
تسهیالت اشتغال روستایی در 
مازندران  توسط بانک توسعه تعاون 

امیر هوشنگ عصار زاده در سفر به استان مازندران 
ضم��ن بازدید از طرح های تولی��دی و تعاونی این 
اس��تان تاکید کرد: بانک توسعه تعاون با حمایت از 
تعاونی های بزرگ و کوچک در اس��تان مازندران، 
عزم جدی در ارتقای اقتصاد کش��ور و استان دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون، امیر 
هوش��نگ عصارزاده، عضو هیئ��ت مدیره این بانک 
در آستانه س��الروز پیروزی انقالب اسالمی، همراه 
ب��ا هیئت��ی از وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
وارد اس��تان مازندران ش��د تا ضمن بازدید از طرح 
های تولی��دی و تعاونی در این اس��تان، از نزدیک 
در جریان پیش��رفت امور و مس��ائل پیش روی این 
واحده��ای اقتصادی قرار گیرد.عص��ار زاده در این 
سفر یک روزه در جلس��ه ای که با حضور استاندار 
اس��تان مازندران و معاون تعاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در استانداری مازندران تشکیل شد، 
ضمن اس��تماع مسائل تعاونی های استان، با تأکید 
بر نس��بت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در 
مازندران و مقایسه این رقم با متوسط شبکه بانکی 
گفت: نس��بت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون 
اس��تان مازندران که بالغ بر دوبرابر نسبت متوسط 
در ش��بکه بانکی کشور است، به خوبی بیانگر توجه 
بانک به زیرس��اخت ه��ای اقتصاد تع��اون و انجام 
وظایف توس��عه ای در اس��تان مازندران است.وی 
تاکی��د کرد: تا کن��ون بالغ ب��ر 700 میلیارد ریال 
تس��هیالت در قالب طرح اش��تغال پایدار روستایی 
و عش��ایری از سوی بانک توس��عه تعاون در استان 
مازندران پرداخت شده است که بر اساس اطالعات 
سامانه کارا این میزان تسهیالت موجب ایجاد بیش 

از 1500 اشتغال جدید در این استان بوده است.

حمایت از فعالیت های فرهنگ سازی 
در حوزه صادرات

س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران اعالم ک��رد که 
بازاریابی، اطالع رس��انی،  فعالیت ه��ای تبلیغات��ی، 
مشاوره، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات 

مورد حمایت قرار می گیرد.
س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران اعالم ک��رد که 
بازاریابی، اطالع رس��انی،  فعالیت ه��ای تبلیغات��ی، 
مشاوره، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات 
مورد حمایت قرار می گیرد.به گزارش روابط عمومی 
سازمان توس��عه تجارت ایران، این سازمان در نظر 
دارد براساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
س��ال 1399 و ش��یوه نامه حمای��ت از فعالیت های 
تبلیغاتی، بازاریابی، اطالع رس��انی،  مشاوره، آموزش 
و فرهنگ س��ازی در ح��وزه ص��ادرات، فعالیت های 
انجام ش��ده در س��ال 1399 در حوزه های تهیه و 
انتش��ار کتب، نشریات تخصصی، کاتالوگ، بروشور، 
بولت��ن و مجله به صورت مکتوب یا الکترونیکی در 
حوزه تجارت خارجی، تهیه و انتشار اینفوگرافیک، 
موشن گرافیک، فیلم، کلیپ و تیزر به منظور معرفی 
ظرفیت ه��ا و تبلیغات کاالها و خدمات در بازارهای 
ه��دف و طراحی و تدوی��ن محتواهای کاربردی در 

حوزه صادرات را مورد حمایت قرار دهد.

