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وزارت اقتصاد اعالم کرد:  بر اس��اس 
آخری��ن اع��الم وزارت رف��اه، اج��رای 
آزمایش��ی ط��رح کاالب��رگ الکترونیک 
 در یک��ی از اس��تان های جنوبی کش��ور 
کلی��د زده و پس از اجرا در این اس��تان 

برای کل کشور اجرا خواهد شد.
به گ��زارش وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارایی، تأمی��ن مالی کاالبرگ مبتنی 
بر همان نظام پرداخ��ت یارانه ای یعنی 
تقریب��اً ماهانه ۲۸ ه��زار میلیارد تومان 

است.
ادعای اینکه دولت برای تأمین مالی 
اجرای کاالبرگ الکترونیکی دچار مشکل 
است در حالی مطرح می شود که اساساً 
تأمی��ن مالی آن مبتنی ب��ر همان نظام 
پرداخ��ت یارانه ای یعن��ی تقریباً ماهانه 

 

۲۸ هزار میلیارد تومان است.
بارها اعالم ش��د ک��ه موضوع طرح 
کاالب��رگ الکترونیکی مش��کلی از نظر 
تأمین مالی ن��دارد، اما با توجه به اینکه 
نظام پرداخت یارانه ها جمعیت زیادی از 
مردم را متأثر می کن��د، الزم بود دولت 

ب��ا اطمین��ان درب��اره زیرس��اخت فنی 
اجرای ط��رح را دنبال کند تا مش��کلی 
 در تأمی��ن کاال و خریدهای مردم پیش 

نیاید.
اقدامات دولت ب��رای فراهم کردن 
زیرس��اخت های اج��رای کاالب��رگ ب��ا 
جدیت دنبال شده، اما از آنجا که متولی 
اصلی کاالبرگ وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��ت با تغیی��ر مدیریت این 

وزارتخان��ه در اجرا و به��ره برداری این 
ط��رح اندکی تأخیر به وج��ود آمد و بر 
اس��اس آخرین اع��الم، ای��ن وزارتخانه 
اج��رای آزمایش��ی ط��رح در یک��ی از 
اس��تان های جنوبی کش��ور را کلید زده 
و پ��س از اجرا در این اس��تان برای کل 

کشور اجرا خواهد شد.
پیش بینی ها حکایت از آن دارد که 
اجرای آزمایش��ی بیش از یک ماه طول 

نکش��د و پس از آن آماده اجرا در کشور 
خواهد بود.

تصمی��م دولت هیچگاه ب��رای ارائه 
کاالب��رگ الکترونیک تغیی��ر نکرده، اما 
همچن��ان که اش��اره ش��د تأخیری که 
پیش آم��ده به دلیل حص��ول اطمینان 
از فراهم بودن زیرساخت های الزم برای 
اجرای آن در تمام ش��هرها و روستاهای 
کش��ور بوده و به ای��ن دلیل بود که یک 
مرحله آزمایش��ی دیگر نیز برای اجرای 
این طرح در نظر گرفته شد؛ با اتمام این 
مرحله و ایجاد ای��ن اطمینان که مردم 
در ش��روع ط��رح بتوانند کام��ل از این 
ظرفیت اس��تفاده کنند و ش��اهد پدیده 
صف نباشیم، کاالبرگ الکترونیکی اجرا 

می شود.
ادع��ای اینک��ه دولت ب��رای تأمین 
مالی اجرای کاالبرگ الکترونیکی دچار 
مشکل است در حالی مطرح می شود که 
اساس��اً تأمین مالی آن مبتنی بر همان 
نظام پرداخت های یارانه ای یعنی تقریباً 

ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

خبــر

رئیس سازمان خصوصی سازی:

بزرگترین مزایده تاریخ

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با اعالم واریز بخش نقدی بزرگترین 
مزایده تاریخ یعنی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، از نهایی شدن 

