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بانک و بیمه

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

فراخوان دوباره بانک مرکزی
از متقاضیان وام ازدواج
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بر اســتفاده هرچه ســریعتر زوجهای جوان
از فرصت اســتثنایی و بســیج نظام بانکی کشــور برای وام ازدواج تاکید کرد و
گفــت :متقاضیان دریافــت وام ازدواج هرچه زودتر تشــکل پرونده دهند.علی
اصغــر میرمحمدصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به مهلت باقیمانده
برای استفاده متقاضیان دریافت وام ازدواج گفت :نظام بانکی کشور اکنون آماده
پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج با سهلترین شرایط به متقاضیان است و به
همین دلیل یک فرصت مناســب پیش روی زوجهای جــوان قرار گرفته تا در
کمترین زمان ممکن و با شــرایط مناســب ،هر یک ده میلیون تومان از شبکه
بانکی ،وام ازدواج دریافــت نمایند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه
اجرای این طرح تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت ،افزود :بر اساس آمارهای
رسمیهر یک از بانکهای مشارکتکننده در این طرح ،اکنون شرایط خوبی برای
پرداخت تسهیالت مهیا است و آمارهای نظام بانکی نیز گویای آن است که بالغ
بر  ۱۲۰هزار فقره تســهیالت ازدواج در همین مدت زمان کوتاه پرداخت شــده
است.به گفته میرمحمدصادقی ،چنانچه زوجها توامان در بانکهای مشابه ثبت نام
داشــته باشند ،میتوانند با ارایه تنها یک ضامن و حتی پشتوانه قرار دادن یارانه
نقدی حساب سرپرست خانوار به عنوان ضامن ،از تسهیالت بیست میلیون تومانی
زوجین بهره مند شوند.وی با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای مردادماه شروع
شــده و تا انتهای شــهریورماه در قالب طرح ضربتی ادامه دارد ،اظهار داشت :به
نظر میرســد بهترین فرصت برای دریافت وام ازدواج از سوی متقاضیان فراهم
شــده و افرادی که صاحب صالحیت برای دریافت این وام هستند ،باید هر چه
زودتر از این فرصت استفاده کرده و با شرایط مناسب ،وام خود را از شبکه بانکی
دریافت کنند.

افتتاح و راه اندازی ساختمان جدید بیمه «ما»
در شهر تبریز

مهندس صفدری مدیرعامل بیمه «ما» به همراه جناب آقای بهاری فر عضو
هیات مدیره و تعدادی از معاونین و مدیران از ســاختمان جدید شــعبه تبریز
بازدید و طی مراسمیراه اندازی کردند.به گزارش روابط عمومی ،آیین راه اندازي
و افتتاح ساختمان جدید شــعبه تبریز با حضور مهندس صفدري مدیر عامل ،
حجت بهاري فر عضو هیات مدیره ،امیر حسین قرباني معاون فني ،اکبر زاهدوند
مشــاور مدیر عامل ،امیر شفیعي مدیر امور شــعب ،غالمرضا مددي مدیر امور
نمایندگان و عباس اسالمي مدیر بیمههاي عمر و سرمایه گذاري برگزار گردیدبر
اساس این گزارش ،در ابتداي این مراسم آرش کامیاب رییس شعبه تبریز ضمن
خوش آمد گویي ،خالصه اي از عملکرد شــعبه  ،میزان پرتفوی ،تعداد مشتریان
و نمایندگان شبکه فروش و شرایط و زیرساختهای مورد نیاز برای دسترسی
به وضعیت مطلوب را بیان کرد.در ادامه امیرحســین قرباني به تحلیل مشتري
مداري و مدیریت ریسک برای نمایندگان و پرسنل شعبه پرداخت و برنامههاي
آتي را تشریح نمود.همچنین حجت بهاري فر عضو هیئت مدیره توضیحاتی در
خصوص نحوه فروش ،لزوم مشتري مداري ارزنده وچگونگي استفاده از اطالعات
بروز نمایندگان در فروش بیمه نامه ارائه نمودند.

