
جوان خالق رومشکانی توانسته است با حمایت های 
بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
ع��الوه بر ایجاد اش��تغال زایی برای خ��ود، بیش از 
یک صد عالقه مند به فوتسال را نیز جذب این ورزش 
کند. مجری طرح های اش��تغال زایی اجتماع محور 
بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در استان لرستان در گفت وگو با روابط عمومی این 
بنیاد گفت: یک جوان خالق ساکن روستای اللوند 
رومشکان از شهرهای استان لرستان، توانسته است 
با کمک های اشتغال زایی بنیاد برکت و با راه اندازی 
یک مدرس��ه ی فوتس��ال تحت عنوان »مدرسه ی 
س��رخابی برکت« در این روس��تا، بیش از یک صد 
عالقه مند را در رده های مختلف س��نی جذب این 
مدرسه کند. شهریار پورامرایی افزود: این جوان که 
دارای مدرک کارشناس��ی تربیت بدنی است، ابتدا 
برای ایجاد شغلی دیگر در قالب طرح اشتغال زایی 
)س��رمایه گذاری حمایتی  اجتماع محور »سحاب« 

اش��تغال زایی برک��ت( اقدام کرده ب��ود، اما پس از 
اط��الع از حمایت  ه��ای بنیاد برک��ت از کارآفرینی 
در تم��ام حوزه ه��ای اجتماع��ی و ب��ا تأمین مالی 
انجام  ش��ده، اق��دام به اجاره ی ی��ک قطعه زمین و 

راه اندازی مدرسه ی فوتسال در آن کرد. 
وی با اش��اره به این مطلب که در حال حاضر بیش 
از یک ص��د عالقه مند در رده های س��نی مختلف از 
نونه��ال تا نوجوان در مدرس��ه ی س��رخابی برکت 
فعالیت می کنند، اظهار داشت: رونق این مدرسه ی 
فوتس��ال باعث شده که مؤسسش به فکر گسترش 
کار خود و تأس��یس یک سالن سرپوشیده در کنار 
آن بیفت��د که در صورت داش��تن توجیه اقتصادی 
و عمل به موق��ع به تعه��دات، حمایت های الزم از 
س��وی بنیاد برکت را دریاف��ت خواهد کرد. مجری 

طرح های اش��تغال زایی اجتماع مح��ور بنیاد برکِت 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در اس��تان 
لرستان تصریح کرد: تأسیس این مدرسه ی فوتسال 
عالوه بر این که باعث اشتغال زایی برای جوان خالق 
رومشکانی شده، تعدادی فرصت شغلی غیرمستقیم 
را نیز فراهم کرده اس��ت. عالوه بر این، قرار اس��ت 
غرفه های��ی برای فروش وس��ایل ورزش��ی و مواد 
خوراکی در اطراف مدرسه ی سرخابی برکت تعبیه 
ش��ود که باعث ایجاد فرصت های شغلی بیش تری 

خواهد شد. 
پورامرایی با اش��اره به درآمد ماهانه ی 30 میلیون 
ریالی جوان رومشکانی از مدرسه ی سرخابی برکت، 
خاطرنشان کرد: بنیاد برکت از تمام طرح هایی که 
منجر به اشتغال زایی شده، دارای بازار فروش بوده 

و البته متقاضی دارای مهارت و تجربه ی الزم باشد، 
حمای��ت می کن��د. وی در خصوص دیگر مش��اغل 
متفاوت ایجاد ش��ده در ش��هر رومش��کان توضیح 
داد: سال گذشته تس��هیل گران اشتغال زایی بنیاد 
برکت در 7 رسته ی ش��غلی فعالیت می کردند، اما 
این تعداد در سال جاری به 25 رسته افزایش پیدا 
کرده اس��ت. بنیاد برکت با اتخاذ چنین سیاس��ت 
و راهبردی، دس��ت تس��هیل گرانش را برای ایجاد 
مش��اغل در زمینه های مختلف و متنوع بازتر کرده 
است. برای مثال، یک طرح دانش بنیان در زمینه ی 
شست وشوی صنعتی البسه در رومشکان در دست 
اجرا اس��ت که ایجاد فرصت ش��غلی مستقیم برای 
7 نفر را در پی خواهد داش��ت. پورامرایی با اش��اره 
به مش��اغل ایجاد ش��ده در رس��ته های دام پروری، 
پ��رورش قارچ، خیاط��ی و قالی بافی توس��ط بنیاد 
برکت در ش��هر رومش��کان متذکر ش��د: برخی از 
این مش��اغل از جمله دام پروری و قالی بافی عالوه 

