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مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
كار و  صنایع کوچک با بیان اینکه حداکثر تا پایان كس�ب 

س��ال 97 ظرفیت ارائه ضمانتنامه صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به پایان می رسد، گفت: این 
صندوق نیازمند کمک دولت و مجلس برای افزایش سرمایه است.

محمدحس��ین مقیس��ه در بازدید از خبرگزاری ایرنا اظهار 
داشت: پیش��نهادهایی برای افزایش سرمایه صندوق در برنامه 
ششم توسعه ارائه شده، اما این پیشنهادها حذف شد. وی تاکید 
کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیازمند ارائه 
کمک از سوی دولت و مجلس است تا به بهترین نحو به اجرای 

نق��ش خود در رونق تولید و خروج از رک��ود بپردازد. وی ادامه 
داد: وظیفه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را ارائه 
ضمانتنامه خواند و این در ش��رایطی است که در دولت دهم همه 
ضمانتنامه های مشتریان فقط با ارائه چک و سفته از سوی آنان ارائه 

شد، اما تاکنون بابت این ضمانتنامه ها هیچ دریافتی نداشته ایم. 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک یکی از پنج 
صندوق زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که 
موسسه ای حمایتی بوده و هرکجا بانک ها، بخش خصوصی و... 
نتوانن��د ورود کنند، به عنوان حام��ی بخش های مختلف وارد 

عمل خواهد شد.

مدی��ر عامل س��ازمان صنای��ع کوچک و 
توسعه مسیر 

گروه اقتصاد
ش��هرک های صنعتی ایران، از اش��تغال 
ی��ک میلی��ون و ۳۰۰ هزار نف��ر در کل 

صنایع کوچک و بنگاههای صنعتی کشور خبر داد.
علی یزدانی در همایش بزرگداشت "روز حمایت از صنایع 
کوچ��ک" در مرکز همایش ه��ای هتل ارم تهران برگزارش��د، 
عن��وان کرد: بنگاه ه��ای SME بیش از 9۶ درص��د بنگاه های 
حوزه صنعت هس��تند که به دلیل کث��رت و پراکندگی انها در 
س��طح کش��ور از اهمیت باالیی برخوردارند و با توسعه متوازن 
منطق��ه ای آنها می توانند در جلوگی��ری از بیکاری و مهارجرت 

نقش برجسته داشته باشند. وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در ابتدای سال بر اهتمام ویژه برای تقویت تولید داخل، 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از خرید کاالی 
س��اخت داخل، اظهار کرد: امیدوارم در ابتدای دولت دوازدهم 
با همکاری همه جانبه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، 

ایجاد امید و شادی در SME های کشور تالش کنیم.
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران در بخش دیگری از س��خنان خود از تالش های مهندس 
نعم��ت زاده وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در اعتالی بخش 

صنعت و تجارت ایران قدردانی کرد.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچک نیازمند كمک دولت و مجلس عرضه ۱۸۰ هزار تن گندم، شکر و جو در تاالر اشتغال یک میلیون 300 هزار نفر در صنایع كوچک و بنگاه های صنعتی
محصوالت کشاورزی

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران دیروز 
میزبان عرضه ۱۸۰ هزار و 7۰۴ تن گندم، ش��کر، جو و 

روغن خام بود.
به گزارش ب��ورس کاال، ۱۶۵ هزار و ۸۵۶ تن گندم 
خوراک��ی و ۲۶۴ ت��ن ج��و دامی در قال��ب طرح قیمت 
تضمینی و همچنین ۱7۸ تن جو دامی، ۳۰۰ تن روغن 
خام، ۳ هزار و ۳7۵ تن ش��کر س��فید، ۶ هزار و 7۵۰ تن 
گن��دم خوراکی و ۴ هزار تن گن��دم دوروم در این تاالر 
عرضه ش��د. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این 
روز شاهد عرضه ۳۳ هزار و 7۵۰ تن قیر، گوگرد و عایق 
رطوبتی بود. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس 
کاالی ای��ران نیز در این روز عرض��ه ۱۰۲ هزار 9۲۸ تن 
انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سالپس واکس، 

مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه کرد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان آغاز به کار کرد

هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت ساختمان 
با حضور ۸۸7 ش��رکت داخلی و ۳9۱ ش��رکت خارجی 
دیروز صبح با حض��ور »علی ربیعی« وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران آغاز به کار کرد.
در نمایشگاه صنعت س��اختمان امسال نمایندگان 
۳۱ کش��ور خارجی حضور دارند. اسپانیا، ایتالیا، آلمان، 
انگلیس، کانادا، اتریش، اوکراین، بلژیک، پرتقال، تایوان، 

