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رييس اتحاديه مشاوران امالك:

«جهانصنعت» -رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه اكنون
در بين مستاجران اين دغدغه وجود دارد كه كاهش نرخ سود بانكي باعث
افزايش اجارهبها شــود ،گفت :كاهش نرخ سود بانكي تاثيري در قيمت
اجارهبها نخواهد داشت.
توگو با راديو با اشاره به كاهش نرخ سود بانكي
حسام عقبايي در گف 
در بازار مسكن گفت :تاثيرگذاري كاهش نرخ سود بانكي بر مسكن به دو
شكل است؛ هم ميتواند قيمت خريد و فروش مسكن را جابهجا كند و
هم ميتواند در ميزان اجارهبها موثر باشد.
وي بــا بيان اينكه تاثير كاهش نرخ ســود بانكي در بخش خريد و
فروش مسكن مثبت است ،گفت:خروج سرمايه از بانك به سمت بازار
مسكن ميتواند باعث رونق ساختوساز و افزايش سرمايهگذاري در اين
بخش شود كه اين روند مثبتي براي رونق مجدد ساختوساز در حوزه
مسكن و بازار آن است.
عقبايــي با بيان اينكه با كاهش نرخ ســود بانكــي بانكها قادر
خواهند بود ســود نرخ تســهيالت براي خريد مسكن را كمتر و به
ايــن صورت در بازار تقاضا ايجاد كننــد ،گفت:از طرف ديگر وقتي
ســرمايهگذاري به سمت ساختوســاز رفت 1300 ،شغل مرتبط با
مسكن نيز فعال خواهد شد و كشور از ركودي كه اكنون گرفتار آن
است ،خارج خواهد شد.
رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره تاثير كاهش نرخ سود بانكي
در بازار اجارهبها گفت :اين دغدغه اكنون در بين مستاجران وجود دارد،
به ما نيز انتقال دادند كه كاهش نرخ سود بانكي باعث افزايش اجارهبها
ميشود اما اين تحليل صحيحي نيست و كاهش نرخ سود بانكي هيچ
تاثيري در قيمت اجارهبها نخواهد داشت.

معاون وزير را هوشهرسازي خبر داد؛

اسكان مجدد  70هزار خانوار حاشيهنشين
ايلنا -معاون وزير راهوشهرســازي با اشاره به شش مدل ساماندهي
ســكونتگاههاي غيررســمي اظهار داشت :در شــش مدل ساماندهي
سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشيني 70 ،هزار خانوار اسكان مجدد
ميشوند و به واجد شرايطها سند مالكيت ميدهيم.
محمدسعيد ايزدي ،مديرعامل سابق شركت عمران و بهسازي و معاون
جديد معماري و شهرسازي با اشاره به برنامههاي وزارت راهوشهرسازي
براي كاهش حاشيهنشيني گفت :هرچند در طول چهار سال گذشته در
شهرهاي مهم مانند تهران ،مديريت شهري حاضر به همكاري براي اجراي
برنامهها در جهت كاهش حاشيهنشيني نبود اما توانستيم برنامههايي را
در ساير شهرها به اجرا برسانيم.
معاون وزير راهوشهرســازي با اشــاره به طرح اســكان مجدد براي
ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي گفت :يكي از روشهاي ساماندهي
سكونتگاههاي غيررسمي ،اجراي طرح اسكان مجدد است .در اين طرح
براي خانوارهايي كه در ســكونتگاههاي پرخطر سكونت دارند ،مسكن
جايگزين در نظر گرفتهايم.
وي افزود :طبق مطالعات شناســايي انجام شــده در كل كشور 70
هزار خانوار نيازمند اسكان مجدد هستند .اين افراد كساني هستند كه
در سكونتگاههاي پرمخاطره مانند مجاورت با دكلهاي فشارقوي برق،
حاشيه رودخانهها و ...زندگي ميكنند.
مديرعامل سابق شركت عمران و بهسازي شهري ادامه داد :مسكن
مورد نياز براي اين طرح از كانالهاي متعدد از جمله مسكن اجتماعي،
خانههاي ساختهشده توسط خيرين مسكنساز و ...تامين ميشود .نكته
مهم اين اســت كه قرار نيست محدوده سكونتي اين افراد تغيير قابل
توجهي داشته باشد و سعي ميشود اين افراد در نزديكي همان منطقه
كه از امكانات زندگي شهري برخوردار است ،اسكان داده شوند.
خوزستان

