اقتصاد

پایان گمانه زنیها برای افزایش سود بانکی

روز

اصفهان در شرایط
فوقالعاده آبی است
اســتاندار اصفهــان با اشــاره بــه اینکه همه
کشــور درگیــر بحــران کــم آبــی اســت گفــت
اصفهانوضعیتفوقالعادهترینسبتبهاستانهای
دیگر دارد.به گــزارش ایرنا ،محســن مهرعلیزاده روز
سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور
معاون اول رئیس جمهوری در ســالن کوثر اصفهان
برگزار شــد ،افــزود :مجموعــه نماینــدگان اســتان در
مجلس شورای اسالمی و مدیریت اجرایی اصفهان
در این زمینه همفکر هستند و کوچکترین اختالف
نظری با هم ندارند.
مهرعلیــزاده گفــت :بــر اســاس آمــار ،میــزان آبــی که
امسال می توانست در حوضه زاینده رود جاری شود
یک میلیارد و هشــتصد و پنجاه میلیــون مترمکعب
بود کــه این میزان در ســال گذشــته به یــک میلیارد
و پنجــاه میلیون مترمکعــب کاهش یافــت و تا پایان
سال جاری به  380میلیون مترمکعب و با احتساب
بارندگی های اخیر به  440میلیون مترمکعب ،یعنی
کمتــر از یــک دوم ســال قبــل رســید .وی با اشــاره به
اینکه میزان برداشت آب در بخش های آشامیدنی،
کشاورزی و صنعت در جلسات اسفند سال گذشته
و اردیبشهت سال جاری مشخص شده است گفت:
انتظــار مــی رود بــر اســاس ایــن جــدول روی میــزان
برداشــت ها ،نظارت و برداشــت های خــارج از آن با
دقت پیگیری شــود .بــه گفته مهرعلیــزاده اصفهان
دومیــن اســتان کشــور در صرفــه جویی مصــرف آب
اســت اما میــزان آب رها شــده از ســد زاینــده رود دو
برابر میزان مصرفی ماست یعنی معادل مصرف کل
اســتان در طول مســیر بــه هــدر مــی رود .وی اظهار
داشــت :طرح هــای تامیــن آب منطقه بــا همکاری
استان های همجوار از جمله چهارمحال و بختیاری
در حال پیگیری است و پروژه متوقف شده سد سوم
کوهرنگ دوباره بــه راه افتــاده اســت و امیدواریم در
مدت دو سال به اتمام برسد .با راه اندازی این پروژه
 250میلیون مترمکعب آب به ورودی حوضه زاینده
رود اضافه خواهد شــد .مهرعلیزاده یادآور شد :این
طرح جامــع بــه دو هــزار و هشــتصد میلیــارد تومان
ســرمایه گذاری نیازمند اســت که یکهزار و هشتصد
میلیارد تومان آن از طریق تســهیالت ارزان قیمت و
 900میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی تامین
خواهد شــد و آورده کشــاورزان آســیب دیده چیزی
کمتر از  10درصد این رقم است.

استارت بازار ثانویه
با دالر هشت هزار تومانی
با اعالم بانک مرکزی بازار ثانویه ارز امروز آغاز
بــه کار کــرد و مشــاور بانکــی اتــاق بازرگانــی
ضمن تشریح جزئیاتی از اولین توافقات ارزی در بازار
ثانویه اعالم کرد که نرخ ارز امروز در بازار ثانویه حدود
هشت هزار تومان بین صادرکنندگان و واردکنندگان
توافق شده است .محمدمهدی رییس زاده در گفت
وگــو بــا ایبنــا اظهــار داشــت :آغــاز بــه کار بــازار ثانویه
سیگنال مثبتی به بازار ارز داده و موجب شد تا ثبات
نسبی بر بازار حکمفرما شود.
وی افــزود :در حــال حاضــر ،بــازار ثانویــه فقــط برای
صادرکنندگان و واردکنندگان و گروه کاالیی ردیف ۳
است و قرار شده که صادرکنندگان با واردکنندگان بر
ســر این نرخ به توافق برســند ،بدون اینکه دولت در
نرخ گذاری دخالتی داشته باشد.
رییس زاده با تا کید بر اینکه استمرار بازار ثانویه قطعا
ثبات را به بازار باز می گرداند گفت :البته نقیصه ای
که همچنان وجود دارد این است که تامین ارز بخش
خدمات هنــوز وارد بــازار ثانویه نشــده و دولت برای
ارز مسافرتی فعال تمهیدات مناســبی را نیندیشیده
است.مشــاور بانکی اتاق بازرگانی خاطر نشــان کرد:
قرار اســت که دوباره صرافی هــا ارز بخش خدماتی را
تامین کنندوفعالیتآنهابهرسمیتشناختهشود که
قطعاسببمیشود تا ثبات به بازار بازگردد.