افتتاح شعب رودسر و مصلی رشت بانک پارسیان
در استان گیالن

دکتر عباسی ،نماینده شهرستان رودسر در مجلس شورای اسالمی ،در آیین
افتتاح شعبه بانک پارسیان در رودســر گفت :یقین داریم که بانک پارسیان در
منطقه رودسر منشا خیر و تحرک در کسب وکار و اقتصاد منطقه خواهد شد.وی
با اشاره به مشــکالت اخیر پیش آمده از سوی موسسات غیرمجاز گفت :رویش
قارچ گونه موسسات غیرمجاز در سالهای اخیر باعث ایجاد مشکالتی در بازار پول
و بانکداری کشور در ماههای اخیر شد که تاحدودی روی اعتماد مردم اثر منفی
داشته اما دولت و مجلس و شبکه بانکی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز ورود
کرده اند و بانکهای رسمیو مجاز کشور از اعتبار بازار پول کشور دفاع کرده اند
و بــه تدریج اعتماد مردم را تقویــت خواهند کرد .وی ادامه داد  :برخی بانکها از
جمله بانک پارسیان عاملیت ساماندهی موسسات غیرمجاز از جمله ثامن الحجج
را به عهده گرفته اند تا با ساماندهی بازار پول از اعتبار بانکداری کشور حفاظت
شــود .عباسی با اشاره به پیشینه بانک پارســیان گفت :بانک پارسیان میتواند
مانند همیشــه ابتکار و ایدههای نوین خدمات بانکــی را در منطقه گیالن و به
ویژه رودســر به کار بگیرد و با ایجاد جذابیت و مشتری مداری و مشاوره به آنها،
عملکرد بهتری نسبت به سایر بانکها داشته باشد .به ویژه در همراهی با کسبه و
فعاالن اقتصادی که به دالیلی نیاز به کمکهای مالی دارند و میتوانند با رعایت
شرایط و ضوابط  ،مورد حمایت بانک پارسیان باشند  .عملکرد این بانک میتواند
موجب بهبود عملکرد و تولید و اشــتغال منطقه و سودآوری و درآمدزایی برای
مردم منطقه و بانک شود.

حضور فعال بیمه پارسیان
در نمایشگاه صنعت ساختمان
بیمه پارسیان در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان حضوری فعال خواهد
داشت.هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور  ۸۸۷شرکت
داخلی و  ۳۹۱شرکت خارجی به مدت چهار روز از  ۲۱لغایت  ۲۴مرداد در محل
نمایشگاه بینالمللی برگزار میشود.به گزارش روابط عمومیبیمه پارسیان؛ این
شــرکت امسال حضوری فعال در نمایشگاه صنعت ســاختمان خواهد داشت و
متخصصان و کارشناسان بیمههای مسولیت ،مهندسی ،آتش سوزی ،عمر و سایر
رشــتههای بیمه ای در غرفه بیمه پارسیان پاسخگوی سواالت بازدیدکنندگان
میباشــد .هدف از شــرکت در این نمایشــگاه حضوری فعــال و ارایه خدمات
کارشناسی بیمه به تمامیشــرکت کنندگان این صنعت بزرگ و ارایه آخرین و
جدیدترین خدمات بیمه ای بیمه پارسیان به مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان
است .این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان و ساختمان سازی ایران
و یکی از معروفترین نمایشــگاههای خاورمیانه است.بازدیدکنندگان محترم مي
توانند در سالن  ۴۱نمایشگاه از غرفه بیمه پارسیان دیدن فرمایند.

آغاز همکاری بانک سرمایه با مرکز معلولین ذهنی
شعبه شهرکرد بانک سرمایه مفتخر به میزبانی حسابهای مرکز خیریه شبانه
روزی معلولین ذهنی فردوس شد.به گزارش روابط عمومیبانک سرمایه ،پس از
مذاکرات به عمل آمده میان شــعبه شهرکرد بانک سرمایه و مرکز خیریه شبانه
روزی معلولین ذهنی فردوس شــهرکرد ،حسابهای این مرکز به شعبه مذکور
منتقل شد.گفتنی است مرکز خیریه شبانهروزی معلولین ذهنی فردوس شهرکرد
از سال  ۱۳۷۴تاسیس شده و با کسب مجوزهای الزم از سازمان بهزیستی و سایر
ادارات مربوطه ،اقدام به پذیرش و ارائه خدمات به معلولین ذهنی و خانوادههای
ایشان نموده است.

افزایش  140درصدی
واگذاری شرکتهای بانک ملی
به دنبال تاکیدات دولت محترم درباره خروج بانکها از بنگاهداری،بانک ملی
ایران اجرای این سیاست را در راس برنامههای خود قرار داده است به گونهای که
ارزش واگذاریهای این بانک در سال  ۹۵نسبت به سال  ، ۹۴حاکی از رشد ۱۴۰
درصدی واگذاری شــرکتهای تحت مدیریت بانک ملی ایران اســت.به گزارش
روابط عمومیبانک ملی ایران ،جمع واگذاریها در این بخش در ســال ،۹۴چهار
هزار و  ۱۵۸میلیارد ریال بوده اســت که در ســال  ۹۵به نه هزار و  ۷۴۶میلیارد
ریال رســیده است.الزم به ذکر است بخشــی از این شرکتها را دولت به دلیل
بدهی خود به بانک ملی ایران واگذار کرده است .هدف بانک ملی ایران این است
که این دسته از شرکتها را بهسازی کرده و به بهره وری برساند و در نهایت این
شرکتها را واگذار کند.