خطانتقالآبشرب 3روستايشهرستانرامهرمز
تعويضشد
در راستاي پايداري و بهبود كيفيت آب شرب سه روستاي حومه
غربي شهرستان رامهرمز خط انتقال آب اين روستاها بهطول 1500
متر تعويض شد.
علي نوروزي لركي گفت :خط انتقال آب شــرب ســه روستاي
سرچشمه  ،1سرچشمه  2و بايمان عريض تعويض شد.
مدير امور آبفاروستايي شهرســتان رامهرمز ادامه داد :اين خط
انتقال  1500متر و بهدليل فرسودگي شديد تعويض شد.
وي افزود :عمليات تعويض خط انتقال آب شــرب اين روستاها
ظرف مدت  72ساعت و بهصورت شبانهروزي توسط اكيپ تعميرات
و نگهداري آبفاروستايي رامهرمز انجام شد.
نوروزي لركي با اشــاره به تامين آب شرب روستاهاي سرچشمه
 ،1سرچشمه  2و بايمان عريض از آب شهري گفت :خط انتقال قبل
فلزي و دچار فرســودگي شديد بود كه شكستگيهاي مكرر باعث
قطعي آب شرب اهالي شريف اين سه روستا ميشد.
وي با اشــاره به عمليات تعويض شبكههاي توزيع آب شرب سه
روستاي حومه غربي شهرستان رامهرمز گفت :شبكههاي توزيع آب
شرب روستاهاي سرچشمه  ،1سرچشمه  2و بايمان عريض بهزودي
و پس از تامين لولههاي مورد نياز تعويض خواهند شد .نوروزي لركي
يادآور شد :با اقدامات انجام شده آب شرب اهالي اين روستاها بهلحاظ
كمي و كيفي بهبود خواهد يافت.گفتني است روستاهاي سرچشمه ،1
سرچشمه  2و بايمان عريض از توابع حومه غربي شهرستان رامهرمز
است و جمعيت بالغ بر  500خانوار را تحت پوشش دارد.
گلستان

بهرهبرداري  71جايگاه سوخت مايع
در مينودشت
مدير شــركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گلستان در
خصوص هفتادويكمين جايگاه عرضه سوخت مايع گلستان گفت :اين
جايگاه با ظرفيت ذخيرهسازي  190هزار ليتر در زميني به مساحت
 1800متر مربع داراي  17نازل جهت عرضه بنزين معمولي ،بنزين
سوپر و نفتگاز است كه امكان اشتغالزايي براي  9نفر را فراهم آورده
اســت .بني كريمي بيان كرد :اين جايگاه كه دومين مجراي عرضه
فرآوردههاي نفتي مايع در شهرستان مينودشت است كه در مسير
مواصالتي تردد زائرين امام رضا (ع) است .وي هدف از اين طرح را
از نگاه دولت ،ســهم سود ناشي از فعاليت توزيع فرآوردههاي نفتي
به جايگاهداران دانســت كه هر برندي با ارتقاي كيفيت و خدمات
ميتواند سود بيشتري از اين بازار نصيب خود كند كه در كنار اين
مساله شــاهد افزايش رضايتمندي مردم و بهبود خدماتدهي هم
خواهيم بود.

