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اقتصادی

بانک و بیمه

حمایت بانک ملی ایران
از شرکتهای دانش بنیان
معاون علمیو فناوری رئیسجمهور در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران از
اقدامات این بانک در حمایت از استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان تقدیر
کرد و گفت :این اقدامات میتواند الگویی برای سایر بانکها باشد.
به گزارش روابط عمومیبانک ملی ایران ،دکتر ســورنا ســتاری در دیدار با
مدیرعامــل بانک ضمن ابراز خرســندی از این که بانک ملــی ایران به حوزه
حمایت از اســتارت آپها ورود پیدا کرده است ،گفت :رویکرد بانک ملی ایران
در حمایــت از محصوالت دانش بنیان مورد تایید و حمایت ماســت .به گفته
ســتاری ،ایجاد مرکز نوآوری توسط بانک ملی ایران زیرساختی مهم است که
با نظر مثبت و همراهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک محقق شــده و
جای تقدیر و تشکر دارد.
معاون علمیو فنــاوری رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر لزوم حمایتهای
همه جانبه از اســتارت آپها و فعالیتهای دانش بنیان ،گفت :استارت آپها
اول ایجاد میشوند و بعد قوانین مرتبط با آنها وضع میشود ،به همین دلیل
استارت آپها همیشه پیشرو هستند.وی اظهار کرد :خوشبختانه اقدامات بانک
ملــی ایران در این زمینه قابل توجه بوده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
دکتر محمد رضا حسینزاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این دیدار با بیان
اینکــه بانک در حمایت از طرحهای دانش بنیان و اســتارت آپها از هر گونه
کوششــی دریغ نمیکند ،گفت :دنیای امروز ،دنیای استارت آپهاست و همه
باید در جهت توسعه و حمایت از آنها گام برداریم.
وی افــزود :بانک ملی ایران به تنهایی از چندین اســتارت آپ که تنها در
مرحله ایده بودند ،حمایت کرده و آنها را به مرحله بلوغ رســانده اســت که به
مرور از آنها رونمایی خواهد شد.حســین زاده با تاکید بر این که استعدادهای
داخلی و جوانــان ایرانی نخبه نباید به دلیل وجود مشــکالت در تامین مالی
طرحها دچار چالش شوند ،وظیفه بانک ملی ایران را کمک به رشد این ایدهها
دانســت و خاطرنشان کرد :خوشبختانه برنامه ریزی جدی بانک در این زمینه
به بار نشسته و به زودی طرحهای خیره کنندهای به جامعه معرفی خواهد شد.
مســعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این نشســت با
اشاره به همکاریهای گسترده بانک با دانشگاه صنعتی شریف در زمینه ایجاد
و حمایت از استارت آپها ،گفت :خوشبختانه مرکز نوآوری بانک ملی ایران در
حال راهاندازی اســت و میتواند بخش قابل توجهی از نخبگان کشور را تحت
پوشــش قرار دهد .به گفته وی ،برخی مقررات دست و پاگیر نباید مانع رشد
اســتارت آپها شوند و برای توسعه این بخش باید به هر شکل ممکن اقدامات
مقتضی صورت بگیرد.

