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 7.5میلیارد دالر اعتبار ازمحل صرفهجویی
سوخت به بخش ریلی اختصاص مییابد
اخبار
معـــاون برنامهریزی واقتصاد حمـــل ونقل راهآهن با
اشـــاره به راهبردهای راهآهن در توســـعه شبکه ریلی
گفت :براساس برنامهریزی و تعامل با وزارت نفت .5
 7میلیارد دالر اعتبار از محل صرفهجویی در مصرف
سوخت برای باز پرداخت سرمایه گذاریهای صنعت حمل و نقل ریلی در مدت
پنج ســـال اختصاص مییابد .بـــه گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرســـازی،
نوراهللبیرانوند گفت :راهآهن بسترهای مورد نیاز را برای کمکهای فنی و اعتباری
در سالهای گذشته فراهم کرده است.

تورم مرداد  ٧.٧درصد شد

مجوز ثبت سفارش خودرو  ۱۰تا  ۱۵میلیون فروخته میشود
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت :مجوز ثبت
سفارش واردات خودرو در بازار سیاه ۱۰ ،تا  ۱۵میلیون فروخته میشود .به گزارش
صدا و سیما؛ امین مالکی درباره لزوم نظارت مجلس بر واردات خودرو تصریح
کرد :در ماده  ۶۶قانون امور گمرکی مصوب ســـال ۹۰بندی اضافه شده و هرگونه
موانع غیر تعرفهای و غیر فنی برای واردات ممنوع است .وی گفت :این در حالی
اســـت که در آذر ماه سال گذشـــته با دســـتورالعملی که وزارت« صمت» داد به
جز نمایندگیهای خودرو هیچ کســـی امکان واردات خودرو را نداشـــت و از دهم
اردیبهشت امسال به طور کلی واردات خودرو متوقف شده که این خالف است.
فعالیت «شرکت تعاونی دانشگاهیان علم و صنعت» غیرقانونی است

بانـــک مرکزی اعالم کرد« :شـــرکت تعاونـــی چند منظوره دانشـــگاهیان علم و
صنعـــت» ،فاقد هرگونه مجـــوز از بانک مرکزی جمهوری اســـامی ایران بوده و
فعالیت اعتباری آن غیرقانونی اســـت .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه
خود به هیچ وجه نزد این تعاونی سپردهگذاری نکرده و از دریافت تسهیالت جداً
ن صورت ،بانک مرکزی هیچگونه مســـئولیتی در قبال
خودداری کنند ،در غیر ای 
تضییع حقوق ایشان ندارد.
اگر آب فاز  ۸پردیس را باز کنیم لوله میترکد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت :به دلیل پایین بودن تعداد
خانوارهای ساکن در مسکن مهر فاز  ۸اگر آب مخازن آن را باز کنیم لولهها تحت
فشـــار دچار ترکیدگی میشوند.ســـعید غفوری در گفتوگو با ایســـنا در توضیح
اینکه چرا در فاز  ۸مســـکن مهر پردیس آبرســـانی با تانکر انجام میشود ،اظهار
کرد :مخزنی که برای تأمین آب شرب فاز  ۸احداث شده جوابگوی  ۲۶هزار واحد
مسکونی است در حالی که تعداد خانوارهای ساکن در این فاز به  ۱۰۰خانوار هم
نمیرســـد .بنابراین اگر آب را باز کنیم لولهها تحت فشـــار قـــرار میگیرد و دچار
ترکیدگی خواهد شد.
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نوبخت در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی هفته دولت خبر داد

اختصاص 500میلیارد تومان «یارانه کارورزی جوانان» برای رونق اشتغال
تونل «سالم» شهر جدید پردیس افتتاح شد  /این تونل باعث هدایت ایمن  250هزار سفر (در روز) در محور آزاد راه تهران-پردیس میشود