این معامله خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از س��ازمان خصوصی س��ازی، حس��ین قربانزاده 
گفت: ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی 
دیروز توس��ط شرکت خریدار به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز و بدین 
ترتیب معامله بلوک ۱۲ درصدی ش��رکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 

قطعی شد.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: فروش این س��هام در راستای 
تکالی��ف بند الف تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ اس��ت که وظیفه س��ازمان 

خصوصی سازی است.
قربان��زاده گفت: البته همواره این دغدغه مورد توجه اس��ت که نباید در 
فروش سهام شرکت های دولتی نگاه درآمدی صرف داشت و به همین دلیل 
در ای��ن مزایده ابتدا اهلیت و صالحیت متقاضیان ش��رکت در مزایده یعنی 
پاالیش��گاه نفت تهران و ش��رکت اهداف در کارگروه پایش اهلیت بررسی و 
مورد تأیید قرار گرفت و ضمناً مالحظات بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شد 
چنانکه اتفاقاً فروش بلوکی این س��هام بیش از سه برابر قیمت تابلو، رونق را 

به بازار سرمایه برگرداند.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: خوشبختانه این تأمین مالی 
غیرتورمی صرفاً محدود به امسال نیست و هر شش ماه یک بار تا چهار سال 
حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقس��اط این معامله به حس��اب خزانه 

دولت واریز می شود.
گفتنی اس��ت؛ نه��م آبان م��اه بل��وک ۱۲ درصدی ش��رکت هلدینگ 
پتروش��یمی خلیج فارس با قیم��ت پایه ۱و ۳۹۷ تومان به ازای هر س��هم، 
پس از س��ه روز رقابت نفس گیر و ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، نهایتاً در قیمت 
۱,۸۵۱ تومان به فروش رسید و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد 
تومان به حدود ۱۰۸ ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه 
ارزش بلوکی بالغ شد و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی 
کش��ور به ثبت رس��ید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، حصه نقدی 

این معامله واریز و معامله قطعی شد.

قائم مقام مدیرعامل بانک ملی:

 خدمت رسانی به بخش های صنعت و بازرگانی
 با بانکداری جامع و شرکتی

ابوالفض��ل نجارزاده گفت: ایجاد بانکداری جامع و بانکداری ش��رکتی از 
جمل��ه اقدامات جدید این بانک در جهت اس��تفاده هرچ��ه بهتر از ابزارهای 
 مختل��ف تامین مال��ی و ارائ��ه خدمات مطل��وب تر به بخش ه��ای صنعت 

است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در س��فر 
یک روزه به استان اصفهان که محمدنور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی 
منطقه یک کش��ور، محمدرضا محمودپناه رئیس اداره کل اعتبارات، عباس 
پیروزی رئیس اداره کل بررس��ی طرح ها و رشید س��اعدی رئیس اداره امور 
شعب استان اصفهان حضور داشتند، با مدیران شرکت های بزرگ صنعتی و 

تولیدی شهرستان کاشان دیدار و گفت و گو کرد.
نج��ارزاده در ای��ن دیدار ک��ه با حضور اعض��ای ات��اق بازرگانی، صنایع 
و مع��ادن و جمع��ی از تولیدکنندگان شهرس��تان برگزار ش��د، نرخ مطلوب 
شاخص اشتغال در کاشان را مرهون صنعت پویا و وجود زیرساخت های الزم 
صنعتی و بهرمندی از زنجیره کامل تأمین در برخی صنایع باالخص صنعت 
نساجی دانست و با اشاره به اینکه حمایت و پشتیبانی مالی از صنعتگران و 
تولیدکنندگان و توجه به ایجاد اش��تغال یکی از مهم ترین رسالت های بانک 
ملی ایران است، بیان کرد: بسیاری از صنعتگران بزرگ شهرستان کاشان از 

مشتریان خوش نام بانک ملی ایران هستند.
وی از تالش و زحمات همکاران در خدمت رسانی به مشتریان قدردانی 
کرد و در ادامه به بررس��ی درخواست های صنعتگران و فعاالن اقتصادی این 