اختصاص چهار نوع وام برای بافتهای فرسوده

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :وام نوسازی تا سقف
 ۵۰میلیون تومان ،تسهیالت صندوق پسانداز مسکن یکم با
سود  ۸درصد ،مجوز پرداخت  ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت
به انبوهسازان و همچنین وام ودیعه مسکن از تسهیالتی است
که در دولت یازدهم برای بافتهای فرســوده و ناکارآمد در
نظر گرفته شد.به گزارش ایسنا ،محمدسعید ایزدی در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری شــبکه خبر ،اظهــار کرد :در دولت
یازدهــم برای اولینبار برنامه جامعی برای  ۵۴۴شــهر که از
حاشیهنشینی ،بافتهای فرسوده و ناکارآمد رنج میبرند که
حدود  ۲۷۰۰محله را تشــکیل میدهد تدوین شد که در دو
بخش درمان و بخش پیشنگری اقدامات را جلو بردیم.وی با
بیان اینکه «بحث پیشنگری برای اولینبار در دولت یازدهم
مطرح شد» ،افزود :خوشبختانه با حضور قوه قضاییه توانستیم
کارگروهی را در این رابطه تشکیل دهیم که بسیار هم موفق
بوده اســت.ایزدی خاطرنشان کرد :روند جابجایی جمعیت و
فقر شهری باعث میشود که اگر ساخت و سازی خارج از این
فرآیند شکل بگیرد باید برای آن تدابیری اندیشیده شود که
آسیبها کند شود و روزی برسد که از گسترش نقاط ناکارآمد
پیشگیری کامل صورت گیرد.معاون وزیر راه و شهرساز ی با
اشــاره به اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام شده است،
گفت :تدوین برنامههای کاداستر ،احداث برنامههای کمربند
سبز ،تالش برای جلوگیری از مهاجرت ،آموزش و اشتغال از
جمله برنامههای ما در بحث پیشنگری است.
وی تاکیــد کــرد :در بحــث درمــان ،بحث مــا صرفاً
حاشیهنشــینی نیســت بلکه مسائلی که شــهرها از آن رنج
میبرند ،عدم ایمنی و تابآور نبودن شــهرها و بحران هویت
را نیز عالوه بر حاشیهنشــینی مدنظر قرار دارد .به طور مثال
مراکز تاریخی ارزشــمند هستند و در عین حال بخش عمده
آن در بافتهای فرســوده قرار دارد .لذا در وهله اول الزم بود
همه دســتگاهها را همراستا کنیم .در این زمینه سند ملی را
تنظیم کردیم و از این ســند به تشکیل ستاد ملی رسیدیم.
یک هفته در میان ،جلســات این ســتاد تشــکیل میشود.
دستاورد آن نیز تدوین برنامه به تفکیک هر استان بوده است.
بعد از تعیین محالت نیز دستگاهها تصمیم میگیرند.ایزدی
با بیان اینکه «در بحث اصالح بافتهای ناکارآمد ،دو سهگانه
را در نظر گرفتهایم» ،گفت :یکی سهگانه فیزیکی است که به
بحث مسکن ،خدمات و زیرساخت میپردازد .سهگانه دوم نیز
ارتقای توانمندسازی ســاکنان ،اشتغال و تسهیالت است .از
سال  ۱۳۹۵در قالب اقدامات اجرایی تالش کردیم تا بالغ بر
 ۸۶۰پروژه را پیش ببریم.مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی
شهری با اشــاره به اقدامات انجام شده درخصوص بافتهای
فرســوده تصریح کرد :سیاســت دولت بر این مبناست که از
طریق تسهیالت ارزان قیمت ،مردم را در این ساکنان توانمند
کند .همزمان ارایه بستههای تشــویقی به سرمایهگذاران را