گروهاقتصادی/هشت شهریور سال 60بود
کهدردفترنخستوزیریبمبیمنفجرشد
و محمد علـــی رجایی (رئیس جمهوری)
و محمد جواد باهنر(نخســـتوزیر وقت)
بـــه شـــهادت رســـیدند .از آن روز تاکنـــون
یک هفته بـــه نام دولت نامگذاری شـــده
اســـت تا دولتمـــردان در طـــول هفت روز
طـــرحهـــای مختلـــف را به بهرهبـــرداری
برسانند و از برنامههای توسعهای خود با
مردم صحبت کننـــد .بدین جهت افتتاح
طرحهای ملی کشور از  2شهریور در نقاط
مختلف کشـــور آغاز شـــده و قرار اســـت تا
 8شـــهریور ادامه پیدا کند .پروژههایی که
به عمـــر دولـــت یازدهم نرســـید و اکنون
دولتمردان کابینـــه دوازدهم برای افتتاح
این طرحها آستین باال زدند.
ëëتونلسالمافتتاحشد
یکی از مهمتریـــن طرحهای عمرانی
کشور که اتفاق بزرگی در پایتخت محسوب
میشود افتتاح تونل «سالم» شهر جدید
پردیـــس بود .تونل ســـام فازهـــای ،۸ ،۵
 ۹و  ۱۱شـــهر جدیـــد پردیس کـــه در ضلع
شـــمال غربی پردیس در قسمت شمالی
دره کمرد قرار دارند را بـــه آزاد راه تهران-
پردیـــس متصل کـــرده و باعـــث هدایت
ایمن  250هزار سفر (در روز) در این محور
خواهد شد .این امر ضمن کاهش ترافیک
درونشـــهری پردیـــس و ارتقـــای کیفیت
ترافیکیتقاطعکیلومتر۱۷آزادراه،افزایش
شاخصهای کیفی سفر تهران-پردیس و
جذببیشترجمعیتتهران،کاهشزمان
ســـفر ،هزینه ســـفر ،صرفهجویی مصرف
ســـوخت و کاهـــش اســـتهالک و کاهـــش
آالیندگی محیط زیست را سبب میشود.
بـــرای افتتاح طرح مذکور هزینهای بالغ بر
 ۲۶۷میلیارد تومان صرف شده است.
ëëافتتاحچهارطرحملیوزیربنایی
درگیالن
در دومیـــن روز هفتـــه دولـــت ،چهار
طـــرح ملـــی و زیربنایی بـــرق منطقهای

اســـتان گیالن افتتاح شد .سه پست برق
 63.20کیلوولـــت مســـکن مهـــر انزلی،
ســـلیمانداراب و گلسار رشت و همچنین
خـــط کابلـــی دو مـــداره 63کیلوولـــت
تغذیهکننـــده پســـت  63.20کیلـــو ولت
گلســـار رشـــت در مجمـــوع بـــه ارزش
310میلیارد ریال ،روز گذشـــته در مسکن
مهر بندرانزلی افتتاح شـــد.پروژه پســـت
 63.20کیلوولـــت مســـکن مهـــر انزلـــی
با هـــدف تأمین بـــرق مطمئـــن و پایدار
شهرســـتان انزلـــی و افزایـــش ضریـــب
اطمینـــان شـــبکه در شـــرایط پیـــک بـــار
مصرف با اعتبار تخصیص یافته بالغ بر
 165میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
ëëطنینسوتقطاربزودیدراستانگیالن
محمدباقـــر نوبخـــت معـــاون رئیس
جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه
که برای افتتاح 4پروژه یاد شـــده به استان
گیالن ســـفر کرده بود از پیشرفت فیزیکی
حدود  99درصدی راهآهن قزوین – رشت
هم خبر داد و گفت :بزودی در این استان،
صدای سوت قطار شنیده میشود .یکی از
مهمترین بحث زیرســـاختها در گیالن،
تکمیل راهآهن قزوین  -رشـــت  -انزلی -
آستاراســـت .وی این خـــط ریلی را نه تنها
پـــروژه ملی بلکـــه پـــروژه ای بینالمللی
دانســـت و افـــزود :در حال حاضـــر پروژه
راهآهن قزوین  -رشـــت حدود  99درصد
پیشـــرفت فیزیکی دارد و فقط قطعهای
بســـیار کوچک از یک پل طویل به میزان
چنـــد کیلومتـــر ،باقی مانـــده که نیـــاز به
مصالـــح فـــوالدی دارد و بـــزودی تکمیل
میشود.وی به هشت کیلومتر باقی مانده
آزاد راه رشـــت  -قزویـــن نیز اشـــاره کرد و
گفت :برای تکمیل این هشـــت کیلومتر،
با پیمانـــکار وارد کار شـــدهایم امـــا مردم
رودبار ،مسئوالن و نمایندگان خواستند راه
به گونهای ساخته شـــود که اقتصاد مردم
منطقه به دلیل عرضه محصوالت بویژه
زیتون تحت تأثیر قرار نگیرد.