شهرستان پرداخت.
محمدنور آزادی معاون امور ش��عب و بازاریابی منطقه یک نیز با اش��اره 
به ش��رایط کنونی بازار پول و با تاکید بر اینکه تمرکز بر بازار پولی نمی تواند 
همه نیازمندی های واحدهای تولیدی را اجابت کند، گفت: توجه به مدیریت 
صحیح مصارف و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و ابزارهای اعتباری از 
جمله اوراق گام، برات الکترونیک، ضمانت نامه، اعتبار اس��نادی و… امری 

ضروری در حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال هستند.
در این جلس��ه رشید ساعدی رئیس اداره امور شعب استان اصفهان هم 
ضمن ارائه گزارش��ی از وضعیت شاخص های اصلی بانکداری در شعبه ممتاز 
و حوزه کاشان با تاکید بر میزان مطلوب شاخص NPL شعبه ممتاز و حوزه 
کاشان این مهم را نشان از رعایت بهداشت اعتباری و تخصیص درست منابع 
در بخش های صنعتی و اقتصادی این شهرس��تان برشمرد. نجارزاده در ادامه 
حضور خود در کاشان از خطوط تولید شرکت های مخمل و ابریشم کاشان، 
فرش فرهی، فرش بزرگمهر و گروه صنعتی مشهد اردهال بازدید و با مدیران 

این شرکت ها گفت و گو کرد.

وزارت اقتصاد:

اجرای آزمایشی کاالبرگ کلید خورد
رئیس قرارگاه جهادی سازمان دامپزشکی:

آغاز صادرات محصوالت طیور به عراق

رئی��س قرارگاه جهادی س��ازمان دامپزش��کی از افزای��ش ۴۰ درصدی 
خدمات دامپزش��کی طی امس��ال و همچنین آغاز صادرات محصوالت طیور 

به عراق خبر داد.
دکتر خورشید وند در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تمام خدماتی که در 

سازمان دامپزشکی انجام می شود توسط سازمان GIS ثبت می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال در سامانه دامپزشکی، گزاره ای تحت عنوان 
 حرکت های جهادی ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: امسال ۴ میلیون خدمت در

 ۱۷ استان توسط گروه های جهادی دامپزشکی ارائه شده است.
وی افزود: خدمت های ارائه ش��ده توسط این گروه های جهادی بررسی 

می شود تا رزمایش ها و فعالیت های انجام شده مقطعی نباشد.
خورش��یدوند با اش��اره به اینکه در حوزه مبارزه با بیماری دامی و طیور 
اقدامات قابل توجهی انجام ش��ده اس��ت، ادامه داد: بعد از گذش��ت ۶ سال، 
صادرات محصوالت طیور به کش��ور عراق آغاز ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر 
کشورهای سوریه، مالزی، سنگاپور و کویت نیز خواستار صادرات محصوالت 

طیور و دامی به آن کشورها شده اند.
وی با بیان اینکه س��ازمان دامپزشکی در تالش است تا ۵ بیماری را در 
کش��ور با اقدامات مب��ارزه ای مخدومه اعالم کند، گفت: در تالش هس��تیم 
بیماری های ش��اربن، ت��ب برفکی، هاری، بروس��لوز و PPR مخدومه اعالم 
ش��ود.رئیس قرارگاه جهادی س��ازمان دامپزش��کی با اش��اره به اینکه همه 
س��اله واکسیناس��یون توس��ط بخش خصوصی و دولتی انجام می شود اما با 
محدودی��ت نیرو مواجه هس��تیم، تصریح کرد: در همین راس��تا از ظرفیت 
دانشجویان سال باالیی دامپزشکی و اساتید برای امر مبارزه و درمان استفاده 
کرده ایم. تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از جهادگران بخش دامپزشکی در سامانه 

ثبت نام کرده اند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی:

افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی
عضو هیأت مدیره اتحادیه فروش��ندگان گوشت گاوی خاطر نشان کرد: 
۸۰ درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و همبرگر 
مصرف می شود و بخشی از آن به مصارف ارگان ها می رود؛ تجربه نشان داده 
است که همواره واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمت ها را می کشد و اجازه 

نمی دهد که قیمت ها بی رویه گران شوند.
نیم��ا حبیب فر در گفت وگو ب��ا ایلنا، با تایید خبر افزایش گران  ش��دن 
نرخ گوش��ت گوسفندی در بازار، گفت: قیمت گوشت گوساله در هفته اخیر 
تغییر محسوس��ی نکرد اما نرخ گوشت گوس��فند افزایش ۱۰ هزار تومانی را 
تجربه کرد و قیمت الش��ه گوشت گوس��فندی در بازار به کیلویی ۲۰۵ هزار 

تومان رسید.
وی نرخ گوش��ت گوساله بدون اس��تخوان را کیلویی ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: بعد از وضع تعرفه س��نگین برای صادرات گوش��ت 
گوساله امکان صادرات آن از بین رفت از این رو نرخ آن تغییر چندانی نکرد و 

به نظر می رسد افزایش نرخ گوشت گوساله در بازار منطقی تر جلو می رود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت گاوی در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا اقدامات شرکت پش��تیبانی امور دام برای حمایت از مصرف 
پروتئین خانوارها را موثر می دانید؟ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات 
موثری برای کاهش��ی نش��دن مصرف انجام داده اس��ت و در آینده خبرهای  

خوبی از این شرکت خواهیم شنید.
حبیب فر فروش اینترنتی گوشت و خرید مستقیم کسبه از کشتارگاه ها 
را به عنوان طرح های در دس��ت اجرا شرکت پشتیبانی امور دام معرفی کرد 
و افزود: در حال حاضرگوش��ت گوساله از هند و برزیل برای مصارف صنعتی 
و خانگی وارد می ش��ود؛ ۸۰ درصد گوش��ت گوساله وارداتی در صنعت برای 
تولید سوسیس و همبرگر مصرف می شود و بخشی از آن به مصارف ارگان ها 
می رود؛ تجربه نش��ان داده اس��ت که هم��واره واردات ترمز روند افزایش��ی 
 ش��دن قیمت ها را می کش��د و اج��ازه نمی دهد که قیمت ه��ا بی رویه گران

 شوند.
وی در پاس��خ به این پرسش که در حال حاضر خانوارها متقاضی خرید 
کدام محصول پروتئینی هس��تند؟ خاطر نش��ان کرد: مص��رف مرغ در بین 
ایرانیان ۳ برابر بیش��تر از سایر پروتیئن ها بود اما با افزایش نرخ آن در بازار، 
میزان تقاضا برای خرید مرغ کاهش پیدا کرده است اما با این حال همچنان 
در رتبه نخس��ت مصرف قرار دارد پس از آن گوش��ت گوس��اله و در نهایت 
گوشت گوسفند بیشتر مصرف می شود. خانواده ها می توانند با ۵۰ تا ۶۰ هزار 
توم��ان یک کیلو مرغ خریداری کند اما برای خرید یک کیلو گوش��ت قرمز  

باید حداقل ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان هزینه کند.

بانک مرکزی اعالم کرد: با تصویب ضوابط مربوطه 
امکان راه اندازی س��ه نوع صندوق  سرمایه گذاری برای 

بانکها فراهم شد.
ب��ه گزارش بانک مرکزی، در اج��رای تکلیف مقرر 
در جلس��ه مورخ ۱۷   خرداد ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار 
مبنی بر این که »تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری 
نهاده��ای مالی توس��ط بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف 
قانونی، واگ��ذاری اموال مازاد، مولدس��ازی دارایی ها و 
تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام 
می ش��ود، در چارچوب قوانین و مق��ررات موضوعه و با 
رعایت حدود مقرر در »دستورالعمل سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار« و در چارچوب ضوابط اجرایی که توس��ط 

هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، مجاز خواهد 
بود.«، »ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری 
»صندوق س��رمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق 

دولتی«، »صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت« 
و »صندوق س��رمایه گذاری زمین و ساختمان« توسط 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی« در جلسه مورخ 
۵ آذر  ۱۴۰۱ هی��أت عام��ل بانک مرک��زی به تصویب 

رسید.
به موج��ب ضوابط مذک��ور، بانک ها و مؤسس��ات 
اعتب��اری غیربانکی می توانند در اجرای تکالیف قانونی، 
واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی ها و تنوع بخشی 
ب��ه ابزاره��ای تجهیز منابع در بازار پ��ول، با اخذ مجوز 
از بانک مرکزی و ب��ا رعایت قوانین و مقررات موضوعه 
نسبت به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت مختص اوراق دولتی، امالک و مس��تغالت و زمین 

و ساختمان اقدام کنند.

بانک مرکزی:

امکان راه اندازی ۳ نوع صندوق سرمایه گذاری 
برای بانک ها فراهم شد

سرپرس��ت معاونت امالک و حقوقی س��ازمان ملی 
زمین و مس��کن از توافق با نیروهای مسلح برای تأمین 
زمین به منظور اس��تفاده از طرح نهضت ملی مس��کن 

خبر داد که در مراحل تغییر کاربری قرار دارند.
به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی؛ تقی رضایی، 
سرپرس��ت معاونت امالک و حقوقی سازمان ملی زمین 
و مس��کن درباره راهکارهای در نظر گرفته ش��ده برای 
تأمین اراضی در اس��تان هایی که کمب��ود زمین دارند، 
اظهار کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی 
اس��تان ها با معضل کمبود زمین مواجه شدیم که برای 

رفع این مشکل، سه راهکار در نظر گرفته شد.
سرپرس��ت معاونت امالک و حقوقی س��ازمان ملی 
زمی��ن و مس��کن خاطر نش��ان کرد: توافق ب��ا مالکین 
بخش خصوصی و تعاونی ها، ش��هرک س��ازی در خارج 

از حرائم ش��هرها و استفاده از زمین های دولتی و توافق 
با نیروهای مس��لح از جمله س��پاه و ارتش، س��ه روش 
تأمین زمین برای جبران کمبود اراضی در طرح نهضت 
ملی مسکن اس��ت.به گفته رضایی، اس��تان هایی مثل 
کردس��تان، مازن��دران، کهگیلوی��ه و بویراحمد و ایالم 

دارای کمبود زمین هستند.
وی افزود: توافق اولیه با نیروهای مسلح برای تأمین 
بالغ بر ۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در طرح 
نهضت ملی اتجام ش��ده و این زمین ها در مرحله تغییر 

کاربری قرار دارند.
گفتن��ی اس��ت، وزارت راه و شهرس��ازی مکلف به 
س��اخت ۴ میلیون مس��کن تا پایان چهار س��ال دولت 
ش��ده اس��ت و طبق گفته های وزیر راه و شهرس��ازی، 
در ش��هرهایی که زمی��ن به میزان کاف��ی وجود دارد، 
واحدهای مس��کونی به صورت ویالیی در اختیار مردم 
قرار می گیرد و ی��ا زمین به متقاضیان در گروه های دو 
تا چهار نفره به صورت ۲ س��اله اجاره داده می شود تا با 
سلیقه خود خانه بسازند و در صورت ساخت، ۹۷ سال 

دیگر اجاره آن تمدید می شود. 

