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مسئوالن از ادامه برنامه افزایش تولید محصوالت کشاورزی میگویند

اصالح نظام بانکی در بانکهای دولتی کلید خورد

خودکفایی در تولید برنج
سهیال یادگاری
خبرنگار

فارس

ایــران برای نخســتین بــار در تولید برنج
خودکفــا شــد .ایــن خبــر را روز گذشــته
معاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزارت
جهاد کشــاورزی اعالم کــرد .برنج یکی از
کاالهای استراتژیک است که برای تأمین
نیــاز مصــرف و ذخایر راهبردی هر ســال
بیــش از یک میلیون تــن از این محصول
وارد میشود .اما متولیان تولید میگویند
خودکفایی برنج فقط مختص امســال و
بهخاطــر افزایش بارندگی نیســت چون
برنامه افزایش تولیــد و خودکفایی برنج
برنامــهای پایــدار اســت که در ســالهای
بعد ادامه دارد.
ëëتولیدهمپاینیاز
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،مصرف
ســرانه بــرای هــر ایرانــی  ۳۵کیلوگــرم
محاســبه شــده که با توجه بــه جمعیت
 ۸۳میلیــون نفــری نیــاز مصرفــی برنج
کشور  ۲.۹تا سه میلیون تن است .امسال
تولید برنج با توجه به شرایط آب و هوایی
مناســب بــه  ۲.۹تا  ۳میلیــون تن خواهد
رســید که بــه این ترتیــب ،تولیــد داخلی
نیاز کشــور را تأمین میکند .عبدالمهدی
بخشنده ،معاون برنامهریزی و اقتصادی
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اعــام اینکــه
امســال تولیــد برنــج در کشــور  42درصد
افزایش یافته اســت از خودکفایی در این
محصــول اســتراتژیک خبــر داد .بــه این
ترتیب با افزایش تولید برنج نیاز داخلی
از تولید تأمین میشود.
1.1ëëمیلیارددالرصرفهجویی
آمــار گمــرک نشــان میدهــد در  ۶ماهه
نخست امســال میزان واردات برنج ۹۶۰
هزارتن به ارزش  ۱.۱میلیارد دالر بوده که
با تأمین بازار توســط تولید داخلی ،دیگر
نیازی به واردات برنج نخواهیم داشــت.
بنابرایــن خودکفایی تولید برنج ،موجب

صرفهجویی بیــش از  ۱.۱میلیــارد دالری
خواهــد شــد .ســال گذشــته بیــش از ۲.۱
میلیون تن برنج سفید از محل داخلی و
بیــش از یک میلیون و  ۶۸۰هزارتن برنج
از محل واردات تأمین شده بود.
آنطور که معاون برنامهریزی و اقتصادی
وزیر جهاد کشــاورزی میگوید «بخشی از
برنج وارداتی امسال باید بهعنوان ذخایر
راهبردی کشور مورد استفاده قرار گیرد».
بهگفته بخشــنده «بخش عمده واردات
برنــج به میــزان  ۹۶۰هزار تــن در  ۶ماهه
اول سال توسط بخش خصوصی صورت
گرفته است .بخشــی از برنج وارداتی نیز
مربوط به شــرکت بازرگانــی دولتی ایران
است که به منظور تأمین ذخایر راهبردی
انجام شده است».
ëëتداومخودکفایی
خوداتکایی در تولیدات غذایی ،از اهداف
اصلــی سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی
اســت .متولیــان تولید در کشــور بــا تأکید
بــر ایــن موضــوع میگوینــد بــا توجــه به
ایــن سیاســتها ،خودکفایــی در تولیــد
منحصر به زمانی محــدود نخواهد بود و
در ســالهای بعد هم تداوم دارد .برخی
فعــاالن بخش تولید معتقدنــد افزایش
تولیدبرنجبهخاطربارندگیهایمناسبی
بــود کــه ابتدای امســال در کشــور شــاهد
آن بودیــم و ممکن اســت تولید برنج در
سالهای بعد رشدی نداشته باشد.
امــا فرامک عزیز کریمــی ،مدیرکل دفتر
غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد
توگو با «ایران» با اشاره
کشاورزی ،در گف 
بــه این اظهار نظر برخــی فعاالن بخش
تولید گفت :قطعاً بارندگیها در افزایش
تولیــد برنــج مؤثــر بود امــا برنامــه تولید
بــر پایــداری و ادامه خودکفایــی متمرکز
اســت .به گفته کریمی عــاوه بر افزایش
بارشهــا ،عوامــل دیگری در رســیدن به
خودکفایــی در تولیــد برنــج مؤثــر بود که
توزیــع  200هــزار تــن بــذر از ایــن جملــه