نیم نگاه

ëëچهـــار طـــرح ملـــی و زیربنایی برق
منطقهایاستانگیالنافتتاحشد
ëëنوبخـــت از پیشـــرفت فیزیکـــی
حـــدود  99درصـــدی راهآهـــن
قزوین – رشت هم خبر داد و گفت:
بزودی در این استان ،صدای سوت
قطار شنیده میشود
ëëدر نخســـتین روز از هفتـــه دولت
عملیاتاجراییشرکتپتروگازدالین
با حضـــور وزیـــر صنعت،معدن و
تجارت آغاز شد

ëëتسهیالتویژهبهواحدهایتولیدی
اشتغالزابرایجوانان
نوبخت در ادامه سخنانش ،اشتغال
جوانان را یکی از رویکردهای دولت تدبیر
و امیـــد دانســـت و گفت :بـــرای تکمیل
یا توســـعه واحدهای تولیـــدی بهمنظور
بهکارگیـــری جوانان و اشـــتغالزایی برای
آنها ،تســـهیالتی در نظر گرفته میشود.
وی رویکـــرد دولت یازدهم و نگاه دولت
دوازدهم را همگرایی با همه جریانهای
سیاسی کشور برای نیل به توسعه عنوان
کرد.وی اضافه کرد :همچنین در ارتباط
با یارانـــهای کـــه بـــرای کارورزی جوانان
پرداخـــت میکنیم و بویژه کســـانی را که
مشـــغول بـــه کار شـــوند ،تعهـــد کردیم
کـــه پرداخت حق بیمه و ســـهم کارفرما
را دولـــت برعهـــده بگیـــرد و در همیـــن
راستا ،طی هماهنگی انجام شده با وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  500میلیارد
تومان برای این کار اختصاص دادهایم.
وی همچنیـــن به پرداخـــت  23میلیارد
تومان اعتبـــار بـــرای محرومان اســـتان
اشاره و خاطرنشـــان کرد :در کمتر از یک
مـــاه از قول داده شـــده در این خصوص،
ایـــن اعتبار را بـــرای مســـکن محرومان
اختصاصدادیم.

عکس :خبرگزاری صداوسیما

شـــاخص کل (بر مبنای )۱۳۹۰=۱۰۰در مرداد ماه سال  ۱۳۹۶عدد  ۲۴۹.۶را نشان
میدهد که نســـبت به ماه قبل  ۰.۶درصد افزایش داشته است .به گزارش مرکز
آمار ایران ،افزایش شـــاخص کل نســـبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به
نقطه) ۸.۱درصد اســـت که نســـبت به همین اطالع در ماه قبـــل ( ۸.۹درصد)،
۰.۸واحـــد درصد کاهش یافته اســـت .درصد تغییرات شـــاخص کل (نرخ تورم
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در  ۱۲ماه منتهی به مردادماه سال
 ۹۶نسبت به دوره مشابه سال قبل  ۷.۷درصد است که نسبت به همین اطالع در
تیرماه  ۷.۶( ۱۳۹۶درصد) ۰.۱ ،واحد درصد افزایش یافته است.