شروع احراز هویت الکترونیک در 
کارگزاری بانک صادرات 

مدیرعامل ش��رکت کارگزاری بانک صادرات ایران 
گفت: س��امانه اح��راز هویت الکترونیکی ش��رکت 
کارگ��زاری بانک صادرات ایران همزم��ان با ایام ا... 
دهه مب��ارک فجر به بهره برداری رس��ید و تاکنون 
ه��زار و ٨11 نفر موفق به احراز هویت غیرحضوری 
و ثبت ن��ام در س��امانه س��جام ش��دند.به گ��زارش 
روابط عمومی بانک صادرات ای��ران، مهدی کباری 
ب��ا اعالم این خبر، افزود: اح��راز هویت الکترونیکی 
ب��ه عن��وان حلق��ه مفق��وده ارائه آنالی��ن خدمات 
کارگزاری در بازار س��رمایه و ثبت نام غیر حضوری 
در سامانه س��جام از اولویت ویژه ای برخوردار است 
که با عملیاتی شدن آن در شرکت کارگزاری بانک 
صادرات ایران، سرعت خدمت رسانی به فعاالن بازار 
س��رمایه از این مس��یر افزایش چش��مگیری یافته 

است.
وی اظه��ار کرد: کارگ��زاری بانک ص��ادرات ایران 
همچنی��ن از طری��ق ایجاد س��امانه چ��ت آنالین 
www. :ب��ر روی س��ایت کارگ��زاری ب��ه نش��انی

خدم��ات  ارائ��ه  ب��ا    saderatbourse.com
آنالین توس��ط شش کارش��ناس، همه روزه به غیر 
از پنج ش��نبه ها از س��اعت هش��ت صبح تا پنج بعد 
از ظهر، مش��اوره های مختلف مال��ی در حوزه بازار 
س��رمایه به مش��تریان و فعاالن بازار سرمایه عرضه 

می کند.

صنعت و معدن و صنایع شیمیایی 
رکورددار دریافت تسهیالت اگزیم 

بانک ایران
معاون اعتبارات بانک توس��عه صادرات ایران اعالم 
کرد: بیشترین تسهیالت در قالب سرمایه درگردش 
ریال��ی و عمدت��ا در بخش های "صنع��ت و معدن" 
و " فراورده های ش��یمیایی" پرداخت ش��ده است.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، رضا س��اعدی فر بر اس��اس گزارش نه ماهه 
این معاونت اظهار داش��ت: مبل��غ ٨3 هزار و355 
میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان تا پایان آذرماه 
س��الجاری پرداخت شده که 66 درصد آن از محل 
مناب��ع بان��ک و 34 درص��د مابقی از مح��ل منابع 

صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است.

اخبار گزارش

قیمت نجومی یک میوه وارداتی مانند موز که صدها نمونه 
مشابه آن در داخل تولید می شودهیچ توجیهی ندارد و آنرا 
سوء مدیریت دولتی و یا احتماال وجود دستهای پشت پرده 

برای حفط سود های کالن باید تصور کرد.
قمی��ت موز در هفته ه��ای اخیر به حدی افزایش یافته که 
گویی یک محصول اساسی استراتژیک است که اگر نباشد 
ام��ورات مردم نمی گذرد. قیمت به کیلویی 60 هزار تومان 
هم رسید و این سوال مطرح است که آیا این میوه وارداتی 
هر چقدر هم گران ش��د باید بخریم؟ و اصال چرا این میوه 
گران باید به هر ش��گردی وارد کشور ش��ود؟ آیا دستهای 

پشت پرده در کار است و یا سوء مدیریت وجود دارد؟
موزه میوه کامال وارداتی اس��ت. در کش��ور ما با دارا بودن 
ان��واع میوه های متنوع و فراوان که ب��ه طور کامل نیاز به 
ویتامین و امالح معدنی را تامین می کند س��االنه بیش از 
1٨میلیون تن میوه تولید می ش��ود. بر اس��اس اعالم فائو 
س��رانه تولید می��وه در دنیا ٨0 کیلوگ��رم و در ایران 200 
کیلوگرم است. ایران جایگاه هشتم تا دهم دنیا را در تولید 
دارد و بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی تولیدات میوه 