اســت .معــاون برنامهریــزی و اقتصــاد
وزارت جهاد کشــاورزی نیز تولید برنج را
یکــی از پروژههــای اقتصــاد مقاومتی در
وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده است
که «مصوبه آن با جدیت دنبال میشود
به طوری که عدم نیاز ما به واردات برنج
در سالجاری دستاورد بزرگی برای کشور
است».
ëëارتقایتولیدمحصوالتاستراتژیک
تجهیز و نوسازی  150هزار هکتار اراضی،
توسعه ارقام پر محصول ،توسعه کشت
مجدد به  50هزار هکتار ،افزایش کشــت
نشــایی ،افزایش  85درصدی برداشــت
برنج با ماشینآالت و بهصورت مکانیزه،
مبــارزه بــا آفــت از جملــه دالیــل دیگــر
اســت کــه سیاســتگذاران بخــش تولید
آنهــا را در افزایــش تولیــد و خودکفایــی
در برنــج مؤثــر میدانند .مدیــرکل دفتر
غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد
کشــاورزی با اشــاره به برنامه پایدار برای
افزایــش تولیــد برنــج ،گفت :بر اســاس
برنامه افزایش تولید ،بیشتر محصوالت
اســتراتژیک در سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتی ارتقای تولید خواهند داشت .او
گندم ،جو ،برنج ،محصوالت علوفهای و
دانههای روغنی را از جمله این مصوالت
نــام بــرد کــه بــرای افزایــش تولیــد آنهــا
برنامهریزی صورت گرفته است.
ëëاستانهایجنوبیپیشتاز
با اینکه بر اســاس تصمیمگیری کارگروه
ملــی ســازگاری با کــم آبی ،کشــت برنج
در اســتانهای دیگــر بــه غیر از  3اســتان
شــمالی ممنوع شــد اما امســال با توجه
به افزایش بارشها بویژه در اســتانهای
جنوبی،مجوزکشتبرنجدرایناستانها
صادر شد .آنطور که معاون برنامهریزی
و اقتصــادی وزارت جهاد کشــاورزی خبر
داده «امســال از  ۴۲درصــد رشــد تولیــد
برنج در کشــور بیــش از  ۱۰درصد مربوط
به استانهای شمالی کشور و نزدیک ۳۰