دانمارک و روسیه از جمله این کشورها هستند.
اتاق ها تعاون اس��تانی، تعاونی ه��ای تامین و توزیع 
مصالح ساختمانی، تعاونی های عمرانی و مسکن، حضور 
فعال کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران به منظور عرضه 
توانمندی ه��ای زنان و دعوت از صاحبنظران، اس��اتید 
دانش��گاهی، دانش��جویان،  پیمانکاران و انبوه سازان در 
نمایشگاه امسال حضور پررنگی دارند. نمایشگاه صنعت 
ساختمان بزرگترین رویداد نمایشگاهی در سطح کشور 
به شمار می رود.فضای کلی نمایشگاه ۵۰ هزار متر مربع 
اس��ت که بیش از ۳۵ هزار متر مربع آن سرپوشیده و 9 
هزار متر مربع فضای باز اس��ت و در اختیار ش��رکتهای 
ماشین آالت راهسازی قرار داده شده که امکان استفاده 

از فضای بسته برایشان وجود نداشت.

یعتمداری  با حضور شر
صنعت و تجارت جان دیگری می گیرد

رئیس هیئت عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران با بیان اینکه شریعمتداری گزینه مطلوبی 
ب��رای وزارت صنع��ت و معدن و تجارت اس��ت، تصریح 
کرد: س��ابقه و تجربه ایشان در وزارت بازرگانی می تواند 
رشد و توسعه بیشترتجارت صادرات گرا و توسعه صنعت 
را به دنبال داش��ته باش��د ضمن اینکه حضور در سمت 
معاونت اجرایی ریاس��ت جمهور و احاطه ایشان به امور 
اجرائی کشور در چهارسال گذشته می تواند هماهنگی و 

توان افزایی در امر توسعه کشور ایجاد کند .
به گزارش ایدرو نیوز، منصور معظمی باتاکید اینکه 
حضور شریعتمداری ادامه جذب سرمایه گذاری و توسعه 
اش��تغال را در صنعت در پی خواهد داش��ت افزود وزیر 
پیش��نهادی روحانی ریس جمهور برای وزارت صنعت و 
معدن و تجارت برنامه های خوبی ارائه کرده است که در 
راس انه��ا بحث تولید و تجارت صادرات گراس��ت و این 

نگاه بسیار خوبی است.

تولید ورق ساخت لوله های احیای مستقیم فوالد 
چادرملو در فوالد مبارکه 
ورقهای تولی��دی با اس��تانداردهای ASTM و از 
زیرگروه فوالدهای آلیاژی حاوی مولیبدن اس��ت که در 
مخازن تحت فشار و سازه های مقاوم به حرارت استفاده 
می ش��ود و به میزان ۱۳۶ ت��ن کالف با ضخامت ۱۲ و 
ع��رض ۱۵۰۰ میلیمتر از می��زان ۲۴۰ تن موردنیاز آن 

شرکت، تولید و تحویل شد.
به گزارش ایلنا ش��اهرخ پورمس��تدام، کارش��ناس 
متالورژی شرکت فوالد مبارکه، با اعالم این خبر افزود: 
با درخواس��ت شرکت آتی فلز ش��هریار از شرکت فوالد 
مبارکه برای تأمین ورقهای با گرید یادش��ده، واحدهای 
فروش، متالورژی و روش��های تولید، نواحی فوالدسازی 
و نوردگ��رم فوالد مبارکه و با افزودن حدود ۰/۵ درصد 
مولیبدن به ذوب که س��بب افزایش استحکام در دمای 
باال و افزای��ش مقاومت در مقابل خوردگی می ش��ود و 
همچنی��ن با کنت��رل دقیق دما در ن��ورد گرم و کنترل 
ریزساختار مناسب و خواص مکانیکی استاندارد، موفق 

به تولید و تأمین ورق موردنیاز این شرکت شدند.
وی اف��زود: ورقه��ای تولی��دی ب��ا اس��تانداردهای 
ASTM و از زیرگ��روه فوالده��ای آلی��اژی ح��اوی 
مولیبدن اس��ت که در مخازن تحت فش��ار و سازه های 
مقاوم به حرارت اس��تفاده می شود و به میزان ۱۳۶ تن 
کالف ب��ا ضخامت ۱۲ و عرض ۱۵۰۰ میلیمتر از میزان 

۲۴۰ تن مورد نیاز آن شرکت، تولید و تحویل شد.