اخبار

آب ،اصلی ترین مسئله
اصفهان است

افزایش نرخ سود بانکی به صالح اقتصاد کشور نیست
ب ـ ــرخی کارشـنــاس ـــان اعتقـ ـــاد دارنـ ـــد یکــی از
راهکارهایــی کهدر شــرایطفعلی کشــور میتواند
به جذب نقدینگــی کمک کند ،افزایش نرخ ســود بانکی
است.
بازگشــت ســود بانکی به صــورت رســمی به نرخ هــای 20
درصد و یا باالتر ،بخشــی از نقدینگی مردم ریسک گریز را
جذب می کند ،اما به نظر می رسد دولت تصمیمی برای
افزایش نرخ سود بانکی ندارد.
نرخ ســود ســپرده بانکی طی ســالهای  ۱۳۹۲تا کنون با
توجه بــه روند نزولی تورم ،در شــیب کاهشــی قــرار گرفت
و نر خهایــی کــه بــه  ۳۰درصــد میرســید ،تــا  ۱۵درصــد
کاهش یافت .در اواخر ســال گذشــته و با بــه وجود آمدن
التهابات در برخــی بازارها ،بانــک مرکزی امــکان افزایش

نرخ ســود بانکی به  20درصــد را برای دو
هفته ایجــاد کــرد و در این مــدت حدود
 ۲۴۰هــزار میلیــارد تومــان اوراق فــروش
رفت .در آن زمان با توجه به اختالفی که
بین نرخ ســود و نرخ تسهیالت بانکی به
وجود آمد ،حدود  12هزار میلیارد تومان
هزینه به بانک ها تحمیل شد.
در نتیجه این افزایش دو هفته ای نرخ ســود را بسیاری از
کارشناسان نادرست عنوان کردند .در هفته های اخیر و
با توجه به تالطمات بازارها ،عده ای دوباره ســاز افزایش
نرخ سود بانکی کوک کرده اند.
بــا این حــال رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــن گمانهزنیها
را کامــا رد کــرده و روز گذشــته نیــز رئیــس کمیســیون

اقتصــادی مجلــس اعــام کــرد افزایــش
نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ
وجــه بــه صرفــه و صــاح اقتصــاد کشــور
نیست.
به اعتقاد محم ـــدرضا پور ابراهیمی «در
حــال حاضــر باالتریــن نــرخ ســود بانکی
در بیــن کشــورهای منطقه و شــاید دنیا
مربــوط بــه ایــران اســت.هرگونه افزایــش ســودبانکی در
شرایطی که اقتصاد کشــور به شــدت دچار رکود و چالش
اســت طبق قاعده منجــر به افزایــش نرخ هزینــه تولید در
اقتصاد می شود».
پیش از این مردم تجربه تلخ سپرده گذاری در موسسات
مالی غیرمجاز و بلوکه شدن سرمایه ها را داشته اند و برای