تقدیر جشنواره واحدهای صنعتی خراسان رضوی
از نورد لوله مشهد

رضا ســراج ،مدیرعامل شرکت نورد لوله مشهد ،از شرکتهای زیر مجموعه
گروه صنایع فوالد صبح پارسیان از سوی کمیته برگزار کننده جشنواره مفلحون
واحدهای صنعتی اســتان خراســان رضوی درســال  1395در شاخصهایی
همچــون؛ بهره وری در تولید ،معرفی محصول جهت مصرف داخلی ،توســعه
واحد صنعتی و تثبیت اشــتغال مولد ،به عنوان الگوی آمر و ناهی برتر ،معرفی
شــد .به گزارش روابط عمومیبانک پارســیان؛ به همین منظور؛ دبیر ،معاون
رییس کل دادگستری و معاون مردم به دولت و مردم و همچنین رییس هیات
مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و مدیرموسسات و شرکتهای
خصوصی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر خراســان رضوی با اهدای لوح
تقدیــری از مجموعه تالشها و فعالیتهای موثر صــورت گرفته مدیرعامل و
کارکنان شرکت نورد لوله مشهد ،تقدیر کردند.
شایان ذکر اســت ،شرکت گروه صنایع فوالد صبح پارسیان ،از شرکتهای
زیرمجموعه بانک پارسیان است که گامهای موثری در مسیر حمایت و احیای
بنگاههای صنعتی برای اشــتغال ســریع ،مولد و کارآفرین و رونق کسب وکار
برداشته است.

تشکیل جلسه شورای اطالعرسانی و تبلیغات بانکها
تامین مالی طرحها برای پیشــرفت در عرصههای مختلف اقتصادی نیاز به
منابع مالی فراوانی دارد که بخش عمدهای از آنها را نظام بانکی تامین میکند.
به گزارش روابط عمومیبانک توســعه صادرات ایران ،آقای دکتر صالح آبادی
در دیدار با اعضای شــورای اطالعرســانی و تبلیغات نظام بانکی کشور با بیان
این مطلب گفت :از کســب و کارهای کوچــک گرفته تا تمام پروژههای بزرگ
زیرســاختی از منابع بانکی اســتفاده میکنند ولی کمتر میبینیم تا به نقش
حمایتی بانکها از این طرحها پرداخته شود.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران تصریح کــرد :بانکها برای ایجاد
اشــتغال و تولید و توســعه اقتصادی سهم و تاثیر به ســزایی دارند و باید این
تصویر در ذهن مردم نقش ببندد نه اینکه بانکها فقط ســود پرداخت میکنند.
وی گفت :اکنون نظام منسجم اطالع رسانی در بانکها به همت پژوهشکده پولی
و بانکی و بانک مرکزی با عنوان «ایبنا» ایجاد شده است که مرجعی است برای
سایر رسانهها و هم پشتوانه ای برای نظام بانکی است.آقای دکتر صالحآبادی در
این جلســه خواستار برنامه ریزی برای آموزش مفاهیم و دغدغههای بانکداری
اســامیبرای کارکنان نظام بانکی شد .در این جلســه اعضای شورای اطالع
رســانی و تبلیغات نظام بانکی شــامل مدیران روابــط عمومیبانکهای ملی،
مســکن ،ملت ،اقتصاد نوین ،ایران زمین ،توســعه صادرات ایران و موسســه
اعتباری توسعه و همچنین مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیرعامل بانک توسعه
صادرات ،سردبیر ایبنا و مشاور رسانهای رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند
و به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

صدور ضمانتنامه اجرایی
توافق بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین

هیــأت وزیران به وزارت امور اقتصــادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از
ســوی دولت برای الزم االجرا شــدن موافقتنامه مالی مربــوط به پروژه برقی
کردن راه آهن تهران  -مشــهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین،
ضمانتنامه مربوط را صادر نماید .به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانك صنعت و
معدن  ،صدور مجوز ياد شــده در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی
مورد نیاز در چارچوب احکام برنامههای توســعه و قوانین بودجه سنواتی انجام
يافت.گفتني است هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حسن
روحانی رییس جمهور كشورمان  ،به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه در
خصوص کلیات الیحه بودجه سال  1397کشور پرداخت.

دستور بیمه ایران
برای رسیدگی به آسیبدیدگان زلزله

مدیرعامل بیمه ایران در دســتوری ویژه از مدیران ستادی ذیربط و مدیران
این شــرکت در استانهای غربی کشور خواســت اقدامات و رسیدگی فوری به
مشکالت آسیب دیدگان تحت پوشش زلزله شب گذشته را در دستور کار قرار
دهند.آقای پورکیانی در این دســتور همچنین از مدیران بیمه ایران خواست،
اقدامات خود را به صورت روزانه به ستاد مرکزی بیمه ایران گزارش کنند.