یان صادرات ۴۱۲ میلیون دالری آبز
رئیس س��ازمان ش��یالت از ارزآوری ۴۱۲ میلیون 
دالری محصوالت ش��یالتی در سال گذشته خبر داد و 
گفت: تا قبل از برج��ام تکنولوژی فرآوری برای حضور 
در بازارهای جهانی از جمله روس��یه وجود نداش��ت اما 
امروز تجهیزات پیش��رفته وارد و زمینه فرآوری ۳۰۰۰ 

تن میگو فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، حسن صالحی در مراسم افتتاح یک 
واحد فرآوری محصوالت ش��یالتی ک��ه دیروز در نظرآباد 
برگزار شد، اظهار کرد: نظرآباد از شهرستان هایی است که 
در تولید و صنعت کشور پیشگام است و برخی صنایع در 
این شهرستان بیش از نیم قرن قدمت دارند. صالحی افزود: 
امروز این شهرس��تان به همت تولیدکنندگان، کارگران 
ماهر و کشاورزان در بخش مربوط به کشاورزی و صنعتی 
جزو پیش��گامان اس��ت. وی ادامه داد: سال گذشته یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولیدات انواع محصوالت شیالتی 

داشتیم که گام بزرگی محسوب می شود.
وی با اش��اره ب��ه جایگاه مطلوب ش��یالت ایران در 
خاورمیان��ه تصریح کرد: ای��ران در زمینه پرورش ماهی 

قزل آالی آب شیرین و خاویار دنیا اول است.

و" با مشارکت بانک شهر وژه "شهر خودر احداث پر
مدیر عامل بانک ش��هر با اش��اره به اهمیت ارتقای 
سطح کیفی زندگی ش��هروندان، از احداث پروژه 

"شهرخودرو" با مشارکت این بانک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر، حس��ین 
محمد پورزرندی با تاکید بر اینکه توس��عه پایدار ش��هری بیش 
از هر زمان دیگری برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد، 
گفت: 7۰ درصد جمعیت ایران یعنی ۵۰ میلیون نفر در شهرها 
زندگ��ی می کنند که پیش بینی می ش��ود در چند س��ال آینده 

جمعیت شهری ایران به ۸۰ درصد جمعیت کل کشور برسد.
وی افزود: در چنین ش��رایطی افزایش دسترسی شهروندان 
ب��ه خدمات و تس��هیل در دریاف��ت آن نقش مهم��ی در میزان 
رضایتمندی آنان دارد که با همین نگاه، بانک شهر طی چند سال 
اخیر با مشارکت در پروژه های مختلف در کالنشهرها، سعی داشته 

تا سطح کیفی زندگی شهروندان را هر چه بیشتر ارتقا دهد.
پورزرندی با اش��اره ب��ه اقدامات این بانک در چند س��ال 
اخیر اظهارداش��ت: مشارکت در ساخت خطوط مترو در تهران 
و بس��یاری از کالنشهرها، احداث بزرگراه ها، پل ها و ... از جمله 
اقداماتی اس��ت که در این زمینه انجام شده و مردم شاهد تاثیر 

این حضور و تغییرات ملموس آن در زندگی خود هستند.

یت بهره وری نشست تخصصی استقرار چرخه مدیر
نشست تخصصی استقرار چرخه مدیریت بهره وری 
در نظام بانکی کش��ور با هدف اش��تراک تجربیات 
موفق بانک کش��اورزی با سایر بانک ها به میزبانی 

این بانک برگزار شد.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک کش��اورزی، محمد زیوی 
مدی��ر گروه تح��ول اداری و به��ره وری وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در این جلسه گفت: پیرو ابالغ قانون برنامه ششم توسعه 
و تکلیف نظام بانکی کشور به استقرار چرخه مدیریت بهره وری، 
خوش��بختانه بانک کش��اورزی از بین س��ایر بانک ها با معرفی 
سامانه ای که به این منظور طراحی و معرفی شده دستاوردهای 
خوبی در زمینه اس��تقرار چرخه مدیریت بهره وری داشته است 

و به همین دلیل از بانک کشاورزی تقاضا شد تا تجارب خود را 
در اختیار سایر بانک ها قرار دهد.

بانک  پاسارگاد تسهیالت ارزان  قیمت پرداخت می کند
بانک  پاس��ارگاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و به 
منظور رونق کس��ب  و کار و افزایش تولید و اشتغال، با 
ایجاد فرصتی مناس��ب برای مشتریان، کسبه، تجار و 
شرکت ها، اقدام به اعطای تسهیالت ارزان  قیمت می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، هموطنان گرامی 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و بهره مندی از این تسهیالت 
ویژه، به شعبه های بانک  پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند.

