درصــد ارزش آن را به صندوق 
محیط زیســت واریز کند تــا از محل آن به 
دارندگان خودروهای فرســوده تسهیالت 

داده شود.
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه تاکید کرد که از نظر این وزارتخانه 
کیفیت خودروها قابل قبول نیســت و ادامه 
داد: وزارتخانه نقش وکیــل مدافع صنعت 
خودرو را ندارد، اما ساز و کارها و کمک هایی 
طراحی شــده تا ارتقای کیفیت محصوالت 

آنها اتفاق بیفتد.
قالیباف با بیان اینکــه در خصوص کیفیت 
خودرو پروژه های کوتاه مــدت و بلندمدت 
طراحی شده، اظهار کرد: برای کوتاه مدت، 
پروژه هایی باید تعریف شود که ناظر بر رفع 
عیوب محصوالت باشد، اما برای بلندمدت 
ایجــاد پلتفرم هــای جدیــد خودرویی در 
دستور کار است که محصوالت آنها در سال 

۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.

وام لوازم خانگی به کجا رسید؟
ســخنگوی وزارت صمــت در پاســخ بــه 

سوال ایســنا درباره وام لوازم خانگی گفت: 
خبرنگاران و زوج های جوان در حال حاضر 
می تواننــد برای دریافت وام لــوازم خانگی 
به ســایت توان خرید مراجعه و بعد از تایید 
ثبت نام به بانک  مراجعــه کنند. البته برای 
خبرنگاران ابتدا از وزارت ارشــاد استعالم 
گرفته و سپس مراحل بعدی انجام می شود.

همکاری با مسکو در زمینه خودرو
ســخنگوی وزارت صنعــت بــا اشــاره به 
انعقــاد ۷۰۰ میلیون یورو تفاهــم نامه بین 
خودروسازان و قطعه سازان ایرانی و روسی 
در نمایشــگاه اتومبیلیتی مســکو، گفت: 
خودروی اقتصــادی داخلــی از نیمه دوم 
۱۴۰۲ به بــازار وارد می شــود. این خودرو 
که حاصل هم افزایی و تعامل ایران خودرو، 
سایپا و قطعه سازان کشــور است، در حد و 
انــدازه کالس خودروهای اقتصــادی روز 

جهان خواهد بود.

زیان انباشته خودروسازان نباید 
از جیب مصرف کننده جبران شود

قالیبــاف همچنین در خصــوص افزایش 
قیمت خودروهــای داخلی گفــت: گفته 
می شــود خودروســازان با زیان انباشــته 
مواجه هســتند، اما ســوال این است که آیا 
این زیان بایــد با افزایش قیمــت خودرو و 
از جیــب مصرف کنندگان پرداخت شــود 
یــا خودروســازان باید به اصالح ســاختار 

خود بپردازند؟ تا زمانی که خودروســازان 
گام های اساســی برای اصالح ساختارهای 
خود برندارند نمی توان انتظار داشــت که با 
افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند؛ هر 
چند اقداماتی در راستای اصالح ساختارها 

انجام گرفته است.
به گفته  ســخنگوی وزارت صمت افزایش 
هزینه های خودروسازان به سازمان حمایت 
اعالم و در ستاد تنظیم بازار مطرح می شود 
و در صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش 

قیمت خواهند یافت.

استیضاح وزیر صمت مطرح نیست
وی در پاسخ به پرســش یکی از خبرنگاران 
در خصــوص اســتیضاح وزیــر صمــت 
تصریح کرد: این مساله به هیچ عنوان مطرح 
نیســت و شــاید برخی نمایندگان مجلس 
انتقاداتی به برخی موارد داشــته باشــند، 
اما این موضوع را نباید بــه پای کل مجلس 

گذاشت.

شفاف سازی رمزارزها
این مقام مســئول در ادامه درباره شــفاف 
ســازی رمزارزها گفت: دولت مصوبه برای 
شــفاف ســازی رمزارزها ارائه کــرده، اما 
تغییرات جزئــی داشــته و بنابراین هنوز 
ابالغ نشده اســت. در ماه ۴۴۰ بیتکوین به 
صورت مجاز و چهار برابر این رقم به صورت 
غیرمجاز استخراج می شود که شفافیت در 
این فرآیند نیست. آیین نامه اخیر به دنبال 
شفاف سازی اســت. بر اســاس آن سامانه 
ایجاد می شــود و افرادی که می خواهند با 
رمزارز واردات کنند در آن اظهار می کنند. 
این افراد به عنوان مشــوق از مالیات معاف 

هستند.
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از واگذاری ۵۰۴۰ فقره محدوده اکتشافی، 
پروانه اکتشــاف، گواهی کشف، پروانه بهره 
برداری و معادن متروکه تــا دو هفته دیگر 
خبــر داد و گفت: این واگــذاری تا دو هفته 
دیگر در ۳۱ اســتان و جنوب استان کرمان 
در چهار گروه هشــت استانی برگزار خواهد 
شد.وی گفت: صالحیت فنی و مالی افرادی 
که می خواهند در این مزایده شرکت کنند 
از امروز در ســامانه وزارت صمت در قسمت 
کاداســتر معدن احصا شده اســت. مزایده 
معادن یاد شــده ۲.۵ ماه طول می کشد که 
سبب رشد بخش معدن در شش ماهه دوم 

سال خواهد شد.

وزیـر صمت خبر داد

و تا ۱۴۰۴ کم می شود انحصار تولید خودر
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خانه  هنر   میرا

در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱
استقراض دولت از صندوق توسعه 

ملی صفر شد
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در صورتحساب ها از ابتدای مهرماه
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رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

کاهش و رفع فقر از طریق صنعت بیمه امکان پذیر است
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صفحه 2
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وزیر صمت خبر داد
و تا ۱۴۰۴ کم می شود انحصار تولید خودر

وزیر صمت گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ 
درصد از تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت 
بزرگ خودروسازی انجام شود. از این طریق از تمرکز تولید کاسته می 

شود.
ســید رضا فاطمــی امیــن در مــورد تمرکــز تولید در دو شــرکت 
خودروسازی، گفت: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است 
و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توســط دو خودروساز بزرگ انجام 

می شود و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی دارند.
وزیر صمت افزود: طبق برنامه های تدوین شــده، تا ســال ۱۴۰۴ تیراژ 
تولید باید به ۳ میلیون دستگاه برســد و از طرفی با توجه به اینکه تولید 
منحصر به دو شرکت شــده اســت، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید 
خودرو توسط خودروســازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام 

خواهد شد.
وی گفت: در صــورت تحقق این برنامــه، از تمرکز تولید نیز کاســته 
می شــود و خودروســازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال تری پیدا 

می کنند.
گفتنی است، یکی از برنامه های وزارت صمت تولید ۳ میلیون دستگاه 
خودرو تا ســال ۱۴۰۴ اســت؛ آنطور که فاطمی امین از تریبون های 
مختلف اعالم کرده طبق برنامه ریزی های انجام شــده، قرار اســت تا 
سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون 

دستگاه صادر شود.
بر این اســاس، طبق گفته وزیر صمت که باید ۳۰ درصد از تولید توسط 
شرکت هایی غیر از دو شرکت ســایپا و ایران خودرو انجام شود، یعنی از 
تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در ســال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار 

دستگاه سهم خودروسازانی غیر از این دو شرکت خواهد بود.

تا 3۱ شهریور
وز برای رفع تعهد ارزی  صادرکنندگان فقط امر

مهلت دارند
صادرکنندگانــی کــه در ســال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات 
داشــته اند ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند فقط تا  امروز زمان 

دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند.
بر اســاس برنامه زمانی اعالم شــده صادرکنندگانی که در ســال های 
۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشته اند، ولی هنوز تعهد ارزی خود را 
ایفا نکرده اند فقط تا  امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ زمان دارند که نسبت 

به این موضوع اقدام کنند.
آنطور که متولیان می گویند، این مهلت تاکنون چند بار تمدید شــده و 
از این رو در حال حاضر برنامه ای برای تمدیــد وجود ندارد و تا فردا باید 

تعهد ارزی ایفا شود.

این مهلت پیش از این تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ تمدید شده بود.
گفتنی است، تعهد ارزی صادرات به منظور برگشتن ارزهای حاصل از 
صادرات کاال به چرخه اقتصادی به منظور رونق بازار و هماهنگ سازی 
چرخه است. بر اســاس بخش نامه های ابالغ شــده بانک مرکزی همه 
صادرکنندگان کاال بایــد ارز حاصل از صادرات را بــه چرخه اقتصادی 
بازگردانند. بر اساس بخشنامه ای که در ســال ۹۷ اعالم شد، بازگشت 
ارز برای صادرات بســته به مقدار مجموع صادرات کاال بر حســب یورو 
متفاوت اســت. بانک مرکزی نیز خود مکلف اســت با تأمین ارز برای 

صادرات کاال از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی حمایت کند.
درواقع رفع تعهد ارزی به معنای بازگشــت درصــدی از ارز حاصل از 
صادرات کاالست که باید با یکی از روش های تعیین شده توسط دولت، 

این ارز به چرخه اقتصادی بازگردانده شود.

