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یر چتر بیمه سرمد اتاق اصناف بندر آستارا ز
با مذاکرات صورت گرفته از س��وی ش��عبه 
سردارجنگل بیمه سرمد، اتاق اصناف بندر 
آستارا در پوشش بیمه سرمد قرار گرفت.

ط��ی مراس��می که با حض��ور برخی از 
روس��ای اتحادیه های اصناف در محل اتاق اصناف شهر 
آستارا برگزار شد، مجتبی نصریان، رئیس شعبه سردار 
جنگل )گیالن( بیمه سرمد، ضمن قدردانی از همکاری 
همه جانبه اتاق اصناف بندر آستارا در عقد این قرار داد، 
نس��بت به ارائه مطلوب خدمات بیمه ای و توسعه دامنه 

قراردادهایی از این دست ابراز امیدواری کرد.
در این مراسم نصریان، با اشاره به اهمیت بیمه برای 
اقش��ار مختلف جامعه گفت: پایدار سازی جریان ارزش 
اقتصادی ش��رکت، توس��عه سرمایه های انس��انی، ارتقاء 
کیفی��ت از طریق بهبود میزان تطابق عملکرد ش��رکت 
با انتظارات مش��تریان، ایجاد ترکی��ب متعادل و متوازن 
پرتفوی و خرده فروشی با تمرکز بر بیمه های زندگی، از 
اهداف و استراتژی های مدنظر شرکت بیمه سرمد است.

نصریان در ادامه در خصوص قرارداد بیمه ای منعقد 
ش��ده با اتاق اصناف آستارا گفت: این طرح با محوریت 
صنف قالیبافان بندر مرزی آستارا در شعبه 1649 آغاز 
ش��ده و در کمترین زمان ممکن، کلیه اصناف این بندر 

را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.
در جریان این مراس��م، عارف باباش پور، رئیس اتاق 
اصناف بندر مرزی آستارا گفت: پس از بررسی های انجام 
ش��ده، نیازهای صنوف مختلف شهرستان مرزی آستارا 
شناسایی و در جلس��ات مختلف، راهکارهایی برای رفع 
این نیازها مطرح ش��د. وی با اشاره به برخی از مشکالت 
و معضالت موجود در بازار آستارا گفت: برای احقاق حق 
بازاریان و حمایت از آنان، الزم اس��ت همه دستگاه های 

مرتبط همکاری و تعامل الزم را داشته باشند.

آغاز مرحله دوم پرداخت خسارت به معدنکاران
بیمه  آس��یا در دو مرحله پرداخت خس��ارت 
حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر مبلغ 
چهل و چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال 
به بیست ویک خانواده معدنکار جانباخته در 

این حادثه پرداخت کرد.
 ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه آس��یا، بنابراعالم 
مدیریت بیمه های مس��ئولیت بیمه آس��یا،در مرحله دوم 
پرداخت خسارت، شانزده خانواده از جانباختگان حادثه 
معدن زمستان یورت آزادش��هر با حضور در شعبه بیمه 
 آس��یا گنبدکاووس، هر یک دو میلیارد و یکصد میلیون 
ریال و در مجمع س��ی و س��ه میلیاردو ششصد میلیون 
ریال دریافت کردند. بیمه  آس��یا در مرحله اول پرداخت 
خس��ارت حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر، مبلغ ده 
میلیارد وپانصد میلیون ریال به پنج خانواده ازجانباختگان 

این حادثه پرداخت کرده بود.
بن��ا بر اعالم نایب رئیس هی��ات مدیره ومدیرعامل 
بیمه آس��یا، خسارت س��ایر خانواده جانباختگان پس از 
انجام انحصار وراثت در کوتاه ترین زمان ممکن توس��ط 

بیمه آسیا پرداخت خواهد شد.

راه اندازی آموزش مجازی در بیمه حافظ
به منظور رش��د و ارتقای دانش در س��طح 
کارکنان و شبکه فروش و کاهش هزینه ها، 
آم��وزش  یکپارچ��ه  جام��ع  سیس��تم 
الکترونیکی)مج��ازی( در جلس��ه ش��ورای 
مدیران ش��رکت بیمه حافظ توسط عبدالرسول عطایی 

مدیرعامل بیمه حافظ بصورت رسمی رونمایی شد.
 به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ، حسن سعیدی 
مع��اون برنامه ریزی وفناوری اطالعات بیمه حافظ هدف 
از راه اندازی و اس��تقرار سیستم مذکور را، ایجاد تحول و 
نوآوری در حوزه آموزش مطرح نموده و اظهار داش��تند 
که آموزش درشرکتها بعنوان زیر ساخت اصلی و اساسی 
پیشرفت و تحقق استراتژی و خط مشی می باشد و برای 

نیروی انسانی ایجاد انگیزش خواهد شد.

