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سیف :ثبات بازار ارز ادامه مییابد

آغاز مرحله دوم تعیین تکلیف
سپردهگذاران فرشتگان از  9خرداد
بانک مرکزی اعـــام کرد مرحله دوم تعیین تکلیف ســـپردههای
ســـپردهگذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ 200میلیون
ریـــال از  9خـــرداد آغـــاز میشـــود.به گـــزارش بانـــک مرکـــزی،
ســـپردهگذاران میتواننـــد مبلـــغ قابـــل دریافـــت را نزد مؤسســـه
اعتباری کاسپین ســـپردهگذاری کرده و در صورت نداشتن تمایل،
نســـبت به دریافت آن اقـــدام کنند .تعیین تکلیف ســـپردههای تا
مبلـــغ ٢٠٠میلیون ریال براســـاس برنامه زمانبنـــدی که در پایگاه
اطالعرســـانی مؤسســـه اعتباری کاســـپین به اطالع عموم خواهد
رســـید ،اجرایی میشـــود .براســـاس اطالعیه مورخ  26اردیبهشت
بانک مرکزی و آغاز کار شعب بیست گانه مؤسسه اعتباری کاسپین
در روز  ٢٧اردیبهشـــت مـــاه ،تعییـــن تکلیف ســـپردههای کمتر از
100میلیون ریال در مؤسسه مذکور از روز  ٢٨اردیبهشت ماه آغاز و
با استقبال سپردهگذاران مواجه شده است.

خرید هواپیمای «میتسوبیشی» فع ً
ال منتفی است

قائم مقام وزیر راه و شهرســـازی در امور بینالملل اعالم کرد فعالً خرید
هواپیماهای شـــرکت میتسوبیشـــی ژاپن متوقف شـــده و برنامـــهای برای آن
وجـــود ندارد .اصغر فخریه کاشـــان بـــا بیان این مطلب اظهـــار کرد :در طول
ماههای گذشـــته بسیاری از شرکتهای ایرانی مذاکرات خود را با شرکتهای
هواپیماســـازی بینالمللـــی آغاز کردند کـــه نهایی شـــدن قراردادهای خرید
هواپیمـــا از ســـوی ایـــران ایر با شـــرکتهای ایربـــاس و بوئینـــگ حاصل این
مذاکـــرات اســـت ،همچنین در کنار آن شـــرکت آســـمان توانســـته مذاکرات
انجـــام دهد .وی با بیـــان اینکه ایرالینهـــای ایرانی نیز به تـــاش خود برای
خریـــد هواپیما ادامه میدهند ،گفـــت :وزارت راه تـــاش میکند در صورتی
که حمایت امکان تســـهیل در کار ایرالینها وجود داشـــت با آنها همکاری و
شـــرایط را برای رســـیدن به توافق نهایی آماده کند .به گفتـــه قائم مقام وزیر
راه و شهرســـازی هرچند هنوز مذاکرات دیگر ایرالینهـــا برای خرید هواپیما
به نتیجه نرسیده ،اما شـــرایط برای رسیدن به توافق نهایی همچنان بررسی
میشود و امیدواریهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
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با وجود کاهش  40درصدی واردات رخ داد

