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 نگاه مثبت به »وبصادر«
نشانه ای از نتایج عملکرد بانک صادرات 
عض��و هیئت  مدی��ره بانک صادرات ای��ران گفت: 
اقبال دوباره س��هامداران به »وبصادر« و روند افزایشی 
ن��رخ آن نش��انه ای از توج��ه فعاالن بازار س��رمایه به 
دس��تاوردهای بان��ک در س��ال ٩٧ و تحلیل مثبت از 
دورنمای فعالیت های این بانک در س��ال جاری است. 
در تالش هس��تیم که روندی که بانک صادرات ایران 

درپیش گرفته همچنان روبه رشد باشد.
رضا صدیق کنترل مطالبات در سطح زیر یک درصد، 
کاهش بهای تمام شده پول، افزایش صدور ضمانت نامه ها، 
افزایش منابع ارزان قیمت، افزایش سرمایه ٢٠٣ درصدی 
و تهات��ر بیش از ٩٠ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک 
از دولت ب��ا بدهی های بانک به بانک مرکزی را از جمله 
مهمترین دس��تاوردهای بانک در سال ٩٧ عنوان کرد و 
افزود: این نتایج از نگاه سهامداران بانک دورنمانده و روند 
بهبود این شاخص ها در سال ٩٨ نیز ادامه خواهد یافت.

وی تاکی��د ک��رد: بانک ص��ادرات ای��ران در تالش 
ب��رای تقویت بخش تولید در س��ال »رونق تولید«، طرح 
»ط��راوت« را برای حمایت از این بخش ارائه داده که به 
مناسبت روز کارگر رونمایی خواهد شد. این طرح تمامی 
حلقه های تولید تا مص��رف از تامین کننده مواد اولیه تا 
اس��تفاده کننده نهایی را م��ورد حمایت قرار می دهد که 
تولید ملی و استمرار آن مهمترین هدف این طرح است.

 پرداخت 101 هزار ميليارد ریال
تسهيالت به صنایع استان فارس

رئیس هیأت مدی��ره و مدیرعامل اعالم کرد: طي 
چند س��ال اخیر تعداد ٣٧ طرح با تسهیالت ٢٢ هزار 
میلیارد ریال در این اس��تان به بهره برداري رس��یده 
و 1٢ ط��رح دیگر نیز با تس��هیالتي بال��غ بر 5٩ هزار 
میلیارد ریال در دست اجرا است و همچنین ٢٠ هزار 
میلیارد ریال نیز به صورت فاینانس با مش��ارکت سایر 

بانک ها تامین مالي شده است.
حسین مهري اعالم کرد: طي چند سال اخیر تعداد 
٣٧ طرح با تسهیالت ٢٢ هزار میلیارد ریال در این استان 
به بهره برداري رسیده و 1٢ طرح دیگر نیز با تسهیالتي بالغ 
بر 5٩ هزار میلیارد ریال در دست اجرا است و همچنین ٢٠ 
هزار میلیارد ریال نیز به صورت فاینانس با مشارکت سایر 
بانک ها تامین مالي شده است.وي که به استان فارس سفر 
کرده بود، ضمن بازدید از صنایع استان در جمع کارکنان 
این بانک حضور یافته و با ابراز رضایت از عملكرد شعب این 
استان اظهار داشت: در بسیاري از شاخص هاي عملكردي 
بانک، پیشرفت چشمگیري داشته ایم و انتظار مي رود در 
سال جاري که از سوي مقام معظم رهبري سال رونق تولید 
نامگذاري گردیده در راستاي اهداف اقتصادي نظام مقدس 

جمهوري اسالمي مؤثر و کارآمدتر باشیم.