بر ایجاد اشتغال مستقیم، فرصت های غیرمستقیم 
بیش ت��ری را به وج��ود م��ی آورد.  پورامرای��ی در 
خصوص مش��اغل ایجاد شده در ش��هر رومشکان 
اس��تان لرس��تان توضیح داد: بنیاد برکت در سال 
گذش��ته 491 طرح اش��تغال زایی منج��ر به ایجاد 
اش��تغال برای بیش از 1370 نفر را به بهره برداری 
رس��اند. امس��ال نیز پیش بینی های اولیه حاکی از 
ایجاد 200 طرح اش��تغال زایی است اما امیدواریم 
ای��ن تعداد به 700 طرح برس��د. مجری طرح های 
اش��تغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت در اس��تان 
لرستان با اش��اره به فعالیت های بنیاد برکِت ستاد 
اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( در شهرس��تان 
رومش��کان تصریح کرد: اقدامات بنیاد در زمینه ِی 
اشتغال زایی، محرومیت زدایی و توانمندی اقتصادی 
و اجتماعی رومشکان باعث ش��ده است که تقریباً 
همه ی س��اکنان این ش��هر 57 هزار نفری با نام و 

خدمات بنیاد برکت آشنا باشند.
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تقدیر استاندار گیالن از بانک ملی 
درجشنواره خّیرین مدرسه ساز

بیس��ت و یکمین جش��نواره خّیرین مدرسه ساز استان 
گی��الن با تقدی��ر از فعالیت های بان��ک ملی ایران در 
زمینه مدرس��ه س��ازی همراه بود.به گ��زارش روابط 
عموم��ی بانک ملی ایران، در این مراس��م رئیس اداره 
امور ش��عب  اس��تان گی��الن، تقدیرنامه و ل��وح خّیر 
مدرسه ساز را از دست استاندار دریافت کرد.بانک ملی 
ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
طی سال گذشته با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال 
در س��اخت دو باب مدرس��ه در روستاهای جفرود باال 
از توابع بخش خمام و التک رحیم آباد رودس��ر استان 

گیالن مشارکت داشته است.

پرداخت تسهیالت بانک توسعه تعاون 
استان خراسان جنوبی 

مدیرعام��ل بانک توس��عه تع��اون از پرداخت 1900 
میلی��ارد ریال تس��هیالت از ابتدای دول��ت یازدهم و 
دوازده��م و پرداخ��ت 1400 میلیارد ریال در س��ال 
97 در اس��تان خراس��ان جنوبی خب��ر داد و عملکرد 
این اس��تان را مثبت ارزیاب��ی نمود.حجت اهلل مهدیان 
رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون 
در نشس��ت با روسای شعب اس��تان خراسان جنوبی 
با اش��اره به راهبردهای س��الیانه بانک به عنوان برنامه 
راه ش��عب، از همکاران خواس��ت تنها به این برنامه ها 
اکتف��ا نکنند و اه��داف خود را فرات��ر از آن ببینند تا 
شرایط مس��اعدتر و بهتری را تجربه نمایند.مدیرعامل 
بانک توس��عه تعاون توجه به افزایش رش��د منابع در 
اس��تان را مهم و الزم عنوان کرد و از ش��عب خواست 
تا در زمینه پرداخت تس��هیالت صندوق توس��عه ملی 
که فرصت مغتنمی برای بانک اس��ت تالش شایانی به 
عمل آوردند.مهدیان رعایت اخالق حرفه ای و افزایش 
س��طح علمی و دانش همکاران را از نکات مهم محیط 
کاری بی��ان کرد و حل مش��کالت مردم و ارائه راهکار 

برای آن ها را از الزامات اخالق حرفه ای دانست.