موفقیت گمرک در افزایش  150درصدی درآمدهای ناشی از واردات

در حالی کـ ــه آمارها حکایـ ــت از کاهش
 40درصـ ــدی واردات کاال در چهـ ــار
سـ ــال گذشـ ــته دارد در ایـ ــن دوره زمانی
درآمدهـ ــای ناشـ ــی از کاالهـ ــای وارداتی
 150درصد رشد داشته است.
به گـ ــزارش ایرنا ،همـ ــواره از کاهش
یـ ــا افزایـ ــش واردات بهعنـ ــوان یکـ ــی از
پیش شـ ــرطهای تراز تجاری هر کشوری
یـ ــاد میکنند .مقایسـ ــه میـ ــزان واردات
کاال در دولـ ــت یازدهـ ــم و دهم حکایت
از آن دارد کـ ــه برخـ ــاف ادعـ ــای برخی
منتقـ ــدان در این دولت نـ ــه تنها میزان
واردات افزایش نداشـ ــته بلکـ ــه تدبیر و
برنامهریزیهـ ــای تیم اقتصادی دولت،
موجـ ــب افزایـ ــش درآمدهای ناشـ ــی از
واردات کاال شده است.
ëëبررسـ ــی آمـ ــار واردات دولـ ــت دهم و
یازدهم
بـ ــر پایه آمـ ــار گمرک ایران در سـ ــال
 ،1388میـ ــزان واردات کاال به کشـ ــور در
ایـ ــن سـ ــال  55میلیـ ــارد و  287میلیون
دالر بوده که موجب شـ ــد تا تراز تجاری
ایران همچنان منفی باشد .این روند در
سـ ــال  1389نه تنها کاهش نیافت بلکه
برپایـ ــه آمار موجـ ــود در تجارت خارجی
کشـ ــور ،واردات در ایـ ــن سـ ــال در حدود
 10میلیارد دالر افزایـ ــش پیدا کرد و تراز
تجاری ایران همچنان منفی ماند.
در ادامـ ــه در سـ ــال  1390میـ ــزان
واردات ایـ ــران بـ ــه  61میلیـ ــارد و 808
میلیون دالر رسـ ــید و در سـ ــال  1391نیز
 53میلیارد و  451میلیون دالر انواع کاال
به ایران وارد شد.
همچنین بر اسـ ــاس ایـ ــن آمارها در
سال  1392و در نخستین سال از آغاز به
کار دولت یازدهم میـ ــزان واردات ایران
به  49میلیارد و  709میلیون دالر رسید.
ایـ ــن آمـ ــار از تراز تجـ ــاری ایـ ــران منفی
 7میلیـ ــارد و  861میلیـ ــون دالر کشـ ــور
حکایت دارد.
آمـ ــار واردات در سـ ــال دوم دولـ ــت
یازدهم بازهم افزایش پیدا کرد تا جایی

که بیش از  53میلیارد دالر در این سال
کاال وارد ایـ ــران شـ ــد.در سـ ــال  1393گر
چـ ــه ارقام واردات و صـ ــادرات غیرنفتی
کشـ ــورمان بسـ ــیار نزدیـ ــک بـ ــود ،اما در
نهایـ ــت کارنامه تجارت خارجی ایران با
 3میلیارد و  8میلیون دالر کسـ ــری ،تراز
تجاری بسته شد.
برنامه دولت یازدهـ ــم برای کاهش
میـ ــزان واردات کاال بـ ــه کشـ ــور در دولت
یازدهم در سـ ــال  94به بار نشسـ ــت و در
ایـ ــن سـ ــال پس از گذشـ ــت  35سـ ــال از
انقالب اسـ ــامی ،تجارت خارجی کشور
برای نخستین بار با تراز بازرگانی مثبت
به پایان رسید .در سـ ــال  1394در حالی
که  41میلیـ ــارد و  490میلیون دالر انواع
کاال به کشـ ــورمان وارد شـ ــده بود ،اما در
مقابـ ــل  42میلیـ ــارد و  414میلیون دالر
انـ ــواع کاالی غیرنفتی از ایران به سـ ــایر
کشورها صادر شد.
رونـ ــد موفقیتآمیـ ــز کنتـ ــرل کاالی
وارداتـ ــی در سـ ــال  95ادامـ ــه داشـ ــت تا
جایی که در این سال صادرات غیرنفتی
ایران به  43میلیارد و  930میلیون دالر
رسید و در این مدت  43میلیارد و 684
میلیون دالر انواع کاال وارد کشـ ــور شـ ــد و
بـ ــا توجه به ارقام یادشـ ــده در این مدت
مـ ــازاد تـ ــراز تجاری کشـ ــورمان بـ ــه 246
میلیون دالر رسید.
ëëکاهش میزان واردات و افزایش درآمد
کاالهای وارداتی
یکـ ــی از مهمتریـ ــن کارهایـ ــی کـ ــه
همزمان بـ ــا کاهش واردات انجام شـ ــد
افزایش درآمد دولـ ــت از محل واردات
کاال بـ ــود .در حالـ ــی کـ ــه تا پیـ ــش از این
دولت واردات کاال تنهـ ــا  7هزار میلیارد
تومان برای کشـ ــور درآمد داشـ ــت اما با
برنامهریزی تیـ ــم اقتصادی دولت ،این
میزان به  18هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش  150درصدی درآمد دولت
از محل واردات کاال در سـ ــه سال گذشته
در حالـ ــی رخ داده اسـ ــت کـ ــه میـ ــزان
واردات کاال در ایـ ــن دوره زمانی کاهش

