تقدير از خدمه پروازی شركت هواپيمايی ياس اير
رئیس کنفدراسیون صادرات
ایران با بیان اینکه ورود موقت
چرخ توس�عه
کاال عمال اکنون متوقف است
و کارای��ی الزم را ن��دارد ،گفت :ای��ن وقفه به دلیل
س��ختگیری در واردات و ضمانتنامههایی است که
درخواست میشود.
محمد الهوتی در جلس��ه هی��ات نمایندگان
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی تهران
درخصوص طرح جدی��د صندوق ضمانت صادرات
ای��ران برای صدور ضمانت نام��ه ورود موقت کاال،
گفت :س��ال گذش��ته در اتاق ایران ،اشاره شد که
خدم��ت صدور ضمانت نامه ورود موقت کاال ،فقط
به مش��تریان صندوق اعطا میش��ود و آنهایی که
میتوانن��د از ای��ن ش��رایط اس��تفاده کنند۸۰۰ ،

مدي��ر روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كش��وري ،گفت:
شركت هواپيمايي ياس اير با اعزام دو فروند بالگرد  171-MIبا
ظرفيت حمل هر سبد حداکثر  4هزار ليتر آب به گرجستان براي
خاموش كردن آتش جنگلهاي اين كشور نقش آفريني كردند.

رضا جعفرزاده گفت :ماموريت اين دو بالگرد در طول  9روز
صورت گرفته و  103س��اعت و  349سورتي پرواز را ثبت كرده
و در جاب��ه جايي  103نفر مس��افر و همچنين حمل  562تن
آب در محار آتش جنگلهاي گرجستان بسيار تاثير گذار بودند.

وی افزود :سفير جمهوري اس�لامي ايران در يكي از پروازهاي
عملياتي حضور داشته و در محل سفارت نيز ضمن ابالغ مراتب
تقدير مس��ئوالن گرجستاني با اهداء لوح از خدمه پروازي ايران
تقدير و تالش آنان را شجاعانه و به شمار آورده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات اعالم کرد

ورود موقت کاال عمال متوقف است

شرکت یا فرد است که به نظر میرسد این میزان،
جوابگ��وی تقاض��ای موجود نیس��ت؛ چراکه ورود
موق��ت ،یک راهکار جدی ب��رای افزایش صادرات
اس��ت که تاثی��ر در قیم��ت تمام ش��ده کاالهای
صادرات��ی دارد؛ در حالیکه امروز صادرکنندگان از
قیمت باالی تمام شده خود ،گله مند هستند.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران افزود :اگر
این جامعه هدف گس��ترش داده ش��ود و صندوق

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

موافقت وزرای صنعت و اقتصاد
با اصالح نظام بانکی
رئیس اتاق بازرگان��ی تهران با بیان اینکه
وزرای صنعت و اقتصاد بر اصالح سیستم
تجـــ�ا ر ت
نظ��ام بانکی ،مبارزه با فس��اد و تکنرخی
کردن ارز تأکید دارند ،گف��ت :اتاق بازرگانی تهران در تعامل با
دولت آمادگی دارد تا این امور را در رأس کار خود قرار دهد.
مسعود خوانساری در سیامین نشست هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران با اش��اره به تشکیل کابینه دولت دوازدهم گفت:
امیدواریم در تصمیمگیریها هماهنگیهای بیشتری را در کابینه
دولت دوازدهم شاهد باشیم و انشااهلل صدای واحدی به خصوص
در مسئله اقتصادی در دولت دوازدهم به گوش برسد.

ضمانت صادرات ایران بتواند بخشی را ایجاد کنید
که تعداد بیش��تری از افراد ضمانت نامه را بگیرند،
میتواند کمک موثری در افزایش صادرات داش��ته
باش��د؛ چراکه امروز ورود موقت به دلیل س��خت
گیری در واردات و ضمانت هایی که از صادرکننده
طلب میکند؛ عمال متوقف است و کارایی ندارد.
به گزارش مهر ،وی درخصوص ارزیابی مشتری
نیز ب��ه دلیل نبود ارتباطات بانک��ی ،گفت :در مورد

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به جلس��ه ماه گذشته
اتاق که با حضور شریعتمداری و کرباسیان وزرای فعلی صنعت
و اقتصاد برگزار ش��د ،گفت :مس��ائل مهمی توسط این دو وزیر
از قبیل بحث تکنرخی کردن ارز ،اصالح سیس��تم نظام بانکی،
مبارزه با فساد و  ...مطرح شد و بیان شد که باید این مسائل در
رأس کاره��ای دولت قرار گیرد و ما هم به عنوان اتاق بازرگانی
آمادگ��ی داریم تا در تعامل با دولت اصالح این مس��ائل مطرح
شده را در رأس کار خودمان قرار دهیم.
وی همچنین به حضور مؤسسه فریزر که یک مؤسسه رتبهبندی
کش��ورها از ب ُعد آزادی اقتصادی اس��ت ،در دو هفته پیش در اتاق
بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت :قرار شد تا با بررسیهایی که این
مؤسسه انجام میدهد و ارائه راهکارها و پیشنهادات آنها و همچنین
انجام پیشنهادات آنها ما هم بتوانیم رتبه آزادی اقتصادی خود را در
جهان ارتقاء دهیم زیرا در حال حاضر رتبه آزادی اقتصادی ایران از
بین  160کشور  150است که این رتبه بدی است.
وی همچنی��ن به حض��ور وزیر اقتصاد عم��ان در ایام حضور