اقتصاد

ســرمایه گذاری مجدد در بانــک ها ،نیاز به اعالم رســمی
افزایش نرخ ســود دارنــد .اما از ســوی دیگــر ،بلوکه کردن
ســرمایه ها در بانک ها ،از عوامل بازدارنده فعالیت های
اقتصادی در هر کشور به شمار می رود .همچنین افزایش
نرخ سود سپرده می تواند به افزایش نرخ بهره تسهیالت
بانکــی منجــر شــود و بــا توجــه بــه نوســانات نــرخ ارز در
مــاه هــای اخیــر ،فعــاالن اقتصــادی ریســک بیشــتری را
متحمل خواهند شد.
با این حــال گزارش هــای میدانی حا کی اســت بســیاری
از بانــک هــا چــراغ خامــوش نــرخ ســود خــود را افزایــش
داده انــد و ســرمایه گــذاران مــی تواننــد در قالــب هایــی
همانند صنــدوق های ســرمایه گذاری و  ،...ســودهایی
باالتر از  20درصد هم به دست آورند.
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جهانگیری در اصفهان مطالبات دولت از فوالدسازان را تبیین کرد
اسحاق جهانگیری تصریح کرد :آمریکا نظام اقتصادی
ایران را هدف قــرار داده و جنگ یک طرفه علیه اقتصاد
ایران را آغــاز کرده اســت .مهمترین هــدف آمریکاییها
همانطور که خودشــان گفتهاند یک جنــگ اقتصادی
تمامعیــار علیــه ایــران اســت تــا مــردم ایــران از شــرایط
اقتصادی ناراضی و گالیه مند باشند بنابراین در چنین
شرایطیتوجهبهظرفیتهاوتولیداتداخلیورسیدن
بهخودکفاییدر کشور ضروریاست.جهانگیریعنوان
کرد :در مقابــل راهبــرد آمریکایی هــا ،باید بــا مقاومت و
برنامه ریزی دقیق و دقت نظر در اجرا ،برنامه های طرف
مقابلرابهشکستبکشانیموزندگیمردمراازآسیبهای
احتمالی حفظ کنیم .وی بیان کرد :برنامه های آمریکا
این اســت که صــادرات کاالهای صنعتی ایــران به صفر
برسد؛ 80درصد کاالهایصادراتیبهصنایعبزرگ کشور
اختصاص دارد که ایــن  80درصد باید خط مقدم تولید
و صادرات باشــد و در این زمینــه فوالد مبارکــه به منزله
یکــی از مجموعــه های بــزرگ صنعتــی کشــور همانطور
که در گذشــته در بخش تولیــد و صادرات پیشــتاز بوده
در ســال جاری نیز باید در این زمینه شایســتگی خود را
نشان دهد .معاون اول رئیس جمهور تا کید کرد :دولت
از تمامــی صنعتگــران و از جملــه ســخت کوشــان فوالد
مبارکه انتظار دارد در ســالی که آمریکایی ها برای ضربه
زدن به اقتصاد ایــران برنامه ریزی کرده انــد هم تولید و
هم صادرات را افزایش دهند .جهانگیری خاطرنشــان
کرد:یکی از هدفگذاری های آمریکایی ها این اســت که
با تحت فشــار قــرار دادن سیســتم بانکی کشــور به پول
حاصــل از کاالهــای صادراتی دســت پیدا نکنیــم البته
برای رفع این مشکل ما با اروپاییها و روسیه و چین در
حال مذا کره هســتیم تا راههایی برای مبــادالت بانکی
یهــا این اســت که
پیــدا کنیــم و هــدف بعــدی آمریکای 
کاالهای واســطهای و ســرمایهای به کشــور وارد نشود.
در مجمــوع مقابله با ایــن تحریمها بــه یک عــزم و اراده
جدی نیاز دارد .بایــد آ گاه بود که این تحریم ها عالوه بر
اینکه سختی هایی را به همراه دارد  ،فرصت هایی را هم
فراهم می کند که باید از این فرصت ها اســتفاده کرد به
این معنا که از ظرفیت تولید داخل استفاده کرد و میزان
تولیداتداخلیراافزایشداد.معاوناولرئیسجمهور
گفت :در شــرایطی که آمریکا به دنبال اعمال فشارهای
اقتصادی بر ایران است عدهای در کشــور به دنبال این
هستند که در این شرایط جیب مردم را خالی کنند ولی
دولت این اشخاص را ادب می کند .وی تا کید کرد :یکی
از افتخارات فوالد مبارکه این است که باتوجه به مشکل
کم آبی در استان اصفهان توانسته  75درصد در مصرف
آب صرفه جویی کند و این شــرکت می تواند با استفاده

ماه میزان صادرات فوالدســازان بزرگ حــدود  10درصد
رشد داشته است.