گردشگران ایرانی در ارمنستان بیمه می شوند
براس��اس قرارداد همکاری بین ش��رکت بیمه 
پارسیان و شرکت بیمه روس گستراخ که روز 
پنجشنبه امضا شد، اتباع و گردشگران ایرانی 
که از مسیرهای هوایی و زمینی عازم ارمنستان 

خواهند شد، می توانند از این خدمات استفاده کنند.
با اجرای این قرارداد، متقاضیان می توانند پیش از سفر 
با دریافت بیمه نامه از شعب یا نمایندگان بیمه پارسیان در 
داخل و مبادی خروجی از مزایای بیمه مسافرتی، شخص 

ثالث و بدنه خودرو در قلمرو ارمنستان استفاده کنند.
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیمه پارس��یان، از 
س��وی دیگر، انعقاد موافقت نامه هم��کاری بیمه ای بین 
شرکت های دو کش��ور افزون بر فراهم کردن تسهیالت 
و مزایای برخورداری از پوش��ش بیم��ه ای، زمینه ارتقا 
و توس��عه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ارمنس��تان 
را فراه��م می کند. توافق دیروز در پی س��فر بهمن ماه 
سال گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی و هیات همراه شامل مدیران عامل 
بیمه ایران، پارس��یان و اتکایی ایرانیان به ارمنس��تان با 

هدف گسترش روابط در این حوزه عملی شد.

راه اندازی مرکز پیام اعالم خسارت سیار اتومبیل 
بیمه کوثر

مرکز پیام اعالم خس��ارت س��یار اتومبیل با 
ه��دف تکری��م بیمه گذاران و س��اماندهی 
خس��ارت های بخ��ش اتومبی��ل ش��رکت 

بیمه کوثر راه اندازی شد.
احمدرضا عص��اری، مدیر روابط عموم��ی و تبلیغات 
شرکت بیمه کوثر با اعالم مطلب باال گفت: مرکز پیام اعالم 
خسارت سیار اتومبیل به منظور تسریع در پرداخت خسارت، 
افزایش رضایت زیان دیدگان و در راس��تای سیا ست های 
ابالغی مدیرعامل و اجرای اصل تکریم ارباب رجوع طراحی 
و راه اندازی شد تا بیمه شدگان با آسودگی و اطمینان خاطر 

بیشتری از خدمات شرکت استفاده کنند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه کوث��ر, عصاری از 
بهره برداری این سامانه در خرداد ماه خبرداد و گفت: در 
این مدت 62درصد از خسارت های اعالم شده در مرکز 
پیام ثبت و توس��ط کارشناسان خس��ارت سیار ارزیابی 

صورت گرفته است.

ونیک   توسعه بانکداری الکتر
بانک قرض الحسنه مهر ایران

عضو هیات مدیره ناظر بر اس��تان خراسان رضوی به 
منظور ارزیابی عملکرد استان در حوزه های بازاریابی 
برای جذب منابع جدید، کنترل مصارف و پیگیری 

وصول مطالبات از شعب مشهد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در 
ای��ن بازدیدها، امامی با تاکید بر جذب مش��تریان حقیقی بیان 
داش��ت: جذب منابع ماندگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و این اقدام تنها از طریق داش��تن ارتباطی خوب با مشتریان و 
تکریم ارباب رجوع حاصل می گردد که باید سرلوحه کار تمامی 

پرسنل شعب و ستاد باشد.
وی داش��تن کمیت��ه راهبردی با هدف شناس��ایی بازارهای 
جدید و برنامه ریزی برای دس��تیابی به آنها و همچنین داش��تن 
کمیت��ه بازاریابی به منظور پیگیری مصوب��ات کمیته راهبردی 
را در هر ش��عبه الزم و ضروری دانس��ت و در خصوص بانکداری 
الکترونی��ک اظهار داش��ت: حرکت دنیا به س��مت اس��تفاده از 
تکنولوژی در تمامی عرصه ها بس��یار س��ریع می باشد و در حوزه 
بانکداری هم این امر شدت بسیاری یافته است. لذا ضروری است 
تمامی پرسنل شعب نسبت به خدمات الکترونیکی بانک آگاهی 
کامل داشته باشند تا به خوبی دانش خود را به مشتریان انتقال 

داده و آنها را نسبت به استفاده از این خدمات تشویق نمایند. 
عضو هیات مدیره بانک تصریح کرد: داش��تن تبلیغات موثر 
به منظور شناس��اندن بانک به تمامی اقشار جامعه بسیار حائز 
اهمیت اس��ت و باید ب��ا برنامه ریزی در این ح��وزه برند بانک 

قرض الحسنه مهرایران را به خوبی مطرح کنیم.
عدالتی مدیر ش��عب استان خراس��ان رضوی نیز در ادامه، 
انجام بازاریابی های چهره به چهره و محلی را ازموضوعات مهم 
مطرح کرد و بیان داش��ت: یک مشتری خوب می تواند تعدادی 
از اف��راد را به بانک ج��ذب نماید و این هم��ان بازاریابی موی 

رگی است. بسیار اهمیت دارد مسئول یک شعبه با کلیه کسبه 
منطقه آشنا باشد و با آنها ارتباطی گرم و دوستانه برقرار کند.