وزیر اقتصادبیان کرد
و و سایپا خواست   واگذاری سهام ایران خودر

جدی رئیس جمهور
وزیر امور اقتصاد گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از 

درخواست های جدی رئیس جمهور بود در حال پیگیری است.
 احســان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیئت 
وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با عدم پرداخت سود سهام عدالت 
برای برخی از مردم اظهار داشــت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام 
عدالت، در اختیار خود دارندگان ســهام عدالت قــرار گرفته و اختیار 
مدیریت سود ســهام با خود مردم و صاحبان ســهام عدالت است و در 
مورد افرادی که نقص مدارک دارنــد یا متوفیان به محض اعالم مدارک 

در روز سود سهام پرداخت خواهد شد.
وی در مورد نپیوستن سازمان خصوصی سازی به درگاه الکترونیک 
عنوان کرد: مــا کاماًل همراه و همدل با وزارت آی ســی تی همراهی 
کردیم. در حــوزه مالیاتی و گمرکی اتصال کامل بــه درگاه و پنجره 
الکترونیک اتفاق افتاده اســت. ســازمان خصوصی ســازی ممکن 
است در سال برای تعداد انگشــت شماری از شرکت های دولتی آمار 
واگذاری داشــته باشــد و عامه مردم خدمتی از آن سازمان دریافت 
نمی کنند غیر از واریزی ســود ســهام عدالت، درخواســت داشتیم 
ســازمان هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی کنند از این لیست 

استثنا شوند.
وزیر اقتصــاد در رابطه با اقــدام دولت در حوزه تفکیک حســاب های 
شــخصی و تجاری بیان کرد: بنای دولت در حوزه تفکیک حساب های 
شــخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت 
است. اطالع رســانی دقیق را دوســتان شــورای پول و اعتبار و بانک 

مرکزی اعالم خواهند کرد.
وی در رابطه با قطع شدن دستگاه های پز از سوی خبازان به دلیل عدم 
پرداخت مالیات، گفت: نباید چنین تخلفی صورت گیرد و آگاه باشــند 

که با چنین تخلفی برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد در رابطه با واگذاری ســهام دو شــرکت خودرو ساز گفت: 
مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست های جدی 
رئیس جمهور بود در حال پیگیری اســت و کارگــروه ویژه ای از وزارت 
اقتصاد و وزارت صمت تشــکیل شــده تا بهره وری بهتری در صنعت 
خودرو رخ دهد. حتماً این چارچوب مشــترک را در معرض اظهار نظر 
صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد. دولت قصد خالی کردن شانه از 
مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت 

خودرو سازی در سالهای آینده است.
خاندوزی در پایان گفــت: تنظیم گری در صنعت خودرو در ســالهای 
آینده و چاره ســازی برای قیمت های دســتوری در صنعت خودرو به 

عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است.

تریبون

محمدحسین سیف اللهی مقدم  رئیس 
مرکز پژوهش های مجلــس گفت: صنعت 
بیمه وبیمــه ایران مــی توانــد باطراحی 
وگســترش بیمه های جدیــد درچارچوب 
برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر درکشور 

کمک کند.
 بابک نگاهداری در یــک همایش متعلق به 
بیمه ایران با اشاره به تدوین چارچوب های 
جدید و نوع نگاهی تازه به توســعه کشــور 
در برنامه هفتم توســعه اظهار کرد: یکی از 
مباحث مهمی که مقام معظــم رهبری در 
ابالغ سیاســت های کلی برنامه هفتم به آن 
اشــاره خاص کردند، بحث عدالت اســت. 
هم اکنون ضریب جینی در کشــور به ۰.۴ 
درصد رسیده و این یعنی نابرابری در کشور 
افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر 
خط فقر کشور به ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده و 
طبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، 
الغر شده اســت. برای درمان این وضعیت 
یکی از اهرم های مناســبی که وجود دارد، 

صنعت بیمه است.
وی گفت: صنعت بیمــه و در رأس آن بیمه 
ایران که بخش عمده بازار بیمه ای کشور را 
دراختیار دارد، می تواند با تدوین بیمه های 
جدید و گســترش بیمه های موجود مانند 
بیمه های عمــر و زندگی، بــه کاهش فقر 
کمک کند. گســترش ایــن بیمه ها عالوه 
بر اینکه منابع الزم برای توســعه ســرمایه 

گذاری صنعــت بیمه در اقتصاد کشــور را 
فراهم می آورد، می تواند به توسعه آموزش، 
کاهش نابرابری ها و افزایش رفاه اجتماعی 
منجر شود. از همین رو توســعه بیمه های 
عمر برای کاهــش فقر یکــی از محورهای 
مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است 
وافزایش ۵۰ درصدی این بیمه ها برای پنج 

سال آینده هدف گذاری شده است.
وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت 
بیمه را دردســتور کار داریم، افزود: افزایش 
شفافیت، نظارت وپاســخگویی درصنعت 
بیمه، افزایش ســواد مالی مردم وآشــنایی 
بیشــتر افکار عمومی با صنعــت بیمه جزو 

برنامه های دردست تدوین است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس بااشــاره 
به اینکه چهار چالش وســه پنجره فرصت 
کشــوردرچارچوب برنامه هفتم توسعه به 
عنوان اولویت مورد توجه قــراردارد، ادامه 
داد: صنعــت بیمه کشــور اگــر بخواهد به 
رسالت خوددرتوسعه کشور عمل کند، باید 
نگاهی به این اولویت ها داشته باشدکه یکی 
از مهمترین آن، ایجــاد منابع مالی از طریق 
شرکت های ســرمایه گذاری است. باخلق 
منابع مالــی ازاین طریق می توان ریســک 
سرمایه گذاری درکشوررا پوشش داده وبه 

فعاالن اقتصادی کشور انگیزه بدهید.
نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه 
پیش بینی شده اســت ضریب نفوذ صنعت 

بیمه به هفــت درصد برســدواز این طریق 
می توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد 
کرد. چرا که قراراســت رتبه فضای کســب 
وکار ایران دردنیــا از ۱۲۷ کنونی به پله ۷۷ 
برســدوصنعت بیمه یکــی از ارکان اصلی 

تحقق این هدف است.
این مقام مســئول با تاکید برضرورت دانش 
بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از 
شــرکت های دانش بنیان گفت: هم اکنون 
۰/۹ درصد ارزش افــزوده صنایع ما مربوط 
به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه 
دراین بخش هم می توانــد کمک زیادی به 

کشور بکند.
وی بااشاره به نیاز کشــوربه سرمایه گذاری 
ونقش صنعت بیمــه درتامیــن آن افزود: 
صنعت بیمــه می تواند بااســتفاده از منابع 
دراختیار خود درنقاطی که کشــور نیاز به 

سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه های حمل 
ونقل، راه انــدازی کریدورهــای ترانزیتی 
ومانند آن درکرانه های خلیج فارس ودریای 
عمــان به کمک کشــور بیاید. هــم اکنون 
تغییراتی درنظام بیــن الملل درحال ایجاد 
شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی 
شرق اســت که متأســفانه یا خوشبختانه، 
خاورمیانه محل رقابــت ابرقدرت هاخواهد 
بود. لذا ایران باید درایــن نظام جدید برای 

خود جایابی مناسبی داشته باشد.
وی درادامــه توضیــح داد: مــا دربرنامــه 
هفتم توســعه توجه حکمرانی را به ســوی 
دیپلماســی اقتصادی جلب کردیم که یکی 
از محورهای آن این اســت که کریدورهای 
ترانزیتــی باید به طور حداکثــری از داخل 
ایران عبور کنندوکشورهای دیگر دررقابت 
باایران، نمی خواهند چنین شود. لذا صنعت 
بیمه وبیمه ایــران از طریــق همین منابع 
می توانــد دربخش حمل ونقــل وترانزیت 
وایجاد زیرســاخت های مربوطه به کشــور 

کمک کند.
نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری 
دردیگــر بخش هــای زیرســاختی نظیر 
کشاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، 
انرژی وافزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر 
محورهای مورد نیاز برای ســرمایه گذاری 

صنعت بیمه است.
رئیــس مرکز پژوهش هــای مجلس گفت: 

جمع بنــدی مااین اســت که رفــع موانع 
ســرمایه گذاری ودیپلماسی اقتصادی شاه 
کلید برون رفت از مشــکالت کنونی کشور 
اســت که ابزارهای مهمی برای تحقق این 
هدف دردســت صنعت بیمه قرار دارد ولذا 
بیمه ایران بــه عنوان بزرگترین شــرکت 
بیمه ای کشور باید برای فراهم کردن منابع 

الزم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.
در ادامــه این همایش، حســن شــریفی 
رئیــس هیأت مدیــره و مدیرعامــل بیمه 
ایران اظهارکرد: بیمه ایران ۳۳ درصدسهم 
صنعت بیمه کشــوررا به خــود اختصاص 
داده وفروش بیمه ایران به بیش از ۲۰ هزار 
میلیارد تومان رســیده که از این رقم بیش 
از ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت 
شــده که بیشــتر آن دربخش خودروبوده 

است.
وی بااشاره به جهت گیری های جدید بیمه 
ایران تصریح کرد: درســال ۱۴۰۱ رویکرد 
بیمه ایران درکنار فــروش با کیفیت، تغییر 
نگرش دربرخی حوزه ها مانند اســتفاده از 
سیســتم های نوین ودانش بنیــان ودانش 
محور وآنالین اســت. دراین راســتا سامانه 
پرداخت خســارت درحوزه خودرووبخش 
های ثالث وبدنه به صورت برخط راه اندازی 
شــده که این امر معطلی مردم را به حداقل 
رســانیده وباعث تغییر نگاه افکار عمومی به 

بیمه ایران شده است.