ایران به بیش از 100 کشور دنیا صادر می شود.
پ��س از دهه ها واردات این محص��ول، فرهنگی بین برخی 
مردم ش��کل گرفته که اگر موز در پذیرایی از مهمان نباشد 
گویی چیزی کم اس��ت و حق پذیرایی از مهمان ادا نش��ده 
اس��ت و یا موز مهمترین میوه ای اس��ت که برای عیادت از 
بیمار برده می شود. در واقع این هنر وارداتچی ها است که 
پس از دهه ها توانس��تند ذائق��ه و فرهنگ مردم را آنچنان 
تغییر دهند که یک محصول وارداتی به نیاز اساس��ی مردم 
تبدیل ش��ود. در بعضی کش��ور های دنیا رویه چنین است 
ک��ه اگر محصولی خارج از چارچوب گران ش��د مردم برای 
تنبی��ه صاحبان کاال، محصول را نمی خرند و طی چند روز 
قیم��ت ها به وضع عادی بر می گردد نمونه های زیادی از 
نخریدن ش��یر و مرغ را در کشورهای دیگر شاهد بوده ایم 
اما در کش��ور ما قیمت که گران  می شود یک میل درونی 

به خرید آن محصول هم بیشتر می شود.

  انحصار و مافیای موز
واردات موز از سالها پیش در دست عده ای است که تعداد 
آنها به انگشتان یک دست هم نمی رسد و سالها ارز دولتی 
گرفتند و س��ودهای کالن به جیب زدند. گرچه اکنون ارز 
دولتی این محصول قطع ش��ده است اما انحصار در واردات 
این محصول باعث ش��ده که انحصارگران به انحاء مختلف 
بتوانند س��ود خود را حفظ کنند به طوری که  صدرالدین 
نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی هم 
با اش��اره صریح به این موضوع می گوی��د: عده ای با تغییر 

تعرف��ه موز، آن را از ردیف ثبت س��فارش خ��ارج کردند و 
ثبت سفارش��ی ب��ه نام آنها انجام نمی ش��د و عماًل این کار 
دس��ت عده ای افتاد که فروشنده این ثبت سفارش ها بودند 

و بنابراین واردات موز از این کانال صورت گرفت.
این وارد کنندگان طی سالها اعتباری هم در خارج از کشور 
کس��ب کرده اند و با یک تلفن آنها محصول وارد می شود 
و از آنجایی که طول دوره انبارداری موز بیش��تر اس��ت هر 
زمان که دلش��ان میخواهد یعنی قیمت برای آنها به صرفه 
اس��ت، محصول را وارد بازار می کنند. موز س��بز از کشور 
های اس��توایی برداش��ت می ش��ود و به مرور در انبارهای 
داخل زردمی شود اما بعضا کیفیتی ندارند و به همین دلیل 

بعضی موقع موزهایی با طعم خیار می خوریم.

 ثبت سفارش هایی که فروخته می شود
آن ط��ور که صدرالدین نیاوران��ی نایب رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی ایران در برنامه ای رادیویی اعالم کرد، 
گران ش��دن قیمت برخی میوه ها از جمل��ه موز و خیار به 
دلیل سوء مدیریت و شاید هم سو مدیریت عمدی است که 
گاه و بیگاه در کشور اتفاق می افتد. وی اینطور توضیح می 
دهد که چند ماه قبل که واردات موز انجام می ش��د عده ای 
ب��ا تغییر تعرفه م��وز، آن را از ردیف ثبت س��فارش خارج 
کردند و ثبت سفارشی به نام آنها انجام نمی شد و عماًل این 
کار دس��ت عده ای افتاد که فروش��نده این ثبت سفارش ها 

بودند و بنابراین واردات موز از این کانال صورت گرفت.
تعرفه گمرکی موز  بین پنج تا 15 درصد است. ولی اگر واردات 
موز در مقابل صادرات س��یب درختی باشد، تنها پنج درصد 

حق��وق ورودی اخذ می ش��ود.  واردات انواع میوه بر اس��اس 
اعالم وزارت جهاد کشاورزی ممنوع  است فقط 4 میوه امکان 
واردات با پرداخت حق��وق ورودی دارد که یکی از آن ها موز 
است که از کشورهایی همچون مکزیک و کلمبیا و کاستاریکا 

و اکوادور و مرسین ترکیه و فیلیپین وارد می شود.