یالی بانک ملی   مشارکت خیرخواهانه 192 میلیارد ر
در دولت تدبیر و امید

بانک ملی ایران طی چهار س��ال فعالیت دولت تدبیر 
و امی��د در 80 طرح عام المنفع��ه و خیرخواهانه با 
صرف مبلغ 192 میلیارد ریال مشارکت کرده است.

به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، در 
ادام��ه روند حمایت از امور خیریه و عام المنفعه، در س��ال های 
1392 تا 1395 نیز حسب مصوبات هیات مدیره، مشارکت در 

این طرح ها در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است.
آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد معرفی شده توسط 
س��تاد دیه کش��ور، احداث مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 
و معلولین ذهنی، بازس��ازی ش��یرخوارگاه، احداث بیمارستان و 
درمانگاه از جمله اقدامات عام المنفعه بانک ملی ایران بوده است.

همچنین مساعدت مالی به انجمن خیریه حمایت از بیماران 
س��رطانی، اهدای آمبوالنس، احداث مدرسه، نمازخانه، مصلی، 
مسجد و حوزه علمیه در مناطق محروم کشور از دیگر اقدامات 
این بخش است. بانک ملی ایران هزینه این اقدامات را از محل 
پنج درصد بودجه امور فرهنگی و آموزش��ی قرعه کش��ی جوایز 
حساب های قرض الحسنه پس انداز و پس از اخذ مجوزهای الزم 

از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تامین کرده است.

ییس کمیته امداد از مدیرعامل بانک پارسیان تقدیر ر
رئیس کمیت��ه ام��داد امام خمین��ی)ره(، با ارس��ال 
تقدیرنامه ای به بانک پارسیان، مراتب تشکر و قدردانی 
خ��ود را از مدیرعامل و کارکنان بانک پارس��یان در 

راستای حمایت از مددجویان این کمیته اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان؛ در این تقدیرنامه 
پرویز فتاح از مش��ارکت، همکاری و مساعدت مدیران وکارکنان 
بانک پارس��یان در حمایت از مددجویان کمیته امداد قدردانی 
کرد و همچنین نقش آفرینی بانک پارسیان در گسترش اشتغال 
پایدار، تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی و عدالت اجتماعی در 

کشور را ستود.

 حرکت بانک صنعت و معدن 
درمسیرتحقق اقتصاد مقاومتی

محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس 
گف��ت: زمانیکه بانک صنعت و مع��دن طرح رونق 
تولید - یعنی حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط 
- را در اولوی��ت فعالیت های خ��ود قرار می دهد این 

امر به معنای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.
 به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن ،وی افزود: 
در دوره مدیری��ت جدید ب��ا درایت و مدیریت قوی مس��ائل و 
مش��کالتی که در روابط خارجی وجود داشت در حوزه بانکی و 

خصوصا بانک صنعت و معدن به خوبی رسیدگی و حل شد.
عضو هیئت رئیسه کمسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: 
در ح��ال حاضر بانک صنعت و معدن یک��ی از بهترین بانک های 
کش��ور است که توانسته است در چند سال اخیر مشکالتی را که 
در صنعت، تولید و ارتباط آنها با نظام پولی و بانکی وجود داش��ت 
برطرف کند و در این حوزه بس��یار موفق عمل کند، ضمن اینکه 
بنده نیز از عملکرد بانک به عنوان عضو هیئت رئیس��ه کمسیون 

برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بسیار راضی هستم.
وی عنوان داش��ت: ما در حوزه تولید و صنعت کشور موانع 
و مش��کالتی داریم ودر این میان نباید تمام مسئولیت های رفع 
موانع تولید را بر دوش بانک صنعت و معدن قرار دهیم بلکه اگر 
بانک های دیگر نیز به اندازه بانک صنعت و معدن به فعالیت های 
س��ازنده درخصوص اعطای تسهیالت به صنعت کشور بپردازند 

به طور قطع بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
بیگلری تصری��ح کرد: بانک صنعت و معدن با تدوین برنامه 
راهبردی کارامد جایگاه خویش را در بین بانک های کشور تثبیت 
کرده است و امیدوارم بیش از پیش به فعالیت های هوشمندانه و 

ارزنده خود ادامه دهد و روز به روز موفق تر از گذشته باشد.