ایسنا

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:خوشبختانه
خبر
بـــازار ارز از وضعیت با ثبـــات و پایـــداری برخوردار
اســـت و تغییـــری در ثبـــات بـــازار ایجاد نمیشـــود.
ولـــی اهلل ســـیف در کانال تلگرامی خود نوشـــت :در
شـــرایط موجود هیچ عاملی نمیتواند تأثیر مهم و
معنیداری در شـــرایط با ثبات بازار ارز داشـــته باشـــد و اگر قرار باشد تزلزلی
در ثبـــات و آرامش این بازار ایجاد شـــود در روزهای هیجانی قبل از انتخابات
قاعدتاً زمینه بروز بیشـــتری دارد که خوشـــبختانه در همیـــن روزها نیز مانند
سالهای اخیر شاهد استمرار آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستیم .سیف
در این یادداشت آورده است :رویکرد حرفهای بانک مرکزی و توجه به مبانی
و مفاهیم اقتصـــاد مقاومتی موجب پایداری آرامـــش و ثبات مثال زدنی در
اقتصاد و بازار ارز (حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر) شده
و به دستاوردی مهم و غیر قابل انکار در اقتصاد کشور مبدل شده است.

اقتصادی
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نیم نگاه

ëëدر حالـــی که تـــا پیش از ایـــن دولـــت واردات کاال تنها
 7هـــزار میلیارد تومان برای کشـــور درآمد داشـــت اما با
برنامهریزی تیم اقتصـــادی دولت ،این میزان به  18هزار
میلیارد تومان رسید

بسـ ــیار چشـ ــمگیری داشـ ــت .افزایـ ــش
همزمان درآمـ ــد دولت از محل واردات
کاال و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی
نشـ ــان دهنـ ــده سالمسـ ــازی فضـ ــای
اقتصادی کشور و بهبود وضعیت در این
حوزه است.
ëëچگونگـ ــی افزایـ ــش درآمـ ــد وارداتی
دولت
شـ ــاید این پرسـ ــش برای مخاطبان
پیـ ــش آید کـ ــه چگونه با کاهـ ــش میزان
واردات و ثبـ ــات قیمـ ــت ایـ ــن کاالها در
داخـ ــل درآمـ ــد دولـ ــت در ایـ ــن زمینـ ــه
افزایش پیدا کرده اسـ ــت؟ برای پاسـ ــخ
به ایـ ــن پرسـ ــش الزم اسـ ــت نگاهی به
سـ ــختگیریهای گمرک در ایـ ــن زمینه
داشته باشیم.
یکـ ــی از مهمتریـ ــن زیرسـ ــاختهای
توسـ ــعه صادرات غیرنفتـ ــی ،ایجاد یک
گمرک شـ ــفاف ،نویـ ــن و مدرن اسـ ــت.
اتصـ ــال الکترونیکـ ــی بارنامـ ــه ،درگاه
خروج هوشـ ــمند ،راهانـ ــدازی بزرگترین
بانـ ــک اطالعـ ــات تجـ ــارت خارجـ ــی،
دریافـ ــت گواهـ ــی بازرسـ ــان از طریـ ــق
سـ ــامانه جامع امور گمرکی ،آغاز تبادل

الکترونیکـ ــی اطالعـ ــات میان سـ ــازمان
بنـ ــادر و کشـ ــتیرانی با گمرک ،سـ ــامانه
رصـ ــد کاالهـ ــای ترانزیتـ ــی ،راهانـ ــدازی
سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی،
نظـ ــارت الکترونیکی در گمـ ــرک و کیف
پول الکترونیکی مهمترین اقداماتی بود
که در دولـ ــت یازدهم برای تسـ ــهیل در
تجارت خارجی انجام شد.
ایـ ــن دولـ ــت همچنیـ ــن توانسـ ــت با
اسـ ــتقرار سـ ــامانه جامع گمرک و پنجره
واحد تجارت فرامرزی ،زمان تشریفات
واردات را از  26روز به  3روز کاهش داده
و بـ ــرای صادرات از هفت روز به یک روز
کاهـ ــش یافت کـ ــه باعث شـ ــد در زمینه
تجـ ــارت خارجـ ــی به میـ ــزان  23درصد
صرفهجویی شود .بنا به آمار اعالم شده
از سـ ــوی دولت صرفهجویی  23روزه در
ترخیص کاالهای وارداتی موجب شـ ــد
رقمی نزدیک بـ ــه  10میلیارد دالر یعنی
نزدیـ ــک به  400هـ ــزار میلیـ ــارد ریال در
بخش واردات درآمد زایی صورت گیرد.
ëëایتالیا ،شـ ــریک اول تجـ ــاری ایران در
اتحادیه اروپا شد
ایتالیـ ــا در سـ ــه ماهـ ــه نخسـ ــت