خریدار  رهبر معظم انقالب اسالمی جنگ 
تحمیلی را نتیجه سیاســت نظام سلطه در 
دشمنی با جمهوری اسالمی ایران خواندند 
و افزودند: با وجود حمایت قدرتهای جهانی 
از صدام، جنگ در پرتو ســه عنصر »قدرت 
جوشان انقالب، رهبری بســیار مؤثر امام و 
خصوصیات فاخر و برجســته ملت ایران« 
از یک تهدید قطعــی و بزرگ به یک فرصت 

بزرگ تبدیل شد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
انقــالب اســالمی در آییــن تجلیــل از 
پیشکسوتان دفاع مقدس، جنگ تحمیلی 
را، نتیجه سیاســت راهبــردی امپراطوری 
نظــام ســلطه در دشــمنی بــا جمهوری 
اســالمی و ملت ایران خواندند و افزودند: با 
وجود حمایت همه جانبه قدرتهای جهانی 
از صداِم جاه طلــب و دیوانه ی قدرت، جنگ 
در پرتو ســه عنصر »قدرت جوشان انقالب، 
رهبری بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر 
و برجسته ملت ایران« از یک تهدید قطعی 
و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که 
روایت صحیح و دقیق این فصل شــورانگیز 
و هیجان آور از تاریخ ایران به نســل جوان و 
نوجوان، اســتمرار موفقیت های انقالب را 

تضمین خواهد کرد.
فرمانده کل قوا، دفاع مقــدس را حادثه ای 
پرهیجان، پرمعنــا و پر فایده بــرای امروز 
و فردای کشــور خواندند و با عرض مراتب 
احترام و ارادت به پیشکسوتان دفاع مقدس 
افزودند: پیشکســوتان زودتر از دیگران نیاز 
حیاتی آن مقطع را شناختند و برای تأمین 
این نیاز به میــدان پرحادثه جنگ و جهاد و 
ایثار شــتافتند، بنابراین تمجید و احترام به 

آنها وظیفه ای قطعی و همگانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه 
با گذشــت زمان، ابعاد و حقایــِق حوادثی 
نظیر دفاع مقدس، بیشتر و بهتر قابل درک 
می شود، افزودند: باید به گونه ای عمل کرد 
که معرفت و آگاهی به »حقایق دفاع مقدس 
به عنوان برهه ای درخشــان و تأثیرگذار«، 
بطور مســتمر افزایش یابد و نســل کنونی 
از واقعیــات و حقایق آن دوران آگاه شــود 
که تــالش در ایــن زمینه توقعــی جدی 
از پیشکســوتان دفاع مقــدس و متولیان 

اینگونه مسائل است.
ایشان با اشــاره به اســناد و مدارک منتشر 
شــده از جنگ تحمیلــی از ســوی غرب 
افزودند: این اعترافــات،  حقانیت حرفهای 
ما را که زمانــی ادعا و تصور می شــد، ثابت 

می کند.
فرمانده کل قــوا، تحمیل جنــگ به ایران 
را واکنــش طبیعی ســلطه گران جهانی به 
پیروزی انقالب اســالمی خواندند و گفتند: 
انقالب ملت ایران، صرفاً شکست یک نظام 
وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا 
و اســتکبار نبود بلکه تهدیــد امپراطوری 
نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با 
درک عمق این تهدید، جنگ را با تشــویق و 

تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند.
ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری 
از انتقال پیام و حرف های نــو ملت ایران به 
دیگر ملتهــا از جمله نهراســیدن از امریکا 
و ایســتادگی و مقاومت در مقابــل ظلم و 
تبعیض جهانی دانســتند و افزودند: ظهور 
نظام سیاســی مســتقل و الهام بخش، آن 

هم در کشــوری که نقطه ی امیــد، اتکاء و 
طمع ورزی امریکا به شــمار می رفت برای 
امریکا و سلطه گران، اصاًل قابل تحمل نبود، 
بنابراین بعد از تحــرکاِت ناکامی همچون 
کودتا، حمله به طبس و تحریک قومیت ها، 
جنگی تمام عیار را به ملــت ایران تحمیل 

کردند.
فرمانــده کل قــوا افزودند: ایــن حمله ی 
سراســری البتــه در ذهــن انقالبیــون، 
پیش بینی نمی شــد اما بــرای عناصری از 
نیروهای مســلح که مجرب بودنــد و برای 
شخصیت های برجسته و مســتقل جهان 

غیرمنتظره نبود.
رهبر انقــالب در همین زمینه به ســخنان 
احمد سکوتره رئیس جمهور فقید گینه در 
دیداری خصوصی با ایشــان اشاره کردند و 
گفتند: آقای سکوتره معتقد بود وقوع جنگ 
تحمیلی ناگزیر بوده است، چون امپریالیزم 
اگر نتوانــد انقالبی را تضعیف یــا مهار کند 
حتمــاً جنگی ســنگین را بــه آن تحمیل 

خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از سخنان 
کسانی که غیر مســئوالنه ایران را مسئول 
جنگ تحمیلی می داننــد و می گویند دفاع 
مقدس باید بعد از آزادســازی خرمشــهر 
پایان می یافت گفتند: حادثه ی پایان جنگ 
یعنی حمله و پیشروی صدام بعد از پذیرش 
قطعانــه ۵۹۸ از جانب ایران و بعــد از آن، 
حمله ی مرصاد، نشان داد که اگر در مقطع 
آزادی خرمشهر، دفاع پایان می یافت صدام 
حتماً مجدداً پیشــروی می کرد به خصوص 
اینکه بخش های زیادی از ایران عزیز، در آن 

مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.
ایشــان تجزیــه ی ایــران و جــدا کردن 
خوزستان به عنوان بخشــی مهم از کشور، 
به زانو در آوردن ملــت، براندازی جمهوری 
اسالمی و در دســت گرفتن سرنوشت ملت 
ایران را اهداف اصلــی امپراطوری کینه توز 
ســلطه از تحمیل جنگ به ایران برشمردند 
و گفتند نباید این حقایق آشکار را فراموش 
کرد.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، تبدیل 
جنگ ۸ ســاله از تهدیدی بزرگ به فرصتی 
بــزرگ را دومیــن حقیقت دفــاع مقدس 
دانستند و گفتند: »جوشش انقالب، رهبری 
تعیین کننده امام خمینــی و خصوصیات 

برجسته و تاریخی ملت ایران«، سه عنصر و 
عامل مهمی بودند که این حقیقت شورانگیز 
را رقم زدند که باید در تبیین آن بخوبی کار 
شــود به خصوص اینکه فرصت های بوجود 
آمده از دل تهدید ســهمگین جنگ، هنوز 

برای اکثر مردم ناشناخته است.
فرمانــده کل قــوا، دادن درس عبــرت 
بــه ملت هــای دیگــر را از جملــه اهداف 
زیاده خواهان جهانــی از بــه راه انداختن 
جنگ تحمیلی برشــمردند و افزودند: آنها 
می خواســتند با ســرکوب ملت ایران، باب 
گشوده شــده ی مقاومت را کاماًل ببندند اما 
ملت، همه اهداف جبهه اســتکبار را خنثی 
کرد و برخالف تصور دشــمنان، خود را باال 

کشید و فرصت های بسیار آفرید.
رهبر انقالب اســالمی یکی از دستاوردهای 
دفاع مقدس را ایستادگی مردم بویژه مردم 
خوزســتان و عرب زبان ها و بی توجهی آنها 
به وسوسه های دشــمن برای تجزیه کشور 
دانســتند و گفتند: دفاع مقدس همچنین 
زمینه ســاز بروز باورهای دینــی و برترین 

سجایای اخالقی ملت ایران شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به بروز 
گذشــت ، فداکاری  و دین باوری  در دوران 
دفاع مقــدس بویژه گذشــت خانواده های 
رزمندگان و شــهدا افزودند: در دوران دفاع 
مقــدس، همه ی کشــور به عمــق دفاعی 
جبهه ها تبدیل شــد و شهر و روستا، مسجد 
و هیأت، حوزه و دانشــگاه، همه در خدمت 

دفاع و انقالب قرار گرفتند.
ایشــان اتحاد و انســجام ملــت را از دیگر 
مقــدس  دفــاع  دوران  دســتاوردهای 
برشمردند و خاطرنشان کردند: در سالهای 
ابتدایی انقالب به دلیل اختالفات سیاســی 
در ســطوح باالی کشــور و اقدامات تفرقه 
افکنانه گروهک ها، مردم دسته دسته شده 
بودند امــا دفاع مقدس همه آحــاد مردم را 

یکپارچه کرد.
رهبــر انقــالب اســالمی یکی دیگــر از 
دستاوردهای دفاع مقدس را که زمینه ساز 
تبدیل تهدید به فرصت شــد، مسئله اقتدار 
نظامی کشور دانســتند و گفتند: در شروع 
جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ نظامی 
خوب نبود امــا دفاع مقــدس از یک طرف 
تبدیل به آزمــون وفاداری ارتــش به نظام 

مقدس جمهوری اســالمی شــد و از طرف 
دیگر زمینه ساز سربرآوردن سپاه به عنوان 

یک حقیقت درخشنده شد.
فرمانده کل قوا بــا تأکید بر اینکــه اقتدار 
نیروهای مســلح موجب محبوبیت آنها نزد 
مردم و ایجاد احســاس امنیت برای کشور 
شــد، افزودند: البته این نکتــه باید مد نظر 
فرماندهان محترم ارتش و ســپاه باشد که 
این محبوبیــت و اقتدار تا زمانی اســت که 
حرکت پیش رونده نیروهای مسلح با همان 
شتاب قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش 
توقف و عقب گرد نشــود زیرا هرگونه توقف 
در مقابــل حرکت رو به جلوی دشــمن، به 
معنای عقبگرد اســت و بر همین اســاس 
مسئوالن نظامی و کشــوری، پشتیبانی از 
نیروهای مســلح را از کارهــای واجب خود 

بدانند.
ایشــان تأکید کردند: به لطــف الهی امروز 
کشور از لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی 
رســیده اســت و از لحاظ تهدیــد خارجی 
نگرانــی وجود نــدارد و دشــمنان نیز این 