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
غرفه بانک شهر در نمایشگاه کتاب پایتخت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح امروز با حضور 
در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت، 
ضمن بازدید از غرفه بانک ش��هر در این نمایش��گاه از 

سایر بخش های آن بازدید کرد.
س��یدعباس صالحی با حضور در غرفه این بانک و 
در دیدار با کارکنان مس��تقر بانک ش��هر در نمایشگاه 
کتاب، در جریان آخرین خدمات ارایه شده به ناشران، 
اهالی کتاب و کتابخوانی و ش��هروندان قرار گرفت. در 
این بازدید، وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با قدردانی 
از اقدام��ات بانک ش��هر و کارکنان آن در نمایش��گاه، 
بر ضرورت خدمات رسانی گس��ترده و تامین نیازهای 

بانكی بازدیدکنندگان تاکید کرد.

 اهدای جایزه 100 ميليون تومانی
به سه مشتری همراه بانک تجارت

قرعه کش��ی کمک هزینه خرید سه واحد مسكونی 
جش��نواره بزرگ همراه بانک تجارت ب��ا حضور مدیران 
ارشد این بانک، ناظرین و جمعی از مدعوین برگزار و الهام 
حاتمی نژاد، وحید پیلتن و محمد حاجیعلیان به عنوان 

سه برنده خوش اقبال این جشنواره مشخص شدند.
جشنواره بزرگ همراه بانک تجارت به مدت دوماه 
از پانزدهم بهمن ماه س��ال گذشته تا پانزدهم فروردین 
امسال برگزار شد؛ جشنواره ای با سه جایزه یک میلیارد 
ریالی، 14٠ جایزه 1٠ میلیون ریالی و ٢1٠ جایزه پنج 
میلیون ریالی برای کاربران همراه بانک تجارت. مشتریان 
و اعضای باش��گاه مشتریان بانک تجارت در این مدت با 
کس��ب امتیاز از طریق نصب اپلیكیش��ن همراه بانک، 
انتقال وجه، خرید شارژ، پرداخت قبض، خرید بسته های 
اینترنتی، عضویت در باش��گاه مشتریان و مشارکت در 
بخش نیكوکاری شانس خود را برای بهره مندی از جوایز 

ارزنده جشنواره همراه بانک تجارت افزایش دادند.

اخبار

رفع مشکل امنيتی در تردد قطارهای مسافری بين ایران و ترکيه
مدیرعام��ل راه آهن با بیان اینكه قطار تهران - آن��كارا بعد از ماه رمضان نهایی 

می شود، گفت:  مشكل امنیت قطارهای مسافری بین ایران و ترکیه رفع شده است.
س��عید رس��ولی پس از اجالس دوجانبه مدیران عامل راه آهن های ایران و 
ترکیه درباره دس��تاورد این اجالس بیان کرد: دی��روز میزبان مدیرعامل راه آهن 

ترکیه و هیأت همراه بودیم که در این جلسه تعدادی تفاهم نامه که از قبل موجود 
بود، نهایی ش��د. وی ادامه داد:  قطار مسافری تهران - آنكارا بعد از ماه رمضان نهایی 

می شود و مشكل امنیت تردد قطارهای مسافری ایران و ترکیه حل شده است. 
مدیرعامل راه آهن افزود: خط جدید ریلی اتصال چشمه ثریا به کارس که کارشناسی 
آن انجام ش��ده بود، تا دو ماه آینده س��اخت آن آغاز می ش��ود که این مس��یر ترانزیتی 
جدیدی است. همچنین اتصال سیستم های کامپیوتری بار و مسافر دو طرف نهایی شده 

است.  وزارت راه و شهرسازی

کوپه 
رفع موقت برخی محدودیت های قانونی واحدهای توليدی

معاون وزیر کار تحقق شعار رونق تولید را نیازمند تصمیمات متفاوت دانست و 
گفت: تالش می کنیم واحدهای تولیدی و صنعتی بتوانند از یک سری محدودیت ها 

بصورت موقت خارج شده تا بتواند به حیات و استمرار تولید خود ادامه دهند.
 حاتم ش��اکرمی گفت: گرچه هنوز فاصله هزینه معیشت و تورم وجود دارد 

اما با افزایش ٣6.5 درصدی حداقل دس��تمزد تا حدودی این فاصله کاهش یافته 
اس��ت. وی ادامه داد: در بحث صیانت از نیروی کار براس��اس ٢ ش��اخص س��ازمان 