سالجاری میالدی ( ،)2017شریک اول
تجاری جمهوری اسالمی ایران در میان
کشـ ــورهای عضو اتحادیه اروپا شد.مرکز
آمـ ــار اتحادیه اروپا اعـ ــام کرد که حجم
مبـ ــادالت میـ ــان ایـ ــران و ایتالیا در سـ ــه
ماهه نخسـ ــت  2017به یـ ــک میلیارد و
 200میلیـ ــون یـ ــورو رسـ ــیده اسـ ــت که از
این میزان  800میلیـ ــون یورو مربوط به
صادرات ایران به ایتالیـ ــا و  400میلیون
یورو واردات ایران از این کشور میشود.
بـ ــر اسـ ــاس ایـ ــن آمـ ــار ،ایتالیـ ــا در
میـ ــان کشـ ــورهای عضـ ــو اتحادیـ ــه
اروپـ ــا ،شـ ــریک اول تجـ ــاری ایـ ــران
اسـ ــت و کشـ ــورهای فرانسـ ــه و آلمـ ــان
بـ ــه ترتیـ ــب درمکانهای دوم و سـ ــوم
قـ ــرار گرفتهاند .حجم مبـ ــادالت ایران
و اتحادیـ ــه اروپـ ــا در دو سـ ــال گذشـ ــته
بسـ ــرعت رشـ ــد کرده و بویژه مبادالت
ایـ ــران وایتالیـ ــا طی این مـ ــدت با 200
درصد رشد همراه بوده است.
در  10سال اخیر در مبادالت دوجانبه
میان ایران و ایتالیـ ــا ،تراز مثبت تجاری
همواره بـ ــه نفع ایتالیا بـ ــود در حالی که
اکنون و در سه ماهه اول سال  2017این
تراز به سـ ــود ایران مثبت شـ ــده است و
روند کنونی ادامه پیدا میکند.
حجـ ــم مبـ ــادالت ایـ ــران و ایتالیا در
سـ ــال  2015میالدی یک میلیارد و 700
میلیون یـ ــورو بود که از ایـ ــن میزان 500
میلیون یورو صـ ــادرات ایران بـ ــه ایتالیا
و مابقـ ــی مربـ ــوط بـ ــه واردات ایـ ــران از
این کشـ ــوربود .برای صنایـ ــع اروپایی که
مشتاقانه در پی یافتن بازارهای جدیدی
هسـ ــتند ،ایران بـ ــه مثابه یـ ــک فرصت
طالیی است.
تا سال گذشته میالدی ایتالیا پس از
آلمان شریک دوم تجاری ایران در اروپا
بود .در سـ ــال  2011مبادالت تجاری بین
ایران و ایتالیا از مـ ــرز تاریخی  7میلیارد
یورو گذشـ ــت و پس از اعمال تحریمها
در سـ ــال  ،2013بـ ــه یک میلیـ ــارد و 200
میلیون یورو سقوط کرد.