اقتصادی
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ëëآغازرسمیعملیاتاجرایی
پتروگازدالین
در نخســـتین روز از هفتـــه دولـــت
عملیات اجرایی شـــرکت پتـــروگاز دالین
با حضور وزیر صنعت،معـــدن و تجارت
آغاز شد .این طرح برای  ۳۰۰نفر بصورت
مستقیم اشتغال ایجاد میکند .این طرح
که ظرفیت تولید ساالنه  ۱۶هزار و  ۳۰۰تن
و دو هـــزار و  ۷۵۰دســـتگاه انواع تجهیزات
صنایـــع نفت ،گاز و پتروشـــیمی را دارد در
زمینی به مساحت  ۱۵۸هزار مترمربع و با
زیربنای ۴۸هزار مترمربع ساخته میشود.
این طـــرح هماکنون  ۵درصد پیشـــرفت
فیزیکی و  ۲درصد پیشرفت هزینهای دارد
و بـــا میزان کل ســـرمایه ثابـــت ریالی یک
هزار و  ۷۸۰میلیارد ریال ساخته میشود.
همچنین ارزش ماشینآالت داخلی طرح
 ۳۰۰میلیـــارد ریال و ارزش ماشـــینآالت
خارجی آن با تکنولوژی کشورهای آلمان،
ترکیه ،تایـــوان ،چک و ایتالیـــا  ۲۰میلیون
ریال اســـت .محمـــد شـــریعتمداری وزیر
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت با اشـــاره به
تأمین بیش از 1.8میلیـــارد دالر فاینانس
بـــرای فعالیتهای اقتصـــادی و صنعتی
اســـتان فارس از ابتـــدای دولـــت یازدهم
گفت :بالغ بر  600میلیارد تومان منابع در

اختیار 420واحد تولیدی استان فارس قرار
گرفته که اشتغال قابل توجهی را به وجود
آورده است .وی افزود :این استان از گذشته
در حـــوزه کشـــاورزی مطرح بوده اســـت و
امروز شاهد تحوالت بسیار خوبی در حوزه
صنعت در این استان هستیم .وی با اشاره
به تالش دولت برای جذب سرمایهگذاری
خارجی در کشـــور ،اظهار داشت :از ابتدای
دولت یازدهم تاکنون بیش از  1.8میلیارد
دالر فاینانس برای فعالیتهای اقتصادی
و صنعتی استان فارس فراهم شده که در
تاریخ استان این حجم از فاینانس در یک
فاصله زمانی کوتاه کم سابقه است.
ëëافتتاحسهطرحکشاورزی
بیش از  3طرح ملی با حضور محمود
حجتی وزیر جهاد کشاورزی در یزد افتتاح
شـــد .همزمـــان بـــا نخســـتین روز از هفته
دولت ،کار ســـاخت مجتمع بزنژاد سانن
در شهرستان اردکان آغاز شد .ساخت این
مجتمع با ظرفیت پرورش  58هزار رأس
بز و پیشبینی تولید ساالنه26هزار تن شیر
با 18میلیارد ریال ســـرمایهگذاری مردمی
آغاز شـــده و شـــامل  290واحد پرورش بز
سانن است .مجتمع کشتارگاهی صنعتی
«معیـــن دام یزد» هـــم به بهرهبـــرداری
رســـید.ظرفیت ســـاالنه ایـــن مجتمـــع