مراسـم افتتاح پروژه توسـعه فوالدسـازی و نورد پیوسـته سبا صبح روز سه شـنبه با حضور معاون
اول رئیـس جمهـور و وزیـر صنعـت ،معدن و تجارت برگزار شـد .در این مراسـم اسـحاق جهانگیری
از فوالدسـازان خواسـت باتوجـه به اعمال تحریم هـای اقتصادی آمریکا برعلیه ایران در سـال جاری
میـزان تولیـد و صـادرات فـوالد را بیـش از گذشـته افزایش دهند .در این مراسـم معـاون اول رئیس
مینا
جمهـور اظهارکـرد :اسـتان اصفهـان از گذشـته تاکنـون در تمامـی بخـش هـا پیشـتاز بـوده اسـت و
ایزدی
پیشـرفت هـای اقتصـادی و صنعتـی این اسـتان کانون اصلی توسـعه کشـور اسـت؛ این اسـتان هم
در زمینـه تولیـد فـوالد و پتروشـیمی و سـایر صنایـع و هم در زمینه خدمات و گردشـگری از جایگاه مناسـبی در میان
سایر استان ها برخوردار است.
از فرصت ها پیشــرفت بیشــتری در زمینه تولید و صادرات
فوالد داشته باشد.
رشد  22درصدی تولید فوالد
در ادامهاینمراسموزیرصنعت،معدنوتجارتاظهار کرد:
یکی از مهم ترین اقدامات فوالد مبارکه اصفهان ،تالش این
شرکت برای اســتفاده از حدا کثر توان ســاخت داخل است
به گونه ای که حدود دو هزارو  800واحد صنعتی کوچک و
بزرگتجهیزاتمهندسیفوالدمبارکهراپشتیبانیمی کنند
و فوالد مبارکه از توان داخلی این شرکت ها برای استفاده از
تجهیزات داخلی اســتفاده می کند .محمدشریعتمداری
تصریح کرد:باتوجهبهاینکهشرکتهایزیادیزیرمجموعه
کارخانــه فــوالد مبارکه اصفهــان هســتنددرمجموع هفت
اســتان از خدمــات مجموعــه بــزرگ صنعتــی فوالدمبارکه
استفاده می کنند  .شریعتمداری بیان کرد :فوالد مبارکه از
هدفگذاریانجامشدهدر افق 1404برایتولید 55میلیون
تن فوالد  ،ســهم تولید 25میلیــون تــن فــوالد را دارد و این

شرکت در صنایع پایین دست و باالدســت سرمایه گذاری
زیــادی انجــام داده اســت  .وی ادامــه داد :اقدامــات فوالد
مبارکهتنهابهفعالیتهایتولیدیمحدودنمیشودبلکه
این مجموعــه برای انجــام مســئولیت هــای اجتماعی نیز
تالش می کند تا زیرســاخت های تامین آب را فراهم کند و
این شرکت سهم زیادی در رفع مشکل آب منطقه ای دارد.
شــریعتمداری خاطرنشــان کرد :از ســال  92تا کنون میزان
تولید فوالد خام به 34میلیون تن رســیده اســت ،مصرف
ســرانه فوالد کشــور نیز  230کیلوگرم بوده که بــا رونق تولید
امیدوار هستیم این رقم به400کیلوگرم برسد .وزیر صنعت،
معدن و تجــارت تا کید کرد :برای دســت یابی بــه تولید 55
میلیــون تن فــوالد نیازمند ســرمایه گــذاری چهــار میلیارد
یورویی در تامین برق هستیم ضمن اینکه به زودی شاهد
افتتاح معــادن جدید ســنگ آهن بــرای تامین مــواد اولیه
موردنیاز بــرای تولیــد  55میلیون تــن فوالد خواهیــم بود.
شــریعتمداری گفت :درصد رشــد تولید فوالد خام در ســه
ماهه اول سال 22، 2018درصد بوده است وتاپایان این سه