وش های نوین تامین مالی حمایت بانک مسکن از ر
ابوالقاس��م رحیمی انارکی ،عضو هیات مدیره بانک 
مس��کن در همای��ش تامی��ن مالی ش��رکت های 
حمل ونقل ریلی ، بر ضرورت استفاده از روش های 
جدید تامین مالی توس��ط نهادهای دولتی، با توجه 

به محدودیت های بودجه عمرانی دولت تاکید کرد.
 رحیمی انارکی در ادامه با اشاره به فعالیت دو ساله شرکت 
تامین سرمایه بانک مسکن از زمان تاسیس تا کنون، اظهار کرد: 
هدف اصلی از تشکیل این ش��رکت، بهره گیری از ظرفیت های 
ابزارهای نوین تامین مالی ب��وده که عملکرد خوبی نیز در این 
زمینه و در چارچوب اهداف، استراتژی ها و سیاست گذاری های 

پیش بینی شده در اساسنامه داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ،وی با اشاره به اینکه 
امکان اس��تفاده از ظرفیت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، 
در حوزه توس��عه زیرساخت ها فراهم است، یادآور شد: با توجه 
ب��ه محدودیت هایی که در بحث تامین منابع از طریق ش��بکه 
بانکی وجود دارد و حل موانع پیش روی این ش��یوه تامین مالی 
در کشور نیز زمان بر اس��ت، ناچار هستیم به سراغ راهکارهای 
جدی��د تامین مالی برویم. عضو هیات مدیره بانک مس��کن در 
ادامه تاکید کرد: بانک مس��کن از روش های جدید تامین مالی 
برای اجرای پروژه های زیرس��اختی به ویژه در حوزه پروژه های 
مرتب��ط با حیطه فعالیت وزارت راه و شهرس��ازی همانگونه که 
م��ورد تاکید وزیر محترم راه و شهرس��ازی اس��ت، تا جایی که 

مجوز قانونی الزم را داشته باشید، پشتیبانی می کند.

بانکنامه

و در تولید ناخالص داخلی   سهم صنعت خودر
سه درصد است

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: صنعت خودرو با دارا 
بودن بیش از س��ه درصد سهم در تولید ناخالص ملی حدود 650 
هزار میلیاردی کشور، سهم و نقش مناسبی در اقتصاد کشور دارد.

 به گزارش س��ایپا نیوز: حسین محمودی اصل در گفت وگو 
ب��ا ایرنا با بیان مطلب فوق افزود: صنعت خودرو با توجه به حجم 
تولیدش س��الیانه بیش از 11 هزار میلی��ارد تومان به بخش های 
مختلف عمومی به عنوان مالیات، بیمه، عوارض و ... پرداختی دارد 
و بر این اساس در چرخه اقتصاد کشور بسیار کارآمد و موثر است.

محم��ودی اصل یادآوری کرد: تکالیف��ی که در دولت های 
گذشته در صنعت خودرو ایجاد شد، موجب شد تا گاهی شاهد 
س��رمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی نظیر آنچه در ونزوئال 

ایجاد ش��د یا نیروهای مازاد و تحمیل نیروی انس��انی بیش از 
ظرفیت، باش��یم؛ بر این اساس صنعت خودرو با انباشت نیروها 

و بدهی های مختلف دست و پنجه نرم می کرد.
وی با بیان اینکه ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم رویکرد 
نس��بت به صنعت خودرو تغییر کرد، خاطرنشان کرد: مدیریت 
برخی خودروسازان توانستند مجموعه های خود را به سودآوری 
و ثبات برس��انند، از جمله ش��رکت خودروسازی سایپا توانسته 
زیان چندین هزار میلیارد تومانی خود را امروز با س��ود مناسب 
جایگزین کند. وی افزود: ش��رکت خودروسازی سایپا با اصالح 
س��اختار مالی خود توانس��ت زیان بیش از 50 هزار میلیاردی 

چند سال گذشته را به سودآوری تبدیل کند.
این کارش��ناس اقتصادی یادآوری کرد: تا س��ال 93 گروه 
س��ایپا و زیرمجموعه ه��ای آن زیان 50 ه��زار میلیارد ریالی را 
تجربه کرده بود، اما امروز به س��ودآوری رسیده و پایان تیرماه 

280 ریال سهم به ازای هر ورق سهم خود توزیع می کند.
وی تصریح کرد: بخش اعظم این موفقیت به اصالح ساختار 
مالی این مجموعه باز می گردد، به عنوان مثال س��ایپا در چند 
س��ال گذشته 120 شرکت خود را با ادغام به حدود 80 شرک 
تقلیل داد و با مش��ارکت مناسب با خودروسازان مطرح جهانی 