آخرین وضعیت وامهای قرضالحسنه در ازدواج و ایجاد شغل

پرداخت یک میلیون فقره وام ازدواج طی سال گذشته

آخرین تغییرات ایجاد شده در پرداخت
وام ازدواج از ایـــن حکایـــت دارد که در
سال گذشته از حدود یک میلیون فقره
تســـهیالت پرداختـــی به زوجیـــن بالغ
بر  ۸۸۰هـــزار فقره وامهـــای ۱۰میلیون
تومانی بوده اســـت که از مرداد تا پایان
سال پرداخت شد.
از ســـال  ۱۳۸۸که به منظور متمرکز
کردن اعطای تســـهیالت قرضالحسنه
ازدواج پایـــگاه اینترنتـــی ثبتنـــام این
تسهیالت راهاندازی شد ،تاکنون حدود
 ۳۱بانـــک و مؤسســـه اعتبـــاری بـــه این
پایگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت
تسهیالت قرضالحســـنه ازدواج اقدام
میکننـــد .وامـــی کـــه در ابتدا و تا ســـال
گذشته حدود ســـه میلیون تومان برای
هر یـــک از زوجین بـــود ،اما بـــا مصوبه
مجلس طبق تبصره ( )۲۹قانون بودجه
 ۱۳۹۵ایـــن رقـــم از ســـه بـــه ۱۰میلیون
تومان افزایش یافت.
براین اساس با ابالغ بخشنامه بانک
مرکـــزی از ابتدای مردادماه ســـال قبل
بانکها موظف شدند تا به تمامی افراد
در صف انتظـــار و همچنین متقاضیان
جدیـــد تســـهیالت  ۱۰میلیـــون تومانی
پرداخت کنند .بـــا توجه به اینکه حدود
 ۴۰۰هزار نفر در صف انتظار قرار داشته
و پیشبینی  ۸۰۰هزار نفری تا پایان سال
وجود داشت در نهایت بانکها مکلف
شـــدند در هر ماه حدود  ۱۵۰هزار فقره
تسهیالت ازدواج پرداخت کنند.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه آخریـــن
گزارشها نشـــان میدهد تا پایان سال
قبل بالغ بر یک میلیون نفر تســـهیالت
قرضالحســـنه ازدواج پرداخت کردند
کـــه از این تعداد به بیـــش از  ۸۸۶هزار
نفر وام  ۱۰میلیون تومانی تعلق گرفته
است .در مجموع در سال گذشته شبکه
بانکی بالغ بر  ٩٨٠٠میلیارد تومان بابت
تسهیالت ازدواج پرداختی داشته است.
بـــه گزارش ایســـنا ،درعیـــن حال که
 ۳۲هزار نفر توانســـتهاند تســـهیالت ۲۰
میلیونی دریافت کننـــد .این افراد طبق
ماده ()۵۰قانون جامع خدماترسانی
بـــه ایثارگـــران مشـــمول تســـهیالت
قرضالحســـنه بـــه میـــزان دو برابـــر
تســـهیالت افراد عادی هســـتند که طی
ســـالهای  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵حدود  ۴۴هزار
و  ۵۰۰نفر به مبلغ  ۷۰۰میلیون تومان از
این تسهیالت بهر ه مند شدهاند.

در مجمـــوع از ســـال  ۱۳۸۸تا پایان
ســـال  ۱۳۹۱حـــدود چهـــار میلیـــون و
 ۵۴۵هـــزار نفر بـــا مجموعـــه  ۱۱هزار و
 ۱۱۴میلیـــارد تومان تســـهیالت ازدواج
دریافت کردند .همچنین از سال ۱۳۹۲
تـــا پایان  ۱۳۹۵بیـــش از چهار میلیون و
 ۱۲۲هزار نفر تســـهیالت دریافت کردند
که رقمی بیش از  ۱۹هزار میلیارد تومان
را در برمیگیرد .به طـــور کلی از ابتدای
راهاندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸
تا پایان سال قبل بیش از هشت میلیون
و  ۶۵۰هـــزار نفـــر وام ازدواج دریافـــت
کردنـــد کـــه مبلغـــی بالـــغ بـــر  ۳۰هزار
میلیارد تومان برای آن از سوی بانکها
پرداخت شده است.
ëëصف وام ازدواج 40درصد کوتاه شد
همچنیـــن تعـــداد افـــراد در صـــف
انتظار در پایان ســـال گذشته نسبت به
سال  ١٣٩١تا  ٤٠درصد کاهش یافته و به
حدود  ٤٨٠هزار نفر رسیده است.
امـــا بایـــد توجه داشـــت کـــه منابع
قرضالحســـنه بانکهـــا تنهـــا بـــه وام
ازدواج تعلـــق ندارنـــد و طبـــق ضوابط
بانـــک مرکـــزی بایـــد سیســـتم بانکـــی
نسبت به اعطای قرضالحسنه در سایر
ســـرفصلها و موارد ضـــروری از جمله
موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی
مانند تســـهیالت اشـــتغالزایی (کمیته
امـــداد امام(ره) ،ســـازمان بهزیســـتی و
ســـتاد دیه) ،مشـــاغل خانگـــی ،حمام
روســـتایی ،ودیعـــه مســـکن ،بیمـــاری،
تحصیـــل و ...را نیـــز اقـــدام کننـــد .ولی
با توجه بـــه اینکه همـــواره تقاضا برای
دریافـــت وام ازدواج باال بـــوده و بویژه از
سال گذشـــته با افزایش چند برابری آن
منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز
متقاضیـــان الزم بود با در نظر داشـــتن
این موضوع که بانکها با مشکل تأمین