داریم .ما به شدت از ورود به کار اجرایی پرهیز میکنیم بلکه
ترجیح میدهیم به عنوان جایگاه سیاســتگذاری بنشینیم.
وی تاکید کــرد :در طول دولت یازدهم عالوه بر  ۵۰میلیون
تومان تســهیالت برای هر واحد ،توانستیم گامهای متعددی
را برداریم که هماکنون بیش از چهار نوع تسهیالت داریم که
میتوانیم به متقاضیان نوســازی بدهیم .یکی وام نوسازی با
سقف  ۴۰ ،۳۰و  ۵۰میلیون تومان در شهرها است .یکی دیگر
بحث تســهیالت از محل صندوق پسانداز مسکن یکم است
که برای اولینبار در کشور تسهیالت با سود  ۸درصد پرداخت
میکنیم .سومین اقدام که صرفا برای انبوهسازان است ،مجوز
پرداخت  ۱۰۰۰میلیارد تومان تســهیالت با ســود  ۸درصد
از ســوی بانک مسکن اســت که در روزهای اخیر ابالغ شد.
وام دیگر نیز ودیعه مســکن است که به مردم برای نوسازی
پرداخت میشود.همچنین نریمان مصطفایی  -مدیرکل دفتر
ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی  -در این
برنامه اظهار کرد :دولت در ســال  ۱۳۸۲سند ملی بازآفرینی
را به تصویب رســاند که اصول ،راهبردها و راهکارها مشخص
شــده بود .قبل از آن رویکرد بیشــتر تخریبــی بود .عزیزان
حاشیهنشــین جمعیت باالیی را به خود اختصاص میدهند
کــه حدود  ۱۱میلیون نفر هســتند .جمعیت کل بافتهای
فرسوده ،ناکارآمد و ســکونتگاههای غیررسمینیز حدود ۲۰
میلیون نفر است.وی افزود :هماکنون در  ۴۵۶شهر برنامههای
بازسازی و بهســازی ،برای  ۱۷۵شهر برنامه بافت تاریخی و
برای  ۱۱۰شهر برنامه سکونتگاههای غیررسمیتدوین شده
که در قالب  ۲۷۰۰محله در قالب برنامه ششــم برنامه ارایه
شــده اســت.مصطفایی با بیان اینکه نگاه ما از ابتدای دولت

تدبیر و امید نگاه یکپارچه و توســعه همگانی اســت ،تاکید
کرد :ازابتدای سال  ۱۳۹۴که ســتاد ملی بازآفرینی شهری
تشــکیل شده همه دستگاهها یک گام به جلو برداشتهاند که
هرکــس میخواهد کاری انجام دهد .مثال ســازمان آموزش
فنی و حرفهای در جهت ایجاد شــغل ،به آموزش در محالت
میپردازد یا شهرداریها بحث نوسازی را در دستور کار قرار
دادهاند.وی درخصوص اقدامات در بافتهای فرسوده گفت :با
توجه به اینکه نگاه ما یکپارچه است  ۱۰گام را طراحی کردیم
که گام اول ،ارتقای ظرفیت توانمندســازی است .حواسمان
هم باشــد که این بحث را صرفا دولتی نکنیم .منظور از ستاد
ملی ،شبکهسازی است که باید سازمانهای مردمنهاد ،بخش
خصوصی ،شــهرداری ،دولت و غیره دخیل باشند .نهادهای
حاکمیتی هم در این ستاد به ما کمک میکنند.
چشمانداز روشن مسکن در سال ۹۶
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ســهم فعلی بخش تعاون
در اقتصاد را بین چهار تا شــش درصد اعالم کرد و در پاسخ
به کســانی که از عدم تحقق ســهم  ۲۵درصدی تعاون در
برنامه پنجم انتقــاد دارند ،گفــت :در اقتصادی که کوچک
شــده نمیتوان ســهم یک بخش را افزایش داد.به گزارش
ایســنا ،علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت ســاختمان ،اظهار کــرد :بخش تعاون در
صنعت ســاختمان به ویژه ســاختمان ســازی حضور فعال
و پررنگی دارد .بخش اعظمیاز ســاخت و ســاز مسکن مهر
توســط تعاونیها صورت گرفته و بیش از یک میلیون واحد
تحویل شــده اســت.وی اضافه کرد :تالش ما این است که
مســکن را از طریق گروههای صنفی به شکلی که خودشان

اقتصاد ایران این همه بانک نمیخواهد
رئیــس اتــاق بازرگانــی ضمــن ارائــه اولویتها و
درخواســتهای فعــاالن بخــش خصوصی بــه وزیر
پیشــنهادی اقتصاد عنوان کرد که یکسانسازی نرخ ارز
و تحول نظام بانکی از اولویتهای اصلی است.به گزارش
ایسنا ،غالمحســین شافعی در نشســت هم اندیشی با
وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت ،معدن و تجارت گفت:
دکتر طیب نیا زحمات فراوانی در وزارت اقتصاد کشــید
و در شورای گفت و گوی تاثیر مثبتی گذاشت.وی ادامه
داد:آنچه دکتر کرباسیان در برنامههای خود اعالم کرده
جای امیدواری دارد .ان شاء اهلل برنامههای اعالم شده را
در عرصه عمل شاهد خواهیم بود.
رئیس اتاق ایران با اشــاره به اینکه دکتر کرباســیان
سمت نایب رییســی اتاق بازرگانی ایران را داشته است،
گفت :با این حساب در جریان مشکالت بخش خصوصی
قرار دارد.وی ادامــه داد :اولین انتظار تدوین یک برنامه
جامع اقتصادی برای کشــور است ما هنوز به استراتژی
توســعه اقتصادی نرســیدیم امیدواریم با آمدن شــما
این اتفــاق بیفتد .موضوع دیگر بهبود فضای کســب و
کار و مقررات زدایی اســت.وی اضافــه کرد :در موضوع
مقرراتزدایــی گمرک از ســازمانهایی بود که مقررات