قابل اعتماد بودن سیستم بانکی کشور
امام جمعه اهل س��نت زاهدان گفت: سیس��تم بانکي 
کشور به خصوص بانک صادرات ایران، از یک وضعیت 
مطمئ��ن و قابل اعتماد در بین اقش��ار مختلف جامعه 
برخوردار است.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، مولوی عبدالحمید اس��ماعیل زهی در دیدار با 
مدیرش��عب بانک صادرات سیس��تان و بلوچس��تان با 
اش��اره به بافت فرهنگی و مذهبی این اس��تان افزود: 
بانک صادرات ایران با تالش مدیران و کارکنان خود و 
با ارائه خدمات مطلوب، موفق به جلب اعتماد مردم به 
خصوص اهل سنت استان شده و در بین اقشار مختلف 
جامع��ه و عزیزان اهل س��نت، بانک��ی مطمئن و قابل 
اعتماد است. بنابراین، مدیران بانک باید از این اعتماد 
بهره برده و در راستای توسعه اقتصادی، آبادانی و رفاه 
مردم و اس��تان تالش کنند.مولوی عبدالحمید ضمن 
قدردانی و تش��کر از بانک صادرات ایران به عنوان یک 
بانک مردمی، حمایت از قش��ر بی بضاعت جامعه را از 
مصادیق ش��رعی دین مبین اسالم دانست و خواستار 
پرداخت تس��هیالت بانکی با نرخ کم به مردم نیازمند 

استان شد.

موفقیت بانک کشاورزی در اجرای طرح 
توسعه اشتغال 

نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی اعالم 
کرد:بانک کش��اورزی در اجرای طرح توس��عه اشتغال 
روستایی موفق بود. نماینده مردم شریف اراک،کمیجان 
و خنداب و عضو کمیسیون  اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، ضمن قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در 
اجرای طرح توس��عه اش��تغال در مناطق روستایی  بر 
ضرورت تقویت اجرای این طرح تأکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک کش��اورزی ،  عل��ی اکبر کریمی 
در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این بانک 
برگزار ش��د، با اعالم مطلب فوق گفت:مدیریت شعب 
بانک کش��اورزی در اس��تان مرک��زی در اجرای طرح 
توسعه اش��تغال روس��تایی موفق عمل کرد و در بین 
بانک های اس��تان رتبه نخس��ت را به خود اختصاص 

داد.

 توسعه خدمات شهری نیازمند حمایت 
های بانک شهر

شهردار کرمان با اشاره به اقدامات بانک شهر در سطح 
کالنشهرها، توسعه خدمات شهری را نیازمند حمایت 
های این بانک دانست و بر لزوم افزایش همکاری های 
متقابل تاکید کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک ش��هر، مهندس عالم زاده با اشاره به این 
که تس��هیالت بانک شهر با شرایط مطلوبی در اختیار 
ش��هرداری های کالن شهرها قرار گرفته است، گفت: 
برای توسعه خدمات شهری نیاز به حمایت های مالی 
بانک شهر است و از این رو از افزایش تعامل فی مابین 
استقبال می کنیم  وی در ادامه با اشاره به اینکه برای 
توسعه خدمات شهری به حمایت های بانک شهر نیاز 
داریم،تصریح ک��رد: این بانک ب��ا فعالیت تخصصی و 
حمای��ت از طرح ها و پروژه ه��ای فرهنگی و عمرانی 
توانسته است به خوبی وضعیت توسعه شهرهای کشور 

را متحول کند.

