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 قیمت های ديروز طال و ارز
در ب��ازار دیروز ط��ا و ارز هر دالر آمری��کا با قیمت ۳۲۶۶ 
توم��ان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید با قیمت 

۹۵۸ هزار تومان فروخته می شود.
به گزارش تس��نیم، هر اونس طا در بازار جهانی دیروز مانند 
روز قبل 1۲۲1.۸ دالر قیمت گذاری شده است. در بازار داخلی نیز 
هر گرم طای 1۸عیار ۹۸ هزار و ۲00 تومان قیمت خورده است.

در بازار سبزه میدان هم اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ۹۵۸ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۹۵7 هزار تومان قیمت خورده اس��ت. سکه فروشان البته هر 
قطعه نیم سکه بهار آزادی را ۵11 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 

را ۲7۵ هزار تومان و سکه یک گرمی را به ارزش 1۸1 هزار تومان 
قیمت گذاری کرده اند. همچنین در بازار آزاد نیز نرخ هر دالر آمریکا 
ب��ه ارزش ۳۲۶۶ تومان، ی��ورو به ارزش ۳۶0۳ تومان و هر پوند به 

ارزش 4۹04 تومان از سوی صرافی ها قیمت خورده است.

بانك سرمايه در فهرست 100 شركت برتر كشور
بانک س��رمایه با 1۵ پله صعود در میان 100 

شرکت برتر کشور، رتبه ۵1 را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک سرمایه، بر اساس 
نتایج به دس��ت آمده از همایش »شرکت هاي 
برتر ایران« که توسط سازمان مدیریت صنعتي در پایان هر 
سال برگزار مي گردد، بانک سرمایه با 1۵ پله صعود، از رتبه 
۶۶ به رتبه ۵1 دست یافت.  بدین ترتیب بانک سرمایه در 
فهرست 10 شرکت برتري قرار گرفت که بیش ترین صعود 
را نسبت به س��ال قبل داش��ته اند. همچنین گفتني است 
بانک سرمایه در رتبه بندي 100 شرکت برتر ایران در سال 
1۳۹0 نیز با ۳۳ پله صعود، جایگاه اول را در بین بانک ها و 

مؤسسات مالي و اعتباري از آن خود ساخته بود.

 توسعه پیشخوان های شهرنت 
از اولويت های سال جديد

مدیرعامل بانک ش��هر، توسعه پیشخوان های 
ش��هرنت را از اولویت های س��ال جدید این 
بان��ک دانس��ت و اف��زود: در س��ال جاری با 
اس��تفاده از دس��تگاه های VTM، ارتب��اط 
مجازی با ش��عب برقرار شده و اس��تفاده از خدمات بانک 
شهر برای شهروندان با سهولت بیشتری صورت می گیرد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر، 
دکتر حس��ین محمد پورزرندی با اشاره به نام گذاری سال 
جدی��د با عن��وان "دولت و ملت، همدل��ی و همزبانی" و با 
تبریک به مناس��بت موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای، 
اظهار ک��رد:  کمپین تبلیغاتی بانک ش��هر در ای��ن ایام با 
شعاری حرفه ای و بسیار مناسب طراحی شده بود که تقدیر 
بانک مرکزی و شهرداری ها را به همراه داشت و موفق شد 

تا خدمات بانک شهر را به خوبی به نمایش بگذارد. 
وی با اش��اره به ارائه خدمات از طریق پیشخوان های 
شهرنت به مشتریان در ایام تعطیات نوروز افزود: امیدواریم 
در س��ال جاری با استفاده از دستگاه های VTM، ارتباط 
مجازی با شعب برقرار شده و استفاده از خدمات بانک شهر 

برای شهروندان با سهولت بیشتری صورت گیرد. 

ارزش آفريني براي مشتريان و ذي نفعان 
راهبرد اصلي بانك پارسیان در سال 94
اولین نشس��ت تخصصي مدیرعام��ل و مدیران 
ارشد گروه بانک پارسیان در سال ۹4 با حضور 
مدیرعامل، اعض��اي هیأت عام��ل، معاونین، 
مدیران، روساي حوزه ها و شعب، مدیران عامل 
و اعضاي هیات مدیره ش��رکت هاي تابع��ه و کارکنان بانک 
پارس��یان در فروردین ماه ۹4 درسالن اجتماعات ساختمان 