کاهش  75درصدی مصرف آب در فوالدمبارکه
درمراســم افتتــاح توســعه فوالدســازی و نورد پیوســته
نیز مدیرعامــل فوالد مبارکــه اصفهان بر دســتاوردهای
ایــن مجموعه بــزرگ صنعتــی در زمینــه تولیــد و اجرای
برنامه های توسعه ای اشاره کرد .بهرام سبحانی اظهار
کرد :فــوالد مبارکه با ظرفیــت تولید  12میلیــون تن آهن
اســفنجی بزرگ ترین تولیدکننده آهن اســفنجی است
و از زنجیــره تامین گســترده ای بــرای تامین مــواد اولیه
برخوردار است .وی عنوان کرد :ایمیدرو ،شستا ،بانک
تجارت،صندوقبیمهعشایراز جملهسهامدارانعمده
فــوالد مبارکــه هســتند .ســبحانی گفــت :فــوالد مبارکه
یکی از بزرگ ترین هلدینگ های تولیدی کشور است و
شــرکت های تولیدی بســیاری زیرمجموعه آن هستند
ضمــن اینکــه ایــن مجموعــه بــه صــورت مســتقیم
وغیرمستقیم برای350هزار نفر اشتغالزایی کرده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان بیان کرد :فوالد مبارکه
همواره در مسیر توســعه حرکت می کند و از تولید شش
میلیــون و 350هزارتــن در ســال  91بــه تولیــد 9میلیون
و 400هــزار تن رســیده اســت کــه در این مــدت ظرفیت
تولیــد فــوالد  40درصــد افزایش یافته اســت .ســبحانی
عنوان کرد :یکی از سیاست های فوالد مبارکه تولید آن
دسته از محصوالتی است که واردکشور می شود واخیرا
نیز ایــن مجموعه صنعتــی چندین محصــول جدید در
بازارعرضه کرده است .وی گفت :طی پنج سال گذشته
بیش از شــش هــزار میلیــارد تومــان بــرای برنامــه های
توسعهایسرمایه گذاریشده کهاینسرمایه گذار یها
هوشــمند بوده اســت به گونه ای که گلــوگاه های خط
تولید شناسایی شــده و توسعه یافته است.مدیرعامل
فوالد مبارکه اصفهان تا کید کرد :پروژه نورد گرم شماره2
فــوالد در مراحل تامیــن فاینانس اســت و دســتیابی به
ظرفیت تولید سه میلیون تن درشرکت فوالد هرمزگان
جزء برنامه های توســعه ای فوالد مبارکه هســتند  .وی
گفــت :یکــی از اقدامات مهــم فــوالد مبارکــه کاهش 75
درصدی در مصــرف آب و احداث شــبکه های فاضالب
و تصفیه خانه پســاب های صنعتی اســت  .مدیرعامل
فوالدمبارکهاصفهان گفت:خطنوردسبا،پروژهاحداث
نیــروگاه  25مگاواتی  ،پــروژه ایســتگاه تقلیل فشــار گاز،
پروژهاحداثتصفیهخانهپسابصنعتی،پروژهاحداث
کارخانه آهک کلسینه از جمله طرح های دیگری است
که افتتاح شــد و در مجموع بــرای این چند طــرح هزار و
500میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