اخبار

واردات ۳۵ هزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی
معاون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال 
35 هزار تن گوش��ت گوس��اله با ارز نیمایی وارد شده است، گفت: به رغم تولید 

بسیار خوب واسطه های بازار اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند.
مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: واسطه ها مانع 
کاهش قیمت گوشت در بازار می شود. وی با بیان اینکه گوشت از دست دامدار تا 

رس��یدن به دست مصرف کننده 4 دست می چرخد، گفت: ابتدا دام زنده از چوب دار 
خریداری می شود و در اطراف شهر واسطه کشتارگاه ها دام را خریداری می کنند، پس از 
آن به دست عمده فروش ها می رسد و بعد خرده فروش ها گوشت را به دست مصرف کننده 
می رس��انند و همه اینها باعث می ش��ود که قیمت گوشت در بازار کاهشی نداشته باشد. 
رضایی گفت: اگر سیس��تم توزیع اصالح ش��ود و دست دالل ها کوتاه شود قیمت گوشت 

در بازار با کاهش خوبی مواجه خواهد شد. میزان   

مسیر سبز  
صادرات نفت صعودی شد

عبدالناص��ر همتی رئیس کل بانک مرک��زی درباره تأثیر تحریم های اخیر آمریکا 
گفت: من همیشه گفته ام آنها هر که کاری می توانستند، انجام دادند.

رئی��س بانک مرک��زی افزود: ما در مقاومت از قله تحری��م عبور کرده ایم و روند 
صادرات نفت در حال افزایش اس��ت. تحریم ها بر بازار ارز اثری نگذاش��ت و در 
بازار ش��اهد نوس��ان نیس��تیم. وی همچنین درباره کانال مالی »اینستکس« نیز 

خاطر نش��ان کرد: مدتی می شود که اروپا ادعا می کند در آستانه اجرای اینستکس 
هس��تیم ولی به طور عملی در این باره چیزی ندیده ایم، البته جلس��اتی با ما گذاشتند و 
اس��نادی جابجا ش��ده ولی تا وقتی که در قالب اینستکس منابعی جابجا نشود، فایده ای 
ندارد. وقتی ما به اروپا صادراتی نداریم نمی توانیم وارداتی هم داشته باشیم. رئیس بانک 
مرکزی اظهار کرد: به ما اجازه صادرات را به اروپا نمی دهند. باید خط اعتباری در اختیار 

ایران قرار بگیرد، آن وقت اجرای اینستکس یک هفته هم زمان نمی برد. تسنیم

طالی سیاه
تخلف برخی شرکت های سهام عدالت در پرداخت سود

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی ضمن اعالم اینکه اکثر مشموالن سهام عدالت 
س��ود س��ال مالی 139۶ را دریافت کرده اند، گفت: با اینک��ه زمان قانونی توزیع 
س��ود شرکت ها گذشته است، چند ش��رکت تخلف کرده اند و مبلغی به سازمان 
خصوصی سازی بابت سود سهام عدالت نپرداخته اند که در حال پیگیری قانونی 
اس��ت. علی اشرف عبداهلل پوری حسینی در پاسخ به اینکه سود سهام عدالت چه 

تعدادی از مش��موالن هنوز پرداخت نشده است؟ گفت: چند شرکت سهام عدالتی 
تخلف کرده اند. آنها با اینکه زمان قانونی ش��ان گذشته اس��ت، سود را به حساب سازمان 
خصوصی سازی واریز نکرده اند. وی افزود: سود سهام عدالت برخی از افراد در گروه پنجم 
که شامل کارمندان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان صندوق های لشکری و کشوری و 
تأمین اجتماعی می شود هنوز پرداخت نشده که حساب آن ها مربوط به بانک ملت و رفاه 
اس��ت و در راستای برخورد با شرکت های متخلف، آن ها را مشمول ماده 4۸ و نامه نگاری 

کرده ایم  ایسنا
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به زودی؛
سهمواماعطاییبهمستاجرانتعیینمیشود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون  باج�ه رقم نهایی صندوق حمایت از مستاجران پش�ت 
در حال بررس��ی است و به نظر می رس��د که تا 70 درصد از 
مبلغ نهایی اجاره بهای مس��کن از طریق ای��ن صندوق تامین 

شود؛ این موضوع همچنان تصویب نشده است.

فرهاد دژپس��ند در جمع خبرنگاران ب��ه صندوق حمایت 
از مس��تاجران اش��اره و بیان کرد: این بحث در فصل جابجایی 
مس��تاجران در اولویت قرار گرفت و از آنجا که مستاجران هم 
اکنون فشاری مضاعف را تحمل می کنند، به دنبال این بودیم تا 
رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران ساماندهی کنیم.