منابـــع قرضالحســـنه مواجه هســـتند،
اولویـــت پرداخت بـــه وامهـــای ازدواج
اختصاص یافت چرا که برای پرداخت
وام متقاضیان در هر سال که حدود یک
میلیـــون و  ۲۰۰هزار نفر بـــرای آن قابل
پیشبینی است مبلغی بالغ بر  ۱۲هزار
میلیـــارد تومـــان منابع نیـــاز دارد که در
مقایسه با میزان منابع قرضالحسنهای
کـــه در بانکها وجود دارد بســـیار فراتر
بـــوده و آنهـــا بایـــد بـــرای تأمین بخش
دیگر از سایر ســـرفصلهای منابع خود
از جمله قرضالحســـنه جاری استفاده
کنند.
ëëایجاد 476هزار شغل
باوامقرضالحسنه
با ایـــن حال تـــاز ه ترین آمـــار از این
حکایت دارد که از ابتدای ســـال  ۱۳۹۰تا
پایان ســـال  ۱۳۹۵با توجه به تسهیالت
قرضالحســـنه دریافت شده از بانکها
برای اشـــتغالزایی بیـــش از  ۴۷۶هزار
فقره شغل ایجاد شده است که توانسته
 ۵۹۹هـــزار خانـــوار را از تحت پوشـــش
کمیته امداد خارج کند.
این در شـــرایطی اســـت کـــه نگاهی
به وضعیـــت پرداختی و مانـــده منابع
قرضالحســـنه پسانداز بانکها نشان
میدهد که بعد از کسر سپرده قانونی در
پایان اسفندماه  ۱۳۹۵نسبت تسهیالت
پرداختی قرضالحســـنه به سپردههای
آن در اسفند  ۱۳۹۵حدود  ،٩٤.٦اسفند
 ۱۳۹۴حـــدود  ٩٣.٤و بـــرای همیـــن
دوره در ســـال  ۱۳۹۳نزدیـــک به ٩٧.٣
درصد اســـت .مانـــده کل ســـپردههای
قرضالحســـنه پسانـــداز بعد از کســـر
سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل
حـــدود  ٤٩هزار میلیـــارد تومان و مانده
کل تســـهیالت اعطایی حـــدود  ٤٦هزار
میلیارد تومان بوده است.