مرکزي برگزار شد.
در این دی��دار که با هدف تببین راهبردها و برنامه هاي 
س��ال ۹4 برگزار ش��د، دکتر پرویزیان بر لزوم توجه به پیام 
ن��وروزي مقام معظم رهبري و تعیین ش��عار"دولت و ملت، 
همدلي و همزباني"براي سال۹4 تاکید کرد و گفت: ایستادگي 
م��ردم و دولت تدبیر و امی��د با بیانیه تفاهم نامه اي که ایجاد 
ش��د به ثمر نشست و امیدوارم س��ال ۹4 سرشار از موفقیت 
و سرافرازي همراه با همدلي و همزباني بیش از پیش و اراده 
 قوي براي خدمتگزاري بیش��تر در شبکه بانکي باشد و یک 

شرایط طبیعي براي یک بانک حرفه اي ایجاد شود. 
مدیرعام��ل بان��ک پارس��یان در بخ��ش دیگ��ري از 
س��خنانش به "هفت قاع��ده الف" در بانکداري اش��اره و 
موفقیت بانک ها را در لزوم رعایت این هفت قاعده دانست 
و افزود: م��ن تعبیري را در م��ورد موضوعات بانکي دارم 
ک��ه به قاعده هفت الف معروف اس��ت: اولی��ن قاعده که 
رمز اصلي موفقیت اس��ت، اراده است که مفهوم آن عزم و 
اراده محکم و خدمت به ذي نفعان، مشتریان و سهامداران 
اس��ت. وقتي اراده مستقر شود یعني اهداف انجام شده و 
پیگیري و مداومت و تصمیم گیري سریع و جسورانه براي 

چالش هاي پیش روي ما و سختي ها به ثمر مي نشیند.

راه اندازی سامانه امتیاز اعتباری در بانك ملت 
س��امانه امتیاز اعتباری با هدف تعیین میزان 
تسهیات اعتباری قابل اعطا برای مصارف و 
نیازهای شخصی مش��تریان خرد، در بانک 

ملت راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این س��امانه که 
از اواخر س��ال گذش��ته و به همت کارشناسان اداره کل 
برنامه ریزی و نظارت اعتب��اری و بخشIT بانک ملت در 
سطح شبکه گسترده شعب این بانک عملیاتی شده است 
در فاز نخس��ت برای تعیین میزان تسهیات قابل اعطا به 

گروه مشتریان اساتید استفاده خواهد شد.
در عین حال در فازهای بعدی، تصمیم گیری اعتباری 
در زمینه اعطای تس��هیات اعتباری ب��ه تمامی گروه های 
مشتریان ) اش��خاص حقیقی( متقاضی تسهیات خرد، از 

طریق سامانه امتیاز اعتباری انجام خواهد شد. 

مقام معظم رهبری در بیانات 
پنج گ�زارش 

سارا علياري
ن��وروزی خود در حرم رضوی 
با طرح ۳ س��وال اساس��ی در 
تعری��ف اقتصاد مقاومتی فرمودن��د اقتصاد مقاومتی 
یعنی اقتصادی که مقاوم است و با تحریکات جهانی 
و تکانه ه��اي جهان��ی و ب��ا سیاس��ت هاي آمریکا و 
غیر آمریکا زیر و رو نمي شود و متکی به مردم است.

ایش��ان ب��ا طرح چیس��تی اقتص��اد مقاومتی و 
خصوصیات مثبت و منفی آن و همچنین امکان پذیر 
ب��ودن و اقدامات الزم برای این مهم بار دیگر بر این 
موضوع تاکی��د کردند که نگاه ب��ه بیرون برای حل 
مس��ائل اقتصادی هیچ گاه به نتیجه نخواهد رسید و 
همواره باید به دنبال استفاده از ظرفیت هاي داخلی 

کشور بود.
معظم ل��ه درفرمایش��ات خ��ود اهتم��ام وی��ژه 
ب��رای تقوی��ت تولی��د داخل��ی، ل��زوم هدف گذاری 
و سیاس��تگذاری مس��ئوالن و گرفت��ار نش��دن ب��ه 
روزمر گی را در جرگه مهمترین اهداف مس��ئوالن و 
مردم برش��مردند ودر تبیین راه های تقویت داخلی، 
حمای��ت از بنگاه های متوس��ط و کوچ��ک، تقویت 
فعالیت بنگاه ه��ای دانش بنیان، ایجاد نهضت کاهش 
خام فروشی، تسهیل س��رمایه گذاری، کاهش واردات 
کاالهای مصرفی و مبارزه با قاچاق را راه های حمایت 
از تولید داخلی برش��مردند و تاکید داش��تند که این 