تشكيل معاونت ريلي در سازمان بنادر

وزير راه وشهرســازي از هيات عامل جديد سازمان بنادر خواست با هدف
افزايش سهم ريل در بنادر از  ۱۴به  ۴۵درصد معاونت ريلي در درون سازمان
بنادر تاسيس شود كه هدف نهايي آن آوردن قطار به تمام بنادر كشور باشد.
به گزارش پايگاه وزارت راهوشهرســازي ،عباس آخوندي در مراسم روز جهاني
دريانوردي در جمع نمايندگان مجلس ،دريانوردان و مسووالن سازمان بنادر و
دريانوردي گفت :با توجه به دوره جديد در سازمان بنادر چند نكته مهم و كليدي
را مطرح ميكنم و اميدوارم مورد توجه جدي قرار گيرد.
گروه مسكن -بسياري از كارشناسان بر اين
عقيده هســتند كه وزارت راهوشهرسازي در دولت
يازدهم نمره قبولي و حتي باالتر را در بســياري از
بخشهاي مربوط به حوزه خود از جمله حملونقل،
صنعت هوايي و دريايي ميگيرد .با اين وجود همين
كارشناســان معتقدند عملكرد وزارت راه در حوزه
مســكن جاي تامل دارد چراكه طي چهار ســال
ابتدايي دولت يازدهم تاكنون حوزه مسكن كماكان
دستنخورده باقي مانده و در همان ركودي به سر
ميبرد كه پيش از اين نيز بود.
به عبارت ديگر اگرچه اعتقاد بر اين اســت كه
دخالت دولت در اقتصاد موجب ميشود اقتصاد كشور
بيشتر زيان ببيند ،در عين حال حوزه مسكن اكنون
در وضعيتي به سر ميبرد كه بدون هيچ دخالتي از
سمت مسووالن به ركود و قفلشدگي عميقي دست
پيدا كرده است و براي خروج از اين وضعيت نياز است
سياستهايي برايش انديشيده شود.
اگرچه عدم خروج مســكن از ركود را ميتوان
به عوامل بسياري نســبت داد كه از دست وزارت
راه خارج است ،عواملي نظير كمبود منابع بانكها
جهت پرداخت وام ،پايين بودن قدرت خريد مردم و
ساير داليلي از اين دست ،با اين وجود به نظر ميرسد
سياستهاي وزارت راه براي دولت دوازدهم قرار است
همين مشكالت را هدف قرار دهد.
بر اين اســاس طبق اولويتهايي كه وزارت راه
براي چهار ســال آينده خود مشخص كرده است،
همانگونه كه پيش از ايــن نيز بارها بر آن تاكيد
شــده ،قرار اســت خانهاوليها ،ساكنان بافتهاي
فرسوده مياني شهر و حاشيهنشينان در اولويتهاي
اول مسكن قرار گيرند.
در عين حال موضوع ديگري نيز كه قرار است به
آن پرداخته شود ،افزايش قدرت خريد خانوار است
كه به گفته معاون وزير قرار است طراحي مبتني بر
پسانداز داشته باشد تا از اين طريق پسانداز خانوارها
براي خريد مسكن افزايش پيدا كند.

  تقويت قدرت خريد خانوارهاي نيازمند
مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي
بخشــي از مهمترين اقدامات و برنامههايي كه در
ابتداي شروع به كار وي در دولت يازدهم در مجموعه
وزارت راهوشهرسازي و در حوزه مسكن انجام شد و
تكميل بخشــي از آنها تا به امروز نيز ادامه دارد را
تشريح كرد.
حامد مظاهريان به پايگاه وزارت راه گفت :اقداماتي
كه معاونت مسكن و ساختمان در بخش مسكن در
شروع دولت يازدهم مدنظر داشت ،اين بود كه ارزيابي
دقيقي از بازار ،نيازها و مسايل مرتبط با آن انجام دهد.
مجموعهارزيابيهامنجربهتهيهطرحجامعمسكنبه
عنوان نقشه راه كشور در حوزه مسكن تا افق ۱۴۰۵