تداوم تنش لفظی میان رهبران کره شمالی و آمریکا سبب
شد تا قیمت طال و انواع سکه دیروز شنبه در بازار آزاد تهران
روند افزایشی داشــته باشد.بر اساس نرخهای اعالمیتارنمای
اتحادیــه طال و جواهر تهران ،فعاالن بازار ســکه و ارز در روز
گذشــته هر قطعه ســکه طال طرح جدید را با  ۲۸هزار ریال
افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته ( ۱۹مرداد)  ۱۲میلیون و
 ۲۴۷هزار ریال فروختند اما ســکه بهار آزادی طرح قدیم ۷۰
هزار ریال کاهش قیمت داشت و  ۱۱میلیون و  ۹۴۰هزار ریال
فروش رفت.در معامالت دیروز بازار تهران،هر قطعه نیم سکه
طال با  ۳۵هزار ریال افزایش قیمت  ۶میلیون و  ۳۹۰هزار ریال
عرضه شد ،هر قطعه ربع سکه و همچنین سکه گرمیهرکدام
 ۲۰هزار ریال افزایش را پشــت ســر گذاشتند و به ترتیب ۳
میلیــون و  ۷۷۰هزار ریال و  ۲میلیــون و  ۵۱۰هزار ریال در
ویترین طالفروشیها قرار گرفتند.همچنین روز شنبه قیمت
هــر گرم طالی  ۱۸عیار با  ۱۴هزار و  ۸۰ریال افزایش به یک
میلیون و  ۱۹۴هزار و  ۲۷۰ریال رســید اما قیمت جهانی هر
اونس طال یک دالر و  ۱۰ســنت کاهش داشت و یک هزار و
 ۲۸۹دالر و  ۷۰سنت معامله شد.بنا بر نرخهای اعالمیاتحادیه
طال ،روز شــنبه هر دالر آمریکا با  ۱۰ریال افزایش نسبت به
پنجشــنبه گذشته  ۳۸هزار و  ۱۲۰ریال ،هر یورو با  ۴۰ریال

بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بیان کرد :در حال حاضر ســهم بخش تعاون
بین چهار تا شــش درصد اســت که باید روز به روز افزایش
یابد.ربیعی درباره انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم
 ۲۵درصدی بخش تعاون صــورت میگیرد ،ادامه داد :نباید
انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش
را افزایش دهیم ،اما تالش ما این است که بخش تعاون را به
دوران رونق و جایگاه واقعی برســانیم.وی با اشــاره به وجود
 ۱۲۰هزار تعاونی در کشــور ،اظهار کرد :در سه سال گذشته
کار کلینیکی روی تعاونیها را شــروع کردهایم و آنهایی که
قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت
شغلی را در بخش تعاون به وجود آوردهایم.وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش
تعاون نیز گفت :برنامههــای دور دوم دکتر روحانی رفتن به
سمت تعاونیها در زمینههایی است که قدرت گسترش دارند
مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد  ۱۰۰۰روستا تعاون
را مدنظــر داریم که منطبق با مزیتهــای تعاونی و جامعه
روستایی است.
ربیعــی ادامــه داد :از دیگر برنامههای ما کیفی ســازی
تعاونیها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی
به یارانه به حالت خــود اتکایی همراه با حمایتهای جانبی
تبدیل کنیم.وی گسترش تشکلهای تعاونی و بهبود زندگی
مردم در الیههای پایین با انجام فعالیتهای تعاونی در حوزه
اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامههای پیش
بینی شــده اعالم کرد.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار
امیــدواری کرد :با تصویب  ۵۱.میلیــارد دالر منابع صندوق
توســعه ملی ،اشــتغال خرد و کوچک در قالــب تعاونیها
گســترش یابد و تعاونیها دو برابر از این تسهیالت استفاده
کنند.ربیعی با اشــاره به اهمیت صنعت ســاختمان در رشد
توسعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی ،بیان کرد :صنعت ساختمان
از جمله صنایع پرکشــش برای ایجاد اشتغال و تولید است.
اگرچه ســهم این بخش هنوز مناسب نیســت ولی با برنامه
ریزیهای پیش بینی شــده در صددیم به ســمت تقاضای
مســکن حرکت کنیم .رویکرد شــورای پول و اعتبار نیز به
سمت تقاضای مسکن اســت.وی اضافه کرد :انتظار داریم با
ساخت و ســازهایی که از طریق سرمایه گذاریها در کشور
انجام میشود چشمانداز رونق مسکن در سال  ۱۳۹۶را شاهد
باشیم.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد :خوشبختانه
محصوالت و تولیدات عرضه شده در نمایشگاه قابل رقابت با
کشورهای خارجی است به نحوی که معادن سنگ ما کامال با
سنگهای ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت است ،لذا در صددیم
با نظام تعرفــهای ظرفیتهای خالی در این بخش را افزایش
دهیم و به ســمت بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال و
تولید حرکت کنیم.