ëëبا توجه به جمعیت  ۸۳میلیون نفری نیاز مصرفی برنج کشور  ۲.۹تا  3میلیون تن است
ëëامســال از  ۴۲درصد رشد تولید برنج در کشــور بیش از  ۱۰درصد مربوط به استانهای شمالی کشور و
5
نکتـــه نزدیک  ۳۰درصد مربوط به تولید استانهای جنوبی کشور است
ëëبــا توجه بــه نظارتهایی که بر شــالی کوبیها وجــود دارد تخلف در آنها بســیار کم اســت و بیشــتر تخلفــات مربوط به
خردهفروشیهاییاستکهبرنجرابرایبازارمصرفحملمیکنند
ëëدر  ۶ماهه نخســت امســال میزان واردات برنج  ۹۶۰هزارتن به ارزش  ۱.۱میلیارد دالر بوده که با تأمین بازار توســط تولید
داخلی،دیگرنیازیبهوارداتبرنجنخواهیمداشت
ëëسال گذشته بیش از  ۲.۱میلیون تن برنج سفید از محل داخلی و بیش از یک میلیون و  ۶۸۰هزارتن برنج از محل واردات
تأمینشدهبود
درصد مربوط به تولید استانهای جنوبی
کشــور است ».به گفته بخشــنده «امسال
بخشــی از رشــد تولیــد برنــج مربــوط به
افزایش کشت برنج در استانهای جنوبی
کشــور از جمله خوزســتان اســت .سطح
زیرکشــت برنج در اســتان خوزســتان به
 ۲۰۵هزار هکتار رســید درحالی که سطح
زیرکشــت برنــج در اســتانهای شــمالی
کشور با کشت اول ،پرورش راتون و کشت
مجدد در اســتان گیالن  ۳۰۰هزار هکتار و
اسان مازندران  ۳۱۴هزار هکتار است».
برداشــت برنــج در اســتانهای جنوبــی
کشور از جمله خوزستان از پانزدهم آبان
ماه شــروع خواهد شــد که حداکثر ظرف
مدت یک ماه به اتمام میرسد.
20ëëدرصدافزایشتولید
عزیــزاهلل شــهیدی فــر ،رئیــس جهــاد
توگو با «ایران»
کشاورزی مازندران در گف 

با تأکید بــر تداوم افزایــش تولید برنج با
اجرای سیاســتهای حمایتــی جدید ،از
افزایــش  20درصدی تولیــد برنج در این
اســتان خبر داد .به گفته شــهیدی فر این
افزایش تولید بدون احتســاب برداشــت
کشت  105هزار هکتار برنج در کشت دوم
اســت .او پیشبینی تولید برنج در کشت
دوم را  150هــزار تن اعالم کرد .شــهیدی
افزایش  10هزار هکتاری سطح زیر کشت
برنج بهخاطر افزایش بارندگی ،استفاده
از ارقــام پرمحصول ،افزایش ســطح زیر
کشــت مکانیــزه بــه  65هــزار هکتــار را از
عوامل افزایش تولید برنــج در مازندران
عنوان کرد که با تــداوم این برنامه قطعاً
در ســالهای بعــد افزایــش تولیــد برنج
ادامه خواهد داشت.
ëëبرخوردبامتخلفان
موضوعــی کــه هــر ســال همزمــان بــا

برداشت برنج خبرساز میشود مخلوط
کــردن برنــج بــا کیفیــت بــا برنجهــای
خارجــی یــا بــا ارقام پــر محصول اســت.
رئیس جهاد کشــاورزی مازنــدران گفت:
ایــن اقــدام در ســطح خــرده فروشــیها
هنــگام حمــل بــه مقاصــد دیگــر یــا در
استانهای دیگر رخ میدهد .شهیدی فر
گفت :با توجه به نظارتهایی که بر شالی
کوبیها وجود دارد تخلف در آنها بســیار
کــم اســت و بیشــتر تخلفــات مربــوط به
خرده فروشیهایی است که برنج را برای
بــازار مصــرف حمــل میکنند .بــا وجود
این معــاون برنامهریزی و اقتصاد وزارت
جهاد کشــاورزی بر کیفیت برنج تولیدی
تأکیــد کــرده و اظهار داشــت :برنج تولید
داخــل بویــژه برنــج تولیدی اســتانهای
شــمالی کشــور به لحاظ کیفیت و کمیت
بسیار مطلوب است.