وی با اشاره به طرح تاسیس صندوق حمایت از مستاجران 
و پیش��نهاد آن ب��ه رئیس جمه��وری بیان ک��رد: طبق پیش 
بینی های صورت گرفته وجوهی در این صندوق قرار می گیرد 

که از طریق آن به مستاجر وام داده می شود؛ این وام با نرخی 
متمایز که در حال متعادل س��ازی اس��ت باید تسویه شود تا 
فش��اری به مستاجران وارد نشود. وزیر اقتصاد اظهار داشت: با 
توج��ه به اهمیت این مس��اله، تالش می کنیم هر چه زودتر به 

جمع بندی نهایی دست یابیم.
دژپس��ند در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم های 
اعمال ش��ده از س��وی آمریکا اش��اره کرد و افزود: تحریمهای 
اعمال ش��ده بیانگر این اس��ت که آمریکایی ه��ا به طور کامل 

متوجه شده اند در روش های به کار گرفته شده در برابر ایران 
موف��ق نبوده اند؛ به همین دلیل متوس��ل به روش های غلط و 
خارج از عرف بین الملل شده اند. وی با بیان اینکه ستاد مبارزه 
با تحریم به طور مرتب در وزارت اقتصاد برگزار می شود، گفت: 
م��ا هم��ه راه های الزم ب��رای مقابله با تحری��م و جلوگیری از 
تحق��ق آثار منفی که آمریکایی ها دنبال می کنند را پیش بینی 
کرده ایم؛ یک اهتمام جدی در کش��ور وج��ود دارد و می توان 
امیدوار بود که این مرحله را با سربلندی طی کنیم.  ایرنا

جزئیات برنامه اقدام ملی 
تولید مسکن

جزئیات برنام��ه اقدام مل��ی تولید و عرضه خون�ه به خونه  مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با تش��ریح 
مس��کن گفت: نیمی از 400 هزارواحدمسکونی برنامه اقدام ملی 
را س��ازنده می تواند در مرحله 40 درصد پیشرفت فیزیکی، پیش 

فروش کند.
حبیب اهلل طاهرخانی مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید 
درباره تفاوت مسکن مهر با طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
و همچنی��ن اظهاراتی که برنامه اقدام ملی را در راس��تای ادامه 
طرح مس��کن مهر می دانند، اظهار داش��ت: یک��ی از اصلی ترین 
تفاوت های این دو طرح این است که مسکن مهر به خط اعتباری 

بان��ک مرکزی متصل بود که در حال حاضر قاعدتاً چنین امکانی 
در ای��ن طرح وجود ندارد و بنا ه��م نداریم از خط اعتباری بانک 

مرکزی در طرح اقدام ملی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بیشتر متکی 
به منابع بخش خصوصی و تسهیالتی است که به صورت معمول 

سیستم بانکی پرداخت می کند.
قرار نیست دولت ورود کند

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از تفاوت های مسکن 
مه��ر و برنامه اقدام ملی این اس��ت که دول��ت در این برنامه قرار 
نیست مانند طرح مسکن مهر به برنامه ورود کند. در طرح مسکن 

مهر متقاضیان ثبت نام می کردند، منابع آنها جمع آوری و ساخت 
پروژه ها ش��روع می شد، دولت )شامل ادارات کل راه و شهرسازی 
استان ها، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن( مسئولیت 

اجرای پروژه ها را به وکالت از متقاضی بر عهده داشتند.
وی یادآور شد: این در حالی است که در برنامه اقدام ملی قرارداد 
مش��ارکت با بخش خصوصی )انبوه ساز یا سرمایه گذار( در قالب 