 واردات موز به ازای صادرات سیب هم کارساز نشد
پس از گرانی های اخیر موز دولت اعالم کرد که قرار شده 
واردات موز به ازای صادرات سیب انجام شود یعنی به ازای 
صادرات 3 کیلو سیب وارد کنندگان اجازه داشته باشند که 

یک کیلوگرم موز وارد کنند.
نای��ب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی می گوید 
در حقیقت این پیش��نهاد فعاالن حوزه کش��اورزی به وزیر 
جهاد کشاورزی بود که با توجه به مشکالت کمبود ارز، اگر 
سیاس��ت بر واردات این محصول است موز با ارز حاصل از 

صادرات محصوالت کشاورزی وارد کشور شود.
نای��ب رئی��س اتحادیه مل��ی محصوالت کش��اورزی ایران 
گف��ت: وزارت صم��ت و وزارت جهاد کش��اورزی اگر قبل 
از این مش��کالت با بخ��ش خصوصی، ک��ه واردکننده این 
محصوالت هستند، همکاری می کرد مردم ضرر نمی کردند 
اما متأس��فانه دولت نه کنار می کشد و نه اجازه می دهد که 

مسیر تجارت پیشرفت کند.
تاکنون آمار روش��نی از اینکه با سیاست جدید، چه میزان 
س��یب صادر و یا موز وارد ش��ده ارائه نشده است اما اتفاقا 

قیمت هر دو محصول در بازار گران شده است.
آن زمان که سیاس��ت واردات موز در قبال صادرات س��یب 

مطرح شد کارشناسان انتقاد داشتند که این سیاست باعث 
افزایش قیمت س��یب در بازار خواهد شد و چنین هم شد. 

قیمت سیب نزدیک 20 هزار تومان رسیده است.

 ضعف نظارت بر بازار از سوی وزارت صمت
نماین��دگان مجل��س هم پیکان انتقاد خ��ود از گرانی های 
اخیر را به س��مت وزارت صمت نش��انه گرفته و می گویند 
باید قیمت را کنترل کند و اجازه ندهد روز به روز بازار سوار 
بر موج گرانی بت��ازد. آنها عدم نظارت بر بازار را که وزارت 

صمت مسول آن است را عامل این گرانی می دانند.
حجت االس��الم نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
با انتقاد ش��دید از گرانی و ب��اال رفتن قیمت برخی میوه ها 
گف��ت: وزارت صمت که عهده دار تنظیم بازار اس��ت نباید 

اجازه دهد قیمت ها تا این حد افزایش پیدا کنند.

 گرانی موز ریشه در چوب حراج زدن به ارز دولتی
زمانی با ارز دولتی عده ای آنقدر موز وارد کشور کردند که 
برای مردم دیگر این محصول یک نیاز و ضرورت شده است 
و اکنون که ارز دولتی قطع ش��ده و یا ثبت س��فارش موز  
متوقف می شود نه مردم می توانند دیگر خرید نکنند و نه 
وارد کنندگان حاضرند از این س��ودهای کالن خود دست 
بکشند  بنابراین از هر راهی برای به دست آوردن دوباره این 
سود استفاده می کنند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
می گوید: درست است که موز کاالی اساسی و استراتژیک 
نیست، اما متأسفانه در گذشته برخی آقایانی که منافعشان 
در این محصول ب��ود با تخصیص ارز به این محصول ذائقه 
مردم را تغیی��ر دادند و مردم را به این میوه عادت دادند و 
از ط��رف دیگر هم در ادام��ه کار و با قطع کردن تخصیص 
ارز، عم��اًل بازار را دچار س��کته کردند. این نماینده مجلس 
با اذعان به س��و مدیریت و نبود استراتژی در وزارت صمت 
برای مدیریت فضای روانی ناشی از افزایش قیمت ها اظهار 
کرد: گرانی موز تا 60 هزار تومان باعث ش��د که مردم موز 
نخرن��د اما تأثیر اصلی خودش را بر قیمت س��ایر میوه ها و 
مرکبات نیز می گذارد. حجت االسالم نقدعلی تصریح کرد: 
متأسفانه این گرانی ها در شرایطی است که تولید مرکبات 
و میوه های درختی در ایران فراوان اس��ت و بسیاری از این 
میوه ها تبدیل به ضایعات می شوند. گرانی کاالهای اساسی 
یا دارو و درمان برای مردم اگرچه قابل پذیرش نیست اما تا 
حدودی توجیه دارد اما گرانی یک میوه وارداتی که صدها 
نمونه مش��ابه آن در داخل وجود دارد هیچ توجیهی ندارد 
و آن را مصداق خروج ارز از کش��ور و آشفتگی بازار با سوء 
مدیری��ت دولتی و یا احتماال وجود دس��تهای پش��ت پرده  