موضوع را به خوبی می دانند.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه به یک نکته 
مهم اشــاره کردند و گفتند: برخی اوقات در 
مورد دفاع مقدس تعابیری همچون استفاده 
از موج انسانی بکار برده می شود در حالیکه 
محور تمام حرکات و اقدامات و عملیات در 
۸ سال جنگ، تدبیر و عقالنیت بود و روش ها 
و راه کنش های ابتکاری در عملیات مختلف 

قابل تدریس در دانشگاههای نظامی است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای از جملــه 
دستاوردهای دفاع مقدس را ثابت شدن یک 
اصل مهم برای ملت ایران دانستند و تأکید 
کردنــد: در دوران دفاع مقدس ثابت شــد 
که صیانت کشــور و بازدارندگی در مقابل 
تهدیدهای دشــمن، تنهــا از راه مقاومت 

بدست می آید و نه تسلیم.
ایشان افزودند: در همان اوایل جنگ افرادی 
معتقد به تســلیم بودند و غیر مستقیم این 
موضوع را مطرح می کردنــد اما امام محکم 
ایستاد و در نهایت برای ملت ایران نیز ثابت 
شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت کشور با 

مقاومت حاصل می شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به استفاده از 
اصل مقاومت در مســائل مختلف سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کردند: این 
مقاومت هوشــمندانه موجب شد اوالً یک 
اطمینان و اعتماد به نفس داخلی در فعالین 
سیاســی و فرهنگــی بوجود آیــد، ثانیاً به 
دشمن آموخت در محاسبات خود، همواره 
قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد چرا 
که ما با همین روحیه توانستیم در بسیاری 
از موارد همچون فشــار حداکثری یا طرح 
خاورمیانــه جدید و یا تعرض بــه مرزهای 
هوایی و دریایی از جمله ساقط کردن پرنده 
متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای خاطی 

آنان، دشمن را ناکام بگذاریم.
ایشــان بــه تأکیــد مکرر خــود بــر لزوم 
روایت گری درست، اشــاره کردند و گفتند: 
فعالیت هایی که تاکنون در این زمینه انجام 
شــده خوب اســت اما همه آنها زیرساخت 
هســتند و بایــد خروجی کارها مشــاهده 

شوند.
رهبــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردند: 
هنگامی می توانیــد از نتیجه ی کار خود در 
روایت گری دفاع مقدس احســاس رضایت 
کنید کــه نوجــوان دبیرســتانی و جوان 
دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع 
مقدس نگاه می کنید، به مسائل آن بنگرد و 

همان برداشت را داشته باشد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکید بر 
اینکه اگر این مهــم اتفاق بیفتد موفقیت در 
میدانهای گوناگون آینــده، حتمی خواهد 
بود، افزودند: حضــور جوان هایی که برای 
دفاع از حرم به میــدان رفتند و برخی هم به 
شهادت رســیدند از تأثیرات روایت درست 
بود زیرا این جوان ها دفــاع مقدس را ندیده 

بودند.
فرمانده کل قوا با اشــاره به تالش دشــمن 
برای انــکار فرازها و اوج هــای دفاع مقدس 
و بزرگنمایی برخی نقــاط ضعف احتمالی 
گفتند، آنهــا با کار »فرهنگــی، تبلیغاتی و 
رســانه ای« پرحجم تــالش می کنند زرق 
و برق دروغین اســتکبار را بــه رخ جوانان 
بکشــند و تلخی ها و تاریکی هــای خود را 
پنهان کننــد و در مقابل، بــا پنهان کردن 
نقاط قــوت و دســتاوردهای دفاع مقدس،  
زمینه ســاز ترس مردم از قــدرت و هیبت 
ظاهری اســتکبار شــوند که نتیجه ی آن، 
ترس از دشمن در میدان سیاسی و خود کم 
بینی در مقابل دشــمن در میدان فرهنگی 
اســت.رهبر انقــالب اســالمی در پایــان 
پاسخگویی به روایت های دروغ و مخدوش 
از دفاع مقــدس و اصل انقالب اســالمی را 
ضروری خواندنــد و افزودنــد: امریکاییها 
و صهیونیســت ها با نگارش کتــاب و تولید 
فیلم در این زمینه مشــغول هستند که باید 
با اســتفاده از افراد اهل فکر و هنر در مقابل 
آنها تالش و اقدامات مناســب انجام داد.در 
این دیدار، سردار سرلشــکر محمد باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به 
برگزاری »ســومین آیین تجلیــل و تکریم 
سراســری از یک میلیون پیشکسوت دفاع 
مقدس و مقاومت«، گزارشــی از برنامه ها و 
فعالیت های انجام گرفتــه در زمینه حفظ و 
ترویج فرهنگ و ارزش هــای دفاع مقدس 
بیان کرد.در آغاز این مراســم که با ارتباط 
تصویری با مراکز ۳۱ استان همراه بود آقای 
صادق آهنگــران دقایقی به نوحه ســرایی 

پرداخت.



 البرز -مظفری سرپرســت شهرداری 
چهارباغ بر حضــور کارکنــان مدیریت 
شــهری در مراســم هفته دفاع مقدس 

تاکید کرد.
جلسه هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت 
هفته دفــاع مقدس بــا حضــور جمعی از 
مسوولین پایگاه بسیج شــهرداری چهارباغ 
به ریاســت مهندس چگینی نژاد سرپرست 

شهرداری برگزار شد. 
در این جلسه پس از هم اندیشی و تبادل نظر 
مقرر شد مدیریت شــهری از تمام ظرفیت 
خود برای پاسداشــت هفته دفــاع مقدس 

استفاده کند. 
همچنین مقرر شد از پنج شنبه ۳۱ شهریور 

۱۴٠۱ همزمــان بــا اولیــن روز هفته دفاع 
مقدس،برنامــه هــای ذیل در شــهرداری 

چهارباغ اجرایی شود.
 برپایی نمایشگاه عکس و کتاب دفاع مقدس

تجلیل از ایثارگران شهرداری چهارباغ 
نصب بنر تبریک هفته دفاع مقدس در سطح 

شهر
 تولیــد محتوا در خصوص دفــاع مقدس در 

سطح فضای مجازی و گروه های خبری
 استفاده از جمالت امام خمینی »ره« و مقام 

معظم رهبری در سربرگ مکاتبات اداری
 برگزاری مراســم بزرگداشــت هفته دفاع 

مقدس به همــراه روایت خاطــرات جنگ 
تحمیلی بــا حضور رزمنده شــاخص جبهه 

های نور علیه ظلمت 
 ســنگر چینی،نصب چفیه و پرچم در کنار 

ورودی سالن شهرداری
 پخش سرودهای حماسی  هشت سال دفاع 
مقدس در ســاختمان شــهرداری شرکت 
بسیجیان شــهرداری چهارباغ در مسابقات 

تیراندازی
 مهندس چگینی نژاد سرپرســت شهرداری 
چهارباغ در پایان جلســه ضمن جمع بندی 
موضوعات، بر ضرورت برنامه ریزی، مشارکت 
و حضور یکایک کارکنان شهرداری در مراسم 

بزرگداشت هفته دفاع مقدس تاکید کرد.

اهواز – محمــد مجدم عضو هیئت رییســه مجلس 
خبرگان رهبری در دیدار با مدیر عامل شرکت ملی نفت 
گفت: خدمات صنعت نفت در استان خوزستان، شامل 
مسئولیت های اجتماعی است که در واقع هزینه نبوده و 
نوعی سرمایه گذاری خواهد بوددیدار مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران با نماینده مردم اســتان خوزســتان در 
مجلس خبرگان رهبری، در مدرسه علمیه امام حسین 

علیه السالم برگزار شد.
در این دیدار که با همراهی مدیرعامل شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنــوب و جمعــی از مدیران نفتی 
برگزار شــد، آیت اهلل کعبی ضمن خوشــامدگویی به 
آقای خجســته مهر، از خدمات صنعت نفت در استان 
خوزستان تقدیر و اظهار داشت: خدمات مناطق نفت 
خیز و شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت ملی حفاری 
در قالــب مســئولیت های اجتماعی، هزینه نیســت 
و نوعی ســرمایه گذاریســت که عالوه بر نتیجه ملی 
و اســتانی، باعث ثمراتی برای خود صنعت در آینده 

نزدیک خواهد بود.
وی افزود: هرچند پرداختن به موضوع مسئولیت های 

اجتماعی توســط صنعت نفت مهم اســت اما در کنار 
آن، هدایــت و اســتفاده حداکثری و صحیــح از این 
هزینه ها در جهت رفع مســائل اســتان و شــهرهای 
محــروم بســیار ضــروری اســت کــه امیدواریم 

شــهرداری ها به صورت ویژه و با دقــت در جهت این 
امر بکوشند.

در ابتدای این دیدار، محســن خجسته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران، ضمن ارائه گزارشی از حضور 

خود در همایش بین المللی ســن پترزبورگ در روسیه 
و اقدامات شــرکت ملی نفت ایران، سیاست های کلی 

وزارت نفت در دولت سیزدهم را تشریح کرد.
وی همچنین در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت 
نفت در استان خوزستان و هزینه های صورت گرفته در 
استان گزارشــی ارایه و خواستار کمک شخصیت های و 
خبرگان استان در جهت پیشــبرد اهداف ملی شرکت 
نفت برای رفع مسائل استان و کمک به رفع محرومیت 

از استان شد.
در ادامه این دیدار، علیرضا دانشــی مدیر عامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیــز، در خصوص برخــی اقدامات و 
برنامه های مناطق برای رفع مسائل استان گزارشی ارایه 
و از هزینه بیــش از ۷۱٠٠ میلیارد تومــان در این حوزه 

خبر داد.
وی اظهار داشــت: در کنار توجه به مسئولیت اجتماعی 
شرکت و هزینه ها و اقدامات ماهیانه، بخشی از بدهی این 
شــرکت به عنوان عوارض آالیندگی به شهرداری ها که 
حدود ۶ هزار میلیارد تومان و برای ســال های ۹۴ تا ۹۶ 

بوده، به شهرداری ها پرداخت شده است.