معاون اول ریاست جمهوری در مراسم روز جهانی استاندارد تأکید کرد

حذف وظایف سازمان استاندارد به بهانه تحریمها ،وسوسهای خطرناک است

سایت معاون اول

گــروه اقتصــادی  /اســحاق جهانگیــری،
معاون اول ریاست جمهوری صبح دیروز
با شرکت در مراسم روز جهانی استاندارد
گفت :حذف وظایف ســازمانهایی نظیر
سازمان ملی استاندارد ،سازمان حفاظت
محیــط زیســت و ســازمان بهــرهوری کــه
عملکرد آنها بــا اعتماد و اطمینان مردم
نســبت به تولیــدات و خدمــات در داخل
و خــارج از کشــور ارتباط دارد ،وسوســهای
خطرنــاک اســت و فعالیــت اینگونــه
ســازمانها به هیچ عنوان نباید از صحنه
کنار گذاشته شود.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول
رئیسجمهوری ،اســحاق جهانگیری در
ادامه اظهار داشت :برخی تصور میکنند
کــه در دوران تحریــم کــه بــا محدودیــت
مواجههستیمنبایدبهاینگونهسازمانها
که به نوعی احساس میشود وظیفه آنها
ایجاد محدودیت است ،توجه کنیم و باید
آنها را از صحنه کنــار بگذاریم اما فعاالن
اقتصــادی نبایــد اجــازه دهنــد کــه چنین
زمزمــهای در کشــور بــه راه بیفتد.برخــی
معتقدنــد که فعالیت ســازمان حفاظت
محیط زیســت و ســازمان ملی استاندارد
مختص دورانی اســت که فضایی آرام بر
کشــور حاکم اســت و امروز که تحت فشار
و تحریمهای ظالمانه قرار داریم نباید به
این گونه سازمانها توجه کنیم.
ëëحرکتبهسویبهبودیاقتصادی
جهانگیــری ادامــه داد :تولیدکننــدگان و
فعاالن اقتصادی کشــور مسیری طوالنی
را طــی کردهانــد و طــی ســالها کار و
تــاش بــه جایــگاه امــروزی خود دســت
یافتهاند بهگونــهای که تولیدات بســیاری
از واحدهــای اقتصــادی و صنعتی کشــور
امــروز از اعتبار جهانی برخوردار هســتند
و بــه برنــد بینالمللــی تبدیــل شــدهاند
کــه نبایــد اجــازه دهنــد عــدم توجــه بــه
اســتانداردهای الزم ،منجــر بــه پایمــال
شــدن این دســتاوردها شــود.گزارشها و
آمارهایی که از ســوی سازمانهای رسمی
کشور منتشر میشود نشان میدهد که با
وجود تحریمهای شدید امریکا و به تعبیر
خودشــان جنگ اقتصادی که علیه ملت
ایران به راه انداختهاند ،شرایط اقتصادی
کشور به ســمت بهبودی حرکت میکند.
معــاون اول رئیس جمهــوری افزود :هم
شــاخصهای کالن اقتصادی کشــور نوید
بهبــودی میدهــد و هــم گزارشهــای
دریافتی از بنگاههای اقتصادی بیانگر این
است که وضعیت اقتصاد کشور به سمت