موضوع باید مورد توجه ویژه دولتمردان قرار بگیرد.
ایشان همچنین سوق دادن سرمایه ها به سمت 
تولید و مصرف محصوالت داخلی و پرهیز از اسراف 
را از جمله راهکارهای تقویت تولید داخل برشمردند 
و تاکید داش��تند که تحریم تنها ابزار دش��من برای 
مقابل��ه ب��ا ملت ایران اس��ت، بنابراین اگ��ر با تدبیر 
صحیح و ب��ا تکیه بر نیروهای داخل��ی، برنامه ریزی 
و عمل ش��ود، تاثیر تحریم ها کاهش خواهد یافت و 

سپس بی نتیجه خواهند شد.
آنچه از کلیات فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
بر مي آید توجه اکی��د به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر 
توان داخل است به این معنا که برای بهبود وضعیت 
اقتص��ادی و خروج از رکود نباید تم��ام نگاه ها را به 
مذاک��رات و نتایج حاص��ل از آن معطوف کنیم بلکه 
باید بکوش��یم تا با اجرای قوانین و مقررات در جهت 
تقویت تولید داخل و تسهیل شرایط تولید که همان 

مفاد اقتصاد مقاومتی است گام برداریم.

 اعتماد مردم و دولت
مسیر هموار اقتصاد مقاومتی

موس��ی الرضا ثروتی عضو کمیس��یون برنامه و 
بودج��ه مجلس با اش��اره به نام گذاری س��ال جاری 
از س��وی رهب��ری به سیاس��ت روز گف��ت: با توجه 
به نام گذاری س��ال جاری به عن��وان "ملت و دولت، 
همدلی و همزبانی" از سوی مقام معظم رهبری این 
نکته مطرح مي ش��ود که شعار امسال دنباله رو شعار 
سال هاي گذشته است به این معنا که در پی اقتصاد 
و فرهن��گ؛ عزم ملی و مدیریت جهادی باید در این 
راس��تا گام برداشته ش��ود اما آنچه مسلم است تمام 
ای��ن موارد در ادامه اقتص��اد مقاومتی که تا پیش از 

این از سوی معظم له مطرح شده است. 
وی افزود: ش��عار امسال بیانگر آن است که اگر 
به مردم تکیه شود متولیان مي توانند نسبت به رفع 
مش��کات کش��ور اقدام کنند و در مقابل اگر مردم 
ایم��ان و اعتق��اد بیاورند که دولت درصدد اس��ت تا 
اقتص��اد دانش بنیان، قطع وابس��تگی به درآمدهای 
نفت��ی و بودج��ه غیر نفتی را دنبال کن��د و مي تواند 
کاره��ا را ب��ه نح��و مطل��وب اجرایی کند ش��رایط 
بخش ه��اي مختلف کش��ور از جمل��ه اقتصاد بهبود 

خواهد یافت.
ای��ن نماینده مجل��س بر این اعتقاد اس��ت که 
اج��رای اقتص��اد مقاومتی در کش��ور نیازمند باور و 
اعتقاد اس��ت باور و اعتقادی که از شعار سال جاری 

نشات مي گیرد. 
وی تصری��ح کرد: اگر این همدلی و همزبانی به 
معنای واقعی شکل گیرد و دولت و مردم یکدیگر را 
باور کنند و به هم اعتماد داشته باشند زمینه اجرای 

اقتصاد مقاومتی هم هموار خواهد شد. 
این نماینده مجلس گفت: در شرایطی که وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت اعام مي کند که از س��هم 
1۵0 هزار میلیارد تومانی حوزه تولید تنها ۳0 هزار 
تومان آن به تولید رس��یده اس��ت و منابع بانکی به 
هم به این حوزه نرس��یده اس��ت و بس��یاری از این 
مناب��ع ص��رف س��رمایه گذاری در بخش هایي مانند 
س��که و دالر از سوی بانک ها ش��ده است نمي توان 
انتظار داش��ت اقتص��اد مقاومتی به ش��کل مطلوب 

اجرایی شود.
 ثروت��ی قرار نگرفتن مناب��ع در اختیار تولید و 
متوقف ماندن پروژه ها را نش��ان از عملیاتی نش��دن 

مف��اد اقتص��اد مقاومتی آن طورکه باید برش��مرد و 
گفت: این مساله که پروژه ها با مشکات و معضات 
همراه اس��ت نشان مي دهد مدیریت و هماهنگی در 
کش��ور وجود ن��دارد و به نوعی ضع��ف مدیریت در 
کشور و ناهماهنگی میان بخش هاي مختلف و عدم 
تخصیص منابع و نبود اعتقاد به تولید داخل موجب 

شده تا این اهداف به شکل واقعی محقق نشود. 