ساختار مشخصی به امضا می رسد.
مدیرعامل شرکت عمران ش��هرهای جدید درباره واگذاری رایگان 
اراض��ی دولتی در برنامه اقدام ملی به انبوه س��از که به نوعی تکرار 
این فرآیند در طرح مسکن مهر است، گفت: در ابتدای اجرای پروژه 
برای آنکه به س��رمایه گذار هزینه ای تحمیل نشود، قیمت زمین از 
س��ازنده اخذ نمی شود اما زمین به عنوان س��هم دولت در قرارداد 
مشارکت لحاظ می شود. به این معنا که زمین آورده دولت و هزینه 
س��اخت، آورده سازنده است؛ در پایان عملیات ساخت و ساز، سهم 
هر یک مشخص می شود. اگر در جایی ارزش زمین بیشتر بود، سهم 
دولت بیشتر می شود و اگر در شهری زمین از ارزش باالیی برخوردار 

نبود، سهم سرمایه گذار از پروژه بیشتر خواهد بود.

انبوه س�از در پایان ساخت و ساز به جای پول زمین، واحد 
ساخته شده به دولت می دهد

ب��ه گفته طاهرخانی، در پایان پروژه بر اس��اس س��هم هر یک از 
این دو )زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام ش��ده ساخت 
به عنوان آورده س��رمایه گذار( واحدهای ساخته شده میان آنها 

تقسیم می شود.
وی تأکی��د کرد: وجه تمایز اصلی میان این دو برنامه این اس��ت 
ک��ه در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن، حوزه س��رمایه 
گذاری خصوصی ورود می کند، بنابراین تمام محاس��بات مربوطه 
را برای آنکه پروژه ای آغاز و س��اخته نش��ود که کارآیی و فروش 
نداش��ته باش��د، انجام می دهد. بر خالف آنچه در مسکن مهر رخ 
داد و ما با حجم انبوهی از واحدهای فاقد متقاضی مواجه شدیم. 
ام��ا در این برنامه قطعاً چنین مش��کلی ب��روز نخواهد کرد چون 
بخش خصوصی وقتی می خواهد در طرحی سرمایه گذاری کند، 

مطالعات الزم را برای بازاریابی فروش واحدها انجام می دهد.
وام انبوه ساز با سود 1۸ درصد

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید درب��اره نحوه تأمین 
مالی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن اظهار کرد: بخشی 
از س��رمایه را در مراحل اولیه س��اخت و س��از از س��وی سرمایه 
گذار تأمین می ش��ود. در ادامه آن، سیس��تم بانکی نیز به اعطای 
تس��هیالت مورد نظر می پردازد. بانک ه��ای عامل هم تعهد کرده 
ان��د تس��هیالت مربوطه را با س��ود 1۸ درص��د پرداخت کنند و 
نیازی به خرید اوراق تس��هیالت مس��کن از سوی سازنده نیست. 
این تس��هیالت، در قالب تس��هیالت کوتاه مدت در دوره ساخت 

پرداخت می شود.
پیش فروش ۲۰۰ هزار واحد 

وی ادام��ه داد: یکی دیگر از روش ه��ای تأمین مالی برنامه اقدام 
ملی تولید و عرضه مسکن از محل پیش فروش واحدهاست که با 
مدیریت ش��رکت عمران شهرهای جدید اجرایی می شود. سازنده 
می توان��د در مرحله 40 درصد پیش��رفت فیزیکی پروژه، تمام یا 
بخش��ی از واحده��ا را پیش فروش کرده و پ��روژه را تأمین مالی 

کند. در این روش، سرمایه های خرد مردم جمع آوری می شود.
از مجموع 400 هزار واحد مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، 
200 هزار واحد مس��کونی قرار است در ش��هرهای جدید ساخته 
شود؛ 100 هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن و 100 هزار واحد دیگر 
قرار اس��ت از طریق نوس��ازی بافت های فرسوده انجام شود؛ که به 
گفته طاهرخانی، 200 هزار واحد مسکونی تحت مدیریت شرکت 
عمران ش��هرهای جدید در قالب پیش فروش به متقاضیان عرضه 
خواهد ش��د.طاهرخانی خاطرنشان کرد: یکی  دیگر از تفاوت های 
برنامه اقدام ملی با طرح مس��کن مهر این اس��ت ک��ه اجرای این 
برنامه، به هیچ وجه منجر به افزایش محدوده ش��هرها به خصوص 
در مجموعه شهرهای جدید نخواهد شد بلکه در قالب ظرفیت های 
طرح های جامع تفصیلی ش��هرها اجرا می شود؛ بر خالف آنچه در 