تدوین  ۳۳هزار و  ۵۰۰استاندارد

نیره پیروزبخت ،رئیس سازمان ملی استاندارد در مراسم
روز ملی استاندارد از ابالغیه معاون اول رئیس جمهوری
بـــرش برای تدوین اســتانداردهای مرتبط با رمزارزها خبر داد و
گفت :طی یک سال اخیر مصوباتی که از سوی هیأت وزیران به سازمان ملی
استاندارد ابالغ شده است ،مأموریتهای جدیدی را برای این سازمان تعریف
کرده که از جمله آن تدوین استانداردهای ملی رمزارز و حوزه اینترنت اشیا و
دستگاههای مسیریاب است.رئیس سازمان ملی استاندارد افزود :در اجالس
اخیر ایزو از  ۱۶۳کشــور عضو این ســؤال مطرح شــد که آیا راهبردی در رابطه
بــا هوشمندســازی ،فناوریهای نوین و اینترنت اشــیا دارند کــه در جریان آن
مشخص شد که ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است.وی تصریح
کــرد :بــا توجه به مصوبــه معــاون اول رئیس جمهــوری که به ســازمان ملی
اســتاندارد ابالغ شده ،هماکنون در حال تدوین استانداردهای مرتبط با حوزه
رمزارز هستیم.وی خاطرنشان کرد :تاکنون در ایران  ۳۳هزار و  ۵۰۰استاندارد
تدوین شده که یک سوم آن در دو دولت اخیر تولید شده است این در شرایطی
اســت که شورای فقهی را تشــکیل دادهایم تا بتوانیم بهصورت شرعی و با در
نظر گرفتن مسائل فقهی به تدوین استانداردهای حوزه حالل بپردازیم.
بهتر شدن در حرکت است.
وی افــزود :البتــه ایــن بــه معنــای نبــود
مشــکالت و موانــع پیــش روی بنگاههای
اقتصــادی نیســت امــا بایــد به ایــن نکته
توجه داشته باشیم که امریکاییها تصور
میکردند بــا اعمال تحریمها و فشــارها،
اقتصــاد کشــور دچار فروپاشــی میشــود
و مــردم در شــرایطی قــرار میگیرنــد کــه
دســت به اقدامات خشونت آمیزی زده و
جمهوری اسالمی ایران نخواهد توانست
کــه جشــن چهلمیــن ســالگرد پیــروزی
انقالب اسالمی را مشاهده کند.
ëëوطندوستانپایکشورایستادهاند
جهانگیری با تأکید بر اینکه خوشبختانه با
ایســتادگی مردم و پیگیری مدیران کشور
توانســتهایم از دوران ســخت عبــور کنیم،
خاطرنشــان کرد :گزارشها و آمار و ارقام
نشان میدهد که امروز اقتصاد کشور هم
به ســمت رشــد مثبت حرکــت میکند و

هــم قادر به ایجاد اشــتغال اســت ضمن
آنکــه گامهایی نیز برای کنتــرل نرخ تورم
برداشــته شــده و بورس کاال بهعنوان یک
شــاخص مهــم اقتصــادی از امیــد مردم
بــه آینــده اقتصــاد کشــور خبــر میدهد و
شــاخص بــورس جهشهــا و رشــدهای
بزرگی را تجربه کرده است.این دستاوردها
به معنای آن اســت که فعاالن اقتصادی
کشــور و بخصــوص بخــش خصوصــی
وطن دوســت و متدین ،پای کشور و نظام
ایستادهاند و بهعنوان سربازان خط مقدم
ایــن جنگ اقتصادی عملکرد شایســته و
مناســبی داشــتهاند.البته پیام و خواســته
فعــاالن اقتصــادی این اســت کــه هر چه
بتوانیــم فضــای بینالمللــی حاکــم بــر
اقتصاد کشــور را از تشــنج به سمت ثبات
ببریم اتفاقات بهتری در اقتصاد کشور رخ
خواهد داد.
معــاون اول رئیس جمهوری بــا تأکید بر