ارسال رایگان کمکهای مردمی
توسط شرکت تیپاکس
به اطالع کلیه هموطنهای گرامیمیرساند که با توجه به وقوع حادثه زلزله
اخیر و خسارات وارده به هممیهنان عزیزمان ،تیپاکس همچون گذشته آمادگی
خود را جهت ارســال رایگان کمکهای مردمیبه شــهرهای زلزله زده اعالم
میدارد.جهت هماهنگی لطفا با شمارههای زیر در تماس باشید8457-021 :
داخلی  6واحد روابط عمومی09102969646
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معاون وزیر صنعت در مراسم افتتاح نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو خبر داد

رشد چهاربرابری تعداد شرکتهای صادرکننده قطعات خودرو

رئیس هیات عامل ســازمان گســترش و نوسازی صنایع
ایران (ایــدرو) اعــام کرد:طبــق قراردادهــای خودرویی
پسابرجامی شمار قطعهسازان ایرانی که توان صادراتی داشته
باشند ،از  15شرکت فعلی به  60قطعه ساز افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا ،منصور معظمی در افتتاح جریان دوازدهمین
نمایشــگاه بینالمللی قطعات ،لــوازم و مجموعههای خودرو
لگالیهمندی قطعه سازان از فاصله زمانی
تهران در پاسخ سوا 
زیاد در نظر گرفته شده برای ارتقای داخلی سازی قطعات در
قراردادهای خارجی ،افزود :قراردادهای منعقد شــده را بطور
کامل مطالعه کردهام و جای نگرانی برای قطعه سازان وجود
نــدارد.وی ادامه داد :تاکید وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر
توجه ویژه به قطعهسازان داخلی در این قراردادهاست .به گفته
معظمی ،اکنون  15قطعه ســاز داخلی داریم که تولیداتشان
از قابلیت صادرات برخوردار اســت و در قرارداد منعقده با رنو
مقرر شده شــمار آنها یعنی قطعه سازانی که تولیداتشان در
سطح استاندارد جهانی باشد ،به  60مورد برسد .وی تصریح
کرد :قراردادهای خودرویی منعقد شده با خارجیها ،فرصت
خوبی برای قطعه سازان ،خودروســازان و مصرف کنندگان
اســت اما قطعه سازان آگاهی و شــناخت کامل از قراردادها
ندارند که در این زمینه ایدرو و خودروسازان آماده پاسخگویی
اند.رئیس هیات عامل ایدرو در ادامه افزود :نگاهی به وضعیت
صنعت خودروســازی از سالهای گذشــته تاکنون حاکی از
روند رو به رشــد آن است که امســال بیش از هزار شرکت
داخلی و خارجی در آن حضور دارند .وی یادآور شد :صنعت
خودروسازی کشور نیز در سالهای اخیر رشد خوبی را تجربه
کرده و همواره با افزایش تولید مواجه بوده است؛ پارسال یک
میلیون و  350هزار دستگاه خودرو تولید شد که این میزان
امســال به یک میلیون و  600هزار دستگاه خواهد رسید و
طبق ســند چشمانداز به سه میلیون دستگاه در سال 1404
افزایش خواهد یافت.
فاصله زیاد بین کیفیت خودروها با انتظارات مردمی
بــه گفته معاون وزیر صنعت ،تاکید وزارت صنعت ،معدن
و تجارت بر افزایش کمی و کیفی تولید است و در این زمینه
استانداردهای مورد نیاز ابالغ شده است.وی خاطرنشان کرد:
هرچند روند کیفی خودروها رو به بهبود است ،اما هنوز بین
رضایتمندی مردم با کیفیت موجود فاصله زیادی وجود دارد.
معظمی با اشاره به قراردادهای متعدد خودرویی منعقد شده
با خارجیها ،گفت :یکی از بندهای اصلی همه این قراردادها،
ارتقای کیفی قطعه سازان ایرانی است تا در نهایت ،به شبکه