تفاهمنامه همکاری بین وزارت علوم و بانک ملی ایران
تفاهمنامه همکاری می��ان بانک ملی ایران و وزارت 
علوم با حضور محمد فرهادی؛ وزیر علوم، تحقیقات 
و فن��اوری و محمد رضا حس��ین زاده؛ مدیر عامل 

بانک ملی ایران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فرهادی در مراسم 
امضای این تفاهمنامه گفت: یکی از دغدغه های مهم وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، عالوه بر ارتقای سطح علمی دانشگاه ها، بهبود 
معیشت کارکنان آنها و توسعه فضاهای آموزشی است که می توان 
با اس��تفاده از پتانسیل خوب بانک ملی ایران به آن پرداخت. وی 
افزود: با امضای این تفاهمنام��ه بانک ملی ایران برای حمایت از 
هیات علمی دانشگاه ها وکارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

به میدان عمل آمده که این اقدام در خور تقدیر است.

 آغاز همکاری بانک سرمایه 
یه معلولین ذهنی فردوس با مرکز خیر

ش��عبه ش��هرکرد بانک س��رمایه مفتخر به میزبانی 
حساب های مرکز خیریه شبانه روزی معلولین ذهنی 

فردوس شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��رمایه، پس 

از مذاکرات به عمل آمده میان ش��عبه ش��هرکرد بانک سرمایه 
و مرکز خیریه ش��بانه روزی معلولین ذهنی فردوس ش��هرکرد، 

حساب های این مرکز به شعبه مذکور منتقل شد.
مرکز خیریه ش��بانه روزی معلولین ذهنی فردوس شهرکرد 
از س��ال ۱۳7۴ تاس��یس ش��ده و با کس��ب مجوزهای الزم از 
س��ازمان بهزیستی و س��ایر ادارات مربوطه، اقدام به پذیرش و 
ارائه خدمات به معلولین ذهنی و خانواده های آنها کرده است.

مانده تسهیالت بانک توسعه صادرات دو برابر شد
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران 
در نشست تخصصی با صادرکنندگان، فعاالن، نخبگان 
اقتصادی استان مازندران، اعالم کرد: مانده تسهیالت 
اعطایی بانک طی دو سال گذشته دو برابر شده است.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات، حبیب 
احمدی با اش��اره به نامگذاری س��ال 9۶ به عنوان سال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه به 
موضوع افزایش صادرات غیر نفتی به میزان ۱۱۲.7 میلیارد دالر 

در سال ۱۴۰۰ به عنوان سال پایانی برنامه، اشاره شده است.

بانک پارسیان شعبه جدید افتتاح کرد
برخ��ی بانکه��ا از جمله بان��ک پارس��یان عاملیت 
ساماندهی موسسات غیرمجاز از جمله ثامن الحجج 
را ب��ه عهده گرفته اند تا با س��اماندهی بازار پول از 

اعتبار بانکداری کشور حفاظت شود.
 به گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان، عباسی، نماینده 
شهرستان رودسر در مجلس ش��ورای اسالمی، در آیین افتتاح 
ش��عبه بانک پارس��یان در رودس��ر گفت: یقین داریم که بانک 
پارسیان در منطقه رودسر منشا خیر و تحرک در کسب وکار و 

اقتصاد منطقه خواهد شد.
عباس��ی با اش��اره به مش��کالت اخیر پیش آمده از سوی 
موسسات غیرمجاز گفت: رویش قارچ گونه موسسات غیرمجاز 
در سال های اخیر باعث ایجاد مشکالتی در بازار پول و بانکداری 
کش��ور در ماه های اخیر شد که تاحدودی روی اعتماد مردم اثر 

منفی داشته اما دولت و مجلس و شبکه بانکی برای ساماندهی 
موسس��ات غیرمجاز ورود کرده اند و بانک های رس��می و مجاز 
کشور از اعتبار بازار پول کشور دفاع کرده اند و به تدریج اعتماد 

مردم را تقویت خواهند کرد. 

تعیین شعبه ۵۱ هزار نفر از ثبت نام کنندگان وام ازدواج 
در بانک سپه

عضو هیات مدیره بانک س��په از تعیین شعب کلیه 
۵۱ هزار ثبت نام کننده وام قرض الحسنه در بانک 
سپه و پرداخت ۱۰ هزار فقره وام ازدواج در کمتر 
۱۰ روز کاری در ط��رح ضربتی وام ازدواج توس��ط 

این بانک خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک س��په مصطفی پرتوافکنان 
ضم��ن تبریک به زوج های جوان با بیان اینکه بانک س��په بنا بر 
مس��ئولیت اجتماعی خود داوطلبانه با اختصاص بیش از ۶ هزار 
میلی��ارد ریال از منابع بانک در طرح ضربتی وام ازدواج ش��رکت 
کرده است، اظهارداش��ت: پس از اعالم شروع طرح توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک سپه با بسیج تمام امکانات 
خود و تشکیل کمیسیون اعتباری ویژه در استانها، بصورت روزانه 

بر پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان نظارت دقیق دارد.