رئیس ســازمان مدیریت و  تبریز-رحیم جباردخت
برنامه ریزی آذربایجان شــرقی، از شروع روند صعودی 
شاخص های کالن اقتصادی استان بعد از حدود ۲٠ سال 

روند نزولی خبر داد.
محمــد فرشــکاران  در اختتامیه بیســت و پنجمین 
جشنواره شهید رجائی استان اظهار کرد: این جشنواره 
هر سال بر مبنای شــاخص های عمومی و اختصاصی 
ســازمان اداری و استخدامی کشــور برگزار می شود و 
با توجه به مســتندات موجود امتیازات جمع بندی و به 
انتخاب دســتگاه های برتر در پنج محور »آموزشــی، 
پژوهشی و فرهنگی«، »تولیدی و خدماتی«، »زیربنایی 
و توسعه زیرســاخت«، »ســالمت و رفاه اجتماعی« و 

»عمومی و قضائی« می انجامد.
وی افزود: دســتگاه هایی که در جهت تحول و سالمت 
اداری و شــناخت ایرادات قدم برداشــته و ضعف ها را 
اصالح می کنند، قطعا خواهند توانست مسیر موفقیت 

را طی کرده و به نتایج بهتری دست یابند.
فرشــکاران ادامــه داد: انتظار می رود در ســال ۱۴٠۱ 
دســتگاه های اجرایــی در بعــد فرایندهــای اداری و 
استخدامی کشور، حوزه خدمت رسانی و سالمت اداری 

گام های اساسی تری بردارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
اظهار کرد: در این بخش آموزش کارکنان با شــیوه های 
جدید و ارتقاء بهره وری، کارآیی و اثربخشی مد نظر قرار 

می گیرند.
وی با بیان اینکه توســعه دولت الکترنیک به طور جدی در 
دستور کار دولت ســیزدهم قرار دارد که اجرای آن از سال 
های قبل شروع شده اما توفیقات مورد انتظار هنوز حاصل 
نشده اســت، افزود: هر قدر بتوانیم در زمینه توسعه دولت 
الکترونیک اقدامات موثرتری انجام دهیم سریعتر می توانیم 

در جهت شفافیت و سالمت اداری حرکت کنیم.
فرشکاران تصریح کرد: با تالش دســتگاه های اجرایی 

و خروج آنها از حالت های روندی و ســکون گذشته در 
طول یک سال و در ۶ ماهه اول سال جاری توفیقاتی در 
خصوص افزایش GDP ) تولید ناخالص داخلی ( استان 

به دست آورده ایم.
وی گفت: ســعی خواهیم کــرد بــا هماهنگی بخش 
خصوصی و عمومی، برنامه های عملیاتی توسعه استان 
را منطبــق با آمایش ســرزمین تدوین کرده و شــاهد 

رشدهای باالتری باشیم.
بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی امروز با معرفی 
برترین دستگاه های اجرایی اســتان در سال ۱۴٠٠ به 

پایان رسید.
بر اســاس این گزارش در محور مربوط بــه گروه بندی 
اعالمی ســازمان امور اداری و استخدامی کشور، ادارات 
کل »ورزش و جوانان«، »امــور مالیاتی«، »اقتصادی و 
دارایی« و »بهزیستی« و شــرکت »آب منطقه ای« به 

عنوان دستگاه برتر انتخاب شدند.

خوزستان

آذربایجان شرقی

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری :

هزینه صنعت نفت در خوزستان، سرمایه گذاری است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :

شاخص های کالن اقتصادی آذربایجان شرقی پس از ۲۰ سال صعودی شد

جلســه هماهنگی ششــمین  ســاری-امیری فر
جشــنواره منطقه ای تئاتــر افــراد دارای معلولیت 
)کاسپین( با حضور دکتر بریمانی مدیرکل بهزیستی 
مازندران ، معاونین توانبخشــی و کارشناســان هنر 
درمانی بهزیســتی اســتان های مازندران، گیالن، 
ســمنان، خراسان شــمالی و گلســتان در اداره کل 
بهزیستی مازندران برگزار شــد. دکتر فریبا بریمانی، 
مدیرکل بهزیســتی مازندران با بیــان اینکه یکی از 
اهداف سازمان بهزیســتی توانمندسازی افراد دارای 
معلولیت است، گفت: هنردرمانی یکی از برنامه های 
خوب در حوزه توانمندســازی افراد دارای معلولیت 

است که باید به آن توجه ویژه ای شود.
 وی با بیان اینکه افراد دارای معلولیت شرایط خاصی 
دارند، افزود:  باید با برگزاری چنین جشــنواره هایی 
خودبــاوری را در آنــان افزایش دهیم تــا خانواده ها 
بتوانند آنان را باور و مسیر شــکوفایی آنان را تسهیل 

کنند.
مدیرکل بهزیســتی مازندران به راه اندازی اتاق های 
هنر در مراکز روزانه و شــبانه روزی توانبخشی اشاره 
کرد و ادامه داد: در ســال های اخیر، بســیاری از اتاق 
های هنر مراکز روزانه و شبانه توانبخشی تجهیز شدند 
و در برخی از روستاها نیز اتاق های هنر راه اندازی شده 

است که امیدواریم در استان های دیگر نیز این اتفاق 
بیفتد.

 دکتر بریمانی سازمان بهزیســتی را سازمانی علمی و 
تخصصی دانست و گفت: سازمان بهزیستی با استفاده 
از روش های علمــی و تخصصی در جهــت افزایش 
توانمندی افراد دارای معلولیت گام برداشــته تا آنان 

بتوانند همانند شهروند عادی زندگی کنند.
شایان ذکر است؛ ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر 
افراد دارای معلولیت )کاسپین( با حضور استان های 
مازندران ، گیالن، سمنان، خراسان شمالی و گلستان 
و به میزبانی اســتان مازنــدران در اردوگاه فرهنگی ، 

ورزشی شهید عظیمی بابلسر برگزار خواهد شد.

البرز -مظفــری  مدیرکل نظارت بربهــره برداری 
فاضالب شرکت مهندسی آبفای کشور از تصفیه خانه 
های فاضالب البرز بازدید و از عملکرد این بخش اعالم 

رضایت کرد.  البرز . مظفری:
بهنام وکیلــی” مدیرکل نظــارت بربهره برداری 
فاضالب شرکت مهندسی آبفای کشور در بازدید 
از سه تصفیه خانه فاضالب شــهرجدید مهستان 
)شــهرجدید هشــتگرد(، کرج و پکیچ روستای 
پورکان ضمن اعالم رضایــت از عملکرد فنی این 
تصفیه خانه ها، رهنمودهــای الزم برای افزایش 
بهره وری و ارتقاء ســطح کیفی پســاب خانگی را 

ارائه داد.

“ابوالقاســم رمضانی” معاون بهره برداری و توســعه 
فاضالب آبفای استان البرز، بیان داشت: تصفیه خانه 
فاضالب شهرجدید مهستان با ظرفیت ۱۱ هزار و ۲٠٠ 
متر مکعب در شــبانه روز برای ۵٠ هــزار نفر، یکی از 
مدرن ترین و پیشرفته ترین تصفیه خانه های فاضالب 
کشور است که مطلوب ترین کیفیت پساب خروجی 

را داراست.
وی ادامه داد: عملیــات اجرایی احداث نیم مدول دوم 
این تصفیه خانه که از ســال ۱۳۹۹ آغاز شــد در حال 
حاضر دارای ۸٠ درصد پیشــرفت فیزیکی است که با 
بهره برداری  از آن، ظرفیت این تصفیه خانه به دو برابر 

افزایش می یابد

مازندران البرز

جلسه هماهنگی ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد 
دارای معلولیت )کاسپین( برگزار شد

مدیرکل نظارت بربهره برداری فاضالب شرکت مهندسی آبفای کشور:

عملکرد تصفیه خانه های فاضالب البرز رضایت بخش است

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس
 در شهرداری چهارباغ برگزار شد

و  در مسیرعلم و دانش   کمالشهر پیشر

البرز -مظفری شهردار کمالشهر در دیدار با دو نونهال نخبه کمالشهری 
گفت: مدیریت شهری همواره  با همه امکانات خود درحمایت از نخبگان 

علمی و مدال آوران کمالشهری ،از هیج تالشی فروگذار  نخواهد کرد .
وی افزود:بررسی مشکالت پیش روی توسعه و ترقی علمی شهر از دغدغه 
های مدیریت شهری است که امید اســت با رفع آن ، مسیری هموار برای  

پیشرفت فرزندان این شهر فراهم آید.
دکتر بهمنی در خاتمه خاطر نشــان کرد: طرح هایی بــرای حمایت از 
نخبگان کمالشهری دردســت بررسی و اقدام اســت که بزودی اجرایی 

خواهد شد .
گفتنی دراین دیدار از دو دختر نونهال نخبه کمالشــهری با اهدای لوح 

تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان:

ح بهینه سازی  سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طر
مصرف گاز الگوی کشوری است

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت  اصفهان-مریم مومنی
گاز استان اصفهان گفت:  ســرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح بهینه 
سازی مصرف گاز خانگی و ســایر بخش های صنعتی الگویی برای سایر 

استان های کشور است.
 ابوالقاســم عســکری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز 
استان اصفهان در جلسه مشترک با مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشت: 
نقش گاز برای شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
آهن اسفنجی دنیا که از گاز طبیعی در خطوط تولید خود به عنوان ماده 

اولیه استفاده می کند، بسیار حائز اهمیت و حیاتی است.
وی افزود: دســت یابی به میادین جدید و انجام اکتشــافات در این حوزه 
به میلیاردها دالر ســرمایه گذاری نیاز دارد، از این رو مشارکت و سرمایه 
گذاری شــرکت فوالد مبارکه برای اجرای طرح بهینه ســازی مصرف 
گاز طبیعی در واحدهــای مختلف اعم از خانگی، صنعتی، کشــاورزی، 

پتروشیمی و پاالیشگاهی پرمصرف بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
مدیرعامل هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان گفت: سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در طرح بهینه سازی مصرف گاز خانگی و سایر بخش های 

صنعتی الگویی برای سایر استان های کشوراست
گفتنی اســت در این جلسه تفاهم نامه بهینه ســازی تجهیزات مصرف 
گاز طبیعی در سطح اســتان اصفهان اعم از بخش های خانگی، صنعتی، 
کشاورزی، نیروگاهی، گلخانه ای و ســایر حوزه ها مورد بررسی و تبادل 

نظر قرار گرفت. 