مجری مطالعات طرح انتقال آب از 
دریای عمان به ش��رق کشور گفت که با 
مهندس��ی ارزش و پیش بینی تونل های 
 حفاری در مس��یر انتق��ال، هزینه طرح

 ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت 
نیرو، »علی عبداللهی« افزود: این طرح 
۱۵ درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد، اما 
پیش��رفت ط��رح در خراس��ان رض��وی 
 بیش��تر بوده و ب��ه ۲۵ درصد رس��یده

 است.
وی خاطرنش��ان کرد: پیشرفت این 
ط��رح در بخش مش��هد ب��ه چابهار پر 
رنگ تر از س��ایر بخش هاست و در مسیر 
مشهد تا تربت حیدریه حدود ۸۰ درصد 
از مسیر جاده سرویس )مسیری با عرض 
۱۸۷ مت��ر که برای عبور دس��تگاه های 
سنگین خاک برداری و لوله گذاری ایجاد 
می شود( اجرا شده و خاک برداری نیز به 

مراحل پایانی رسیده است.
مجری مطالعات طرح انتقال آب از 
دریای عمان به شرق کشور گفت: برای 
انتخاب پیمانکار اج��رای لوله گذاری در 

این مس��یر، مناقصه در ح��ال برگزاری 
اس��ت و س��اخت لوله های موردنیاز در 

کارخانه مربوطه آغاز شده است.
عبداللهی بیان داش��ت: برای اجرای 
ای��ن ط��رح در مس��یر تربت حیدریه به 
گناب��اد نیز پیمان��کار در مرحله انتخاب 
است و در مسیر سنگان خواف به گناباد 
نیز جاده س��رویس اجرا شده و پیمانکار 
لوله گ��ذاری نی��ز انتخ��اب و عملی��ات 
لوله گ��ذاری به ط��ول ۱۳۰ کیلومتر در 

حال اجراست.
نی��ز  چابه��ار  در  ادام��ه داد:  وی 

س��اخت آبگی��ر با ۴۰ درصد پیش��رفت 
در حال اجراس��ت و قراردادهای مربوط 
ب��ه س��رمایه گذاری و خرید تاسیس��ات 
آب ش��یرین کن منعق��د ش��ده، زمی��ن 
موردنی��از ب��رای س��اخت تصفیه خانه، 
آب ش��یرین کن و آبگیر نی��ز در اختیار 
قرار گرفته و هم��ه مجوزهای الزم اخذ 

شده است.
مج��ری مطالع��ات ط��رح انتق��ال 
آب از دری��ای عمان به ش��رق کش��ور 
پیش بینی شده  اعتبار  خاطرنش��ان کرد: 
برای اجرای طرح انتق��ال آب از دریای 

عمان به شرق کشور ۱۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان ب��ود ک��ه ب��ا مهندس��ی ارزش 
در  حف��اری  تونل ه��ای  پیش بین��ی  و 
 مس��یر انتقال، طول ط��رح از یک هزار و

 ۵۱۲ کیلومت��ر ب��ه یک ه��زار و ۳۵۰ 
کیلومت��ر تقلیل یافت ک��ه این موضوع 
منج��ر به کاهش هزینه ها تا س��قف ۸۵ 

هزار میلیارد تومان شده است.
به گ��زارش ایرنا، طرح انتقال آب از 
دریای عمان به ش��رق کش��ور از جمله 
طرح های کالن تعریف شده برای تامین 
بخشی از کسری آب داالن شرقی کشور 
اس��ت که اجرای آن از آبان سال ۱۴۰۰ 

آغاز شده است.
طبق تفاهم نامه های منعقد ش��ده، 
آب انتقال��ی به اس��تان های خراس��ان 
رض��وی و جنوبی در بخ��ش صنعت به 
مصرف خواهد رس��ید، ام��ا این آب در 
سیس��تان و بلوچس��تان، ب��رای تامین 
مصرف آش��امیدنی نیز پیش بینی ش��ده 
است و بر اساس برنامه زمان بندی شده، 
این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ و یا اوایل 

۱۴۰۵ آماده بهره برداری می شود.

سرپرست معاونت امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن:

توافق با نیروهای مسلح برای تأمین زمین نهضت 
ملی مسکن

کاهش ۱۵هزار میلیارد تومانی هزینه طرح انتقال 
آب از دریای عمان به شرق کشور