قدردانی از بانک تجارت
در آیین اختتامیه هفتمین جش��نواره کتاب خوانی 
رض��وی از بان��ک تجارت به س��بب مش��ارکت در 

برگزاری این رویداد فرهنگی تقدیر به عمل آمد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک تج��ارت، در 
مراس��م اختتامیه هفتمین جش��نواره کتاب خوان��ی رضوی که 
روز چهارش��نبه هجده��م مرداد م��اه با حضور گ��روه زیادی از 
فعاالن فرهنگی و ادبی کش��ور برگزار شد علی نیکنام مدیر کل 
کتابخانه های عمومی استان تهران با اشاره به موفقیت جشنواره 
رضوی در ترویج فرهنگ کتاب خوانی گفت: حمایت س��ازمان ها 
و نهادها، همچنین همکاری اصحاب رس��انه منجر به رشد ۲/۵ 

درصدی کتاب خوانی نسبت به سال گذشته شد.

بانکنامه

وئن در سهم بازار سایپا   محصوالت سیتر
تاثیر خواهد داشت

رئیس هیات مدیره گروه خودروس��ازی سایپا در بازدید از 
غرفه سایپا در نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: استقبال مردم 
در نمایشگاه از محصوالت س��یتروئن نشانگر این است که این 
محصوالت در بازار نیز می تواند با سایر محصوالت رقابت ایجاد 

کند و تاثیر خوبی در سهم بازار گروه سایپا داشته باشد.
 به گزارش سایپا نیوز؛ محمد علی سید ابریشمی در بازدید 
از نمایش��گاه بین المللی مش��هد و در غرفه س��ایپا گفت: هدف 
از برگ��زاری نمایش��گاه ایجاد جذابیت الزم ب��رای معرفی بهتر 
محصوالت است. وی افزود: در این معرفی مردم باید از نزدیک 
با محصوالت آش��نا شوند و به صورت ملموس این محصوالت را 
مورد بررسی قرار دهند که خوشبختانه برای محصول برلیانس 
۲۲۰ و ۲۳۰ که در این نمایش��گاه عرضه ش��ده، تست خودرو 

برای عالقمندان صورت می پذیرد.
ابریشمی که از غرفه آموزش سایپا نیز در نمایشگاه بازدید 

داش��ت، بکارگی��ری نرم افزارهای آموزش��ی س��اده که قابلیت 
بهره برداری در گوشی های موبایل را داشته باشد مفید دانست و 
گفت: باید آموزش های الزم به مشتریان در خصوص تعمیرات و 
نگهداری به صورت ساده داده شود چونکه این موارد برای مردم 
مه��م اس��ت. همچنین با نظر س��نجی در خصوص محصوالت، 
نظرات مردم به مدیران و مس��ئولین گزارش شود تا در صورت 
وج��ود نقص یا مش��کلی در محصول، ف��روش، خدمات پس از 

فروش و تامین قطعات اصلی برطرف شود.
تولید دو مدل گیربکس اتومات در مگاموتور

مدیرعام��ل مگاموت��ور گفت: اس��تفاده از دو نوع گیربکس 
اتوماتیک در محصوالت گروه س��ایپا را در دس��تور کار شرکت 
داریم و بزودی گیربکس cvt بر روی دو خودرو کوییک و ساینا 

اتومات مورد استفاده قرار می گیرد.
 محمدرضا ش��یخ عط��ار در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه 
بین المللی خودرو مش��هد در خصوص برنامه های این ش��رکت 
گف��ت: بر اس��اس برنامه گروه س��ایپا برای گیربکس، اکس��ل و 
موتور گروه ایکس ۲۰۰ که شامل تیبا، ساینا و کوییک می باشد 

افزایش ظرفی��ت را دنبال می کنیم که برنامه افزایش تولید این 
گروه خودرو، روزانه ۱۲۰۰ دس��تگاه می باش��د و قابلیت ارتقا تا 
۱۴۰۰ دستگاه در روز را داراست. وی افزود: بحث ارتقای موتور 
محصوالت گروه ایکس ۲۰۰ را در دس��تور کار قرار دادیم که تا 
یک سال آینده می توان از آن بهره برداری کرد.شیخ عطار ضمن 
 x۲۰۰ اشاره به ارتقای کیفی استانداردهای آلودگی برای گروه
تا س��طح EU۵ گفت : بر همین اس��اس موتوره��ای تولیدی، 
استاندارد یورو ۵ را پاس خواهند کرد، عالوه بر این باعث کاهش 
مصرف سوخت و افزایش قدرت کشندگی خودرو خواهد شد که 