نظیر سیتروئن، میوه مناسبی از برجام برچید.
آغاز همکاری شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا 

با سایپاسیتروئن
ش��رکت قالب ه��ای ب��زرگ صنعت��ی س��ایپا و ش��رکت 
سایپاسیتروئن برای ساخت قالب های یکی از محصوالت جدید 

سایپاسیتروئن تفاهم نامه امضا کردند.
ش��رکت قالب ه��ای ب��زرگ صنعتی س��ایپا برای س��اخت 
قالب های پروژه M44 ش��امل 16 دس��ت قال��ب مربوط به 4 
قطع��ه رویه درهای جلو و عق��ب و درموتور و در پنجم یکی از 

محصوالت جدید ش��رکت سیتروئن که در کاشان تولید خواهد 
شد، با شرکت سایپاسیتروئن تفاهم نامه امضا کرده است.

در راس��تای تامین حداکثر منافع گروه خودروسازی سایپا 
با اجرای این تفاهم نامه، بیش از 3 میلیون یورو ارزآوری نصیب 
کش��ور و شرکت قالب های بزرگ صنعتی س��ایپا خواهد شد و 
اقدامی عملی در ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای جوانان و 
متخصصان میهن عزیزمان خواهد بود. مذاکرات برای گسترش 
س��قف همکاری ها در جریان است و دو طرف در حال پیشبرد 
تعهدات خود هس��تند و امکان افزای��ش اقدامات به میزان 10 

میلیون یورو در طول انجام پروژه وجود دارد.
گفتنی اس��ت عقد چنین قراردادهایی نشان دهنده وجود 
مزیت های گروه خودروس��ازی سایپا در مقایسه با دیگر رقبای 
بین المللی در دو ح��وزه تولید محصول باکیفیت و قیمت تمام 

شده قابل رقابت است.

اتول

قائم مقام ارشد مدیر عامل گروه 
توسعه صنعتی ایران خودرو،  جزییات مسیر 

اقدام��ات و برنامه ه��ای ایران 
خودرو برای اصالح ترکیب سبد دارایی ها با هدف بهبود 

کارایی شرکت های زیرمجموعه را اعالم کرد.
عباس ملکی تهرانی در تش��ریح این برنامه ها 
و اقدامات گفت: جمع ارزش س��هام ش��رکت های 
واگذار شده ایران خودرو در سال مالی 95 معادل 

مبلغ سه هزار و 37 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود:  اجرای ای��ن برنامه، موجب افزایش 
درآمده��ای ای��ران خ��ودرو از مح��ل واگ��ذاری 

دارایی های مازاد شده است.
ملک��ی تهرانی با اش��اره به تحول س��اختاری 
ایجاد شده در فضای صنعت خودرو در دولت تدبیر 
و امید و به ویژه پس از اجرایی شدن برجام گفت: 
از جمله اهداف اقتصادی دولت تدبیر و امید ایجاد 
تع��ادل در بازارهای مختلف؛ نظی��ر بازارهای کاال، 
سرمایه، مس��کن و پول بوده است و خوش بختانه 
دولت در این مس��یر تعامل س��ازنده ای با اقتصاد 
جهانی در عین توجه به تحکیم بنیان های اقتصاد 

داخلی را مدنظر قرار داده است.

به گزارش ایران خودرو، وی تاکیدکرد: شرکت 
ایران خودرو نیز هم س��و با فضای با نش��اط ایجاد 
ش��ده، ناش��ی از عملکرد حوزه سیاس��ت خارجی 
در دولت یازدهم، سیاس��ت اصالح س��اختار سبد 

دارایی هایش را در دستور کار قرار داده است.
قائ��م مقام ارش��د مدیر عامل گ��روه صنعتی 
ایران خودرو توضیح داد: این سیاست در چارچوب 
آیین نامه واگذاری شرکت های زیرمجموعه، مصوب 

هیات مدیره ایران خودرو به اجرا درآمده است.
به گفته ملکی تهرانی، در این چارچوب اهتمام 
اصل��ی و تمرکز وی��ژه مدیریت گروه ب��ر واگذاری 

سهام شرکت های زیر مجموعه بوده است.
وی با اشاره به آمار واگذاری سهام شرکت های 
زیرمجموعه در س��ال مالی گذشته اعالم کرد: در 
س��ال مالی 1395 معادل 14 درصد سهام شرکت 
بیمه پارسیان به مبلغ یک هزار و 59 میلیارد ریال 
واگذار ش��د. هم چنین دو درصد از س��هام شرکت 
ایران خ��ودرو متعلق به ش��رکت س��رمایه گذاری 
س��مند به مبلغ یک ه��زار و 127 میلی��ارد ریال 