اینکه باید بتوانیم مسائل منطقهای را که
از حساسیت بسیار بزرگی برخوردار است
حــل و فصــل کنیم ،تصریــح کــرد :امروز
منطقــه حســاس و مهم خلیج فــارس و
خاورمیانه با مسائل جدی روبهرو است و
جهان درگیر مســائلی شــده است که یک
لحظه غفلت از آنها میتواند به اتفاقات
بســیار خطرناکــی منجر شــود.وی با بیان
اینکه همانطــور که بارها نشــان دادهایم
توگــو و تعامل هســتیم ،گفت:
اهــل گف 
مســئوالن سیاســی کشــور باید بــا تدبیر و
دقــت مســائل منطقــه را تحت کنتــرل و
نظارت داشــته باشــند تــا هــم اتفاقی در
ســطح منطقه نیفتد و هم فشــارهایی که
در سطح بینالملل بر اقتصاد کشور وارد
شده کاهش یابد.
ëëایجادتعادلدرترازتجاری
جهانگیری افزود :رسیدن به جایگاه امروز
و دســتیابی بــه ایــن دســتاوردها حاصــل
تــاش صنعتگــران ،فعــاالن اقتصــادی
و تولیدکننــدگان کشــور اســت که ســالها
از طریــق تحقیــق و توســعه و ارتبــاط بــا
دانشــگاهها و بازارهــای بینالمللی به آن
دســت یافتهانــد و نتیجه آن این شــده که
صــادرات غیرنفتــی کشــور میتوانســت
امــروز بــه حــدود  70-80میلیــارد دالر
برســد و اگر فضــای بینالمللی ناشــی از
تحریمهــای ظالمانــه علیــه ایــران نبود،
تعــداد تولیدکننــدگان فعــال در عرصــه
صــادرات بیــش از تعــداد صادرکنندگان
فعلی بــود.در همیــن شــرایط تحریم بر
اســاس گــزارش وزیــر امــور اقتصــادی و
دارایــی میزان صــادرات غیرنفتی شــش
ماهــه کشــور  20میلیــارد دالر بوده اســت
و حجــم بزرگــی از تولیــدات کشــور نظیــر
پتروشــیمی ،فوالد ،صنایع غذایی و سایر
تولیدات در بازارهای بینالمللی حتی در
شرایط تحریم عرضه شده است و این در
حالی است که زمانی فقط کاالهایی نظیر
فرش و پســته در سبد صادراتی ایران بود
اما امروز با رشــد تولیدات صنعتی کشور،
تنوع ســبد صادراتی بسیار گســترده شده
است.
جهانگیری افــزود :در بخــش واردات نیز
همیــن گونه بوده اســت و میــزان واردات
شــش ماهه کشــور حدود  21-22میلیارد
دالر بــوده و میتوان گفــت که تراز تجاری
کشور بدون احتساب نفت ترازی متعادل
اســت و این یعنی کشور امروز به نقطهای
رسیده اســت که صادرات و واردات آن به
جز نفــت در وضعیــت تعادل قــرار دارد

و اگــر محدودیتهــای ناشــی از تحریــم
نبود ،تراز تجاری کشــور بســیار مثبتتر از
وضعیت فعلی بود.
معــاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به
اینکــه ممکن اســت تأمین برخــی کاالها
و قطعــات مورد نیــاز در شــرایط تحریم،
ســخت و دشوار باشد اما بهعنوان معاون
اول رئیــس جمهــوری و مســئول ســتاد
مقابلــه با تحریم اعــام میکنم که هیچ
تولیدکننــدهای در کشــور وجــود نــدارد که
نتوانسته باشد نیازهای خود را از بازارهای
بینالمللی تأمین کند .البته ممکن است
ایــن کار قــدری دشــوار و با ســختی همراه
بوده باشد اما محدودیتها مانع از تأمین
قطعات مورد نیاز نشده است.
ëëحفاظت از ســامت مــردم بدون خط
قرمز
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر
اینکه محیط زیست به معنای سالمت
مردم اســت و در مســیر حفظ سالمت
جامعه هیچ خط قرمــزی وجود ندارد

گفت :اگر قرار باشــد یک واحد تولیدی
بهدلیــل آســیب رســاندن به ســامت
مــردم متوقــف شــود ،اشــکالی نــدارد
چراکــه اصــل ســامت مــردم اســت.
وی بــا بیان اینکه بســیاری از بنگاههای
اقتصادی اســتانداردهایی باالتر و فراتر
از استانداردهای سازمان محیط زیست
و ســازمان ملــی اســتاندارد را رعایــت
میکنند بر لزوم اســتمرار و حراســت از
این روند تأکید کرد و گفت :تولید کاالی
با کیفیت و با قیمت مناســب در دوران
تحریــم ضروریتــر از شــرایط عــادی
است.
ëëالفاظدرتدویناستاندارددقیقباشد
حداد عــادل رئیــس فرهنگســتان زبان و
ادب فارســی نیــز در این مراســم تصریح
کــرد :باید با زبــان به واقعیتهــای عالم
خــارج هویــت بخشــی کنیــم ،چراکــه
هرچقــدر زبــان ،تواناتــر و دقیقتر باشــد،
امکان دستهبندی و تفکیک واقعیتهای
خارجیبیشترمیشود.