جهانی پیوند بخورند.وی با اشاره به اینکه این مهم در سایپا
و ایران خودرو آغاز شــده است ،افزود :امسال و با وجود همه
مشکالتی که در فضای کسب و کار وجود دارد ،شاهد کاهش
و تعدیل نیروی انســانی در قطعه ســازیها نبودیم که خبر
خوبی است؛ هرچند مشکل اصلی قطعه سازان ،پرداختیهای
آنهاست.
حضور چشمگیر چینیها
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به انتقاد یکی
از خبرنگاران درخصوص حضور گسترده چینیها در این دوره
از نمایشگاه ،بیان داشت :بازار ویژگیهای خاص خود را دارد
و نمی توان مانع حضور شرکتها شد؛ نمایشگاه فرصتی برای
همه کشورها و شرکتهاست و شرکتهای با شناخت بهتر و
بازاریابی قوی تر حضور پر رنگ تری خواهند داشت.
داخلی سازی  40درصدی قطعات
معظمی با اشــاره به قراردادهای منعقده با شــرکتهای
خارجــی ،افزود :آنچه در همه قراردادها بر آن تاکید شــده،
شروع داخلی سازی با  40درصد است ،اما در همه قراردادها
تا زمان اجرایی شــدن آنها ،وزارتخانه اجــازه داده با درصد
کمتری از داخلیسازی وارد بازار شویم.وی درباره خودروهای
جدید یادآور شد :ما شــاهد بودیم که تعداد قابل توجهی از
افراد و مشــتریان در مدت زمان کوتاهــی برای خرید اقدام
کردند و امروز خودروسازان ما از این نظر تحت فشار هستند.

این مقام مسئول تاکید کرد :سیاست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اجرایی شدن داخلی سازی  40درصدی خودروسازان
اســت که در غیر این صورت ،اجازه فروش خودرو نخواهند
داشت.
لزوم تجمیع شدن قطعهسازان
معظمی بیان داشــت :قطعهسازان ایرانی اگر بخواهند در
صحنه جهانی حرفی برای گفتن داشــته باشند ،چاره ای جز
تجمیع ندارند ،زیرا مقیاس و اندازه آنها در حد صادراتی شدن
نیســت و باید با هم ادغام شــوند تا قدرت رقابتشان افزایش
یابد.معظمی گفــت :در این زمینه طرحی از ســوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ارائه شــده است که مراحل ابتدایی
کار خود را میگذراند .وی تاکید کرد :قیمت تمام شده پایین
و ارتقای کیفیت 2،شاخص اصلی برای قبل رقابت شدن است
و با وجــود افزایش انتظارات مردم از خودروســازان و قطعه
سازان ،ارتقای کیفیت در آینده دور از دسترس نخواهد بود.
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای
خودرو تهــران که بزرگترین نمایشــگاه بینالمللی قطعات،
لوازم و مجموعههای خودرو خاورمیانه محســوب می شود،
روزگذشته با حضور «منصور معظمی» ،معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و با مشــارکت هزار و  80شــرکت داخلی و
خارجی در محــل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
گشایش یافت .گفتنی است ،دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی

تحویل ساالنه  ۱۲۰میلیون بشکه نفتخام به پاالیشگاههای تهران و تبریز
مدیر شــرکت لوله مخابــرات نفت منطقــه تهران
از تحویــل ســاالنه  ۱۲۰میلیون بشــکه نفــت خام به
پاالیشــگاههای تهران و تبریز خبــر داد و گفت :از این
مقدار حدود  ۸۴میلیون بشــکه تحویل پاالیشگاه تهران
و حدود  ۳۸میلیون بشــکه تحویل پاالیشگاه تبریز داده
میشود.حسن باقریان در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
شرکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران به تنهایی نفت
خام مورد نیاز پاالیشگاههای تهران و تبریز را تامین می
کند ،اظهار کرد :این شرکت عالوه بر اینکه فرآورده مورد
نیاز اســتانهای تهران ،البرز ،قزویــن ،زنجان ،گیالن،
مازندران ،ســمنان و خراسان رضوی جنوبی و شمالی را
تامین میکند ،ســاالنه  ۱۲۰میلیون بشکه نفتخام به
پاالیشــگاههای تهران و تبریز تحویل میدهد که از این
میزان حدود  ۸۴میلیون بشکه تحویل پاالیشگاه تهران
و حدود  ۳۸میلیون بشــکه تحویل پاالیشگاه تبریز داده
میشــود .وی افزود :به طور کلی شرکت لوله مخابرات

نفت منطقه تهران ساالنه حدود  ۲۶میلیارد لیتر فرآورده
تحویل گرفتیم و همین مقدار فرآورده تحویل انبارهای
پخش داده که سوخت اســتانهای مذکور تامین شود.
این فرآیند توســط  ۲۰۰۰کیلومتر خــط لوله که از قم
شروع شده و تا تهران ،گرمسار ،فیروزکوه ،گیالن و رشت
ادامه دارد انجام میشود.مدیر شرکت لوله مخابرات نفت
منطقه تهران در ادامه با بیان اینکه پیگرانی هوشــمند
خطوط لوله جزو سیاســت های کالن این شرکت بوده
اســت ،افزود :مدیر شــرکت لوله مخابرات نفت منطقه
تهران از چند سال قبل پیگرانی هوشمند خطوط خود
را آغــاز کرد و در حال حاضر فاز چهارم آن درحال اجرا
اســت.باقریان ادامه داد :حتــی خطوطی که جدید وارد
ســرویس شــده بود ،مانند خط کن که سال  ،۹۱خط
فرودگاه مهر آباد که سال  ۹۰و خط فرودگاه امام خمینی
(ره) که ســال  ۹۳وارد سرویس شــدند باز هم پیگرانی
هوشمند شدند.

قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران از روزگذشته تا 25
آبان هر روز از ســاعت  9تا  17در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللــی تهران آمــاده بازدید عالقمندان اســت .در این
نمایشگاه شرکتها و نمایندگان  23کشور از مناطق مختلف
جهان ،جدیدتریــن تولیدات و خدمات خــود را در معرض
دید عالقمندان قرار دادند.ترکیه ،چین ،تایوان ،کره جنوبی،
هند ،آلمان ،هلند ،ایتالیا ،دانمارک ،بلژیک ،لهســتان ،امارات
متحده عربی ،اتریش ،استرالیا ،اسپانیا ،ژاپن ،سوئد ،فرانسه،
انگلیس ،آرژانتیــن ،رومانی ،برزیل و اندونزی کشــورهایی
هستند که در نمایشگاه قطعات خودرو تهران حضور دارند.در
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای
خــودرو تهران بیش از هزار و  80شــرکت داخلی و خارجی
حضــور دارند که از این تعداد  570شــرکت داخلی و 510
شــرکت خارجی هستند.این نمایشــگاه در فضایی افزون بر
 35هزار متر مربع و در  18ســالن نمایشــگاهی و فضای باز
محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برپا شده است
که نســبت به سال گذشــته  10درصد رشد نشان می دهد.
اهمیت دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللــی قطعات ،لوازم و
مجموعههای خودرو تهران موجب شده تا برخی از کشورها از
جمله ترکیه ،چین ،تایوان ،کره جنوبی ،هند و آلمان در این
نمایشگاه بصورت گروهی(پاویون) حضور یابند.در دوازدهمین
نمایشــگاه بین المللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو
تهران ،انواع قطعات و مجموعههای خودرو ،انواع قطعات فنی
و موتوری خودرو ،انواع قطعات بدنه خودرو ،انواع ماشینآالت
و تجهیزات قطعه ســازی ،مجموعههای تحقیقاتی و طراحی
مهندســی ،مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو ،بازرگانی و
خدمات پس از فروش ،نشــریات تخصصــی صنعت خودرو،
لوازم تزئیناتی خودرو ،تعمیر و نگهداری خودرو ،محصوالت
پاککننده خودرو و ســایر تجهیزات و خدمات این حوزه در
معرض دید عالقمندان قرار گرفته اســت.فراهم کردن زمینه
جذب ســرمایه گذاریهــای خارجی ،معرفی دســتاوردها،
ظرفیتهــا و توانمندیهــای کارخانههــا و شــرکتهای
داخلی ،بسترســازی برای توســعه مبادالت و همکاریهای
صنعتــی شــرکتهای ایرانی و خارجی ،توســعه صادرات و
یافتن بازارهای جدید صادراتــی ،نمایش آخرین تحوالت و
دســتاوردهای علمی ،فنی و صنعتــی داخلی و خارجی این
حوزه ،ایجاد ارتباطهای تجاری جدید و انتقال دانش ،فناوری
و تجربیات موفق جهانی به کشــور و کار آفرینی و اشــتغال
پایدار ،مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