ای��ن نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که 
بهبود ش��رایط اقتصادی کشور تنها منوط به امضای 
توافق نامه نیس��ت خاطرنش��ان کرد: اجرایی ش��دن 
مف��اد اقتصاد مقاومتی و توجه ب��ه تولید داخل نیاز 

به توافق نامه ندارد.
ب��ه گفته وی اگ��ر قوانینی مانن��د قانون بهبود 
فض��ای کس��ب و کار، رف��ع موانع تولی��د و افزایش 

تس��هیات دهی بانک ها، قانون رف��ع موانع تولید و 
مبازره با قاچاق کاال و ارز اجرا ش��ود می توان انتظار 
رون��ق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی را داش��ت به 
عبارت دیگر اگر دول��ت بخواهد قانون را خوب اجرا 
کند مشکات از سر راه برداشته مي شود اما متاسفانه 
دول��ت قانون را خوب اج��را نمي کند به عنوان مثال 
قان��ون هدفمندی یارانه ها که رون��ق تولید و بهبود 
فضای آن یکی از اهداف این قانون بود که هیچ کدام 

از دولت ها این موضوع را عملیاتی نکرده اند. 

بزرگنمایی نکنیم
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اش��اره به این موضوع که تمام نگاه وزرا معطوف به 
 مذاکرات است و نگاه درستی نیست به سیاست روز 
گفت: اینک��ه تمام نگاه ها معطوف مذاکره اس��ت تا 
حدودی بزرگنمایی است اما قدر مسلم یک بیماری 
در ایران وجود دارد که اخبار سیاست خارجی بیش 
از س��ایر اخبار برای مردم مهم اس��ت و این موضوع 
موجب ش��ده تا در ش��رایط کنونی پیگی��ری اخبار 
مرب��وط به وزی��ر امور خارجه بی��ش از وزیر جهاد و 

کشاورزی باشد.
وی اف��زود: ای��ن نکته قابل قبول اس��ت که در 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به اندازه مطلوب عمل 
نکردیم اما تمام بحث عملیاتی نش��دن به نخواستن 
مربوط نمي شود و باید این موضوع را در نظر داشته 
باش��یم که شرایط حاکم بر کش��ور، رکود اقتصادی 
و ت��ورم موجود و همچنین معوق��ات عاملی اثرگذار 

بوده است.
ندیمی خاطرنش��ان کرد: بحث اقتصاد مقاومتی 
و اجرای آن تنها به وظایف دولت نباید معطوف بود 
بلک��ه باید بپذیریم اقتصاد ایران از مس��ایل خارجی 
اثر مي گی��رد و کمترین تاثیر آن همان درآمد 100 

میلیارد دالری ساالنه است.
این نماینده مجل��س تحقق اقتصاد مقاومتی را 
در اجرای 4 قانون اصلی دانست و گفت: در صورتی 
ک��ه 4 قانون اصاح مالیات ها که به موضوع دریافت 
مالیات هاي مس��تقیم اش��اره دارد و همچنین قانون 
رفع موانع تولید، قانون تنظیم مقررات عمومی دولت 
و بودجه س��ال ۹4 اجرایی ش��ود مي توان به تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش سرمایه گذاری در 

کشور امیدوار بود.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

ورود ۳ شرکت بیمه اي  در سال 94
رئیس کل بیم��ه مرکزی از آغاز به کار س��ه 

شرکت جدید بیمه ای در سال جاری خبر داد چت������ر
و گفت: در همین دو سه روز اخیر با تقاضا و 
مراجعه هاي حضوری ش��رکت های معتبر اروپای��ی برای حضور در 

صنعت بیمه موجه شده ایم.
به گزارش مهر، محمد ابراهیم امین در جمع خبرنگاران با اشاره 

به بیانیه لوزان و برداش��ته شدن تحریم هاي صنعت بیمه ای کشور 
پس از توافق هسته ای احتمالی آتی گفت:  اگر توافق هسته ای نهایی 
و تحریم ها از صنعت بیمه برداشته شود، بیش از آنکه ما برای عرضه 
ریسک به بازار بین المللی نیازمند باشیم به سرمایه گذاری، فناوری و 