نگاه وزیر

كاهش نرخ سود بانكي تاثيري در اجارهبها ندارد

عباس آخوندي در مراسم روز جهاني دريانوردي مطرح كرد:

وي ادامه داد :موضوع اول قدرت رقابتپذيري بنادر ايران با جهان است .ما در
ايران آبراهه نداريم .آنچه داريم ،درياست بنابراين موضوع دريا در محيط جهاني
صورت ميگيرد و بايد قدرت رقابتپذيري ايران را در سطح منطقه و جهان باال
ببريم .آخوندي ادامه داد :از هيات عامل جديد ميخواهم به ياد داشته باشند در
هر اقدام خود را با رقباي جهاني مقايسه كنند و اقتصاد بنادر ايران را با اقتصاد
بنادر جهان به رقابت بنشانند.
وزيــر را هوشهرســازي ادامه داد :اين بحث ،ملي و محلي نيســت بلكه
بينالمللي اســت و در چنين محيطي الزم اســت شايستگيها را به اثبات
رساند .وي موضوع ديگر را ارتباط سازمان بنادر با شهربندرها دانست و گفت:
تقريبا تمام كساني كه درباره دريا صحبت ميكنند ،سوالشان اين است كه

آيا ايران از ظرفيتهاي خود در دريا استفاده ميكند يا خير .ظرفيتهاي ما
فقط حملونقل بار نيست بلكه ظرفيتهاي مسافري ،توريستي ،گردشگري و
ورزشي را هم شامل ميشود .اين در حالي است كه نحوه شكلگيري سازمان
بنادر در اين بوده كه اين ســازمان همواره به سمت تمركز در حوزه تخليه
و بارگيري كاال و بار رفته است و فرهنگ سازماني سازمان بنادر نسبت به
توسعه امر دريا خود را كمتر متعهد دانسته است.
آخوندي ادامه داد :به هيات عامل جديد تاكيد دارم كه ظرفيت دريايي ايران
را مورد بهرهبرداري جدي قرار دهد و تحقيق كند كه چگونه رابطه شهربندر
با ســازمان را ايجاد كند .اين مهم به عنوان مسووليت اجتماعي سازمان بنادر
اهميت زيادي دارد.

مهمترين اقدامات معاونت مسكن و ساختمان تشريح شد؛

تمركز بر افزايش توان پسانداز

شد .برنامه عملياتي طرح جامع مسكن در شهرها
روي نظام تامين مالي براي خانهاوليها ،ســاكنان
بافتهاي فرسوده مياني شهرها و حاشيهنشينان
متمركز است.
معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي
افزود :آنچه از چهرهنمايي وضعيت مسكن حاصل
شد ،اين مطلب بود كه تقويت قدرت خريد خانوار
در حوزه مسكن ،موضوعي كليدي است .با توجه به
محدوديتهاي بودجهاي ،تقويت قدرت خريد خانوار
با طراحي نظامي مبتني بر پسانداز اولويت يافت.
صاحب خانه شدن از طريق پسانداز و سپس اخذ وام
خريد يكي از متداولترين روشها براي خانوارهاست
كه طي دولتهاي نهم و دهم فراموش شده بود .اين
روش مهــم و امكانپذير بار ديگر در دولت يازدهم
مورد توجه واقع شد.
مظاهريان ادامه داد :در سال  ۹۴صندوق پسانداز
يكم راهاندازي شــد .در حال حاضر كه دو ســال از