با این شرایط می توانیم ۱۰ درصد بهبود را داشته باشیم.
 شیخ عطار با اشاره به گیربکس بهبود یافته nd۲ که در حال 
حاض��ر بر روی محصوالت گروه ایکس ۲۰۰ مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد گفت: محدودیت های عملک��رد تعویض دنده و افزایش 
عمر قطعات با پروژه های تعریف شده در گیربکس جدید، بهبود 
یافته اس��ت که بازبینی قطعات و سیس��تم های جدید بکار رفته 
پس از پیمایش در ش��رایط متفاوت، همچین رعایت تس��ت های 

استاندارد حاکی از مطلوب بودن طرح های جایگزین می باشد. 

بازدید مدیرعامل سایپا 
از کارگاه مدیریت تجربه مشتریان مشهد

همزم��ان با نمایش��گاه بین المللی خودرو مش��هد، جمالی 
ضمن حضور در مح��ل برگزاری دومین کارگاه مدیریت تجربه 

مشتریان )CEM( با مشتریان گروه سایپا دیدار کرد.
 در ای��ن دیدار که س��ایر مدیران ارش��د گ��روه نیز حضور 
داشتند، گزارشی از روند اجرای پروژه ،نحوه طراحی پرسشنامه 
و تحلی��ل اطالع��ات دریافتی ارائه ش��د. گفتنی اس��ت پروژه 
مدیریت تجربه مش��تریان به عنوان یکی از بروزترین روش های 
ارتباطی با مشتریان اس��ت که توسط گروه خودروسازی سایپا 
اجرا می گردد. در این پروژه مش��تریان عالوه بر آشنایی با برند 
و ش��رکت س��ایپا دریک فضای صمیمی به ارائ��ه نظرات خود 
در چرخ��ه خرید و بکارگیری محص��والت و خدمات این گروه 
می پردازن��د. دریاف��ت و بکار گیری این نظرات به گروه س��ایپا 
این امکان را می دهد ت��ا ضمن بهبود کیفیت محصوالت خود، 
خدماتی منطبق با درخواست های مشتریان ارائه نموده و شاهد 

رضایت بیش از پیش مشتریان خود باشد.

اتول

انجم��ن صنایع همگن  دبیر 
چرخ توس�عه

گروه اقتصاد
قطعه س��ازان  و  محرکه  نیرو 
خودروی کش��ور گفت: زمان 
در نظر گرفته ش��ده سه ساله برای عمق بخشیدن 
به داخلی س��ازی تولی��د خودرو ت��ا 7۰ درصد در 
قرارداد منعقده با رنو طوالنی اس��ت و ممکن است 

به صنعت قطعه سازی آسیب بزند.
آرش محبی نژاد در گفت وگو با ایرنا با اشاره به 
امضای قرارداد همکاری توسعه و تولید خودروهای 
جدید در ایران بین س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو(، ش��رکت »پرتو نوین ناصح« 
و گروه خودروس��ازی رنو که دوشنبه گذشته )۱۶ 
مرداد ماه( به امضا رس��ید، افزود: رنو تنها شرکت 
بین الملل��ی خودروس��ازی ب��ود که در س��ال های 

س��یاه تحریم ها، صنع��ت خودروی کش��ورمان را 
تنها نگذاش��ت و به نظر می رس��د تنها خودروساز 
بین المللی باشد که در شرایط کنونی لیاقت حضور 
در ب��ازار ای��ران و فعالیت مش��ترک)joint ( را با 

خودروسازان داخلی داشته باشد.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، مردم کش��ورمان 
خاط��ره خوبی از خودروهای تولی��دی رنو در ذهن 
دارن��د و حضور ال 9۰، لوگان، مگان و س��اندرو در 

جاده ه��ا تصدیقی ب��ر این موضوع اس��ت. وی بیان 
داشت: قرارداد پیشگفته که از سوی مسئوالن وزارت 
صنعت نیز برای مردم تبیین شد، روی کاغذ قرارداد 
خوبی اس��ت که از جمله ش��روط چهارگانه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در آن رعایت شده است.
محبی نژاد با اش��اره به این شروط، ادامه داد: 
عمق س��اخت داخل دس��تکم ۴۰ درصدی در بدو 
آغاز ب��کار پروژه، ص��ادرات ۳۰ درصدی خودرو و 