برای حفط سود های کالن می دانند. فارس

در دامنه جدید بازار رقم خورد ؛
رشد 47 هزار و 787 واحدی شاخص 

بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
دیروز در یک روند رو به افزایش با رشد 47 هزار و 7٨7 

واحد روبرو شد
بورس اوراق بهادار تهران که دیروز اولین روز محدودیت 
در دامنه نوس��ان را به چش��م خود دی��ده، در یک روند 

رو به رش��د هفته کاری را آغاز ک��رد، به گونه ای که در 
پای��ان معامالت با افزایش 47 هزار و 7٨7 واحد به رقم 
یک میلیون و 262 هزار و 203 واحد رس��ید. همچنین 
ش��اخص کل با معیار هموزن دیروز با افزایش 12 هزار 
و 557 واح��د به رق��م 435 هزار و 617 واحد رس��ید. 
ارزش روز ب��ازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 
5 میلیون و 20 هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله 
گران در بورس تهران بیش از 7.9 میلیارد س��هام و حق 
تق��دم و س��ایر اوراق مالی در قال��ب 1.2 میلیون نوبت 
معامل��ه و به ارزش 13 ه��زار و 436 میلیارد تومان داد 

و ستد کردند.
اگ��ر ارزش معام��الت فرابورس که دی��روز به بیش از ٨ 
ه��زار و 6٨1 میلی��ارد تومان رس��ید را در نظر بگیریم، 
ارزش معامالت ب��ورس اوراق بهادار و فرابورس به بیش 
از 22 ه��زار و 117 میلی��ارد تومان رس��ید.دیروز همه 
شاخص های بورس س��بز بودند، به گونه ای که شاخص 
کل و ش��اخص قیمت با معیار وزنی � ارزش��ی نسبت به 

روز قبل 3.9 درصد رشد کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
افزایش ۲ برابری وام بافت فرسوده  

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: کمیسیون اقتصادی 
هیئت دولت پیش��نهاد وزارت راه برای افزایش 2 برابری 
سقف وام مشارکت مدنی در بافت های فرسوده را تصویب 
ک��رد. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، امیرمحمود غفاری 
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: پیشنهاد وزارت راه 
برای اصالح میزان سقف تسهیالت مشارکت مدنی دوره 

س��اخت و ودیعه اس��کان موقت در اراضی مشمول ماده 
)17( آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار 
در جلس��ه مورخ 20 بهمن 99 در کمیس��یون اقتصادی 
هیأت دولت تصویب شد. وی افزود: بر اساس این پیشنهاد 
و در صورت تایید نهایی دولت سقف تسهیالت مشارکت 
مدنی دوره س��اخت در کالن شهرها از رقم 500 میلیون 
ریال به رقم 1200میلیون ریال و ودیعه اسکان موقت در 
اراضی مشمول در کالن ش��هرها از 200 میلیون ریال به 