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

دولت مصمم به نجات اقتصاد است
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت:
دولت مصمم اســـت که اقتصـــاد را از وضعیت فعلی نجات
دهـــد و این فرصـــت خوبی بـــرای ایجاد ارتباط مناســـب بین
بانکها و بنگاههای اقتصادی برای توسعه اقتصاد است.
به گزارش ایرنا ،غالمحســـین شـــافعی در مراســـم افتتاح
دومیـــن نمایشـــگاه بـــورس ،بانـــک ،بیمـــه و فرصتهـــای
ســـرمایهگذاری در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مشهد
خاطرنشان کرد :سیســـتم بانکی در هر کشوری میتواند یکی
از نقاط تعیینکننده وضعیت اقتصادی باشد و در کشورهای
توسعه یافته سیستم بانکی با نظام سرمایه همراه است .وی
بیان کرد :اما سهم بازار سرمایه از توسعه اقتصادی در ایران کم
و حدود  6درصد و بار تأمین منابع مالی بر دوش بانکهاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :مردمی کردن اقتصاد
و تجمیع پولهای خرد در توسعه اقتصادی بسیار مفید است
اما در دهه گذشته سرمایههای خرد در کشور جمعآوری شده
و کامالً از بخش تولید جدا شـــدند و این منابع مالی به سمت
واسطه گری و داللی پیش رفتند.
شـــافعی اظهار کرد :اتفاقات مذکور موجب شد رابطه بین
بانکهـــا و بنگاهها کامالً متفاوت شـــود و به جـــای آنکه مانند
دو شـــریک صمیمی ،صادقانه به توسعه کشور کمک کنند ،از
هم جدا شده و مشـــکالتی برای هر  2طرف به وجود آمد .وی
خاطرنشـــان کرد :از  12سال قبل مؤسسات مالی و اعتباری کار
خود را در کشور با سروصدا آغاز کردند و برخی از آنها برخالف
واقعیـــت ،تابلـــو دارای مجوز از بانک مرکزی را بر ســـردر خود
نصـــب کردند در حالـــی که بعضاً کامالً غیرقانونـــی بودند اما
حمایت شدند و برای سیستم بانکی هم مسائلی ایجاد کردند.

شافعی اظهار کرد :تا همین سه هفته گذشته ،آخرین موارد
مربوط به مؤسســـات غیرمجاز از ســـوی بانک مرکزی به دایره
تنظیم و قانونی درآمد که امید است بانک مرکزی بر مشکالت
فائق آید و این مؤسسات را منظم کرده و سیستم بانکی و پولی
کشور را از این بیسامانی نجات دهد.
رئیـــس اتاق بازرگانی ایـــران گفت :کمتر شـــاهد بودیم که
قـــدرت موجـــود بانک مرکـــزی قادر باشـــد سیســـتم بانکی را
به رعایـــت برنامههای خـــود ملزم کنـــد زیرا اکثـــر بانکها از
بانـــک مرکزی اطاعت نمیکنند و بجـــز یک یا دو بانک ،کمتر
اتفاق افتاده بانکها نرخ مصوب تســـهیالت بانک مرکزی را
رعایت کرده باشند.وی اظهار کرد :همین نرخ سود  18درصد
مصوب بانک مرکزی را کمتر بانکی رعایت کرده اســـت ،بلکه
تولیدکنندگان را وادار به سپردهگذاری میکنند و در عمل نرخ
یشود.
سود تسهیالت بیشتر از  18درصد م 
شـــافعی اظهار کـــرد :بانکها بایـــد بدانند کـــه اگر بخش
اقتصـــادی کشـــور از رونق بیفتـــد ،قطعاً هم بانکها ســـقوط
میکننـــد ،لذا باید بانکها همراه بـــا بنگاههای اقتصادی یک
فکر اساسی کنند تا اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و سیستم
بانکی را از این نابسامانی نجات دهند .وی با بیان اینکه ظرفیت
اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و مؤسسه اعتباری – مالی
نیست ،افزود :اقتصاددانان بزرگ دنیا پیشبینی کردند که از
سال  2025به بعد باید اقتصاد دنیا را بین مرزهای چین و هند
پیدا کرد .شافعی گفت :اکنون  67کشور دنیا به دنبال احیای راه
ابریشم هستند و اگر این مسیر احیا شود ،باید سهم و موقعیت
خراســـان را در این تحول اقتصادی تعیین کرد لذا باید زمینه
استفاده از این موقعیت و مزیت الهی را فراهم کرد.