مسکن مهر رخ داد و محدوده برخی شهرهای جدید اضافه شد.
وی درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش زمین به 
متقاضیان خرید واحدهای تولید شده در برنامه اقدام ملی، گفت: 
بخش��ی از آن به طرح های توسعه ای ش��هرهای جدید اختصاص 
می یابد بخش��ی هم به دولت داده می ش��ود تا در حوزه مس��کن 
حمایتی هزینه شود. چارچوب های نحوه هزینه کرد این درآمدها 

در حال آماده سازی است. مهر 

معاون وزیرراه تشریح کرد

اشتغال و ورزش با مدرسه  ی فوتسال برکِت رومشکان

 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران  توس�عه  گفت:زنجی��ره تولید ف��والد با توجه به چرخ 
متوازن بودن ظرفیت اس��می 33 میلیون تن دارد که از این 
می��زان در ح��دود 25 میلیون تن آن محقق ش��ده و طبق 
برنام��ه ریزی های صورت گرفته تا س��ال 1404 باید به 55 

میلیون تن در سال برسد.
رس��ول خلیفه سلطان در خصوص شرایط بازار فوالد گفت: 
در ش��رایط حال حاضر این صنعت می تواند به انداره وس��ع 
خود به عن��وان نقطه اتکایی برای داش��تن اقتصادی بدون 

نفت به حساب آید.
 وی اف��زود: صنعت فوالد صنعتی متوازن اس��ت که با دارا 
بودن زیرمجموعه هایی مانند معدن، اس��تخراج، اکتش��اف، 
کنس��انتره، آهن سنجی، فوالد س��ازی و کار های تکمیلی، 
یک زنجیره ۸ حلقه ای را تش��کیل می ده��د که هر کدام از 

حلقه ها خلق ارزش افزوده قابل توجه می کند.
دبیر انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار کرد: زنجیره 
تولی��د فوالد ب��ا توجه به متوازن بودن ظرفیت اس��می 33 
میلیون تنی دارد که از این میزان در حدود 25 میلیون تن 

آن محقق شده و میزان تولید در مسیر افزایش قرار دارد.
خلیفه س��لطان تصریح کرد: طبق هدف گذاری های صورت 
گرفته میزان تولید فوالد تا سال 1404 باید به 55 میلیون 
تن در س��ال برسد که هم اکنون در مسیر تحقق این هدف 

قرار دادیم.
وی با اش��اره به اینکه بس��تر ها برای افزایش تولید فوالد در 
کش��ور فراهم است، گفت: فوالد بخش بالنده صنعت کشور 
به حس��اب می آید که با اعتماد به بخش خصوصی می توان 
ظرفیت های صنعت را بیش��تر ش��کوفا ک��رد؛ اگرچه دولت 
نق��ش سیاس��تگذاری برای این صنع��ت را دارد، اما اقتصاد 
پویا با افزایش خصوصی س��ازی صورت می گیرد و در نهایت 

تصمیمات نیز به دست این حوزه اتخاذ شود.
 دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان کرد: در برخی 
شرایط گزارش شده میان سیاست های بازار و سیاست های 
صادراتی مداخالتی وجود دارد که این مورد منجر به کاهش 

صادرات می شود. 
خلیفه س��لطان عنوان کرد: با سپردن تمام مسائل به بخش 
خصوصی این بخش با اس��تفاده از ش��ناخت گسترده ای که 
دارد می تواند به درستی نیاز های الزم را تشخیص داده و با 
ابتکار خود مس��ائل پیش رو را برطرف کند و در نهایت در 
بعد صنایع پایین دس��تی اتفاقات خوشایندی برای اقتصاد 
کش��ور خواهد افتاد. وی با تاکید بر این مس��ئله که فضای 
نگرش به بخش خصوصی و ایجاد ثبات در مناس��بات بازار 
نباید روزانه تغییر نکند، گفت: در شرایط فعلی صادرات باید 
مهم تری��ن اولویت ما در بخش صنایع باش��د که باید به این 