فرهاد دژپســند ،وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشــاره به جلســه
پنجشــنبه گذشــته با مدیران عامل بانکهــا ،از آغاز اصالح
چهــــرهها
نظــام بانکی در بانکهای دولتی خبــر داد .وی در خصوص
آخریــن اقدامــات صورتگرفتــه بــرای اصالح نظــام بانکی
کشــور اظهار کــرد :بهدنبــال اجرای دســتور رئیس جمهوری
و تأکیــد به بنــده بهعنــوان وزیر امــور اقتصــادی و دارایی که
اصالح نظــام بانکی باید جزء نخســتین اولویتهای ما قرار
گیــرد ،مــا کارگروهی را تشــکیل دادیم و بــا واکاوی تجربیات گذشــته ،با رویکرد
افزایش قابلیت اجرایی ،طرحی تهیه شد .وزیر اقتصاد ادامه داد :در این طرح
ناترازی بانکها ،مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و دولتی ،افزایش
ســرمایه و کفایت بانکها ،حاکمیت شــرکتی ،ســبک کردن دارایــی بانکها از
داراییهــای منجمد یا همان دارایی ســمی و اصــاح مدیریت داخلی بانکها
مــورد توجــه قــرار گرفته اســت و در چندین جلســه نظــرات مشــاورین ،بخش
خصوصی و صاحبنظران دانشــگاهی اخذ شــده و در انتظار طی شــدن مراحل
هســتیم .دژپســند با بیان اینکه اصالح نظــام بانکی در بانکهــای دولتی آغاز
شــده اســت ،گفت :پنجشنبه گذشته جلســه مفصلی با مدیران عامل بانکها
داشــتیم تا کارهــای الزم برای اصالح نظام بانکی برای تشــکیل یک بانک کارا
را انجام دهیم .بهگفته وی یکی از مباحت مطرحشــده در این جلسه دیجیتال
کردن بانکها بوده است که با عملیاتی شدن آن ،هم هزینههای بانکی کاهش
مییابــد و هم توان ارائه خدمات رشــد خواهد کــرد و در نهایت منجر به دیواره
شیشهای و سالمسازی بانکها خواهد شد/.تسنیم

افتتاح  10سد

رضــا اردکانیــان ،وزیر نیرو گفــت :یکــی از مهمترین ویژگی
آب و برق کشــورمان بهرهمندی از باالترین اســتانداردهای
جهانــی اســت .وزیر نیــرو با اشــاره بــه اینکه در نیمــه دوم
امســال  ۲۲۷پــروژه بــزرگ صنعــت آب و برق بــا اعتباری
بالــغ بر  ۳۳هــزار میلیارد تومان در  ۳۱اســتان کشــور به بهرهبــرداری خواهد
رســید ،ادامه داد :براســاس برآورد انجام شــده میانگین سرمایهگذاری در هر
اســتان حدود یک هزار میلیارد تومان در بازه زمانی یاد شــده بوده اســت .وی
به افتتاح  ۱۰ســد در شــش اســتان کشور در قالب این طرح اشــاره کرد و گفت:
با بهرهبرداری از این طرحها در نیمه دوم امســال ،آب شــرب برای  ۹شــهر با
جمعیتــی بالغ بر  ۱.۶میلیون نفر تأمین خواهد شــد .به تعبیری برای هر نفر
در شبانهروز  ۷۰لیتر آب اختصاص پیدا خواهد کرد .وزیر نیرو با تأکید بر اینکه
در این مدت  ۳۶هزار هکتار شــبکه آبیاری و زهکشــی در چهار اســتان کشــور
افتتاح خواهد شــد ،ادامه داد :در شــش ماه آینده آبرســانی به یکهزار و ۱۲۴
روستای کشور با جمعیتی بالغ بر  ۷۲۶هزار نفر در دستور کار قرار گرفته است.
اردکانیان با اشــاره به اینکه تا پایان امســال روزانه شــش روســتای کشور از آب
شــرب ســالم و پایدار برخوردار خواهند شــد ،گفت :تا پیش از پایان ســال ۹۸
تعداد  ۲۹تصفیهخانه فاضالب در  ۱۶اســتان کشــور با ظرفیت بیش از ۵۵۳
هزار مترمکعب بــه مجموع تصفیهخانههای فاضالب کشــور افزوده خواهد
شــد .وزیر نیــرو تأکید کرد :در ایــن مدت همچنین  ۱۲تصفیهخانه آب شــرب
دیگــر بــه ظرفیت  ۱.۳میلیون مترمکعب در روز و با جمعیت تحت پوشــش
 ۶.۲میلیون نفر در  ۹استان کشور افتتاح خواهد شد/.ایرنا

