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مدیرکل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو :

مدیرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد:

پرداخت تسهیالت به تعاونیهای مسکن

مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون از طــرح ایــن بانــک بــرای
پرداخــت تســهیالت بــه تعاونیهــای مســکن خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،حج ـتاهلل مهدیــان در نشســتی خبــری
بــه مناســبت دهمیــن ســالروز تأســیس بانــک توســعه تعــاون
از پیشــنهاد ایــن بانــک بــه بانــک مرکــزی بــرای پرداخــت
تســهیالت بــه تعاونیهــای مســکن خبــر داد و گفــت :ایــن
طــرح شــبیه طــرح ســپرده ممتــاز بانــک مســکن اســت کــه
اوراقــی بــه ســپردهگذار تحویــل داده میشــود و هــم قابــل
انتقــال بــه غیــر اســت و هــم خــود فــرد میتوانــد از آن
اســتفاده کنــد کــه امیدواریــم در ســال جــاری اجرایــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه میــزان تســهیالت پرداختــی توســط ایــن
بانــک در ســال جــاری ،اظهــار کــرد :در چهــار مــاه و نیــم
نخســت ســال جــاری مجمــوع تســهیالت پرداختــی بانــک
 ۳۷۰۰میلیــارد تومــان در قالــب  ۴۹هــزار فقــره بــوده کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ۳۶درصــد رشــد
داشــته اســت.
مهدیــان بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس قانــون ،کــف
تســهیالت پرداختــی بــه تعاونیهــا بایــد  ۷۰درصــد از کل
تســهیالت باشــد ،تصریــح کــرد :مــا ایــن موضــوع را مــورد
توجــه قــرار دادهایــم و حتــی ممکــن اســت میــزان ایــن
تســهیالت بیشــتر از  ۷۰درصــد نیــز بشــود.
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون افــزود :مجمــوع تســهیالت
پرداختــی و امهالــی مــا در ســال گذشــته  ۹۵۳۰میلیــارد
تومــان بــود کــه پیشبینــی میکنیــم در ســال جــاری بــه
بیــش از  ۱۳هــزار میلیــارد تومــان برســد کــه حــدود ۴۰
درصــد افزایــش پیــدا میکنــد.
مهدیــان همچنیــن از اجراییشــدن سیســتم بانــکداری
دیجیتــال تــا شــهریور مــاه ســال جــاری در ایــن بانــک خبــر
داد و گفــت :کمبــود ســرمایه یکــی از چالشهــای نظــام
بانکــی کشــور اســت و در حــال حاضــر ســرمایه بانــک حــدود
 ۱۰۰۰میلیــارد تومــان اســت کــه بــا کمــک دولــت و مجلــس
در بودجــه ســال جــاری  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان افزایــش
ســرمایه بــرای بانــک دیــده شــده کــه بــه خزانــه هــم اعــام
شــده و در حــال واگــذاری بــه بانــک اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه مجمــوع منابــع بانــک توســعه تعــاون
حــدود  ۱۴هــزار میلیــارد تومــان اســت ،گفــت ۹۰ :درصــد
از ایــن منابــع مربــوط بــه منابــع مردمــی و  ۱۰درصــد از آن
منابــع دولتــی اســت.

مدیر عامل بانک سپه :