400 میلیون ریال افزایش پیدا می کند.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه بیان کرد: 
برای سایر شهرها نیز س��قف تسهیالت مشارکت مدنی 
دوره س��اخت به رقم ٨00 میلیون ریال و ودیعه اسکان 
موقت در اراضی مش��مول به 300 میلیون ریال افزایش 
یاف��ت. غفاری توضیح داد: بر اس��اس این مصوبه وزارت 
راه و شهرس��ازی مجاز شد نسبت به پرداخت تسهیالت 
ساخت به متقاضیان نوسازی در مناطق مذکور با کارمزد 
حداق��ل 4 درص��د از طریق انعقاد عاملی��ت با بانک ها و 
مؤسسات عامل دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کند. 

خ��ب��رخ��ب��ر

بررسی ها نشان داد؛

سایه سوءمدیریت و انحصار بر گرانی موز
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معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد گفت: تسهیالت اعطایی 
نظ��ام بانکی در ده ماه امس��ال به 1200 ه��زار میلیارد 
تومان رس��یده است، تس��هیالت اعطایی نظام بانکی در 
س��ال 9٨ معادل 974 هزار میلیارد تومان بوده است که 

سال 99 معادل 95 درصد رشد را تجربه کرده است.
 عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه، بانک و ش��رکت های 
دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشس��ت خبری 
امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه میزان تس��هیالت 
اعطای��ی نظام بانکی در ده ماهه امس��ال بیش از 1200 
ه��زار میلیارد تومان رس��یده اس��ت، گفت: تس��هیالت 
اعطای��ی نظ��ام بانکی در س��ال 9٨ مع��ادل 974 هزار 
میلی��ارد تومان بوده اس��ت که در س��ال 99 معادل 95 
درصد رش��د را تجربه کرده اس��ت. وی اف��زود: حدود 7 
درصد از این تسهیالت به بخش کشاوزی، 30 درصد به 
بخش صنعت و معدن، 6 درصد به مس��کن و ساختمان 
و 1٨ درصد به بخش بازرگانی پرداخت ش��ده اس��ت که 
تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ 
ضمن اینکه تس��هیالت پرداخت شده در نظام بانکی به 
نح��وی بوده که ط��رح های ایج��ادی 13 درصد، تامین 
س��رمایه در گردش 59 درصد، تغمیر 3 درصد، توس��عه 
12 درصد، خرید کاالی شخصی 9 درصد، خرید مسکن 

2 درصد و سایر 4 درصد سهم داشته اند.

ب��ه گفته معمارن��ژاد در حوزه فروش س��هام و امالک از 
اول س��ال 99 ت��ا نیمه 15 دی ماه امس��ال، بانک ملت، 
رفاه، ملی، تجارت، س��په، صادرات، کش��اوزی، توس��عه 
صادرات، پس��ت بانک و مس��کن حدود 11 هزار میلیارد 
تومان از اموال و دارایی های خود را به فروش رسانده اند 
که س��هم س��هام 3100 میلیارد تومان و س��هم امالک 
7900 میلیارد تومان بوده اس��ت که البته اگر ش��رایط 
بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام 
عرضه ش��ده بانکها در بورس بیش��تر ب��ود.   وی اظهار 
داش��ت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ 
س��رمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به 
ش��کل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع 70 درصد 
و در ی��ک مقطع 51 درصد س��هم عرضه ش��د که ارقام 
باالیی را در برگرفت؛ اما متاس��فانه شرایط بازار سرمایه 
اکنون مناس��ب نیست و منتظر ش��رایط باثبات در بازار 
سرمایه هس��تیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانکها 
را عرض��ه کنیم. معمارنژاد گفت: از اول دیماه 96 تا 15 
دی 1399 نی��ز بانکها 17 هزار میلیارد تومان س��هام و 
15 ه��زار میلی��ارد تومان امالک عرض��ه کرده اند که در 
ح��دود 33 هزار میلیارد توم��ان را در مجموع در برمی 
گیرد که 11 هزار میلیارد تومان آن امس��ال محقق شده 