روزانه  ۲۴۰۰نفر در مناطق محروم وام ازدواج گرفتند
میانگین پرداختی روزانه وام ازدواج با اجرای طرح ضربتی در
مردادماه توســـط  ۱۱بانک عامل و سایر بانکها در استانهای
محروم و کم برخوردار به بیش از  ۲۴۰۰نفر رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،از ابتدای مردادماه
ســـالجاری با طرح ضربتی وام ازدواج ،در مجموع  ۲۴۵هزار
فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شـــده است که  ۶۰هزار فقره از
آن در اســـتانهای محروم و کم برخـــوردار و  ۱۸۵هزار فقره در
سایر استانها و مناطق کشور تخصیص یافته است.
آمار پرداختی در چهارماهه اول سالجاری به طور میانگین
برای تمام بانکهای عضو در ســـامانه وام ازدواج ( ۳۱بانک)
تعداد  ۷۵هزار نفر بوده که در مردادماه پرداختی از نظر تعداد
بیش از ۳برابر شده است.
میـــزان پرداختی روزانه تمام بانکهای عضو ســـامانه وام
ازدواج در چهار ماهه اول ســـالجاری در اســـتانهای محروم
وکمبرخوردار بهطور متوســـط بیش از  ۶۰۰نفر بوده است ،این
در حالی اســـت که در مردادماه و با اجـــرای طرح ضربتی وام
ازدواج میانگین پرداختی روزانه توســـط  ۱۱بانک عامل و سایر
بانکها به بیش از  ۲۴۰۰نفر رسیده است.
در طـــول اجـــرای این طـــرح و بـــا پرداختهـــای به عمل
آمده ،تعداد افـــراد در صف که ثبتنام آنان مربوط به قبل از
سال  ۱۳۹۶بوده اســـت ،در حال حاضر به  ۴۵هزار نفر کاهش

۱۸۹۰۰تن با بســـتهبندی  ۱۸۰۰تن اســـت؛
این مجتمع با ســـرمایهگذاری  ۳۱میلیارد
تومان زمینه اشـــتغال مســـتقیم  ۲۰۰نفر
را فراهـــم میآورد.همچنین طرح آبیاری
نوین روســـتای حجت آباد میبد ،بهعنوان
یکی ازبزرگترین طرحهای آبیاریکم فشار
اســـتان یزد به بهرهبرداری رسید.محمود
حجتـــی وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی در آیین
افتتاح طرحهای یاد شده گفت :در دولت
تدبیر و امید ،زمینه برای مشارکت بخش
خصوصی در اجـــرای طرحهای مختلف
کشـــاورزی و دامپروری در ســـطح کشـــور
فراهم اســـت.حضور بخش خصوصی و
ســـرمایهگذاران بر حســـب نیاز در بخش
کشـــاورزی موجب خدمت به مردم و رفع
بسیاریازنیازهایجامعهاست.وزیرجهاد
کشاورزیخاطرنشانکرد:بهبرکتانقالب
اسالمی در سالهای گذشته کارهای بسیار
خوبی توســـط دولت و با همکاری بخش
سرمایهگذار در کشـــاورزی انجام گرفته اما
همچنان به تعامل و همکاری نیاز است.
حجتی تأکید کرد :کشـــاورزی از مهمترین
بخشهایی اســـت که همـــه افراد جامعه
درگیر و نیازمند آن هســـتند بنابراین باید
مسئوالن زمینه مشارکت آنها را در کمک
به دولت و اقدامهای الزم فراهم کنند.