تابلو شعب بانکهای ادغامی
تا پایان امسال یکسان میشود
مدیرعامــل بانــک ســپه از یکسانســازی تابلوهــای شــعب
بانکهــای ادغامــی تــا پایــان ســال خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدکاظــم چقــازردی در نشســتی
بــا اشــاره بــه اقدامــات بانــک ســپه در ســال جــاری،
اظهــار کــرد :در حــال حاضــر مهمتریــن پــروژهای کــه
مــا بــر آن متمرکــز هســتیم ،اجــرای درســت و هدفمنــد
ادغــام بانکهــای نیرویهــای مســلح اســت .بــه گفتــه
مدیرعامــل بانــک ســپه ،تجربــه چنیــن پــروژهای در تاریــخ
انقــاب اســامی وجــود نــدارد و تجربههــای جهانــی
نیــز دو مــورد بیشــتر نبــود کــه بــرای افزایــش کارایــی
بانکهــا بــود .چقــازردی افــزود :نــوع ادغــام مــا رویــدادی
در راســتای اصــاح ســاختار بانکــی اســت یــا بــه عبــارت
دیگــر ایــن کار بــر اســاس مســئولیتها و شــرایطی کــه
ایجــاب میکــرده قــرار اســت انجــام شــود .وی بــا بیــان
اینکــه بانکهــای خصوصــی در اوایــل دهــه  ۸۰بــرای
افزایــش کارایــی و ایجــاد رقابــت ایجــاد شــدند ،تصریــح
کــرد :در اواســط ایــن دهــه بــود کــه مــا تحریــم شــدیم و
در حالــی کــه از نظــر ارزی فعالیــت خوبــی داشــتیم و بیــش
از  ۲۵درصــد از فعالیتهــای ارزی کشــور در اختیــار بانــک
ســپه بــود ،بــا تحریــم همــه بخشهــای ارزیمــان متوقــف
شــد کــه توانســتیم پــس از مدتــی راه هایــی پیــدا کنیــم که
مشــکالت مشــتریانمان را حــل کنیــم.
مدیرعامــل بانــک ســپه ادغــام ظرفیتهــا ،تجربههــا،
نیروهــا و توانمندیهــا ســبب پیشــرفت بانــک ســپه
میشــود ،گفــت :فعالیتهــای ادغــام باعــث مرحلــه اجرایــی
و عملیاتــی شــده و مراحــل اصلــی ادغــام را پشــت ســر
گذاشــتیم و میخواهیــم ایــن کار را بــا تدبیــر انجــام دهیــم.

استمرار کشاورزی در کشور نیازمند اصالح پروانه چاههای آب است

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب
زیرزمینــی وزارت نیــرو گفــت :بررســی  ۴۸۷هــزار حلقــه
چــاه دارای پروانــه بهرهبــرداری نشــان مــی دهــد کــه حــدود
 ۴۱۶هــزار حلقــه چــاه مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت و
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی کشــور اســتمرار بهرهبــرداری
و برقــراری کشــاورزی در کشــور نیازمنــد اصــاح و تعدیــل
پروانــه بهرهبــرداری از چاههــای آب اســت.
پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو روز دوشــنبه بــه نقــل
از محمدعلــی مصطفــوی افــزود :تاکنــون بــرای  ۴۸۷هــزار
حلقــه چــاه کشــاورزی ،شــرب ،صنعــت و خدمــات پروانــه
بهرهبــرداری صــادر شــده کــه از ایــن تعــداد  ۴۱۶هــزار
حلقــه مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت و عمــده تخلیــه
آب ســفرههای زیرزمینــی مربــوط بــه مصــارف ایــن بخــش

اســت .وی اضافــه کــرد :اکنــون  ۱۱۴هــزار حلقــه چــاه
غیرمجــاز بــا عمــق بیــش از  ۲۰متــر در کشــور وجــود دارد
و چاههــای یــاد شــده بــا  ۵.۵میلیــارد مترمکعــب تخلیــه
از منابــع زیرزمینــی تاثیــر ســنگینی بــر منابــع ایــن بخــش
دارنــد و  ۸۰درصــد از تخلیــه چاههــای غیرمجــاز را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد.
مدیــرکل دفتــر حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب
زیرزمینــی شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران خاطرنشــان
ســاخت :ایــن چاههــا در دســت تعییــن تکلیــف و اقــدام
وزارت نیــرو اســت ،در ایــن بیــن  ۲۰۰هــزار حلقــه چــاه
کــم عمــق و چاهــک غیرمجــاز نیــز وجــود دارنــد کــه تخلیــه
چندانــی از منابــع آب زیرزمینــی ندارنــد .ایــن چاههــا عمــده
از آبهــای ســطحی اســتفاده کــرده و آب دهــی یــک لیتــر
در ثانیــه دارنــد.
مصطفــوی گفــت :حــدود  ۴۱میلیــارد مترمکعــب پروانــه
بهرهبــرداری بــرای تخلیــه چاههــای کشــاورزی صــادر شــده