برگزاری یادواره شهدای سالمت در گلستان

گرگان-مهنازمحمدزمانی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
یادواره شهدای سالمت گلســتان در تاالر مجموعه شــادروان فلسفی 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.
ســعید گل فیروزی رئیس دانشگاه علوم پزشــکی در این یادواره ضمن 
گرامیداشت شهدای انقالب، هشت ســال دفاع مقدس، مدافعین حرم و 
شهدای مدافعین سالمت گفت:شهادت واژه ای است که با فرهنگ ایثار و 

از خودگذشتگی گره خورده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همچنین ایثار و شــهادت را در شمار 
عالیترین مفاهیم الهــی و نتیجه متعالی ترین ارزش هایی دانســت که 

می تواند جامعه انسانی را به تکامل و تعالی برساند.
گل فیروزی با بیان اینکه کشــور ایران با وجود مشــکالت بسیار و در 
شرایط تحریم به لحاظ بهداشت و درمان در وضعیت بهتری نسبت به 
سایر کشور های پیشــرفته قرار دارد و این دستاورد را مدیون شهدای 
سالمت و کادر درمان می باشد برشمرد و گفت:همانگونه که در دوران 
دفاع مقدس رزمندگان اســالم برای حفظ ناموس و کیان کشور ایثار 
کردند و از جان خود گذشــتند، در دوران شــیوع همه گیری کرونا، 

شاهد ایثار مدافعان سالمت برای حفظ جان مردم بودیم.
گل فیروزی در پایان گفت: شهدای سالمت ما نشان دادند تا پای جان در 
خدمت به مردم هستند و انتقال این فرهنگ، مهم است و فرهنگ شهدا را 
باید نشر داد چنان که در کربال هم اگر حضرت زینب )س( نبود بسیاری از 

حقایق عاشورا ناگفته می ماند.
ســردار علی ملک شــاهکویی فرمانده ســپاه نینوا اســتان گلستان 
ســخنران این یادواره ضمن تشکر از مدافعان ســالمت استان که در 
دوران کرونا با مجاهدت و تالش جهادی خدمات ارزنده ای ارائه دادند 
گفت:کادر بهداشــت و درمان در دوران ســخت و نفــس گیر مبارزه 
با بیمــاری کرونا به مانند رزمنــدگان دفاع مقدس پــای کار بودند و 

حماسه آفریدند. 
اوافزود: سپاه پاسداران هم با برپایی بیمارستان های صحرایی و استفاده از 
ظرفیت های نیرو های انسانی و تجهیزاتی خود در کنار مدافعان سالمت 

بوده و خدمت کردند.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 7
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rپنجشنبه       31 شهریور    1401    شماره 1151

سرزمین
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 3
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rپنجشنبه      3۱ شهریور ۱۴۰۱    شماره ۱۱5۱



سازمان مالیاتی کشور خبر داد
ج شماره اقتصادی در صورتحساب ها  الزام در

 از ابتدای مهرماه
 معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور از الزام استفاده 
از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 

از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش سازمان مالیاتی کشور، »محمدتقی پاک دامن« با بیان اینکه 
برای همه مودیان نظام مالیاتی شماره اقتصادی صادر شده است، گفت: 
از ابتدای مهرماه سال جاری استفاده از شــماره اقتصادی در مراودات 

مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی است.
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور اظهار داشت: 
باتوجه به ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مســتقیم، اشــخاص حقوقی و 
صاحبان مشــاغل مکلف اند برای انجام معامالت خود، صورت حساب 
صادر، شــماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حســاب ها، 
قراردادها و سایر اسناد مشابه حســب مقررات آیین نامه ماده فوق درج 

کنند.
وی با ذکــر این مطلب که صاحبان مشــاغل می توانند بــرای اطالع از 
شــماره اقتصادی خود به درگاه ســازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 
my.tax.gov.ir  مراجعــه نماینــد، یادآور شــد: شــماره اقتصادی 

اشخاص حقوقی همان شناسه ملی آنها است.
پاک دامن گفت: عدم درج شماره اقتصادی توسط فعاالن اقتصادی در 
صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشــابه موجب تعلق جریمه 

موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

بانک مرکزی:

 حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد
 تومان گذشت

حجم نقدینگی در پایان مرداد امســال )۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال( 
نســبت به پایان ســال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایــش یافته که در 
مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشــابه پارسال ۱.۰ واحد درصد 
کاهش یافت. بانک مرکزی گزارش »تحلیل تحــوالت اقتصاد کالن و 

اقدامات این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۱« را منتشر کرد.
در این گزارش آمده اســت: ارائه اطالعات درســت و به هنگام، یکی از 
روش هایی اســت که این بانک از آن به عنوان ابزاری برای هم سو شدن 
انتظارات تورمی در راســتای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد 

اقتصادی استفاده می کند.
بر این اســاس در ســال های اخیر ارائــه منظم رونــد ماهانه تحوالت 
اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دســتورکار قرار گرفته 
اســت که در ادامه خالصــه ای از مجموعــه تحوالت اقتصــاد کالن و 
اقدامات بانک مرکزی در راستای دســتیابی به اهداف و مأموریت های 

یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می شود.

بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه
بررسی تحوالت تورم ماهانه شــاخص کل کاالها و خدمات مصرفی در 
سال جاری نشان می دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در اردیبهشــت و خردادماه سال جاری عمدتاً 
متأثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کاالها 
در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شــده بود؛ لیکن با توجه به 
تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجــرای طرح مذکور در دو ماه 
ابتدایی اجرای طرح )اردیبهشــت و خرداد(، نرخ تورم ماهانه در تیر و 
مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری که تورم 
ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداد ماه به ترتیب 

به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورم های نقطه بــه نقطه و دوازده ماهه شــاخص کل بهــای کاالها و 
خدمات مصرفی در مرداد ماه ســال جاری نیز به ترتیب معادل ۴۵.۸ و 
۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل 
۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته اســت. همچنین، تورم ماهانه شــاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیــک گروه های اختصاصی کاال و 
خدمت در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین 
ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در مردادماه سال جاری با 
۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم 
ماهانه گروه اختصاصی کاال نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه 
گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال 
به تفکیک خوراکی هــا و غیرخوراکی ها نیز مویــد کاهش تورم ماهانه 

اقالم خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها )با ضریب اهمیت 
۲۵.۵ درصد( با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 
۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص 
کل )۲.۴ درصد( در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. 
بررســی تحوالت تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن اســت که گروه 
مسکن و خدمات ساختمانی با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم 
ماهانه گروه خدمت )۴.۲ درصد( داشته و پس از آن گروه های بهداشت 
و درمان و حمل و نقل به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد 
بیشــترین تأثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر 
اساس روند تحوالت »شــاخص بهای تولیدکننده« به عنوان پیش نگر 
»شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی«، انتظار می رود تورم ماهانه 
۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را 

در کاهش تورم ماه های آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطالعات منتشــره از سوی گمرک 
ایران، طی پنج ماهه نخست ســال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر 
با ۲۰.۹ میلیارد دالر بود که مویــد افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در 
مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ اســت. ارزش واردات گمرکی نیز در 
این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دالر گزارش شــده اســت که حاکی از 

افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطالعات مندرج در ســامانه معامالت الکترونیکی، تحوالت 
بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش 
دالر در بازار حواله حــدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نســبت به تیرماه 
۲.۴ درصد افزایش نشــان می دهد. در بخش اســکناس نیز متوســط 
نرخ فروش دالر در این مــاه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بــود که حاکی از 
افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار 
غیررسمی، متوســط نرخ دالر طی این ماه نســبت به تیرماه، تغییرات 
اندکی را )افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی( تجربه نمود و در مجموع، ثبات 

نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطالعات اخذ شــده از سامانه ثبت معامالت 
امالک و مســتغالت کشــور، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده در شــهر تهران طی مرداد 
۱۴۰۱ نســبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل 
نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار ســهام نیز شاخص کل 
بورس اوراق بهــادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نســبت به روز 
پایانی ماه قبل کاهش یافت. الزم به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد 
مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر تغییر سطح 
انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاســتی مناســب را در دستور 
کار قرار خواهد داد.در خصوص تحوالت بــازار بین بانکی در مردادماه، 
علی رغم تداوم حراج های دولتی و کاهش وجوه در دســترس بانک ها 
از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنتــرل گردید و از کانال ۲۱ درصد در 

تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. 