قطعات، س��رمایه گذاری مش��ترک )که مقرر شده 
ش��رکت رنو برای خرید س��ایت مجهز فعلی سایپا 
سهم ۶۰ درصدی خود را به صورت نقدی پرداخت 
کن��د( و انتق��ال دانش فن��ی و تحقیق و توس��عه 
)R&D(، به عنوان کف مطالبات خودرویی کشور 

در این قرارداد گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: نکته پر اهمیت این اس��ت که 
اکنون رنو توجه خود را از دیگر سایت های تولیدی اش 

در خاورمیانه کم و به ایران توجه جدی کرده اس��ت، 
به ط��وری که در نظر دارد ای��ران را به عنوان قطب 

تولیدی و هاب تحقیق و توسعه خود قرار دهد.
دبی��ر انجم��ن صنایع همگ��ن نی��رو محرکه و 
قطعه سازان خودروی کشور با یادآوری اینکه ۶۰ درصد 
سرمایه این پروژه متعلق به رنو است، خاطرنشان کرد: 
به این ترتیب منافع شرکت رنو در نظر گرفته شده و 
تصمیم بر این اس��ت که تعداد نمایندگی های پس از 

فروش آن به شکل چشمگیری افزایش یابد.
وی ادامه داد: بلندمدت بودن زمان استفاده از 
پلتفرم های جدید، اش��تغال مستقیم سه هزار نفر 
در کارخانه و پیش بینی ایجاد اشتغال غیرمستقیم 
برای ۲۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی، از جمله 

دیگر موارد پیش بینی شده در این قرارداد است.

درخواست دبیر انجمن قطعه سازان:

زمان داخلی سازی در قرارداد با رنو کوتاه تر شود

و بانکی  خ دالر، پوند و یور افزایش نر
بان��ک مرکزی دیروز ارزش برابری ۳9 واحد پولی را اعالم 
کرد که بر مبنای آن قیمت ۲۲ ارز همچون دالر آمریکا، پوند 
انگلیس و یورو نس��بت به پنجشنبه گذشته افزایش یافت، ۱۵ 

ارز کاهش ارزش داشت و ۲ ارز دیگر ثابت ماند.

هر دالرآمریکا با رش��د هفت ریالی به ۳۲،۸۴۴ ریال رس��ید 
و پون��د انگلیس با ۵۸ ریال رش��د ۴۲،7۲۶ ری��ال و یورو با ۲7۴ 
ریال افزایش ۳۸،۸۱۸ ریال ارزش گذاری شدند. در بانک مرکزی 
قیمت فرانک سوئیس ۳۴،۱۵۳ ریال، دینار کویت ۱۰۸،۶۴۳ ریال، 

یکصد روپیه پاکس��تان ۳۱،۱7۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۰،۰9۸ 
ری��ال، دالر هنگ کنگ ۴،۲۰۱ ریال، ریال عمان ۸۵،۴۱۶ ریال، 
دالر کان��ادا ۵،9۱۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲،۴۳۸ ریال، لیر 

ترکیه 9،۲7۶ریال و روبل روسیه ۵۴9 ریال تعیین شد.

مع��اون وزیر نف��ت در امور مهندس��ی، 
پژوهش و فناوری اعالم کرد: ۶ ش��رکت ط�اي س�یاه

صاحب صالحیت به مجموع ۱۱ شرکت 
ایرانی مس��تعد برای فعالیت در قالب ش��رکت های اکتشاف و 

تولید اضافه شد.
ب��ه گ��زارش ش��انا، حبیب اله بیط��رف از افزای��ش تعداد 
ش��رکت های ایران��ی صاحب صالحیت برای فعالی��ت در قالب 
اکتش��اف و تولی��د )E&P( خب��ر داد و اع��الم ک��رد: ب��رای 
ش��رکت های مهندس��ی و س��اخت تاسیس��ات دریایی ایران، 
کیسون، توسعه صنعت ایران افق، شرکت مهندسی و خدمات 
پ��ارس پتروزاگ��رس، گلوبال پتروتک کیش و حفاری ش��مال 
)هلدینگ انرژی گس��تر سینا(، مجوز فعالیت به عنوان شرکت 
ایرانی اکتش��اف و تولید )E&P( در ساختار قراردادهای نفتی 
صادر ش��ده و به این ترتیب، تعداد ش��رکت های ایرانی دارای 

مجوز فعالیت در این حوزه به ۱7 شرکت رسیده است.
وی افزود: نام این ۶ ش��رکت پس از ارزیابی ها و بررس��ی 
اسناد و مدارک واصله توسط کارگروه تخصصی، بر اساس مدل 
سه مرحله ای تشخیص صالحیت که با استفاده از استانداردها و 