پروژه جدید گمرکی
ایران  -اروپا کلید خورد
ایران و پا کســتان ارتباط الکترونیکی میان
گمــرکات دو کشــور را کلیــد زدنــد و اولیــن
محمولــه صادراتی در رویــه تیر الکترونیــک در گمرک
زاهــدان بــه مقصد کشــور پا کســتان از طریــق گمرک
مرزی میرجاوه انجام شد.
به گزارشایلنا،تیرالکترونیک،پروژهجدید کمیسیون
اقتصادی اروپا به شمار میرود که با محوریت گمرک
ایران در حال پیاده ســازی و اجراست .در گام جدید
تبادل اطالعات گمرکی محموله های ترانزیتی میان
گمــرکات کشــورهای ایــران و پا کســتان پــس از این از
طریق الکترونیکی انجام خواهد شد.
بنابر این گزارش ،با الکترونیکی شــدن این ســازمان
و پس از پشــت ســر گذاشــتن تجربه های بین المللی
گمرک ایــران در حمــل ترکیبــی و تیــر الکترونیــک ،به
تدریج برخی کشــورهای منطقه ماننــد چین ،هند،
آذربایجان ،پا کســتان به کنوانســیون تیر پیوستند و
این اقدام سرآغازی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک
میان این کشورها شد.
سیســتم «تیر الکترونیک ( » )e- TIRبرمبنای تبادل
ســریع اطالعــات دیجیتــال میــان شــرکت حم ـل و
نقل ،مقامات گمــرک ،ســازمانهای تضمینکننده
سیستم TIRو کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان
ملل عمل میکند .گفتنی است ،از عضویت ایران در
کنوانسیون تیر بیش از  ۴۰سال می گذرد.
اخیرا نیز کشــورهای عضو در منطقه در صدد اجرای
تیرالکترونیکی در کریدور شمال -جنوب هستند و به
زودی این طــرح را با همکاری مشــترک آغاز خواهند
کرد.

عبور از تنگناهایفعلیباهمدلیوهماهنگی

شکستهشدنبروکراسیسنگیناداریدر استان

حربه دشمنان ایجاد اختالف بین مسئوالن است

درگاهسرمایه گذاریوبرند گردشگریاصفهانرونماییشد

رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت :یکــی از
حربههایهمیشگیدشمنانوبدخواهاننظام
مقدس جمهوری اســامی ،ایجاد اختالف بین مســئوالن
است.به گزارشایرنا،آیتاهللالعظمیحسینمظاهریروز
ســه شــنبه در دیدار با معــاون اول رئیس جمهــوری افزود:
ایجاد اختالف بین مســئوالن ،مهم تریــن مانع خدمت به
مردم است و سبب افزایش مشکالت جامعه می شود .این
مرجع تقلید با اشاره به وجود نارساییهای کنونی در کشور
بهخصوصمعضالتاقتصادیومعیشتیمردم،برضرورت
حفظ وحدت ،همدلی و همســویی همــه ارکان جمهوری
اسالمیتاکید کرد.ویبابیاناینکهمشکالت کنونی کشور،
سختتراز مشکالتسالهایآغاز انقالبنیست،افزود:ا گر

مسئوالنباهوشیاریوتوجه کاملدرصددرفعاختالفاتو
ایجادهمدلی،هماهنگیوبرنامهریزیباشند،بدونتردید
در عبور از تنگناهایفعلینیزمانند گذشتهسرافراز خواهیم
بود و به فضــل الهی لطمهای نیز به جمهوری اســامی وارد
نخواهدشد.آیتاهللالعظمیمظاهریدرادامهبهمشکالت
ناشی از کمبود آب در اســتان اصفهان اشــاره کرد و برطرف
شــدن این مشــکل بزرگ را نیز در گــرو اتحــاد ،برنامهریزی و
جدیت مسئوالن دانست .وی خاطرنشان کرد :در شرایط
کنونی که سراســر کشــور بــا خشکســالی فزاینــدهای روبه رو
اســت ،توزیــع عادالنــه و برنامهریــزی شــده آب ،یکــی از
اساسیترین برنامهها و اقداماتی است که میتواند بخشی
از معضالت کمبود آب را رفع سازد.