سرعت رشد نقدینگی در کشور کند شد
گرچــه روند رو به رشــد نقدینگــی همچنان ادامه
داشــته و تا مرز  ۱۳۹۰هزار تریلیــون پیش رفته اما از
سرعت رشد آن تا پنج درصد کاسته شده است.تازهترین
آماری که بانک مرکزی از فعالیت مالی در شبکه بانکی
منتشر کرده نشان میدهد که حجم نقدینگی در پایان
شهریورماه به بیش از  ۱۳۸۹هزار میلیارد تومان افزایش
یافته اســت .مقایسه میزان رشد نقدینگی طی دو سال
گذشته بیانگر آن است که حجم نقدینگی در شهریورماه
امســال نســبت به ماه مشابه ســال قبل  23/8درصد
افزایش دارد .در حالی که در شــهریور  ۱۳۹۵نسبت به
ماه مشــابه در سال  ۱۳۹۴این رشد حدود  28/6درصد
گزارش شده بود.
بر این اساس از سرعت رشد نقدینگی تا پنج درصد
کاســته شده است.اما مقایسه دوره شش ماهه در حجم
نقدینگی نشــان داد که ســرعت رشــد اندکی افزایش
دارد .به گونهای که در شــهریورماه سال جاری نسبت

به اســفند  ۱۳۹۵تا 10/9درصد رشــد داشته ولی در
شــهریور سال گذشته نسبت به اسفند  ۱۳۹۴این رشد
10/4درصد گزارش شده بود.
نقدینگــی  ۱۳۹۰هزار میلیارد تومانی در پایان نیمه
نخست امســال در مقایسه با شــهریور ماه  ۱۳۹۴که
 ۸۷۲هزار میلیارد تومان بود ،بیشاز  ۵۰۰هزار میلیارد
تومان افزایش دارد .حجم نقدینگی در شــهریور ســال
گذشته  ۱۲۵۳هزار میلیارد تومان اعالم شده بود .حجم
نقدینگی را شبه پول که عمده آن را سپردههای بانکی
تشــکیل میدهد و همچنین پول در دست مردم شامل
میشود.
از این رقم حدود  ۱۲۲۱هزار میلیارد تومان متعلق به
شبه پول است که در شهریورماه تا  ۱۲درصد نسبت به
پایان سال قبل افزایش دارد و همچنین حدود  ۱۶۸هزار
میلیارد تومان متعلق به پول بوده که رشدی نزدیک به
3/2درصد دارد.

رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو اعالم کرد

اختصاص  20درصد صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی
معــاون معــدن و صنایع معدنی وزیــر صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو گفت :در حالی
که ســهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص کشور به
 5تا  6درصد میرسد ،سهم این بخش از صادرات ایران 20
درصد اســت.مهدی کرباسیان روز گذشته در آیین قدردانی
از صادرکنندگان نمونه استان زنجان افزود :در صادرات هفت
ماهه امسال از مجموع صادرات کشور ،سهم معدن و صنایع
معدنی پنج میلیــارد و  400میلیون دالر بوده در حالی که
در تولید ناخالص ملی کشــور ســهم این بخش به پنج تا 6
درصد میرسد.
معــاون معــدن و صنایع معدنی وزیــر صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو ادامه داد :ایران
بر اساس شــاخصهای بینالمللی پانزدهمین کشور معدنی
جهان محســوب میشود و این آمار بر اساس آمار اکتشافات
موجود اعالم شــده و از طرفی اکتشافات معدن در کشور به
دلیل ســایه نفت بر اقتصاد ایران ،چنــدان مورد توجه قرار
نگرفته است.وی معدن و صنایع معدنی را از بخشهای مورد
توجه و اولویت دار دولتهای یازدهم و دوازدهم خواند و اضافه
کرد :در حالی که صادرات زنجیره فوالد در ســالهای  90و
 91بســیار محدود بود ،در هفت ماهه ســال جاری بیش از
چهار میلیون و  700هزار تن از محصوالت این بخش صادر
شده است.
کرباســیان تاکید کــرد :در صورتی که میــزان صادرات

زنجیره فوالد تا پایان سال به هشت میلیون تن برسد ،ایران
یکی از کشــورهای دارای شــاخصهای پیشرفت در حوزه
فوالد و صنایع معدنی محسوب میشود .رئیس هیات عامل
سازمان ایمیدرو گفت :امســال  500تن از صادرات زنجیره

تولید ایران مختص آهن اسفنجی بود ،به گونهای که امروز،
جمهوری اســامیمقام اول صادرات این بخش را در دنیا به
خود اختصاص داده است.
وی بــر لزوم همــکاری و همراهی تمــام بخشها برای

حل مشــکالت بخش تولید و اشــتغال تاکید کرد و افزود:
در صورتــی که نتوان عدالت مالیاتــی را ایجاد و راه را برای
صادرکنندگان تسهیل کرد ،حداقل تبعات آن میتواند توقف
رشد صادرات باشد.
کرباســیان با بیان اینکه باید پذیرفت که از مشــکالت
حوزههای مختلف صنعت ،معــدن و صنایع معدنی موضوع
تکنولوژی اســت ،خواستار شــکلگیری شرکتهای بزرگ
صادراتی در ســطح کشــور شــد.وی اظهار کرد :نقشی که
صادرکننده در توسعه اقتصادی کشور دارد ،بسیار مهم است
و کشــور بر مبنای تولید پیشــرفت و جایگاه و عزت خود را
در جهان پیدا میکند.این مسئول یادآورشد :بحث اشتغال،
توســعه و بویژه صادرات مبحثی اساســی بوده و موضوعی
است که تمام دلسوزان کشور به آن باور دارند و هر گامیکه
فعاالن اقتصادی برای تولید و صادرات کشــور برمیدارند به
حتم در سربلندی ایران موثر است.
کرباســیان با بیان اینکه اغلب معادن ایران ،معادن رو باز
محســوب میشوند ،ادامه داد :در معادن مختلف دنیا معادن
زیر زمینی و کف اقیانوسها به دلیل فناپذیری معادن مطرح
است و به همین دلیل مواد معدنی از موادی به شمار میآید
که در سالهای آینده با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار
میگیرد.در پایان این مراسم عالوه بر رونمایی از کتاب طرح
ممیزی صادراتی اســتان زنجان ،از صادرکنندگان نمونه این
استان هم تجلیل شد.