مسئله متعهد باشیم. میزان 

مدیرعامل آبفای کشور اعالم کرد
افزایش ظرفیت تولید فوالد به ۵۵ میلیون تن

مدیرعام��ل ش��رکت مهندس��ی آب و  فاض��الب کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه زن��دگ��ان��ی
متوسط س��رانه مصرف آب در ایران 155 لیتر است، گفت: 
باید برای تابستانی گرم و مدیریت مصرف آب در این فصل 

آماده باشیم.
حمیدرض��ا جانباز اظهار کرد: یکی از ویژگی های تابس��تان 
امس��ال نسبت به تابستان س��ال های قبل این است که بعد 
از یک بهار و زمس��تان پربارش به تابستان رسیدیم و فضای 
عمومی جامعه این را نمی پذیرد که در بخش هایی از کشور 

کم آب باشیم.
جانباز با بیان اینکه ممکن اس��ت بخشی از مردم این تصور 
را داش��ته باش��ند که به دلی��ل بارش های خوب س��ال آبی 
ج��اری نیاز به مدیری��ت مصرف کاهش یافت��ه، گفت: باید 
در مدیریت مصرف، س��امانه های توزی��ع، مدیریت تأمین و 
مدیریت منابع آب به گونه ای عمل کنیم که تابس��تان را به 
خوبی و بدون مش��کل سپری کنیم. وی ادامه داد: ضروری 
اس��ت تا با اطالع رسانی ش��فاف به مردم، ضرورت مدیریت 
مص��رف و صرفه جویی در مصرف آب ش��رب را یادآوری و 
تأکید کنیم و این اطالع رس��انی شفاف و به موقع است که 

موجب اعتمادسازی عمومی در جامعه می شود.
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور با بیان 
اینکه صنعت آب و فاضالب می تواند از چتر بزرگ سازگاری 

ب��ا کم آبی در جهت اصالح امور بهره بگیرد، گفت: با تدبیر 
وزی��ر نیرو و حمایت دولت، طرح ها و پروژه های مختلف در 
سراسر کشور در حال اجرا و تکمیل است، اما در زمینه آب 
شرب، بهتر است به جای آنکه با توجه به افزایش جمعیت و 
نیاز روز افزون، به انتقال آب از نقاط پرآب تر اقدام کنیم و با 
هر قیمتی آب جدید را به دست مصرف کنندگان برسانیم، 
به ضرورت مدیریت مصرف در بخش آب بیشتر توجه کنیم 
و اقداماتی را در راس��تای س��ازگاری با ک��م آبی در بخش 

مدیریت بهینه مصرف انجام دهیم.
وی افزود: چالش های ما در س��ال های اخیر فزاینده تر شده 
و در س��ال های آینده نیز نسبت به وضعیت کنونی با توجه 
به رشد مصرف، افزایش جمعیت، کاهش کیفیت منابع آب 
و ... چالش ها افزون تر می ش��ود ک��ه باید از هم اکنون روی 

مدیریت تأمین و همچنین مدیریت مصرف کار شود.
جانب��از اظهار کرد: طب��ق جدیدترین گزارش تهیه ش��ده، 
متوس��ط سرانه مصرف آب در کش��ور به 155 لیتر رسیده 
که این میزان نسبت به کشور های پرآب اروپایی هنوز زیاد 
اس��ت و می توان بازهم این سرانه را کاهش داد. وی افزود: 
متوسط س��رانه 155 لیتری برای کش��وری خشک و نیمه 
خش��ک مثل ایران س��رانه باالیی اس��ت و می توان با بهینه 
ک��ردن مصارف، آن را بدون اینک��ه به کیفیت زندگی مردم 

خدشه ای وارد شود، کاهش داد.

مدیرعامل آبفای کشور اعالم کرد:
۱۵۵ لیتر؛ متوسط سرانه مصرف آب در ایران  