وزیر نفت خبر داد
وسیه آغاز صادرات کاتالیست به ر

وزیر نفت با اعالم اینکه صادرات سوخت به لبنان در سال گذشته انجام 
شــده و پول آن را دریافت کردیم، از آغاز صادرات کاتالیســت توسط 

شرکت های ایرانی به روسیه خبر داد.
 جواد اوجی در حاشیه بازدید از شــانزدهمین نمایشگاه ایران پالست 
در جمع خبرنگاران با اشــاره بــه توانمندی ایــران در تکمیل زنجیره 
پتروشیمی اظهار کرد: بیش از ۴۶۰ شــرکت داخلی و خارجی در این 
نمایشــگاه شــرکت کردند و در تولید مواد اولیه عمدتاً شــرکت های 

دانش بنیان حضور دارند. 
وی با بیان اینکه شــرکت کننــدگان در بخش هــای صنایع تکمیلی، 
هلدینگ های بزرگ پتروشیمی و شرکت هایی که تولیدکننده خوراک 
صنایع پایین دستی هستند، حاضر شــده اند، افزود: موضوعاتی برای 

چالش ها مطرح کردند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه صنعت پتروشــیمی صنعتی ارزآور و باارزش 
افزوده باال است، ادامه داد: سال گذشــته ۱۲.۵ میلیارد دالر ارزحاصل 
صادرات پتروشیمی در ســامانه نیما تزریق شد. در ۶ ماه اول امسال نیز 

از نظر وزنی و ریالی و دالری صادرات رشد داشته است.
به گفتــه اوجــی، وزارت نفت حمایــت از زنجیره صنایــع تکمیلی را 
ادامه خواهد داد و توصیه شــد تــا زنجیره صنایــع تکمیلی در مناطق 

کم برخوردار فعال شود.
وی با اشــاره به اینکــه عمده واحدی هــای پتروشــیمی صنایع مادر 
هســتند، ادامه داد: دهه قبل برای تکمیل زنجیره ارزش اقدام نشد؛ اما 

در دولت سیزدهم عمده برنامه ها برای توسعه صنایع تکمیلی است.
وزیر نفت گفت: صنعت پتروشــیمی، صنعتی با ارزش آوری اســت و با 
توجه به فاکتورهای اقتصاد مقاومتی انجام می شود و بازگشت سرمایه 
باالیی دارد.اوجی تأکید کــرد: در تأمین خــوراک وزارت نفت کمک 

شایانی مدنظر دارد.
وی با بیان اینکه از شــرکت های خارجی توانمندی ورود کردند، گفت: 
به لطف توان شــرکت های فعال پتروشیمی و ســازندگان کاتالیست 

صادرات کاتالیست به روسیه آغاز شده است.
وزیر نفت افزود: در محصوالت پتروشــیمی و صادرات کاتالیست طی 

این ۴ سال خودکفا خواهیم شد. 
اوجی در خصوص صادرات سوخت به لبنان و شــایعات مربوط به آن، 
گفت: روند صادرات سوخت به لبنان سال گذشته نیز انجام شده و پول 

صادرات سوخت به لبنان دریافت شده است.

مشاور وزیر نیرو:

ایران قدرت نخست منطقه در تولید برق است
 مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: اکنون ایران قدرت اول منطقه 
در تولید برق است و با تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای عضو سازمان 

شانگهای قدرت تولید برق کشورمان را بیش از پیش خواهد شد.
»محمدعلی فرحناکیان« افزود: پیمان شــانگهای نصف جمعیت کل 
جهان را در خود جــای داده و عالوه برآن از نظــر تولید برق قدرت های 

بزرگی نظیر چین با ظرفیت های تولید هزاران هزار مگاوات دارد.
وی ادامه داد: سه کشور ایران، هندوستان و روسیه از جمله کشورهای 
بزرگ و قدرتمند تولید برق در سازمان همکاری های شانگهای هستند 
و کشــورمان در این بین جزو معدود کشورهایی اســت که از ظرفیت 

سوخت های فسیلی خوبی برخوردار است.
مشــاور وزیر نیرو در امور بین الملل خاطرنشان ساخت: اکنون ظرفیت 
تولید برق در کشورمان خوب است و تالش دولت سیزدهم برای ایجاد 
ظرفیت تولید بیش از ۳۰ هزار مگاوات در طی ۴ ســال آینده ایران را به 

قدرت برتر در تولید برق تبدیل خواهد کرد.
فرحناکیان گفت: اکنون کشورمان قدرت نخست تولید برق در منطقه 
است که با فراهم شــدن امکان تبادل انرژی با کشورهای عضو سازمان 

شانگهای این قدرت بیش ازپیش افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: کشورمان به واسطه ویژگی منطقه ای که دارد به بازارهای 
مهم نیازمند انــرژی الکتریکی مثل عراق با ۱۰ هــزار مگاوات کمبود و 
پاکســتان با ۷ هزار مگاوات کمبود متصل اســت که این مزیتی خوب 

برای همه کشورهای عضو سازمان شانگهای است.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل افزود: از طرف دیگر برخی کشورهای 
عضو شــانگهای و کشــورهای مشــترک المنافع برق ارزان تری تولید 
می کنند که این موقعیت ویژه جغرافیایی کشــورمان می تواند ظرفیت 

خوبی در بین اعضای این سازمان برای تبادل انرژی باشد.
فرحناکیان شبکه برق کشورهای عضو سازمان شانگهای را مورد اشاره 
قرارداد و گفت: پیش بینی ها و چشــم انداز جهان آن اســت که تا سال 
۲۰۵۰ بخش قابل توجهی از انــرژی جهان از طریق شــبکه های برق 

تبادل شود.
وی ادامــه داد: گرچه اکنون بخــش زیادی از انــرژی موردنیاز جهان 
از طریق کشــتی و خطوط گازرســانی تبادل می شــود اما بر اســاس 
چشم انداز ۲۰۵۰ این شــبکه های برق خواهند بود که انرژی را منتقل 
خواهند کرد و براین اساس وزارت نیرو هم طرح های مفصلی در این باره 

تدوین کرده است.

ایجاد کریدورهای متعدد انرژی الکتریکی
مشــاور وزیر نیرو در امور بین الملل ایجاد کریدورهــای انرژی را یکی 
از طرح های وزارت نیرو برای امکان تبادل انرژی الکتریکی دانســت و 
خاطرنشــان کرد: کریدور انرژی ایران، آذربایجان و روسیه که اکنون 
در حال مطالعه اســت هنگامی که ایجاد شــود توانایی انتقال برق بین 

کشورها را خواهد داشت.
فرحناکیان گفت: امکان تبادل انرژی این کریدور با کشــورهای عضو 

سازمان شانگهای مزایای زیادی برای کشورها خواهد داشت.
وی امنیت انرژی را یکی از مهم ترین مزیت ها برشــمرد و خاطرنشــان 
ساخت: هنگامی که شــبکه برق کشــورها امکان تبادل انرژی را با هم 
داشته باشند عالوه بر تأمین نیازهای خود)به ویژه در شرایط اضطراری 
و وقوع حوادث و قطــع بدون برنامه بــرق( می توانند نیازهای ســایر 
کشــورها را همپوشــش دهند و این امر امنیت انــرژی را بیش ازپیش 

خواهد کرد.
مشــاور وزیر نیــرو در امــور بین الملل ادامــه داد: کشــورهای عضو 
سازمان شــانگهای از نظر منابع تولید انرژی بســیار متنوع هستند هم 
ســوخت های فســیلی و هم انرژی های تجدیدپذیــر و نیزمنابع برق 
آبی سبب شده ســبد تولید انرژی متنوع باشــد که این خود به بیشتر 
شــدن امنیت انرژی کمک می کند.فرحناکیان بیان کرد: تبادل انرژی 
الکتریکی بین کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای امنیت 
کشــورها و نیز امنیت اقتصادی ایجاد می کند و پشتوانه محکمی برای  

توسعه روابط سیاسی سالم بین کشورها خواهد شد.
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در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد

خریدار   ســازمان برنامه و بودجــه اعالم کرد: 
منابع درآمدی حاصــل از اســتفاده از صندوق 
توســعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در 
دولت روحانی شــش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان 
بوده که این رقم در ۴ماهه نخســت سالجاری به 

صفر رسیده است.
 ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ بــه مطلب 
روزنامه آرمان ملی توضیحاتی منتشــر کرد. در 
این توضیحات آمده است:  تورم یکی از مشکالت 
ساختاری و ریشــه ای اقتصاد کشــور که دولت 
سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی 
دارد. یکــی از مهم تریــن علل افزایــش تورم به 
ساختار بودجه دولت برمی گردد؛ زمانی که دولت 
سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار 
میلیاردتومانــی روبه رو بود؛ به عبــارت دیگر در 
دولت قبل با بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه 
به شیوه های تورم زا و مبتنی بر استقراض از بانک 

مرکزی و چاپ پول جبران می شد.
نتیجه این روند هم عبــور نقدینگی از مرز ۴ هزار، 
هزار میلیــارد تومان و هم ثبت رکــورد تاریخی 
تورم بــاالی ۵۰ درصد بود. تنهــا در پنج ابتدایی 
پایانی دولت قبل ۵۴ هــزار میلیارد تومان تنخواه 
بانک مرکزی عمال صرف هزینه های جاری شــد؛ 
رقمی که با در نظر گرفتن عبــور ضریب فزاینده 
پولی از هشــت درصد تنهــا از همین محل بیش 
از ۴۳۰ هــزار میلیارد تومان به نقدینگی کشــور 

اضافه شد.
 به عبارت دیگر دولت قبل بــا افزایش هزینه ها در 
قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن می زد. 
از ســوی دیگر نحوه غلط توزیــع یارانه کاالهای 
اساســی از طرفی منجر به شــکل گیری بیش از 
۱۲۵۰ پرونده مفاسد شــده بود؛ به عبارت دیگر 
ارز ارزان با رانــت در اختیار افــرادی قرار گرفت 
که یا کاال وارد نکردند یا به قیمــت باالی در بازار 
فروختند؛ در نتیجه کاالهای اساسی هم به میزان 
ســایر کاالهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانــی نگرفتند 