صادرات  41۲میلیون دالری آبزیان

زدایــی را خوب انجام داد .امیدواریــم در وزارت اقتصاد
هم این موضوع دنبال شــود که در نهایت این بهبود به
سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر شود.رییس اتاق
بازرگانی ایران گفت :مسئله دیگر طرح تحول نظام بانکی
اســت .موضوع قدرت نظارت بر نظام بانکی حائز اهمیت
است که باید به آن توجه شود و اینکه حجم اقتصاد ایران
نیازمند این تعداد بانک نیســت.وی عنوان کرد :موضوع
یکسان ســازی نرخ ارز سال گذشته اعالم شد که انجام
میشود اما تا کنون اقدامیرا شاهد نبودیم .باید گسترده
نبودن پایههای مالیاتی اتفاق بیفتد .از سوی دیگرحذف
معافیتهــای مالیاتی باید دنبال شــود .همه نهادهایی
که معاف از مالیات هســتند در رقابتــی نابرابر با بخش
خصوصی فعالیت میکنند.شــافعی افزود :مسئله دیگر
تحول در نظــام برنامه و بودجه و رهایی از اقتصاد نفتی
اســت .همچنین موضوع دیگر اجرای اصل  ۴۴است.وی
اظهار امیدواری کرد در اقتصاد رقابتی شــرایطی فراهم
شــود که برای همه فعاالن اقتصادی شرایط یکسانی به
وجود آید و میدان برابر ایجاد شــود .همچنین توجه به
مسئله فساد اســت که در تمام رگهای سازمانهای ما
نفوذ کرده و نیازمند پادزهر اساسی است.

رئیس سازمان شیالت از ارزآوری  ۴۱۲میلیون دالری
محصوالت شــیالتی در سال گذشته خبر داد و گفت :تا
قبل از برجام تکنولوژی فرآوری برای حضور در بازارهای
جهانی از جمله روسیه وجود نداشت اما امروز تجهیزات
پیشــرفته وارد و زمینه فرآوری  ۳۰۰۰تن میگو فراهم
شده است.به گزارش ایسنا ،حسن صالحی  -معاون وزیر
جهاد کشاورزی  -در مراســم افتتاح یک واحد فرآوری
محصوالت شــیالتی که دیروز در نظرآباد برگزار شــد،
اظهار کرد :ســال گذشــته یک میلیون و  ۱۰۰هزار تن
تولیدات انواع محصوالت شیالتی داشتیم که گام بزرگی
محسوب میشود.
رئیس سازمان شیالت خاطرنشــان کرد ۵۴ :درصد
این محصوالت از صید دریا بود که نیمیاز آن در دریای
عمان و اقیانوس هند و  ۴۶درصد از طریق آبزی پروری
حاصل شده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی از جایگاه
خوب شــیالت ایران در خاورمیانه گفت و تصریح کرد:
ایــران در زمینه پرورش ماهی قزل آالی آب شــیرین و
خاویار دنیا اول است.این مقام مسئول ادامه داد :در بخش
مربوط به صادرات سال گذشته  ۱۱۰هزار تن محصوالت
شیالتی صادر شــد که حاصل آن  ۴۱۲میلیون دالر ارز