بین المللی کار و مصوبات ش��ورای عالی حفاظت از کار درصدد برقراری استاندارد کاری 
در محیط های کاری هستیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: تحقق این مهم منوط 
به مشارکت بیش از پیش تشكل های کارگری و کارفرمایی است تا خدمات بیشتر و بهتری 

به کارگران ارائه شود.  فارس

 کسب و کار 
برنامه بانک مرکزی برای مهار تورم

رئی��س کل بانک مرکزی اعالم کرد: بانک مرکزی برای برون رفت از ش��رایط 
خاص اقتصادی کشور به دنبال راه حل های بهینه مدرن و امكان پذیر است.

عبدالناصر همتی از برنامه بانک مرکزی برای مهار تورم خبر داد و گفت: علی رغم 
نوسانات اقتصادی، سال پیش با اقدامات کنترلی رشد نقدینگی معادل ٢٣ درصد، یک 

واحد درصد بیشتر از سال ٩6 و هفت واحد درصد کمتر از سال ٩4 ثبت شد.
وی افزود: در ش��رایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید 

ش��ود، به همین دلیل بانک مرکزی برای برون رفت از ش��رایط خاص اقتصادی به دنبال 
راه حل ه��ای بهینه م��درن و امكان پذیر برای کنترل نوس��انات متغیرهای کالن به ویژه 
مهار نرخ تورم اس��ت. در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک 
مرکزی به دنبال آن اس��ت که با مدیریت نرخ س��ود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری 

سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند.  بانک مرکزی
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وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت:  خونه به  تكمی��ل و تحوی��ل واحد های خونه 
باقی مانده مسكن مهر تكلیف اساسی این وزارتخانه 
در سال جاری است خوشبختانه در این دوره شاهد 
فعال ش��دن بس��یاری از پروژه های متوقف ش��ده 

مسكن مهر بودیم.
محمد اسالمی در مراس��م افتتاح و کلنگ زنی 
پروژه های عمرانی شهر جدید پردیس با بیان اینكه 
باید در خانه دار کردن مردم اعتقاد راس��خ داش��نه 
باش��یم، گفت: معنای این حرف من صرفا س��اخت 
خانه برای مردم نیست بلكه معنای آن تسهیل گری، 
ایج��اد هماهنگی، اعمال مدیری��ت و فراهم کردن 
زمین��ه خانه دار ش��دن آن ها اس��ت. وی تكمیل و 
تحویل واحد های باقی مانده مس��كن مهر را تكلیف 
اساسی وزارت راه و شهرسازی در سال جاری اعالم 
کرد و گفت: خوش��بختانه در این دوره شاهد فعال 
شدن بسیاری از پروژه های متوقف شده مسكن مهر 
بودی��م که تصمیم داریم این روند را ضمن افتتاح و 
تحویل واحد ها تاپایان س��ال ٩٨ در سراس��ر کشور 

ادامه دهیم و پرونده مسكن مهر را ببندیم.
وزی��ر راه و شهرس��ازی آغ��از 4٠٠ هزار واحد 
مس��كونی جدید در سطح کش��ور را ماموریت دوم 
ای��ن وزارتخان��ه در حوزه مس��كن در س��ال جاری 
دانس��ت و گفت: قطعا این اقدام در تعادل بخش��ی 
بازار مسكن تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت چراکه 
جامعه هدف آن اقشار متوسط و کم درآمد هستند 
که باید خانه دار شدن آن ها را طبق الگو های تعریف 

شده در این برنامه تا حد ممكن تسهیل کنیم.
وی تحوی��ل محیط مناس��ب زندگی به مردم 
را نكت��ه کلی��دی در اجرای این برنامه دانس��ت و 
گف��ت: مردم تنه��ا به یک  س��رپناه احتیاج ندارند 
بلكه تمامی خدم��ات الزم برای زندگی آن ها باید 
در شهر های جدید فراهم شود. این مقام مسئول با 
تاکید بر ضرورت هویت بخشی به شهر های جدید 
بیان کرد: ما باید ش��خصیت و هویت ش��هر ها را با 