اســت ،براســاس تصمیمــات شــورای عالــی آب و مصوبــه هــای
طــرح احیــا و تعــادل بخشــی مقــرر شــده بــود تــا وزارت
نیــرو آب قابــل برنامهریــزی را تعییــن کنــد تــا میــزان آب
تخصیــص داده شــده بــرای مصــارف کشــاورزی ،صنعــت،
فضــای ســبز و شــرب مشــخص شــود.
مدیــرکل دفتــر حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب
زیرزمینــی شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران خاطرنشــان
کــرد :بررســی هــا در چنــد ســال گذشــته نشــان مــی دهــد
اســتمرار خشکســالی بــه همــراه افزایــش دمــا در کشــور
موجــب شــده تــا میــزان تغذیــه آبهــای زیرزمینــی کم شــده
و در مقابــل تخلیــه از ایــن منابــع رونــد افزایشــی بــه خــود
گیــرد .بــه گفتــه وی ،پــس از تعییــن آب قابــل برنامهریــزی
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در کشــور مقــرر شــد تــا
نزدیــک بــه  ۱۴میلیــارد مترمکعــب از پروانــه بهرهبــرداری
صــادره بــرای چاههــای مجــاز کاســته شــود تــا بــه شــرایط
طبیعــی برســد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد؛

حمایت ویژه از سرمایه گذاران خارجی حوزههای صنعت و معدن

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،از آمادگــی ایــران بــرای
حمایــت ویــژه از فعالیــت ســرمایه گــذاران خارجــی در
کشــورمان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،رضــا رحمانــی در دیــدار بــا تعــدادی
از ســرمایهگذاران خارجــی فعــال در حــوزه تولیــد پنــل
هــای خورشــیدی ،بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــا و فرصــت
هــای بــی نظیــر صنعتــی و معدنــی ایــران ،گفــت :بــرای
فعالیــت اثــر بخــش همــه ســرمایه گــذاران خارجــی در
نقــاط مختلــف کشــورمان ،تمامــی مشــوق هــای قانونــی
را بــه کار مــی بندیــم .وی بــا اشــاره بــه تخصــص گــروه
ســرمایهگذاری هندی-آلمانــی در حــوزه تولیــد پنــل
هــای خورشــیدی و راه انــدازی نیروگاههــای ایــن حــوزه،
تصریــح کــرد :ایــن صنعــت از چنــد جهــت بــرای کشــور
مــا حائــز اهمیــت اســت کــه از مهتریــن عناویــن آن مــی
توانیــم بــه فرصــت هــای صادراتــی بــرق تولیــدی اشــاره

کنیــم.
رحمانــی ادامــه داد :علیرغــم همــه محدودیــت هــا صنعــت
مــا در حــال رشــد بــوده و نیازمنــدی کشــور بــه مصــرف
بــرق رو بــه فزونــی اســت ،لــذا حضــور ســرمایه گــذار
خارجــی در ایــن بخــش مــی توانــد آورده خوبــی بــرای دو
طــرف داشــته باشــد.
وزیــر صمــت تاکیــد کــرد :نــه تنهــا در ایــن صنعــت ،بلکــه
در ســایر حــوزه هــای صنعتــی و معدنــی هــم فرصــت های
بــی بدیلــی بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی وجــود دارد.
رحمانــی گفــت :یکــی از مزیــت هــای مهــم کشــورمان
در همــکاری بــا ســرمایه گــذاران خارجــی وجــود نیــروی
انســانی توانمنــد ایرانــی اســت کــه در کنــار وجــود مــواد
اولیــه مناســب ،از لحــاظ تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز
هــم شــرایط بــرای آغــاز فعالیتشــان کامــا مهیــا اســت.
وی بــا اشــاره بــه برخــی پیشــرفت هــای صنعتــی
کشــورمان خاطــر نشــان کــرد :صنایــع بــزرگ فــوالد،
مــس و آلومینیــوم ایــران در حــال توســعه روز افــزون
هســتند و در آینــده نزدیــک تامیــن انــرژی مــورد نیــاز
ایــن صنایــع و بخــش هــای پاییــن دســت آنهــا مــورد