است. شادا 

رئیس اتاق مش��ترک ایران و سوریه گفت: با راه اندازی 
کش��تی الینر بین بندرعباس و بندرالذقیه در س��وریه، 
تجار برای حمل کاالهای صادراتی به سوریه دیگر معطل 

نمی مانند و می توانند براساس برنامه اقدام کنند.
کی��وان کاش��فی در م��ورد جزئی��ات راه ان��دازی خط 
کشتیرانی الینر بین بندرعباس و بندرالذقیه در سوریه، 
گفت:  با هماهنگی های انجام ش��ده بین اتاق مشترک 
ایران و س��وریه، س��تاد توس��عه روابط اقتصادی ایران با 
عراق و س��وریه و سازمان کش��تیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، قرار اس��ت در بیستم هر ماه خط کشتیرانی الینر 

از مقصد بندرعباس به الذقیه حرکت کند. 
رئیس اتاق مش��ترک ایران و س��وریه، افزود: براس��اس 
اقدام��ات انجام ش��ده اولین خ��ط کش��تیرانی الینر از 
بندرعباس به سمت بندرالذقیه در سوریه 20 اسفندماه 
سال جاری حرکت خواهد کرد.  وی  با بیان اینکه یکی 
از مس��ائل و مش��کالت اساس��ی ما در تجارت با سوریه 
بح��ث حم��ل و نقل کاال اس��ت، گفت: از آنج��ا که بین 
ایران و س��وریه مرز مش��ترک وجود ندارد بنابراین برای 
حمل و نقل کاال به این کش��ور  فقط سه راه وجود دارد 
ک��ه یکی از ای��ن راه ها حم��ل کاال از طریق مرز خاکی 
از کش��ور عراق اس��ت که به دلیل مس��ائل مختلف فعال 
امکان اس��تفاده از این مس��یر برای حم��ل و نقل کاال از 

ای��ران به س��وریه وجود ندارد و نمی ت��وان در مورد آن 
برنامه ریزی کرد.  رئیس اتاق مش��ترک ایران و س��وریه 
با اش��اره به مسیر دوم برای حمل و نقل کاال از ایران به 
سوریه گفت: مس��یر دوم حمل کاال  به سوریه از طریق 
کشتی های رو - رو از بندر مرسین ترکیه به سوریه است 
ک��ه با توجه ب��ه هزینه زیاد حمل از این طریق و س��ایر 
مش��کالتی که در این زمینه وجود دارد اس��تفاده از این 
روش نیز امکان پذیر نیس��ت. وی با بیان اینکه منطقی 
تری��ن روش ب��رای حمل و نقل کاال از ایران به س��وریه 
انتقال کاال از طریق خط کش��تیرانی ایران از بندرعباس 
به بندر الذقیه در سوریه است، گفت: اگرچه تاکنون نیز 
برای انتقال کاال از ایران به س��وریه از مسیر بندرعباس 
به الذقیه  و از طریق خط کش��تیرانی جمهوری اسالمی 
ایران اقدام می ش��د اما این اقدام به صورت منظم انجام 
نمی شد و بعضا کاالهای بازرگانان مدت زیادی در بندر 
معطل  می ماند و لذا با توجه به بعد مس��افت و زمان بر 
ب��ودن انتقال کاال، حمل و نقل کاال از این طریق توجیه 
اقتصادی نداش��ت.  وی با بیان اینکه براین اس��اس تجار 
دارای برنامه مش��خصی برای نقل و انتقال کاال به سوریه 
خواهند داش��ت، گفت: این کشتی ها کانتینر بر و فله بر 
هس��تند و لذا تجار هی��چ محدودیتی برای نقل و انتقال 

کاال به سوریه نخواهند داشت. 

معاون بیمه و بانک وزیر اقتصادخبر داد؛

بررسی مجدد ارزش گذاری بانک های ادغامی
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه اعالم کرد؛

ایران و سوریه در مسیر توسعه تجارت