پس لرزههای تنش کره شمالی و آمریکا در بازار ایران

تداوم رشد قیمت سکه و طال در بازار آزاد

رشد  ۴۵هزار و  ۶۳۰ریال و هر پوند انگلیس با  ۳۰ریال کاهش
 ۴۹هزار و  ۶۰۰ریال فروخته شدند.بر اساس قیمتهای درج
شده در سامانه نظارت ارز (ســنا) هر دالر آمریکا با  ۲۶ریال
افزایش نســبت به قیمتها در پایان معامالت روز پنجشنبه
 ۳۸هزار و  ۵۴ریال و هر یورو با هشــت ریال رشد  ۴۴هزار و
 ۸۷۳ریال فروخته شد.در این سامانه قیمت هر درهم امارات
متحده عربی  ۱۰هزار و  ۴۶۸ریال و هر پوند انگلیس  ۴۹هزار
و  ۶۲۷ریال درج شده بود.همچنین روز گذشته محمد کشتی
آرای رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر به ایرنا گفت :تنش
لفظی اخیر میان آمریکا و کرهشمالی قیمت هر اونس طال را
در بازارهای جهانی  ۳۰دالر باال برد و این امر ســبب شد هر
گــرم طالی  ۱۸عیار در بازار ایران در مدت ســه روز  ۲هزار
تومان گران شود.
وی افزود :تحوالت بازار جهانی طال قیمت طال و ســکه را
در بازارهــای ایران افزایش داده  ،به شــکلی که در چند روز
اخیــر قیمت هر گرم طالی  ۱۸عیار با افزایش  ۲هزار تومانی
به ۱۱۹هزار و  ۵۰۰تومان رســیده اســت .خبرگزاری رویترز
روز(جمعه) گــزارش داد ،زیانی که تنــش لفظی میان کره

شمالی و آمریکا به بازارهای جهانی زده است به یک تریلیون
دالر میرســد .این در حالی است که سرمایهگذاران به سوی
ین ژاپن ،فرانک ســوئیس ،طــال و اوراق قرضه دولتی هجوم
برده اند.براســاس گزارش رویترز ،سهام اروپایی جمعه برای
ســومین روز متوالی ،ســقوط را تجربه کرد و وال استریت و
سایر بازارهای سهام دنیا نیز این روند نزولی را تجربه کردند.در
بازار ارز نیز ارزش ین در برابر دالر آمریکا  ۰/۸درصد افزایش
یافت« .شــان آزبورن» از استراتژیستهای ارشد ارز در کانادا
گفت :ین مهمترین خبر این روزهاست .بازارها به دنبال گریز
از ریسک هستند.فرانک سوئیس نیز در هفته جاری به عنوان
یکــی از ارزهای مطمئن وضعیت خوبــی را تجربه کرد.طبق
شاخص موسوم به  DXYکه ارز آمریکا در برابر سبدی از سایر
ارزهای مهم را ارزیابی میکند ،ارزش دالر  ۰.۱۴درصد کاهش
یافته است.رابرت پاولیک از استراتژیستهای بازار در نیویورک
آمریکا میگوید :تنشها میان آمریکا و کره شــمالی مردم را
بســیار عصبی کرده است .آنها ممکن است به این فکر کنند
که زمان آن فرا رســیده اســت که کمیاز پولهای خود را از
بازار سهام خارج کنند.فواد رزاق زاده تحلیلگر تارنمای Forex

بود.وی از وجود  ۴۰۰مرکز فرآوری شــیالت در کشــور
خبر داد و افزود :امروز بیش از ۲۲۰هزار نفر در شــیالت
اشتغال مســتقیم دارند.صالحی از آثار برجام در بخش
شــیالت گفت و اعالم کرد :تا قبــل از برجام تکنولوژی
فرآوری برای حضور در بازارهای جهانی از جمله روسیه
وجود نداشت اما امروز تجهیزات پیشرفته از برکت برجام
وارد شــده و زمینه فرآوری  ۳۰۰۰تن میگو را در سال
فراهم کــرده در حالی که پیش از برجــام فقط قادر به
فرآوری  ۴۰تن میگو بودیم.
صالحــی با بیــان اینکه از  ۱۶۰هــزار تن قزل آالی
تولیــدی در کشــور کمتر از  ۲۰۰۰تن صادر میشــد،
گفت :ســال گذشــته  ۱۰هزار تن قزل آال صادر شد و
هدف امسال صادرات  ۳۰هزار تنی است.وی اعالم کرد:
سال گذشته ســرانه مصرف در کشــور  ۶۱۰.کیلوگرم
بود در حالی که متوســط ســرانه جهانی  ۲۰کیلوگرم
اســت.صالحی افزود :باید تالش کنیم شیالت را در سبد
مصرف مردم بیاوریم و این شــدنی نیست جز با فرآوری
محصوالت.وی در پایان اعالم کــرد :امروز از  ۲۱مرکز
فرآوری شیالت کشــور که میتوانند به روسیه صادرات
داشته باشند دو واحد در البرز قرار دارد.