کمک مردم فراهم و معرفی کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا ایجاد اعتماد متقابل 
بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر امری ضروری است 
ک��ه قطعا در افزایش راندم��ان اجرای پروژه ها نقش 
موثری خواهد داشت. برای افزایش جذابیت و راندمان 
کاری نیاز به ارتقای کیفیت خدمات مدیریتی در این 
مناطق داریم به گونه ای که در نتیجه باعث افزایش 

سرمایه گذاری در این مناطق شود.
اسالمی ضمن قدردانی از استاندار و دستگاه های 
خدم��ات را ب��رای همكاری در تكمی��ل واحد های 
مسكن مهر گفت: در این راستا حمل ونقل درونی و 
اتصال به پردیس به کالن ش��هر تهران نیز برای ما 

در اولویت قرار دارد تا در نهایت ش��هری فاخر را با 
محیط و کیفتی مطلوب به شهروندان ارائه دهیم.

تحویل واحد ها تاپایان سال ۹۸ 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: تولید و 
عرضه ٢٠٠ هزار واحد مسكونی در شهر های جدید 
تا افق 14٠٠ صورت گیرد که اساس کار ما در این 

پروژه مشارکت بخش خصوصی بوده است.
حبیب ال��ه طاهرخانی با اش��اره ب��ه هم افزایی 
ش��كل گرفته در مجموع��ه وزارتخانه برای تكمیل 
و بهره برداری از تمامی واحد های باقیمانده مسكن 
مهر کشور بیان کرد: تكمیل سایت های مسكن مهر 

اولویت اول شرکت عمران در برنامه های سال جاری 
در مجموعه ش��هر های جدید بوده که قطعا بخش 
عم��ده ای از ان به جز واحد های مع��ارض دار و یا 
واحد هایی که دارای پرونده حقوقی هستند تا پایان 

امسال به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
وی تحویل محیط مسكونی مناسب را مهمترین 
موضوع م��ورد توجه در فرایند تكمی��ل واحد های 
مس��كن مهر دانس��ت و اظهار ک��رد: قطعا تحویل 
واحد ه��ا ب��دون زیرس��اخت های الزم، خود مقدمه 
ایجاد بدمس��كنی خواهد بود که در صورت بروز در 

این حوزه، دولت آغاز کننده آن خواهد بود.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در رابط��ه با 

مشارکت با بخش خصوصی توضیح داد: پروژه های 
روبنایی افتتاح شده امروز نتیجه مشارکت با بخش 
خصوصی اس��ت که بدون اس��تفاده از منابع بخش 
دولتی تاکنون اجرا و به بهره برداری رسیده است.

طاهرخان��ی با تاکید بر اینكه وعده دادیم تا در 
اجرای خدمات روبنایی از دستگاه های خدمات رسان 
عقب نمانیم تصریح کرد: امروز ٩٠٠ میلیارد تومان 
قرارداد مش��ارکتی با س��رمایه بخش خصوصی در 
پردیس اغاز ش��ده که تنوع��ی از مجموعه خدمات 
درمانی، آموزش��ی، تجاری و فضای س��بز را با خود 
به همراه خواهد داشت. وی احتراز از برجسته سازی 
افتراق بین ش��هر های جدید و س��ایت مسكن مهر 
را از دیگ��ر ن��كات م��ورد توجه در برنام��ه اجرایی 
شرکت عمران ش��هر های جدید اعالم کرد و افزود: 
سایت های مسكن مهر زمانی قابل استفاده مناسب 
خواهند بود که جریان معكوس از شهر های موجود 
به این س��ایت ها اتف��اق بیفتد، در این راس��تا باید 
هرگونه اقدام الزم جهت جلب توجه ساکنین به این 

نواحی را انجام دهیم.
طاهرخانی با اش��اره به موض��وع تولید و عرضه 
٢٠٠ هزار واحد مسكونی در شهر های جدید تا افق 
14٠٠ بیان کرد: اساس کار ما در این پروژه مشارکت 
بخش خصوصی بوده و دیگر نمیخواهیم تا در اجرای 