درگاه جامــع ســرمایه گــذاری و برنــد گردشــگری
استان اصفهان عصر روز گذشته با حضور معاون
اول رئیس جمهوری رونمایی شــد.به گزارش ایرنا ،در این
مراسم که همزمان با برگزاری جلسه شــورای اداری استان
اصفهــان برگزارشــد ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،امام
جمعه ،استاندار و جمعی از نمایندگان اصفهان در مجلس
شورای اسالمی حضور داشتند.همچنین در این مراسم از
کتــاب درگاه جامع ســرمایه گذاری اســتان اصفهــان و تمبر
یادبــود این پرتــال رونمایی شــد.در ایــن درگاه ،طرح های
پیشنهادی استان اصفهان برای سرمایه گذاری مشخص
شــده اســت و با مراجعه به آن مــی توان بــرای مشــارکت در
اجرای این طرح ها اقدام کرد.سرمایه گذاران با استفاده از

اقتصادی

ایــن درگاه نیازی بــه مراجعه حضــوری ندارنــد و مجوزهای
سرمایه گذاریدر ایندرگاهبهصورتبینامصادر میشود.
در همینرابطهمعاونهماهنگیامور اقتصادیاستانداری
اصفهان گفت :با افتتاح پورتال سرمایه گذاری در اصفهان،
بروکراســی ســنگین و طوالنی اداری در این استان شکسته
شد.محمد علی شــجاعی اظهار داشت :با داشــتن پورتال
ســرمایه گــذاری ،مجوزهــای الزم در اصفهــان بــرای
ســرمایهگذاری ظرف چند دقیقه صادر میشود و به زودی
تمامی پروژههای اســتان را بــا مجوز در اختیار ســرمایهگذار
خواهیم گذاشت .وی تصریح کرد :در پورتال سرمایهگذاری
حدود یکصد پروژه تعریف شــده اســت و ســرمایهگذاران به
راحتی میتوانند ،سرمایهگذاری کنند.

معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در بدو
ورود به فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهان با
بیان اینکــه مردم انقالبــی اصفهــان همــواره در تاریخ
کشــور و تحوالت سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی نقش
پیشرو و پیشتاز داشته اند ،گفت :برای من و همراهان
توفیق بزرگی است که در این سفر خدمت آنها رسیده و
ادایادبواحترام کنیم.به گزارشپایگاهاطالعرسانی
دولــت ،اســحاق جهانگیــری بــا بیــان اینکــه اســتان
اصفهانجایگاهارزندهایدر حوزهاقتصادیوصنعتی
دارد ،گفت:بایدبهمسائلاستاندر سطح کالنوملی
نگریسته شود.
جهانگیری گفت:اســتاناصفهاندر برخیرشتههای
مهم صنعتی نظیر فوالد رتبه نخست را در کشور دارد و
در این سفر ضمن گفت وگو با مدیران ارشد این بخش
از طرح هایی که تکمیل شده بازدید خواهیم کرد.
معــاون اول رئیــس جمهــور با اشــاره بــه اینکه یکــی از
مهمترین مســائل اســتان اصفهــان موضــوع حمل و
نقل شــهری اســت ،گفت :برنامه ریزی دولــت در این
جهتاست کهدر همه کالنشهرهاموضوعحملونقل
عمومی و به ویژه راه اندازی قطار شهری در دستور کار
قرار گیرد تا در حاشیه آن به مسائل زیست محیطی نیز
توجه ویژه ای شده باشد.وی با اشاره به اینکه در کنار
همه امتیازها و فرصت ها مشکالت و چالش هایی نیز
وجود دارد ،گفت :اصلی ترین مسئله استان اصفهان
موضوعآباستالبته کمآبییکیاز مهمترینمسائل
پیش روی کشور است و ما در ا کثر استان های ایران با
این مشکل روبه رو هستیم.
جهانگیــری افــزود :اســتان هایی کــه در حوضــه آبریز
اصفهان قرار دارند نظیر استان خوزستان ،کهگیلویه
و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز با مســئله آب
دســت و پنچه نرم می کنند و باید با کمک مسئوالن،
مــردم و صاحــب نظــران بــه راهکارهایــی برســیم کــه
مشکالت مردم در زمینه آب شرب ،کشاورزی و نیز نیاز
بخش صنعت به نحو مطلوب برطرف شود.