گزیده
ëëانتخاباعضایجدید
هیأتمدیرهمؤسسهنور

عضو ســـابق هیأت مدیره مؤسســـه
اعتبـــاری نـــور با اشـــاره بـــه انتخاب
۵عضـــو اصلی جدید هیـــأت مدیره
این مؤسسه برای یک دوره  ۲ساله ،از
معرفی  ۵نفر به بانک مرکزی برای
انتخاب مدیرعامل جدید خبر داد.
محمد پویانفـــر در جمع خبرنگاران
با اشـــاره به برگزاری مجمع عمومی
عادی فوقالعاده مؤسســـه اعتباری
نور در روز پنجشـــنبه ،گفت :منوچهر
زمانی ،اکبر جعفری ،محمد مروج،
مهـــران شـــریفی و رضـــا گـــودرزی
بهعنوان  ۵عضو جدید هیأت مدیره
به مـــدت دو ســـال انتخاب شـــدند.
معمـــار اصفهانـــی نیـــز کـــه عنوان
قائممقـــام مؤسســـه را دارد تا زمان
انتخـــاب مدیرعامـــل و تأییـــد بانک
مرکزی ،بهعنوان سرپرست مؤسسه
فعالیت خواهـــد کرد .بـــه گفته وی،
هنـــوز صورتهای مالـــی تجمیعی
مؤسسه نهایی نشده ولی سهامداران
در نظر دارند تا سرمایه ۳هزار میلیارد
ریالی مؤسسه به  ۵هزار میلیارد ریال
افزایش یابد / .مؤسسهنور

ëëهمهراههایشریانیکشورتاسال
 ۹۸مجهزبهدوربینمیشود

داوود کشـــاورزیان  ،رئیـــس ســـازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای کشور
از تجهیز همه راههای شریانی کشور به
دوربین ثبت تخلفات تا ســـال ۱۳۹۸
خبر داد/.ایسنا

ëëبااستقرارنظامپیشاظهاری
دیگرکاالدرگمرکنمیماند

یافته اســـت .در مردادماه امســـال ،تعداد وام دریافتی از سوی
متقاضیان زن  ۱۱۴هزار نفر و متقاضیان مرد  ۱۳۱هزار نفر بوده
است .همچنین بیشترین دریافتکنندگان وام ازدواج در طول
این دوره از نظر ســـنی ،در بین زنان  ۲۰تا  ۲۵ســـال و در آقایان
بین  ۲۵تا  ۳۰سال سن قرار دارند.
گفتنی اســـت در پایان مردادماه ســـالجاری  ۳۴۰هزار نفر
در صف دریافت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج قرار دارند که
 ۱۰۰هزار نفر از آنها در طـــول مرداد ماه ثبتنام کردهاند .الزم
به ذکر است که تعداد افراد ثبتنام شده جدید در چهار ماهه
اول سالجاری و قبل از اجرای طرح ۲۰۵ ،هزار نفر بوده است.
بنابراین در مردادماه ،ثبتنام در سامانه قرضالحسنه ازدواج
رشد بیسابقه  ۱۰۰درصدی داشت ه است.

فـــرود عســـگری ،سرپرســـت گمرک
جمهـــوری اســـامی ایـــران از تالش
برای استقرار پیش اظهاری در گمرک
بـــا هدف تســـهیل و توســـعه تجارت
خبـــر داد و گفـــت :در نتیجه آن دیگر
کاال در گمـــرک نمیماند .وی افزود:
اکنون درصدد هستیم پیش اظهاری
قبـــل از ورود محمولـــه بـــه گمرک را
اجرایی کنیم زیـــرا گمرک اطالعاتی
چـــون مانیفســـت و بارنامـــه و ثبت
ســـفارش را از نهادهـــای مربوطه به
شـــکل الکترونیکـــی دریافت میکند
و میتـــوان شـــیوه پیش اظهـــاری را
عملیاتی کرد کـــه در نتیجه آن دیگر
کاال در گمرک نمیماند/.گمرک