رشد کرد.
 از طرف دیگر دولت قبــل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باز هم به سراغ شــیوه های تورم زا رفت 
و در نتیجــه خالص دارایی هــای خارجی بانک 
مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم اســت 

در دولت قبل بیش از سه برابر شــد. از طرفی با 
افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف 
دیگر ارز به جای ســفره مردم بــه جیب برخی 
جریان های سیاســی و یقه ســفیدانی رفت که 
حــاال از جراحی اقتصــادی دولت ســیزدهم 
دلخور هســتند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر 
تورم بدهی بانک ها به بانک مرکزی است؛ یعنی 
بانک ها با اضافه برداشــت از بانک مرکزی عمال 
منجر به رشد نقدینگی می شوند؛ بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر 

شد.
دولت ســیزدهم برای کنترل تورم و البته عادالنه 
کردن یارانه ها اقدامات اساســی انجام داد تا هم 
ریشه فساد بخشــکد و هم همه مردم از یارانه ها 
بهره مند شــود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه 
بار قیمت های جهانی منجــر به افزایش نرخ تورم 
شــده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم 
در اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال برداشت های 
جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته اند؛ چون با 
اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه 
برداشــت بانک های نقدینگی کنترل و نرخ تورم 

دوباره روند نزولی گرفته است.
برای تحلیــل وضعیت کلی قیمت هــا و تورم 
در اقتصاد باید به تغییــرات قیمت همه اقالم 
شــامل کاالهای خوراکی و غیرخوراکی توجه 
داشــت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقالمی 
محــدود از کاالها ممکن اســت گمراه کننده 
باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطه ای کل در 
مردادماه به عدد ۵۲.۲ درصد رسید که نسبت 
به ماه قبل کاهش ۱.۸ درصدی داشــته است 
و تورم ماهانه هم با کاهــش ۲.۶ درصدی به ۲ 

درصد رسید.
این در حالی اســت که نرخ تورم ساالنه با افزایش 
۱ درصدی به ۴۱.۵ درصد رســید. اگر بخواهیم 
به صــورت تفصیلی تر بررســی کنیــم در گروه 
کاالهــای خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 
نرخ تورم نقطه ای با کاهش ۵.۶ درصدی به ۸۰.۴ 
درصد رســید و نرخ تورم نقطه ای گروه کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات نســبت به ماه قبل بدون 
تغییر بوده و عدد ۳۶.۹ اســت. یکی از موضوعاتی 
که موجب نزولی شــدن روند تورم شده انضباط 

مالی دولت اســت کما اینکه در چهار ماه نخست 
سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است.

بررســی گزارش عملکــرد بودجــه در چهار ماه 
نخست امســال نشــان می دهد منابع درآمدی 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۶۳ درصد رشد 
پیدا کرد. با تالش مســئوالن بخش نفت در چهار 
ماه نخســت ســال منابع حاصل از فروش نفت و 
فرآورده های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده 

است.
 در جهت چابک سازی دولت و فروش اموال مازاد 
واگــذاری دارایی های ســرمایه ای ۴۷۰ درصد و 
واگذاری اموال منقــول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد 
در چهارماهه نخســت امســال نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل رشد داشته اســت. استفاده از 
تنخواه گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از 
۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده اســت، 
از ســوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده 
از صندوق توســعه ملی در چهار ماه نخست سال 
گذشــته شــش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده 
که این رقم در ۴ماهه نخست ســالجاری به صفر 

رسیده است.
با این وجــود و با اتکا به درآمدهــای پایدار منابع 
حاصل از انتشار اوراق خزانه اسالمی در این مدت 
۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر 
دولت در چهار ماه نخست ســال حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان اصل و ســود اوراق قبل را تســویه 
کــرده و کمتــر از نصف ایــن رقــم اوراق جدید 

منتشرشده است.
عملکرد بودجه از یک ســو، کاهــش قیمت های 
جهانــی و برنامــه منظــم دولت بــرای کنترل 
نقدینگی از ادامه رونــد نزولی تورم حکایت دارد؛ 
لذا برخوردهای سیاسی با مســائل اقتصادی جز 
تهدید منافع کشــور نتیجه ای به ارمغان نخواهد 

داشت. 
منابع حاصل از انتشــار اوراق جدید هم به احداث 
و تکمیل فضاهای آموزشــی، پرورشی و ورزشی، 
بازسازی و مقاوم ســازی فضای فیزیکی فرسوده 
دانشــگاه های وزارت علوم و جهاد دانشــگاهی، 
احداث و تکمیــل طرح های نیمه تمــام، مهار و 
تأمیــن آب کشــور و تأمین ســرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

خریدار  بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۱۳۶۵ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکــی از ابتدای 
امســال تا پایان مردادماه به بخش های مختلف از 

جمله تسهیالت تکلیفی خبر داد.
 بانک مرکــزی در واکنش به انتشــار کلیپی در 
فضای مجــازی تحت عنــوان »فــرار بانک ها از 
پرداخت وام همچنان ادامه دارد!« اعالم کرد: کل 
تسهیالت پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال تا 
پایان مردادماه بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت که بــه بخش های مختلــف از جمله 

تسهیالت تکلیفی پرداخت شده است .
بانــک مرکــزی در ادامه با اشــاره بــه بخش 
تسهیالت ودیعه مسکن نوشت: به منظور تنظیم 
بــازار اجاره مســکن و حمایت از مســتاجران، 
موضوع اعطای تســهیالت کمک ودیعه مسکن 
در جلسه ۳۱ خرداد ماه امسال در شورای پول و 
اعتبار مطرح و با اعطای تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره 
بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف های فردی 

۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیــون ریال به ترتیب در 
تهران، کالن شهرها و ســایر مناطق شهری و از 
محل منابع بانکی موضــوع ماده ۴ قانون جهش 
تولید مسکن )در ســقف کلی ۴۰ هزار میلیارد 
تومــان در ســال ۱۴۰۱( موافقت کــرد و این 
موضوع در روز یکم تیرماه بــه بانک های عامل 

ابالغ شد.
همچنین به منظور تســریع در اعطای تسهیالت 
مزبور و رفع ابهامات بانک هــای عامل در اعطای 
تســهیالت یادشــده، دســتورالعمل اجرایی و 
توزیع بانکی - اســتانی تســهیالت مذکور پس 
از پیگیری های مکرر از وزارت راه و شهرســازی 
و برگزاری جلسات کارشناســی تهیه و در تاریخ 

۶.۴.۱۴۰۱ به بانک های عامل ابالغ شد.
پس از ابالغ دســتورالعمل اجرایی تســهیالت 
موصوف، در راســتای ســرعت بخشــی به روند 
اعطای تســهیالت یادشده از ســوی بانک های 
عامل، موضوع ابالغ دستورالعمل مزبور به شعب 
با قید مهلــت زمانی حداکثر ۱۰ روزه و تســریع 
در اعطــای تســهیالت مزبور به مدیــران عامل 
بانک های مربوطه اعالم و طی چندین نامه نیز، بر 

اعطای تسهیالت مزبور تاکید شده است.
اقدامــات فوق الذکــر منجر به افزایش ســرعت 
پرداخت تسهیالت مزبور شــده، به گونه ای که تا 
روز ۲۹ شهریورماه امســال از تعداد ۲۹۶ هزار و 
۲۴۲ نفر متقاضی معرفی شــده از طریق سامانه 
وزارت راه و شهرســازی، تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۵۶ 
متقاضــی در بانک های عامــل به منظور دریافت 
تســهیالت کمک ودیعــه مســکن )در حدود 
۳۹درصد( تشــکیل پرونده داده انــد و از تعداد 

مزبور ۷۹ هزار و ۸۹۳ فقره تسهیالت به مبلغ ۴۵ 
هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال )در حدود ۲۷درصد( در 
طی کمتر از سه ماه از ابالغ دستورالعمل اجرایی 
اعطای تسهیالت موصوف، به متقاضیان معرفی 
شــده از طریق ســامانه وزارت راه و شهرسازی، 

پرداخت شده است.
همچنین، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان ســهمیه 
ابالغی به بانک های عامل )مصوب شــورای پول 
و اعتبار( مربوط به ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ است که 
به منظــور رعایت عدالت اجتماعی، می بایســت 
به گونه ای تســهیم شــود که امکان بهره مندی 
مستاجرانی که در اســفندماه سال ۱۴۰۱ نسبت 
به انعقاد قرارداد اجاره اقدام می کنند، نیز میســر 

باشد.
علی ایحال، کثرت تکالیف ابالغی به شبکه بانکی 
در سال جاری، سبب شده اســت که روند اعطای 
تســهیالت یاد شده متناســب با منابع و مصارف 
بانک های عامل باشــد؛ اگرچــه بانک های عامل 
علی رغم تکالیف متعدد، همواره مســاعدت های 
الزم را در خدمتگــذاری به آحاد مــردم به عمل 

آورده اند.     
بانک مرکــزی در خصــوص متن درج شــده 
مبنی بر درخواســت وثایق ســنگین و خارج از 
توان تســهیالت گیرندگان نیز اعــالم کرد: در 
دســتورالعمل اجرایی تســهیالت موصوف به 
منظور یکسان سازی قوانین و مقررات مربوط به 
اعطای تسهیالت توسط شبکه بانکی، بر اعطای 
تســهیالت موصوف مطابق با دســتورالعمل 
اجرایی اعطای تســهیالت خرد تاکید شــده 

است.

انرژیشعبه

بانک مرکزی خبر داد

پرداخت ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در ۵ ماه نخست امسال