تاسيس صندوق ميگذرد ،آمار قابل توجه است و
نشان ميدهد كه اين صندوق بسيار موفق عمل كرده
است .تا امروز ،بيش از  ۲۱۸هزار نفر در اين حساب،
پسانداز كردهاند و تاكنون رقمي حدود چهار هزار
و  ۷۰۰ميليارد تومان در صندوق پسانداز مسكن
سپردهگذاري شده است .اهميت حساب پسانداز
يكم اين است كه به رفتار اقتصادي خانوار ايراني نظم
خواهد داد .از نقطه نظر تاثيرپذيري بر بازار ،بانك در
زمان سررسيد پرداخت وام دو برابر رقم پسانداز شده
را براي خريد در اختيار صاحب حساب قرار خواهد
داد ،ميزان وام بههمراه مبلغ پسانداز شده اوليه در
مجموع ميزان نقدينگي را كه ظرف يكسال آينده و
از طريق صندوق پسانداز يكم در بازار مسكن تزريق
خواهد كرد ،به بيش از  ۱۴هزار ميليارد تومان خواهد
رساند .اين نقدينگي اتكايي به بودجه دولت نداشته و
بر مبناي پسانداز خانوار و تجهيز منابع توسط بانك
انجام خواهد شد.

گيالن

طي يك سال و نيم اخير با رويكرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بالغ بر ۳۰۰ميليارد
ريال تسهيالت به واحدهاي توليدي منطقه پرداخت شده است

وحيدطالبپور،عضوموظفهياتمديرهومعاوناقتصاديوسرمايهگذاريسازمانمنطقه
آزاد انزلي ضمن بيان اين خبر افزود :يكي از اولويتهاي اصلي سازمان منطقه آزاد انزلي به
منظور پيگيري اهداف اقتصاد مقاومتي ايجاد اشتغال پايدار و افزايش ميزان توليد واحدهاي
توليدي در منطقه از طريق رونق بيشتر واحدهاي توليدي فعال موجود و فعالسازي واحدهاي
راكد و غيرفعال باقيمانده از دورههاي قبل و همزمان احداث واحدهاي جديد صنعتي در سطح
منطقه است.وي بيان داشت :اين مهم از طريق معرفي سرمايهگذاران جديد و جايگزين ،خريد
يا اجاره واحدهاي غيرفعال يا تخصيص تسهيالت به متقاضيان ،تعيين تكليف قراردادهاي
واگذاري اراضي صنعتي ،تغيير در تكنولوژي توليد يا كمك به بازاريابي محصوالت توليدي
منطقه ،همراهي و مساعدت جهت حضور در نمايشگاههاي موثر داخلي و خارجي براي شناسايي بازارهاي جديد محصوالت واحدهاي توليدي
منطقه به جد پيگيري و عملي شده و از طرفي جهت تسريع در حل مشكالت پيشروي توليدكنندگان منطقه نيز كارگروههاي رفع موانع
توليد در مجموعه سازمان تشكيل شده و از ظرفيت كارگروههاي استاني نيز استفاده ميشود.

جشن عبادت فرزندان كاركنان آبفاي گيالن

همزمان با عيد غديرخم ،جشن عبادت فرزندان كاركنان شركت آبفاي گيالن با حضور
مديرعامل ،معاونان ،مديران و جمع كثيري از كاركنان و خانواده همكاران در شركت آبفاي
گيالن برگزار شد.ابتدا حجتاالسالم خوشگفتار ،امام جماعت شركت آبفاي گيالن با تشريح
واژهتكليفوجشنعبادتبرايفرزندانكاركناننكاتيدرخصوصچگونگيقرائتنمازعنوان
كرد و سپس فرزندان همكاران نماز را به جماعت اقامه كردند.سپس با تالوت آياتي چند از
كالماهلل مجيد ،حجتاالسالم شخصي بهعنوان سخنران مراسم درخصوص نحوه انتخاب
حضرت علي(ع) براي جانشيني پيامبر اكرم(ص) سخناني ايراد كرد و به تشريح وقايع غدير
پرداخت.در ادامه سيدمحسن حسيني ،رييس هيات مديره و مديرعامل آبفاي گيالن از عيد
غدير بهعنوان عيد اكبر ياد كرد و آن را بزرگترين عيد شيعيان دانست و افزود :پيامبر گرامي اسالم با ولي و وصي قرار دادن حضرت علي (ع)
حجت را بر مسلمانان تمام كرد.وي ضمن تبريك اين روز فرخنده به همكاران و سادات حاضر در مراسم ،جشن عبادت فرزندان كاركنان را نيز
تبريك گفت و با دعوت از اين عزيزان جهت بازديد از مركز سامانه ارتباطات مردمي 122به منظور آشنايي با عملكرد اين حوزه و تشريح روند
فعاليتهاي آن خواستار همكاري دانشآموزان بهعنوان همياران شركت آبفاي گيالن در حوزه مديريت مصرف شد.