ایران شریک تجاری مهم کرهجنوبی

یوجانگهیان،سفیرکرهجنوبیدرتهران گفت :ایران شریک
تجاری و اقتصادی مهم و بزرگ برای دولت و فعاالن بخش
خصوصی ماست.
وی در دیــدار با رئیس و اعضای اتــاق بازرگانی تبریز ،افزود:
روابــط تجــاری و اقتصادی ایران و کره جنوبی همــواره در طول تاریخ از اعتبار و
خصوصیتهای ویژهای برخوردار بوده است و مردم هر دو کشور این ارتباطات
را پاس میدارند.
وی بــه کمــک ایران بــه کره جنوبــی در جریان بحــران نفتی دهــه  ۱۹۷۰که کل
جهان را در بر گرفت ،اشاره و اضافه کرد :در آن سالهای سخت و دشوار ،ایران
به تعهدات خود در قبال ســئول عمل کرد و برخالف کشــورهای عرب منطقه
همچنــان بــه صدور نفت به کشــور ما ادامــه داد .هیان ادامه داد :در ســالهای
جنــگ ایران و عراق نیز با وجود برخی ســختگیریها ،کرهجنوبی جزو شــرکای
تجاری و اقتصادی مهم و بزرگ ایران بود و بســیاری از شــرکتهای ما در ایران
فعــال بودنــد .هیان با بیان اینکه تا ســال  ۲۰۱۱حجم مبــادالت تجاری تهران-
ســئول به بیش از  ۲۰میلیارد دالر در ســال میرســد ،از اینکه این رقم با اعمال
تحریمها هماکنون به حدود  ۷میلیارد دالر تنزل یافته است ،ابراز تأسف کرد.
تا چند ســال قبل بیش از  ۲هزار شــرکت کرهای در ایــران فعالیتهای تجاری،
اقتصــادی و خدماتــی داشــتند کــه از مجمــوع ایــن شــرکتها ۸ ،درصــد را
شــرکتهای کوچک تشــکیل میدادند اما تحریمها باعث شــد بسیاری از آنها
ایــران را ترک کننــد .با این اوصــاف دولت کرهجنوبی تالش میکند مشــکالت
اقتصادی و مراودات بانکی با ایران را تا حد امکان کاهش دهد تا زمینه فعالیت
شــرکتهای کرهای تا حد امکان ممکن شود ،اما من بهعنوان سفیر نمیتوانم
از جانب شرکتهای خصوصی قول مساعد در این حوزه به فعاالن اقتصادی
ایــران بدهم .ســفیر کــره جنوبــی در تهران یــادآوری کــرد :هرچند تعــدادی از
شــرکتهای کرهای ایــران را ترک گفتهاند ،اما برخی شــرکتها بــا وجود اینکه
تعداد کارکنان خود را کاهش دادهاند اما همچنان در ایران فعالیت دارند/.ایرنا