فروخته شد.
ملکی تهران��ی گفت: در ادامه اج��رای برنامه 

اصالح س��اختار س��بد دارایی های ای��ران خودرو، 
70 درصد از س��هام شرکت فنرسازی خاور نیز در 
مجموع به مبلغ 353 میلیارد ریال واگذار شد. در 
ای��ن میان بخش دیگری از س��هام متعلق به گروه 
ایران خودرو در س��ایر شرکت های فعال در بورس 
در مجموع ب��ه مبلغ 517 میلی��ارد ریال فروخته 

شد.
وی ب��ا اش��اره به برنام��ه ایران خ��ودرو برای 
واگذاری س��هام دیگر ش��رکت های تابعه در سال 
مال��ی جاری تاکید کرد: این ش��رکت در نظر دارد 
پس از بررس��ی و تحلیل سبد سرمایه گذاری ها در 
صورت لزوم فرایند اصالح س��اختار را امس��ال هم 
ادام��ه دهد، ام��ا طبیعتا این فراین��د باید با هدف 
بهینه سازی ترکیب دارایی ها در عین رعایت صرفه 

و صالح اقتصادی به اجرا درآید.
قائ��م مقام ارش��د مدیر عامل گ��روه صنعتی 
ایران خودروافزود: توجه داش��ته باشید که برنامه 
واگذاری س��هام ش��رکت های زیر مجموعه، با نگاه 
به افزایش بهره وری س��رمایه گ��روه صنعتی ایران 
خودرو و اس��تفاده بهینه و موثر از دارایی های غیر 
مولد ص��ورت گرفته اس��ت. ضمن اینک��ه تعیین 

تکلیف آن دسته از س��رمایه گذاری هایی که بازده 
مناس��بی نداش��ته اند، یکی دیگر از اه��داف ایران 

خودرو از تدوین این برنامه بوده است.
وی ضم��ن ابراز امیدواری به نتایج اجرای این 
برنامه در تداوم فعالیت ه��ای تولیدی ایران خودرو 
گفت: در صورت تحق��ق اهداف این برنامه، انتظار 
داری��م س��اختار س��بد دارایی های ای��ران خودرو 
بهینه سازی و اصالح شود. ضمن اینکه تامین مالی 
بهینه از منابع غیرمولد یکی دیگر از اثرات مبارک 

اجرای این سیاست خواهد بود.
ملک��ی تهرانی ابراز خوش بینی کرد، با اجرای 
صحی��ح و دقیق سیاس��ت اصالح س��اختار س��بد 
دارایی ه��ا، هم ت��وان رقابتی گ��روه صنعتی ایران 
خ��ودرو ارتقا یابد و ه��م بازده مناس��بی از محل 

فروش دارایی های کم بازده کسب شود.
 وی درب��اره واگ��ذاری س��ایت های داخلی و 
خارج��ی توضیح داد: س��ایت های داخلی ابزارهای 
افزایش تولید در ش��رکت ایران خودرو هس��تند، 
بنابراین با توجه به وضع ش��رکت ها و س��ایت های 
داخلی و نقش آن ها در تولید و عملکرد کلی ایران 
خ��ودرو، در صورتی که متقاض��ی صاحب اهلیت و 

امکانات مالی مناس��ب وجود داش��ته باش��د برای 
فروش بعضی از س��ایت های داخلی باب مذاکره را 

بسته نمی بینیم. 
قائم مقام ارشد مدیر عامل گروه صنعتی ایران 
خودرو افزود: در قالب همین نگاه و برنامه، تاکنون 
چند س��ایت داخلی از جمله شرکت ایران خودرو 
س��منان و ش��رکت ایران خودرو آذربایجان واگذار 

شده است.
ب��ه گفته ملک��ی تهران��ی در ص��ورت وجود 
متقاض��ی خرید ب��رای برخی دیگر از س��ایت های 
داخلی و خارجی، پیشنهادها طبق چارچوب اعالم 

شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 وی با اش��اره به افزایش تولید ایران خودرو در 
بهار امس��ال درباره تاثیر تولید محصوالت جدید بر 
س��ودآوری و س��هام ایران خودرو گفت: با توجه به 
سیاس��ت گذاری ها و برنامه تولی��د و فروش و ورود 
محصوالت جدید و اقبال مش��تریان به اس��تفاده از 
خودروه��ای جدید، افزایش تولید و فروش، افزایش 
س��ودآوری را ب��ه دنب��ال خواهد داش��ت و طبیعتا 
افزایش سودآوری شرکت، س��ود سرمایه گذاران یا 
همان صاحبان سهام شرکت را افزایش خواهد داد.