اصفهان

نماينده اصفهان خواستار تالش براي جلوگيري از دستاندازي به حقابه
كشاورزان اصفهان
كامران ،نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت :دستاندازي به حقابه كشاورزان حقالناس است و بايد براي واگذاري
آب پاييزه به كشاورزان به صورت جدي و جهادي تالش كرد.
حسن كامران دستجردي در گفتوگويي با اشاره به اينكه آثار خشكسالي و نداري شرق اصفهان بايد به نگاه مسووالن
كشوري برسد ،گفت :رفتوآمد مسووالن كشوري در شرق اصفهان با هدف شناخت مسايل شرق انجام ميشود و ميتواند
تاثير بسزايي در تصميمات جديد مديران كشوري در توسعه و پيشرفت مناطق محروم بگذارد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس اظهار كرد :مديران كشوري ،اصفهان را برخوردار ميدانند ،در صورتي كه همه جاي
اصفهان در چهارباغ خالصه نميشود و مناطق شرق آن با محروميتها دستوپنجه نرم ميكنند.
وي افزود :زمينههاي گردشگري در شرق اصفهان بسيار زياد بوده و مسووالن با همكاري مردم بايد در اين زمينه گامهاي
جديدي بردارند تا بتوان به نحو احسن از اين پتانسيل استفاده كرد.
كامــران با اشــاره به واگــذاري وام از صندوق توســعه تصريح كرد :جوانــان مناطق محروم با راهانــدازي تعاوني
چندمنظوره ميتوانند از وامهاي ارزانقيمت اســتفاده كنند و در اين رابطه ميتوان از ســند محل نيز براي دريافت وام
استفاده كرد.

به گفته اين مقام مسوول ،در اين حساب در ماه
گذشته روزانه بيش از  ۹۰۰نفر حساب باز كردهاند
كه رقم قابل توجهي است.

  گامهاي وزارت راه در دولت يازدهم

معــاون مســكن و ســاختمان وزارت راه و
شهرســازي در بيان ديگــر راهكارها براي حوزه
مســكن به افزايش سقف تسهيالت خريد اشاره
كــرد و افــزود :در ابتداي دولت يازدهم ســقف
تسهيالت خريد مسكن  ۲۰ميليون تومان بهازاي
يك واحد مســكوني بود كه در حال حاضر اين
رقــم به  ۱۶۰ميليون تومان بــراي تهران۱۲۰ ،
ميليون تومان براي مراكز استان و شهرهاي باالي
 ۲۰۰هزارنفر جمعيت و  ۸۰ميليون تومان براي
شهرهاي كوچك افزايش پيدا كرده است كه اين
ارقام ميتواند حدود  ۵۰درصد قيمت مســكن
در تهــران و  ۸۰درصد در شــهرهاي كوچك را
پوشش دهد.