بهترین تجارب جهانی تدوین شده، اعالم شده است.
بر اساس این گزارش، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت به اس��تناد تکالی��ف قانونی محوله در قانون وظایف 
و اختی��ارات وزارت نفت و به اس��تناد مف��اد ابالغیه وزیر نفت، 
شیوه نامه وزارتی ش��ماره ۴۲۳۳۴۲ مورخ 9۴/9/۵ در خصوص 
نحوه تش��خیص صالحیت شرکت های ایرانی در حوزه اکتشاف 
و تولید و به منظ��ور به کارگیری حداکثری ظرفیت های فنی و 
مهندسی داخل کشور و ایجاد فرصت رشد و ارتقای شرکت های 
ایران��ی در ح��وزه باالدس��ت صنع��ت نفت، تکمیل فهرس��ت 
ش��رکت های ایران��ی ذیصالح در زمینه اکتش��اف و تولید را در 
دس��تور کار قرار داده و به شرکت هایی که در فراخوان عمومی 
اعالم ش��ده در س��ال 9۵ تقاضای خود را به ای��ن معاونت ارائه 
کرده بودند اما به دالیلی موفق به کسب حداقل امتیازهای الزم 
برای حضور در فهرست شرکت های ذیصالح نشده بودند، جهت 

تکمیل مدارک و مستندات مربوطه فرصت مجددی داد.
پی��ش از این ۱۱ ش��رکت به عنوان ش��رکت های صاحب  
صالحیت برای فعالیت در حوزه اکتش��اف و تولید معرفی شده 

بودند.

6 شركت به مجموعه شركت های ایرانی اكتشاف و تولید افزوده شد معرفی برترین واحدها ی تولیدی از صنایع كوچک ایران
به مناسبت ۲۱ مرداد ماه روز حمایت از 

ت ر صنایع کوچ��ک، ضمن تجلی��ل برترین تج����ا
واحدهای تولیدی و کارآفرینان موفق در 
این بخش از س��امانه اطالع��ات مکانی ش��هرک های صنعتی 

ایران)GIS(رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی، در مراسم گرامیداشت روز صنایع 
کوچک که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تعدادی از 
استانداران، روسای سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها، 
نماین��دگان مجلس و تولیدکنن��دگان و فعاالن صنعتی برگزار 
ش��د از ۳۱ واحد تولی��دی برتر، یک بان��وی کارآفرین برتر، ۳ 
طرح صنعتی برتر، یک خوشه صنعتی برتر، ۲ شهرک صنعتی 
، ۲ش��رکت خدماتی، یک آتش نشان برتر، ۲ کارآفرین برتر در 

مناطق محروم و یک فن بازار برتر تجلیل شد. 
همچنین در ای��ن همایش یک روزه، مراس��م رونمایی از 
س��امانه اطالعات مکانی شهرک های صنعتی ایران توسط وزیر 
صنع��ت، معدن وتجارت انجام ش��د. س��امانه اطالعات مکانی 
ش��هرک های صنعتی مجموعه ای غن��ی از اطالعات مربوط به 

کلیه ش��هرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رس��یده کشور 
اس��ت ک��ه در آن اطالعات 7۸9 ش��هرک و ناحی��ه صنعتی با 

مساحتی بیش از ۱۰۰ هزار هکتاربارگذاری شده است. 
با راه اندازی این س��امانه و ورود به آن بر روی نقش��ه کل 
کشور امکان جست وجوی زمین های صنعتی را از بین قطعات 
قابل واگذاری بر اس��اس متراژ و تس��هیالتی چون آب و برق و 
کاربریهای مختلف فراهم می کند. این سامانه به سرمایه گذاران 
صنعت��ی ام��کان می دهد ت��ا با آگاه��ی از مجموع��ه امکانات 
زیربنایی و ویژگی های منطقه قطعات زمین صنعتی مورد نظر 
خ��ود را انتخاب کنند و بدین طری��ق از احتمال بروز هرگونه 

رانت اطالعاتی اجتناب ورزند.
سامانه اطالعات مکانی شهرکهای صنعتی ایران، یک سامانه  
نرم افزاری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی است 
که توانایی مدیریت الیه ها، گزارشها، نشانه ها ، نمایش و پردازش 
نتایج، نمایش اطالعات مرتبط، اتصال به اطالعات مرتبط، نمایش 
نتایج بر روی نقشه، ایجاد نمودار، ویرایش مستقیم و فرآیندی و 
GIS. انواع جستجوهای مکانی را فراهم می سازد. نشانی اینترنتی

ISIPO.IR برای این منظور پیش بینی شده است.