نرخ دالر از مرز  ۴۱۰۰تومان گذشت

نماگر بورس  87پله باال رفت

رشد واردات برنج به دلیل کنترل قاچاق

در بــازار تهران ،نرخ دالر آمریکا با عبــور از مرز  ۴۱۰۰تومانی به ۴۱۰۲
تومان رسید؛ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با  ۲۱هزار تومان افزایش
قیمت ،به یک میلیون و  ۳۸۷هزار تومان رســید .به گزارشمهر ،در جریان
معامالت بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید
با  ۲۱هزار تومــان افزایش قیمت ،به یک میلیون و  ۳۸۷هزار و  ۴۰۱تومان
رسید؛ ضمن اینکه نرخ ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم  ۴هزار تومان
افزایش یافت .بر این اســاس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک
میلیون و  ۳۰۴هزار و  ۸۴۷تومان بود.هر نیم ســکه با  ۴هزار تومان افزایش
به  ۶۸۶هزار و  ۴۴۵تومان رســید و هر ربع سکه  ۳۸۷هزار و  ۲۵۱تومان و
هر ســکه یک گرمی  ۲۵۷هزار و  ۱۶۷تومان شد .هر اونس طال در بازارهای
جهانی  ۱۲۷۹دالر و  ۴۰ســنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۲۶هزار و ۳۷۲
تومــان بود.هر دالر آمریــکا  ۴۱۰۲تومان ،یــورو  ۴۸۵۰تومان ،پوند ۵۴۸۵
تومان ،درهم امارات  ۱۱۲۴تومان و لیر ترکیه  ۱۰۷۵تومان بود.

شــاخص بورس همزمان با افزایش اندک حجم معامالت 87 ،واحد رشد
کرد و در جایگاه  87هزار و  832واحدی ایستاد .به گزارش ایرنا،در معامالت
روزگذشــته  891میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و
 975میلیارد ریال در  50هزار و  166نوبت خرید و فروش شد.همه شاخص
های اصلی بازار ســرمایه نیز دیروز رشد کردند .بر این اساس ،شاخص قیمت
(وزنی -ارزشــی) که در آن ارزش سهام شــرکت های بزرگ اثر بیشتری بر
شــاخص می گذارد 28 ،واحد و شــاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و
وزن همه شــرکت های بزرگ و کوچک در محاســبه شاخص کل ،یکسان
در نظر گرفته می شــود 9 ،واحد باال رفت.در معامالت دیروز ،نمادهای گروه
خودرویی با استقبال روبرو شد.بر این اساس ،نمادهای فوالد (فوالد مبارکه)،
شپنا (پاالیش نفت اصفهان) ،خپارس (پارس خودرو) ،خودرو (ایران خودرو)
و فارس (هلدینگ خلیج فارس) در معامالت دیروز بیشترین نقش را در رشد
شاخص داشتند.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی افزایش حدود  ۴۰درصدی واردات برنج در
هفت ماهه نخســت امسال را ناشی از کنترل واردات غیررسمی و قاچاق این
محصول دانســت و گفت :در پنج ماهه باقیمانده امسال واردات برنج کنترل
میشــود ،اما تاکنون واردات کیوی نداشــتهایم.به گزارش ایسنا ،علی اکبر
مهرفرد در حاشیه افتتاحیه دومین نمایشگاه بینالمللی محصوالت پروتئینی
حالل و صنایع وابســته ،اظهار کرد :دلیل افزایش واردات برنج در هفت ماهه
نخست امسال این بوده که واردات غیررسمی کنترل شده و در ماههای بعدی
امســال بازار را کنترل و پایش میکنیم که در این زمینه کنترل نامحسوس
واردات ،کنتــرل برنج داخلی و حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود :هم اکنون در فصل ممنوعیت واردات برنج به سر میبریم ،اما یکی
از مهمترین مســائلی که باعث آسیب پذیری تولید این محصول استراتژیک
میشــود ،مخلوط کردن برنجهای داخلی و خارجی توسط افراد سودجو بوده
است که باید بیش از پیش به آن توجه کرد.