معاون فرابورس ایران خبرداد:

 4شرکت جدید به زودی وارد فرابورس میشوند

معــاون فرابــورس ایــران گفــت :بــه زودی
 4شــرکت جدیــد در بازارهــای فرابــورس
بــرای عرضــه ســهام آمــاده میشــوند.
افســانه اروجــی در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری فــارس ،در مــورد شــرکتهای
جدیــدی کــه قــرار اســت وارد فرابــورس
شــوند ،گفــت :بــه زودی  4شــرکت جنــرال
مکانیــک ،پخــش هجــرت ،فنــاواکارت و
نیــروگاه جهــرم بــرای عرضــه در فرابــورس
ایــران آمــاده میشــوند.
معــاون بــازار فرابــورس ایــران افــزود :خــود
شــرکت فرابــورس از بــازار پایــه الــف بــه
بــازار اول فرابــورس منتقــل میشــود.
ســهام شــرکت فرابــورس بــه صــورت
شــناور در حــال معاملــه اســت و خــود
شــرکت فرابــورس بــه صــورت یــک شــرکت
ســهامی عــام اســت کــه ســهام آن در بــازار
اول فرابــورس قابــل خریــد و فــروش اســت.
اروجــی همچنیــن در مــورد شــرکتهای
حاضــر در بــازار پایــه فرابــورس گفــت :اگــر
شــرکتهای حاضــر در بــازار پایــه شــرایط
الزم را پیــدا کننــد ،بعــد از ارائــه درخواســت
پذیــرش در هیــات پذیــرش و احراز شــرایط،
نمــاد آنهــا در بــازار اصلــی فرابــورس درج
میشــود .ایــن مربــوط بــه شــرکتهایی

اســت کــه شــفافیت الزم را بــه دســت آورده
و شــرایط حاکمیــت شــرکتی در آنهــا ایجــاد
شــود و زمینــه پذیــرش در بــازار اول و یــا
دوم فرابــورس را پیــدا کننــد.
وی همچنیــن در بــاره فــروش باقیمانــده
ســهام دولــت در  18شــرکت ،در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه چــرا بــا وجــود عرضــه
 5شــرکت دولتــی در بــورس و فرابــورس،
امــا خریــدار نداشــته اســت ،گفــت :موانــع
مختلفــی بــرای عــدم خریــد ســهام ایــن
شــرکتها وجــود دارد ،از جملــه اینکــه
ســهام بــه صــورت بلوکــی عرضــه میشــود
تــا خریــدار بتوانــد یــک صندلــی هیــات
مدیــره در آن شــرکتها را بــه دســت آورد.
بــه گفتــه اروجــی ،عرضــه بلوکــی بــه
خاطــر ایــن اســت کــه از ورود افــراد غیــر
متخصــص بــه مدیریــت ایــن شــرکتهای
مهــم جلوگیــری شــود ،بلکــه خریــدار بایــد
افــراد متخصــص و صالحیــتدار را بــرای
هیــات مدیــره ایــن شــرکتها معرفــی
کنــد .وی گفــت :هــر کــس بــرآورد قیمــت
متفــاوت از ســهام بلوکــی شــرکتهای
دولتــی دارد ،امــا هیــات واگــذاری هــدف
از واگــذاری بلوکــی را حفــظ مدیریــت
تخصصــی ایــن شــرکتها میدانــد.