مشارکت شرکت هاي خارجی در بیمه ای داخلی نیاز داریم.
رئیس ش��ورای عالی صنعت بیمه کش��ور با تاکید بر اینکه در 
دوران تحری��م نیاز صنعت بیمه کش��ور تامین ش��د، گفت:  با این 
وجود نگهداری ریس��ک بیم��ه ای در داخل کش��ور خاف منطق 
بیمه ای اس��ت و ما هم باید به بازار جهانی بیمه عرضه کنیم و هم 

خریدار بیمه هاي خارجی باشیم.

امین خاطرنش��ان کرد: در همین دو س��ه روز اخیر با تقاضا و 
مراجعه هاي حضوری ش��رکت هاي معتب��ر اروپایی برای حضور در 

صنعت بیمه مواجه شده ایم.
رئی��س کل بیمه مرکزی ایران در م��ورد ارائه مجوزهای جدید به 
شرکت هاي بیمه متقاضی تاسیس، از آغاز بکار سه شرکت جدید بیمه ای 
در سال جاری خبرداد و گفت:  تاسیس این سه شرکت در شورای عالی 
بیمه تصویب شد و در حال طی کردن مراحل قانونی و نهایی برای آغاز 

فعالیت و ورود به بازار بیمه کشور در سرزمین اصلی هستند.
وی درباره آخرین وضعیت خسارت دیدگان شرکت بیمه توسعه 
اظهار داشت:  تا کنون 1۵0 میلیارد تومان به خسارت دیدگان این 

ش��رکت پرداخت ش��ده و بقیه پرونده ها نیز در سراس��ر کشور در 
حال بررسی است. با مصوبه شورای عالی بیمه، مسئولیت پرداخت 
خس��ارت زیان دیدگان بیمه توسعه به ش��رکت بیمه ایران با تعهد 

تامین مالی بیمه مرکزی واگذار شده است.
امی��ن گفت:  از آنجایی که نباید در این جریان کس��انی که در 
اداره بیمه توسعه و بهره برداری از منابع آن شرکت کوتاهی داشتند 
منتفع ش��وند،  در مصوبه ش��ورای عالی بیمه تاکید شد بیمه ایران 
عاوه بر دریافت سهم دریافت تعهدات مالی بیمه مرکزی، با دستور 
قاضی اموال و دارایی هاي بیمه توس��عه را برای پرداخت خس��ارت 

زیان دیدگان در اختیار بگیرد.

وزارت نیرو پروژه جديد آغاز نمی كند
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی وزارت نیرو با توجه ب��ه اینکه بودجه 1۳۹4 

ک������ل نزدیک ترین بودجه به نظرات وزارت نیرو اس��ت، گفت: در حال حاضر وزارت نیرو د
حدود 1۶0 هزار میلیارد تومان پروژه در دس��ت اجرا دارد. از ۸00 طرح در دست 
اج��رای وزارت نیرو، ۶۵0 طرح عمران��ی مربوط به بخش آب و آبفا، تصفیه خانه ها، س��د ها، نیروگاه های 

برق آبی و غیره می شود.
علیرضا دائمی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر این که تاش ش��ده در س��ال 1۳۹۳ و سال 1۳۹4 
طرح جدید آغاز نش��ود، گفت: تاش کردیم اعتبارات به طرح های در دس��ت اجرا قرار گیرد تا پیشرفت 

بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به تکمیل و بهره برداری از ۳۵ طرح گفت: با تمام محدودیت های دولت اعتبارات خوبی 

تعلق گرفت و در سال گذشته بیش از 7۵ درصد اعتبارات دریافت شد.
مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اش��اره به محدودیت های ش��دید در اجرای این 
طرح ها گفت: برخی طرح ها با اضطراب ش��روع ش��دند و همگی نیاز به بودجه دارند. در صورت تخصیص 

اعتبارات مورد نیاز توان فنی برای اجرای طرح ها وجود دارد.
دائمی با اشاره به در نظر گرفتن 7400 میلیارد تومان بودجه در سال 1۳۹4 گفت: توان فنی اجرای 
۳0 هزار میلیارد تومان پروژه را داریم اما منابع محدود اس��ت، لذا تاش می ش��ود از اعتبارات غیردولتی 

نیز بهره ببریم.
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