برنامههایایرانخودروبرایاصالحترکیبسبدداراییها

و  وم انجام سرمایه گذاری های جدید از سوی ایدر لز
وم برای توسعه و اشتغالزایی مناطق محر

نماینده مردم قوچان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: ایدرو 
می تواند با یک نگاه آمایش سرزمینی در مناطق مختلف بخصوص 
مناطق کمتر توسعه یافته به انجام سرمایه گذاری های جدید بپردازد.

هادی شوش��تری در گفت وگو با ایدرونی��وز افزود: ایدرو 

همانطور که از نامش پیداس��ت دو ماموریت اصلی و اساسی را 
به موجب قانون دنبال می کند.

ب��ه گفته این نماینده مجلس، نوس��ازی و به روز رس��انی 
خطوط تولید و گسترش سرمایه گذاری های جدید صنعتی در 

پهنه های جدید جغرافیایی، رسالت اصلی ایدرو است.
وی تصریح کرد: ایدرو می تواند با یک نگاه آمایش سرزمینی 
در مناطق مختلف بخصوص مناطق کمتر توسعه یافته به انجام 

سرمایه گذاری های جدید بپردازد.

نای��ب  رئیس انجم��ن تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان س��نگ آهن از آماده سازی روي رينــگ

بسترهای عرضه سنگ آهن در بورس کاال 
و عرضه این محصول در نیمه نخست سال امسال خبر داد.

بهرام ش��کوری در گفت وگو با ایلنا گفت: با پیگیری های 
انجام شده می توانیم در آینده بسیار نزدیک شاهد عرضه این 
محصول در بورس کاال باش��یم زیرا هم س��اختار و مکانیس��م 
ب��ورس کاال آم��اده بوده و هم انجمن س��نگ آهن عالقمند به 

ورود این محصول به بورس کاالست.
ش��کوری با بیان اینکه قیمت جهانی س��نگ آهن کاهش 
پیدا کرده اس��ت، افزود: تقریبا همه زمینه های عرضه س��نگ 
آه��ن در بورس کاال فراهم ش��ده و بعد از بهبود قیمت جهانی 
ای��ن محصول ش��اهد عرض��ه آن در تاالر داخل��ی بورس کاال 

خواهیم بود.
ش��کوری عنوان کرد: برای ورود و عرضه شرکتهای تولید 
کننده سنگ آهن در بورس کاال تدابیری اتخاذ خواهد شد زیرا 
همه ش��رکتهای تولید کننده معادن بزرگ نیستند و مجموعه 
ه��ای کوچکی ه��م وجود دارد که توان مال��ی زیادی ندارند و 
باید تس��هیالتی ایجاد ش��ود تا آنها هم به راحتی بتوانند وارد 

بورس شوند.
نایب رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
س��نگ آهن به مزایای ورود س��نگ آهن به بورس کاال اش��اره 
ک��رد و گفت: ورود س��نگ آهن به بورس کاال موجب کش��ف 
قیمت عادالنه این محصول می ش��ود عالوه بر این چون سنگ 
آهن با قیمت پایین در بازار خریداری شده و وجه آن با تاخیر 
پرداخت می ش��ود، با ورود این محصول به بورس کاال مطمئنا 

قیمت مناس��بی برای محصول کش��ف ش��ده و پرداخت پول 
سریعتر صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون وجه س��نگ آهن خریداری شده، 
یک س��ال بعد پرداخت می ش��ود که ب��ا ورود این محصول به 
بورس کاال، کس��انی که به این محص��ول نیاز دارند، باید مبلغ 
خریداری ش��ده را پرداخت کنند و در نتیجه سنگ آهنی ها و 
می تواند با ف��روش محصول، پول خود را دریافت کرده و برای 

توسعه هزینه کنند.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مزایای عرضه س��نگ آهن 
در بورس کاال که در ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
نیز به آن اش��اره ش��ده این اس��ت که این محصول سه بار در 
بورس عرضه می شود و در صورتی که خریداری نداشته باشد، 
صادر می ش��ود؛ به این ترتیب عدم معامله س��نگ آهن در تاالر 
داخلی بورس کاال به این معنا خواهد بود که برای این محصول 
در داخل کش��ور نیازی وجود ن��دارد، در نتیجه می تواند مجوز 

صادرات بگیرد.
وی تاکید کرد: بنابراین سنگ آهن و تمام محصوالت زنجیره 
ارزش، باید وارد بورس کاال ش��وند تا قیمت عادالنه ای برای این 

محصوالت تعیین شده و شرایط پرداخت نیز مناسب شود.
ش��کوری در ادامه وجود مش��وق های صادراتی برای مواد 
معدنی را امری ضروری دانس��ت و گفت: مشوق های صادراتی 
در مسیری کامال شفاف همچون بورس موجب خواهد شد تا با 
توجه به کاهش تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی، عالوه 
بر ایجاد فضای روانی مثبت در جامعه معدنکاری کشور، فضای 
مطلوب��ی در بازار ایجاد ش��ده و انگیزه فعاالن بخش خصوصی 

برای سرمایه گذاری در معدن نیز افزایش یابد.