مظاهريان در ادامه گفت :تكرقمي كردن نرخ
ســود بانكي گام ديگري بود كه دولت يازدهم در
يدانيم كه سودهاي بانكي در
حوزه مسكن برداشت .م 
ابتداي شروع به كار دولت يازدهم ،رقمهاي بااليي بود
ولي هماكنون نرخ سود تسهيالت صندوق پسانداز
يكم در بافتهاي فرسوده به هشت درصد و در ساير
بافتها به 5/9درصد رسيده است كه كمترين ميزان
نرخي است كه در بازار وجود دارد.
دركنارتقويتقدرتخريدخانوارميزانتسهيالت
براي ساخت مسكن هم افزايش قابل توجهي داشته و
به ۱۲۰ميليون تا ۱۵۰ميليون تومان بهازاي هر واحد
در حال ساخت افزايش يافته است.
وي ادامه داد :خدمات زيربنايي موضوع ديگري
بود كه مسكن مهر از آن رنج ميبرد .تعداد مدارس،
مراكز بهداشتي -درماني ،مسجد ،كالنتري ،مراكز
خريد و ورزشــي در حد نازلي بود كه خوشبختانه
آمار گويايي وجود دارد كه ســاخت اين مراكز در
دولت يازدهم در مسكن مهر به ميزان قابل توجهي
افزايش پيدا كرد.
معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي
همچنين گفت :فعاليت ديگري كه در دولت يازدهم
انجام شد ايجاد و توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مورد
نياز بخش مسكن بود كه فقدان آن در سيستمهاي
تامين مالي حس ميشد .يكي از ابزارهاي ايجاد و
توسعه نهاد مالي ،راهاندازي بازار رهن ثانويه بود كه
اين ابزار مهم در سيستم بانكي ما شناخته شده نبود
و كار نميكرد .خوشبختانه با پيگيريهاي وزارت
راهوشهرسازي ،مصوبات الزم گرفته شد و تاكنون
ســه هزار ميليارد ريال اوراق رهني در بازار بورس
عرضه شده اســت و براي سال جاري نيز در حال
پيگيري هستيم تا سه برابر ميزان سال گذشته اوراق
رهني منتشر شود.
مظاهريــان افــزود :راهانــدازي صندوقهاي
سرمايهگذاري زمين و ساختمان ،ابزار ديگري بود
كه به كار گرفته شد .هدف اين صندوقها اين بود كه
بتوان از طريق بازار بورس براي بخش مسكن تامين
مالي كرد كه باز هم در گذشته اين امكان فراهم نبود.
خوشبختانه باز هم مصوبات و آييننامههاي الزم براي
اين قضيه اخذ شد و اين صندوقها در حال حاضر
در شهرهاي تهران ،اراك ،تبريز و شهرري ايجاد شده
است و يكي از ابزارهاي مهمي است كه سازندگان
مسكن ميتوانند از آن استفاده كنند.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

تهران

برگزاري توديع و معارفه مديرعامل آبفاي شهرها و شهركهاي غرب استان تهران
آيين تكريم و معارفه مديرعامل شركت آب و فاضالب شهرها و شهركهاي غرب
تهران با حضور قائم مقام آبفاي استان تهران برگزار شد.
در اين آيين از خدمات منصور جنتي تقدير و طي حكمي از ســوي مديرعامل
آبفاي اســتان تهران ابراهيم يزديان بــه عنوان رييس هياتمديره و مديرعامل اين
شركت معرفي شد.
در اين مراسم قائم مقام شركت آب و فاضالب استان تهران گفت :تغيير افراد به
عنوان نقطه آغاز تحول و ايجاد ديدگاه و نگرشهاي جديد است.
نوذريپور افزود :با حضور يزديان به عنوان مديرعامل جديد آبفاي شهرها و شهركهاي غرب تهران با استفاده از تجربيات گذشته
ايشان به طور قطع تحولي شگرف با رويكردي مضاعف نسبت به گذشته در اين شركت اتفاق خواهد افتاد.
او با اشاره به فعاليتهاي منصور جنتي در دوران تصدي خود بيان كرد :از تخصص و ظرفيت ايشان با توجه به تجربيات ارزنده
در بخشي ديگر از صنعت آب و فاضالب استفاده خواهيم كرد.
در ادامه مديرعامل جديد آبفاي شهرها و شهركهاي غرب تهران ضمن تشكر گفت :خوشبختانه وضعيت آبرساني از سالهاي
گذشته تاكنون با تالش مجموعه پيشرفتهاي خوبي داشته و اميد است با همدلي و همانديشي تمام همكاران بتوانيم خدماتي
مطلوبتر به شهروندان ارائه دهيم.
گفتني است ،ابراهيم يزديان ،فوقليسانس مديريت اجرايي ،دانشجوي دكتري مديريت بازاريابي در كارنامه خود سالها سابقه
مديريت در صنعت آب و فاضالب در سطوح مختلف را دارد همچنين پيش از اين رييس هيات مديره و مديرعامل شركتهاي
آب و فاضالب البرز ،جنوب غربي و آبفاي منطقه چهار شهر تهران بوده است.
مركزي