توجــه خواهــد بــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا دعــوت از همه ســرمایه
گــذاران قدرتمنــد خارجــی بــرای مشــارکت در طــرح های
صنعتــی و معدنــی ایــران ،تصریــح کــرد :بــرای تســریع در
رونــد فعالیــت ســرمایهگذاران خارجــی تمامــی ظرفیــت
هــا و مشــوق هــای قانونــی را بــه کار مــی بندیــم.
رحمانــی بــا اشــاره بــه امنیــت بــاالی ســرمایه گــذاری در
ایــران ،گفــت :هیــچ محدودیتــی مانــع توســعه کشــورمان
طــی  40ســاله گذشــته نشــده و از ایــن پــس هــم نخواهــد
شــد .وی اعــام کــرد :فقــط در بخــش معــدن و اکتشــافات
معدنــی امــروز ظرفیتــی بالــغ بــر  50میلیــارد تــن مــواد
معدنــی قابــل اســتخراج در ایــران شناســایی شــده کــه
فرصــت بســیار مناســبی بــرای مشــارکت ســرمایهگذاران
داخلــی و خارجــی اســت.
وزیــر صمــت تاکیــد کــرد :اولویــت نخســت مــا فعالســازی
همیــن ظرفیــت هــا و ممانعــت از خــام فروشــی در ایــن
حــوزه اســت ،در همیــن راســتا راه انــدازی واحدهــای
صنعتــی توانمنــد بــرای تبدیــل مــواد معدنــی موجــود بــه
محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال در دســتور کار اســت.

رئیس سازمان جنگلها :

چوبهای افتاده و شکسته جنگل در قالب مزایده واگذار می شوند

رئیــس ســازمان جنگلهــا گفــت:
بــر اســاس قانــون درختــان افتــاده،
شکســته و پوســیده را از جنــگل بیــرون
میآوریــم و در خــارج از جنــگل بــه
مزایــده میگذاریــم و اگــر شــرکتی
«مجــوز تــرک تشــریفات» بیــاورد،
بــدون مزایــده بــه آنهــا واگــذار خواهیــم
کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،خلیــل
آقایــی رئیــس ســازمان جنگلهــا،
مراتــع و آبخیــزداری کشــور در ســومین
جشــنواره ملــی روز جنگلبــان کــه
در ســالن غدیــر ســازمان جنگلهــا
برگــزار شــد ،در پاســخ بــه ســوال
خبرنــگار فــارس کــه ماجــرای انتقــال
چــوب از جنــگل بــه کجــا رســید و آیــا
بــه شــرکت خاصــی ایــن چوبهــا را
واگــذار کردیــد ،گفــت :تاکنــون بــا هیــچ
شــرکتی در ایــن بــاره وارد مذاکــره
نشــدهایم و قــرار هــم نیســت بــه
شــرکت خاصــی واگــذار کنیــم.
آقایــی اظهــار داشــت :قــرار اســت
چوبهــای افتــاده ،شکســته و پوســیده
جنگلهــا توســط خــود مــا بیــرون
آورده شــده و پــس از آن در خــارج از

جنــگل آنهــا را بــه مزایــده بگذاریــم
و بــه هیــچ عنــوان انجــام مزایــده در
داخــل جنــگل را انجــام نخواهیــم داد.
وی همچنیــن گفــت :تنهــا در صورتــی
کــه شــرکتی «مجــوز تــرک تشــریفات»
بیــاورد بــدون انجــام مزایــده چــوب را
واگــذار میکنیــم.
خبرنــگار فــارس پرســید منظــور شــما
از تــرک تشــریفات چیســت گفــت:
شــرکتهایی کــه از مراجــع مســئول
مجــوزی بــرای دریافــت چــوب بیاورنــد
بــدون انجــام مزایــده بــه آنهــا تحویــل
خواهیــم داد.
رئیــس ســازمان جنگلهــا در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه آیــا انتقــال ایــن
چوبهــا و در حقیقــت اســتفاده از
جنگلهــا نقــض طــرح تنفــس نیســت
کــه پیــش از ایــن مصــوب شــده بــود و
بــا اســتناد بــه ایــن طــرح  10ســال حق
برداشــت از جنــگل را نداریــد ،گفــت:
در تبصــره همیــن طــرح آمــده اســت
کــه طــی ســه ســال نخســت اجــرای
ایــن طــرح میتوانیــم درختــان افتــاده،
پوســیده و شکســته را از جنــگل خــارج
و مــورد بهرهبــرداری قــرار دهیــم.