از سوی نايب  رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن؛

زمان ورود سنگ آهن به بورس کاال اعالم شد
از  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 

هدفگ��ذاری برای دس��تیابی به مراودات چرخ توسـعه
اقتصادی 2 میلیارد دالری با ویتنام خبر 
داد و گف��ت: س��طح مناس��بات تجاری و اقتصادی دو کش��ور 

اکنون قابل قبول نیست.
در نهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و 
ویتنام که با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و وزیر کش��اورزی و توسعه روس��تایی ویتنام برگزار 
ش��د، در خصوص ارتقای مبادالت تجاری و مراودات مالی بین 

دو کشور مذاکراتی صورت گرفت.
نعم��ت زاده در ای��ن دیدار از هدفگذاری برای دس��تیابی به 
م��راودات اقتصادی 2 میلیارد دالری ب��ا ویتنام خبر داد و گفت: 
س��طح مناس��بات تجاری و اقتصادی دو کشور اکنون قابل قبول 
نیست. وی در خصوص مبادالت محصوالت پتروشیمی با ویتنام 
گفت: ما به سرمایه گذاراین ویتنامی در بخش پتروشیمی خوشامد 
گفته و بر این باوریم که می توانیم نیاز شما را در این حوزه کامال 
تامین کنیم؛ این در حالی است که با توجه به عضویت ویتنام در 
کشورهای آ سه آن، این کشور می تواند به عنوان هاب محصوالت 

ایران بوده و در توسعه بازار محصوالت ایرانی به ما کمک کند.
ب��ه گزارش مهر، وزیر صنعت اضافه کرد: کش��ور ما هم با 
عضویت در کش��ورهای اکو و با توجه به عضویت در کشورهای 
اوراس��یا که به تازگی امض��ا کرده ایم، می تواند ب��ه ویتنام در 

خصوص حضور در این بازارها کمک کند.
وی با اش��اره به ظرفیتهای تولید دارو در کش��ور گفت: ما 
س��عی می کنیم هیاتی را در این زمینه به ویتنام اعزام کنیم تا 

با ثبت دارو بتوان محصوالت مورد نیاز را تامین کرد.

نعمت زاده ادامه داد: ش��رکتهای مهندس��ی و پیمانکاری 
ایرانی در کش��ورهای بزرگ دنیا در حال ارائه خدمات ساخت 
نیروگاه و سد هستند و ما امیدواریم این شرکتها در کشور شما 

هم با ارائه این خدمات، حضور موثری داشته باشند.
این عضو دولت یازدهم تاکی��د کرد: ایران تقریبا می تواند 
کل نیازهای تاسیس��ات ب��رق ویتنام را با کیفی��ت بین المللی 
تامی��ن کند؛ ضم��ن اینکه در بخش های صنعت��ی عالقمندیم 
در زمینه های مختلف همکاری کنیم که نمونه آن، بوکس��یت، 
آلومینیوم و تجهیزات پزشکی است که می توان نیازهای ویتنام 
را تامین کرد.وی تصریح کرد: بس��یاری از محصوالت ایرانی، با 

کیفیت باال و قیمتی رقابتی در منطقه آماده عرضه است.
وزیر صنعت با اش��اره به ضرورت لغ��و روادید بین ایران و 
کش��ورهای دیگر گفت: صدور روادی��د و ویزا باید برای تجار و 
بازرگانان دو کش��ور تسهیل ش��ود و امیدواریم روزی برسد که 
لغو روادید بین دو کشور اتفاق بیفتد که این موضوع را با وزیر 

امور خارجه ایران مطرح خواهیم کرد.
وی همچنین به حمل و نقل هوایی بین دو کش��ور اشاره 
ک��رد و گفت: ما به دنبال پروازهای مس��تقیم بین دو کش��ور 
هس��تیم، البته س��الهای گذش��ته به دلیل ناتوان��ی در خرید 
هواپیماهای مناس��ب و نو نمی توانس��تیم ارتباط هوایی خوبی 
داش��ته باش��یم؛ اما در حال حاضر این مشکل در حال برطرف 
ش��دن بوده و با تعامل با ش��رکتهای هواپیمای��ی بزرگ دنیا، 

می توانیم پرواز مستقیم داشته باشیم.
همچنین نوین س��ون کونگ، وزیر کش��اورزی و توس��عه 
روستایی ویتنام در ادامه این مراسم به عالقمندی کشورش در 

افزایش مناسبات سیاسی و تجاری و اقتصادی اشاره کرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

سطح مناسبات ايران و ويتنام قابل قبول نیست