امضای قرارداد فاز نهایی
کنارگذر شرقی اصفهان
معاون وزیر راه و شهرسازی که روز گذشته به
همراه معاون اول رئیس جمهور به اصفهان
ســفر کرده ،از امضای قرارداد فاز نهایی آزادراه کنارگذر
شرقی اصفهان خبر داد.
خیراله خادمــی در گفت و گو با ایســنا توضیــح داد :در
جریــان ســفر معــاون اول رئیس جمهــوری به اســتان
اصفهــان ،قــرارداد فاز ســوم کنارگــذر شــرقی اصفهان
به طول  ۳۰کیلومتر رســما نهایــی شــده و وارد مرحله
اجرا می شود.
به گفته وی این فــاز که به حــدود  ۳۵۰میلیارد تومان
منابــع اعتبــاری نیــاز دارد ،از ســوی شــرکت همیــاری
شهرداری اصفهان ســاخته خواهد شــد که دولت نیز
در این پروژه ،مشــارکتی  ۳۰درصدی خواهد داشــت.
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشــور درباره آخرین وضعیت قطعات دیگر این
آزادراه نیز توضیح داد :خوشــبختانه قطعــه اول و دوم
این پــروژه کــه در مجمــوع  ۶۳کیلومتر طــول دارد ،به
پیشــرفتی  ۷۵درصدی رســیده و ما امیدواریــم که در
ســال آینــده دســت کــم بهر هبــرداری از ایــن قطعــات
نهایی شــود .تا کنون حدود  ۶۰۰میلیــارد تومان برای
این پروژهها ســرمایه گذاری انجام شــده که دولت در
این قطعات نیز مشارکتی ۳۰درصدی داشته است.
به گفته خادمی این امید وجود دارد که این آزادراه ۹۳
کیلومتری در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز ظرف
 ۲,۵سال آینده به َ
بهره برداری برسد.
وی دربــاره میــزان اهمیــت ایــن طرح نیــز اظهــار کرد:
ایــن کنارگــذر کــه بخــش مهمــی از کریــدور شــمال به
جنوب کشــور بــه حســاب میآیــد ،ترافیــک را از نقاط
شــمالی اصفهان گرفته در امتداد بزرگراههای اصلی و
جادههایشهرهاییمانندنائینونطنزادامهمیدهد
و ســپس به آزادراه اصفهان به شــیراز متصــل میکند.
از این رو ایــن پــروژه در ابعــاد مختلف اهمیــت زیادی
داشــته و میتواند بار ترافیکی این منطقه را به شــکل
قابل توجهی کاهش دهد.
شــرکت ســاخت در طول ســالهای گذشــته پیگیری
پروژ ههــای آزادراهــی را بــه مثابــه یکــی از اولویتهای
اصلی کشور در دستور کار قرار داده و طر حهایی بزرگ
مانند آزادراه تهران -شمال ،آزادراه اصفهان -شیراز و
آزادراه حرم تا حرم را با ســرعت قابــل توجهی پیگیری
کرد ه است.
کاهش ترافیک شهرهای بزرگ با ســاخت آزادراههای
کنارگــذر یکی دیگــر از اولویتهای مطرح شــده در این
حوزه اســت که کنارگذر جنوبــی تهران نیز یکــی از این
طر حهای مهم به شمار میرود.

تحویل سکه های
پیش فروش شده طبق برنامه
رئیس اداره کل خزانه بانک ملی ایران تا کید
کرد :ســکههای پیش فروش شــده و ارزهای
سپردهگذاری شده نزد این بانک به صورت تعهد شده
در حال تحویل به مشتریان است.
علیرضارواقیاردبیلی،رئیساداره کلخزانهبانکملی
ایرانبابیاناینکهتحویلسکههایپیشفروششده
یشــود،
بر اســاس برنامــه از پیش اعالم شــده انجام م 
اظهارکرد :در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.
ویهمچنینبابیاناینکهبانکملیایرانبازپرداخت
اصل و سود سپردههای ارزی با همان ارز تحویل شده
به بانک را تضمین کرده اســت ،افزود :ســپردهگذاران
به صــورت روزانه در حال مراجعه به شــعب هســتند و
شــواهد کامال نشــاندهنده این اســت که بانک ملی
ایران به تعهدات خود پایبند است.