كسب رتبه دوم كشوري شركت مخابرات منطقه مركزي
در ارزيابي عملكرد سال گذشته ،مخابرات منطقه مركزي در بين مناطق مخابراتي كشور موفق به كسب رتبه دوم كشوري
شد.در همين راستا سراييان ،مديرعامل شركت مخابرات ايران با اهداي لوح تقدير از مديريت و همكاران مخابرات منطقه مركزي
تقدير به عمل آوردند .كسب اين موفقيت ارزشمند را به تمام همكاران تبريك عرض كرده ،سالمتي و مزيد توفيقات همگان را
از خداوند متعال مسالت داريم.

مديرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان:

توازن در كل زنجيره فوالد الزمه رسيدن به توسعه پايدار است
بهرام سبحاني در جريان بازديد مديرعامل و اعضاي هياتمديره بورس كاالي ايران از فوالد مباركه با اشاره به عملكرد اين شركت در
چهار سال گذشته اظهار كرد :توليد فوالد خام در پايان سال  ۹۱برابر با شش ميليون و  ۶۵۰هزار تن بوده كه در پايان سال  ۹۵به هفت
ميليون و ۵۰۰هزار تن رسيده است .در سال ۹۶هم برنامه توليد هشت ميليون و ۶۳۰هزار تن هدف قرار داده شده كه با ۳۰درصد رشد
همراه است و در چهار ماهه نخست سال از برنامه هم پيشي گرفتهايم.وي با بيان اينكه در فوالد مباركه نسبت به سال ۹۱بالغ بر ۳۸درصد
افزايش ظرفيت داشتيم ،افزود :حدود 53هزار ميليارد ريال در پروژههاي داخل و خارج فوالد مباركه سرمايهگذاري كردهايم كه تمام آن از
منابع داخلي شركت بوده است .مديرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان اضافه كرد :طرح پنج ميليون تني كنسانتره سنگان در اواسط سال
آينده راهاندازي ميشود و توسعه سبا از ۷۵۰هزار تن به 1/6ميليون تن انجام شده و آماده بهرهبرداري رسمي است .همچنين در كارخانه
فوالد مباركه توليد از 5/4به 7/2ميليون تن افزايش يافته است.وي با تاكيد بر اينكه در كنار توسعه كمي ،توسعه و بهبود كيفي محصوالت
را هم انجام دادهايم ،گفت :توليد ورق آجدار در مجتمع فوالد سبا ،اضافه كردن تجهيزات گاززدايي و توليد ورقهاي رويه خودرو ،سامانه
گوگردزدايي و توليد ورق فوالدهاي APIمورد استفاده در خطوط لوله انتقال گاز و نفت ترش و صنايع دريايي از آن جمله هستند .ضمنا
دو طرح توسعه فوالد هرمزگان از 1/5به ۳ميليون تن و نورد گرم شهيد خرازي به ظرفيت سه ميليون تن كه با اروپاييها قرارداد داريم
از طرحهاي آينده در افزايش توليد است.