اخبار
ëëجلوگیری از تکرار افزایش
 ۶۷۶درصدی قیمت مرغ
طی سالهای دولت یازدهم قیمت
مرغ نوســـان اندکی داشت و در بدترین
شرایط به  ۷هزار تومان رسیده است.بر
اساس آمار منتشر شده در حالی که طی
ســـالهای  ۸۴تا  ۹۲قیمت مرغ از ۱۴۷۰
تومان به  ۷هزار تومان رسید یعنی رشد
 ۶۷۶درصـــدی را تجربـــه کرده اســـت؛
امـــا طی ســـالهای دولـــت یازدهم این
نرخ نوسان اندکی داشـــت و در بدترین
شـــرایط به  ۷هزار تومان رســـیده است.
 /ایلنا
ëëرشد  ۱۶.۸درصدی
تولید محصوالت شیالتی در سال ۹۵
معـــاون وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی در
خصـــوص وضعیت تولیـــد محصوالت
شیالتی در کشور گفت :تولید محصوالت
شـــیالتی در سال  ۹۵نســـبت به سال ۹۲
 ۱۶.۸درصد رشـــد داشـــته است.حسن
صالحـــی افزود :در ســـال  ۱۳۹۱ســـرانه
مصرف آبزیان در ایران  ۷.۵کیلوگرم در
سال بود که این میزان در سال  ۱۳۹۵به
 ۱۰.۶کیلوگرم افزایش یافت / .ایلنا
ëëاتمام طراحی مقابله با افت فشار
در پارس جنوبی تا دو هفته دیگر
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس
از اتمـــام طراحـــی مقابله با افت فشـــار
در پارس جنوبی تا آخـــر ماه مه(حدود
دو هفتـــه دیگـــر) خبـــر داد .محمـــد
مشـــکینفام با اشـــاره به افت فشـــار در
پـــارس جنوبـــی ،گفت :افت فشـــار یک
مســـأله طبیعی اســـت و در حال حاضر
یک مشاور بینالمللی از کشور فرانسه
که قبالً هم در پـــارس جنوبی فعالیت
داشـــته در ایـــن زمینـــه با مـــا فعالیت
میکنـــد .وی با تأکید بر اینکه شـــرکت
فرانسوی مذکور ،توتال نیست ،افزود:
طراحـــی مقابلـــه با افت فشـــار تا آخر
ماه مه تمام میشود /.ایسنا
ëëتحلیل رئیس کل گمرک
از  ۴روش محاسبات حجم قاچاق
«مســـعود کرباســـیان» ،رئیـــس کل
گمـــرک ایران گفـــت :بســـیاری از آنچه
بهعنـــوان قاچـــاق مطـــرح میشـــود در
حقیقـــت کاالهای تـــه لنجـــی ،ملوانی،
کوله بـــری یا خرید مســـافران از مناطق
آزاد و ...اســـت و بررســـیها حاکیاست
آمار واقعی قاچاق کاال از مبادی رسمی
در کشـــور بین  650تـــا  700میلیون دالر
اســـت .در نظـــر گرفتـــن مجمـــوع ایـــن
عوامل ،ما را به این نتیجه میرساند که
آمار واقعی قاچاق کاال از مبادی رسمی
کشـــور رقمی بین  650تـــا  700میلیون
دالر است /.ایلنا
ëëعبور شاخص کل بورس
از کانال  ۸۰هزار واحدی
در هفتـــه گذشـــته کارشناســـان بازار
سرمایه خواســـتند تا هر شخصی سکان
دولت دوازدهم را در دســـت گرفت بازار
ســـرمایه در اولویـــت قرار گیـــرد و باعث
شـــود تا صنایـــع مختلف از طریـــق بازار
ســـرمایه تأمین مالی کنند .همچنین در
۵روز کاری گذشته بورس تهران توانست
از کانـــال  ۸۰هزار واحـــدی باالتر رود .در
 ۱۹اردیبهشت ســـالجاری شاخص کل
بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار
تهـــران در تراز  ۷۹هـــزار و  ۸۵۸واحدی
قرار داشـــت در طی  ۵روز کاری گذشـــته
 ۲۷۱واحد رشـــد کرد و بـــار دیگر از کانال
 ۸۰هزار واحدی باالتر رفت.عالوه بر این
شاخص آزاد شـــناور در این مدت از تراز
 ۸۷هزار و  ۱۶۴واحـــدی به تراز  ۸۷هزار
و  ۴۶۴واحدی رسید .همچنین شاخص
بازار اول از رقم  ۵۵هزار و  ۶۹هزار و ۵۲۲
واحدی به رقم  ۵۵هـــزار و  ۶۹۲واحدی
رسید و در نتیجه شاهد رشد ۱۷۰واحدی
شـــد .شـــاخص بازار دوم نیز که در کانال
 ۱۷۶هزار و  ۴۰۱واحـــدی بود  ۶۹۸واحد
رشـــد کـــرد و تـــا عـــدد  ۱۷۷هـــزار و ۰۹۹
واحدی باال رفت /.ایسنا
ëëرشد  ۳برابری صادرات برق ایران
هوشنگ فالحتیان ،معاون وزیر نیرو
در امور برق و انرژی با بیان اینکه در ۲ماه
گذشته میزان صادرات برق ایران  ۳برابر
نسبت به سـ ــال قبل رشد داشـ ــته است،
گفت :عراق قسط دوم خود را بابت خرید
برق از ایران پرداخت کرد و میزان بدهی
این کشـ ــور بـ ــه  ۸۰۰میلیـ ــون دالر کاهش
یافت .رشـ ــد صـ ــادرات بـ ــرق و میزان آن
به درخواسـ ــت کشـ ــورهای طرف قرارداد
بسـ ــتگی دارد اما آنچه مشـ ــخص اسـ ــت
این اسـ ــت که روند صادرات برق نشـ ــان
میدهد تا پایان سـ ــال  50درصد نسـ ــبت
به سال قبل رشد صادرات داشته باشیم.
بـ ــه گفته معاون وزیر نیـ ــرو در امور برق و
انرژی میزان صادرات برق به کشـ ــورهای
طرف قرارداد باید به 10میلیارد کیلووات
ساعت برسد /.فارس