آن از یک پیمانكار بزرگ دولتی استفاده کنیم.
وی مكان یاب��ی، اس��تفاده از ظرفی��ت بخ��ش 
خصوص��ی، تنوع اقش��ار اجتماع��ی و رعایت اصول 
شهرس��ازی را از مهمترین تفاوت های طرح تولید و 
عرضه مس��كن با پروژه مسكن مهر دانست و گفت: 
قطعا در این برنامه ش��اهد افزایش محدوده شهری 
و توس��عه آن ها نبوده و به دلیل جلوگیری از اتالف 
مناب��ع از بخش خصوص��ی اس��تفاده خواهیم کرد، 
همچنین در این پروژه محدودیتی برای متراژ و اقشار 
اجتماعی نداشته و اصول شهرسازی را در آماده سازی 
و محوطه س��ازی قبل از اغاز س��اخت واحد ها به جد 

رعایت خواهیم کرد.  وزارت راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

عرضه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰

مرکزی  بانک  گزارش  جدیدترین  براساس 
متوسط قیمت مسکن طی فروردین امسال نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش 
یافت. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در اولین ماه امسال به ۱۱میلیون و ۲۶۹ هزار 

تومان افزایش یافته است.
مطابق گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه 
امسال تعداد معامالت واحدهای مسکونی شهر 
به  نسبت  که  رسید  فقره   34۲3 به  تهران 
اسفند ۹7 و ماه مشابه سال گذشته )فروردین 
۹7( به ترتیب 73.3 و 3۲.۲ درصد کاهش نشان 
می دهد. در ماه مورد اشاره متوسط قیمت خرید 
واحد مسکونی  زیربنای  مترمربع  یک  فروش  و 
ملکی  معامالت  بنگاه های  طریق  از  معامله شده 
شهر تهران ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان بود 

درصد   ۲.۱ گذشته  سال  اسفند  به  نسبت  که 
 ۱03.۹ بر  بالغ   ۹7 فروردین  با  مقایسه  در  و 

درصد افزایش یافته است.
و  راه  وزارت  گذشته  سال  اسفندماه  در 
به  استناد  با  مسکن(  اقتصاد  )دفتر  شهرسازی 
کشور  مستغالت  و  امالک  سامانه  معامالک  آمار 
مناطق  در  آپارتمان  مترمربع  یک  قیمت  متوسط 
تومان  هزار   ۹ و  میلیون  را ۱۱  تهران  ۲۲گانه 
اعالم کرده بود. بررسی قیمت اعالم شده از سوی 
وزارت راه و بانک مرکزی حاکی از آن است که 
قیمت مسکن در اولین ماه بهار امسال در مقایسه 
افزایش  درصد   ۲.3۶ گذشته  سال  اسفند  با 

یافته نه ۲.۱ درصد. همچنین متوسط قیمت هر 
سال  فروردین ماه  طی  مسکونی  واحد  مترمربع 
گذشته 5 میلیون و 584 هزار تومان بود که با 
رشد ۱0۱.8درصدی به ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار 

تومان افزایش یافته است.
مرکزی  بانک  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
آمده است؛ بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن 
سال  فروردین  به  نسبت  امسال  فروردین  در 
گذشته مربوط به منطقه ۱4 با ۱33.۱ درصد رشد 
و کمترین میزان رشد مربوط به منطقه ۱۲ با ۶5.۱ 
درصد بوده است. در فروردین ماه سال گذشته 
منطقه  در  آپارتمان  مترمربع  یک  قیمت  متوسط 
۱4 بالغ بر 3 میلیون و 77۹ هزار تومان بود که 
این قیمت در فروردین امسال به ۹ میلیون و 8۹ 

هزار و 700 تومان افزایش یافته است. 

نمای نزدیک

در فروردین ۹۸ ثبت شد؛
افزایش ۲ درصدی قیمت مسکن