میگوید :جنگ لفظی میان رهبران آمریکا و کره شــمالی بر
نگرش ســرمایهگذاران تاثیر گذاشته است .طال و نقره ارزش
بیشتری پیدا کرده است زیرا به طور عمده کاالهای امن برای
ســرمایهگذاری به شمار میآیند.قیمت هر اونس در بازارهای
جهانی در معامالت دیروز  ۱۲۸۹دالر و  ۲۰سنت بود که ۱.۵
دالر نسبت به روز قبل از آن افزایش داشت.تنشها میان کره
شمالی و آمریکا به شــدت افزایش یافته است .دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا هشــدار داده است که پیونگ یانگ
اگر بخواهد حتی به حمله به ایاالت متحده یا متحدانش فکر
کند باید «بسیار بسیار عصبی» باشد .قبل از این اظهارات کره
شمالی گفته بود که در حالی برنامه ریزی برای حمله پرتاب
موشک به گوام است .گوام جزو قلمروهای آمریکا در اقیانوس
آرام است.
تنش دو کشــور از اواســط هفته گذشــته و پس از وضع
تحریمهای جدید علیه کره شمالی در شورای امنیت سازمان
ملل متحد به اوج رســید.کره شــمالی در هفتههای اخیر دو
موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرده بود که گفته میشود
میتواند خــاک آمریکا را هدف قرار دهــد و به همین دلیل
واشنگتن طرح تصویب تحریمهای اقتصادی جدید علیه دولت
کره شمالی را به شورای امنیت برد.

گزارش
طی  ۴ماهه ابتدای ســال  ،۹۶بیشاز ۳میلیون و ۷۱هزار
تن کاال از  ۳۲مرز فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت شد که
نسبت به مدت مشابه در سال قبل  ۱۵/۳درصد افزایش داشته
است.به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،رضا نفیسی ،مدیرکل
دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی این ســازمان با اعالم
این خبر ،افزود :در پی اقدامات انجام شــده از سوی سازمان
راهــداری و حملونقل جادهای در زمینه توســعه و بهبود
زیرســاختهای حمل و نقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی
از مسیر جمهوری اســالمی ایران ،هماهنگی با سازمانهای
ذیربط و برنامهریزی و فعال نمودن مناسبات ترانزیتی و حمل
و نقلی با کشورهای منطقه ،همچنین تعامل و همکاری بخش

طی  4ماهه سال  ۹۶انجام شد؛

ترانزیت بیش از  ۳میلیون تن کاال از  ۳مرز فعال کشور
خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل بینالمللی در کشور طی
مدت مذکور از مجموع کاالهای ترانزیت شده ۸۶۰ ،هزار تن
را مــواد نفتی و  ۲میلیون و ۲۰۹هــزار تن را مواد غیرنفتی
تشکیل دادهاند که عمدهترین بخش مواد غیرنفتی کاالهایی
نظیر مازوت ،انواع پارچه ،پنبه ،قطعات اتومبیل ،محصوالت
کشــاورزی و مواد غذایی بوده است.مدیرکل دفتر ترانزیت و
حمل و نقل بینالمللی افزود :در مدت زمان مذکور ،از میان

مرزهای کشور بندر شهیدرجایی بایک میلیون و  ۱۱۷هزار
تــن معادل  ۳۶/۴درصد فعالترین مــرز در زمینه ترانزیت
ورود کاال به شــمار میرود .پس از آن مرزهای پرویزخان با
 ۱۸/۵درصدو بازرگان با  ۱۰/۸درصد در ردههای بعدی قرار
دارند .نفیسی بیشــترین حجم تردد کامیونهای حامل بار
ترانزیتی را از عراق به مقصد امارات اعالم کرد.وی خاطرنشان
کرد :جمهوری اســالمی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک

و ژئوپلیتیک خود به عنوان چهار راه ترانزیتی آســیا و اروپا
دارای پتانسیلهای کافی برای افزایش ترانزیت کاال و مسافر
از طریق شــیوههای گوناگون حمل و نقل میباشد.نفیسی
اعالم کــرد :تالش و فعالیت بخش خصوصی وتشــکلهای
صنفی درحوزه حملونقل بینالمللی درکنار اقدامات گسترده
حاکمیتی وتجهیــز امکانات و زیرســاختها ،فراهم آوردن
تسهیالت گسترده در بخشهای مختلف حمل و نقل با انجام
ســرمایهگذاریهای الزم ،اقدام تمام سازمانهای دولتی در
حرکتی هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهیل امر ترانزیت
میتوانــد در بهرهبرداری اثربخــش از موقعیت جغرافیایی و
منحصر به فرد ترانزیت مؤثر باشد.