مش��تریانی که به صندوق معرفی میشوند ،اعتباری
که صندوق ضمانت میکند یا پوشش میدهد ،بسیار
پایین تر از اعتباری است که بین دو بنگاه اقتصادی
رد و بدل میشود و این رقم ،عمال نمیتواند مشکل
را حل کند؛ بنابراین به نظر میرسد که باید راهکاری
ب��رای این مس��اله پیدا کرد؛ چراک��ه ورودموقت ،در
افزایش صادرات و فروش کاالهای ایرانی موثر است.
الهوتی گفت :امروز روابط بانکی وجود ندارد و

بنیانگذار مؤسسه فریزر در ایران و اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و
گفت :این کشور برای ارتقای رتبه آزادی اقتصادی خود از تجربیات
مؤسس��ه فریزر اس��تفاده کرده و به گفته وزیر اقتصاد این کش��ور
قبل از اجرای دستورالعملهای مؤسسه فریزر درآمد سران ه آنها 4
هزار دالر بوده که با به کارگیری دستورالعملها و پیشنهادات این
مؤسسه درآمد سرانه آنها به  36هزار دالر افزایش یافته است.
خوانس��اری گفت :رئیس مؤسسه فریزر در این اجالس تأکید
کرد که اگر ایران به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی است ،ابتدا
باید مانع خروج س��رمایههای خود از کش��ور شود و در درجه دوم
باید شرایط جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند
و سپس باید به دنبال جذب سرمایهگذاران خارجی باشد.
رئیس ات��اق بازرگان��ی ته��ران همچنین ب��ه صحبتهای
ش��ریعتمداری در مورد واگذاریهای بنگاهها به بخش خصوصی
اش��اره کرد و گفت :اتاق بازرگانی ته��ران در این زمینه آمادگی
کامل برای همکاری دارد .وی همچنین به بحث تثبیت تعرفهها
برای یک دوره  4ساله که توسط شریعتمداری قول آن داده شده

گش��ایش اعتبار رخ نمیدهد ،پس میزان معامله و
تجارتی که بین دو شرکت ایرانی و خارجی صورت
میگیرد ،قابل پوشش از سوی صندوق نیست.
وی اظهار داشت :کمبود سرمایه مکفی صندوق
نسبت به افزایش حجم صادرات از دهه  ۷۰تاکنون به
چش��م میخورد ،بنابراین اگر میزان افزایش صادرات
با افزایش س��رمایه صندوق مورد بررسی قرار گیرد،
مش��اهده میش��ود که فاصله زیادی بی��ن افزایش
صادرات و سرمایه وجود دارد که پیشنهاد من استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی است که این درخواست
به صورت مکتوب از سوی اتاق ایران به وزارت اقتصاد
و سازمان برنامه و بودجه اعالم شده؛ ولی باید صندوق
نیز کمک کند تا از این منابع اس��تفاده شود ،چراکه
منابع ،ارزی و در جهت توسعه صادرات است.

است اشاره کرد و گفت :اگر اتفاق بیفتد خیلی مهم است زیرا از
ناامنی ،بیثباتی و فساد در اقتصاد کشور جلوگیری میشود.
خوانساری بیان داشت :رشد اقتصادی بهار امسال نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  7درصد رشد داشته و همچنین رشد
مسکن در حالی که در  20فصل متوالی منفی و یا صفر بوده در
بهار امسال به  7.1رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث تکنرخی کردن
ارز اش��اره کرد ک��ه در روزهای اخیر رئی��س کل بانک مرکزی
اعالم کرده که تا پایان س��ال این اتفاق محقق میش��ود ،گفت:
امیدواریم که این کار انجام شود که البته مقدمه آن یعنی بحث
حذف ارز مسافرتی اتفاق افتاده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :قرار است در اواخر دیماه
امس��ال برای دومین سال متوالی مراسم اجرای تندیس و نشان
امینالضرب به کارآفرینان توس��ط ات��اق بازرگانی تهران انجام
شود که کمیته اجرایی آن تشکیل شده و از  25شهریور ماه هم
فرمهای ثبتنام آن بر روی سایت قرار میگیرد.

بانکنامه
گامهای بلند بانک ملی ایران
در مسیر مبارزه با پولشویی

مدیرعامل بان��ک ملی ایران گفت :بانک ملی ایران به
عنوان بزرگترین بانک جهان اس�لام و در راس��تای
تاکی��د نهادهای باالدس��تی ،گامی بلن��د در جهت
عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمد رضا حسین
زاده اف��زود :مجموع��ه مق��ررات و ضوابط اجرایی ناظ��ر بر قانون
مبارزه با پولش��ویی تحت عنوان بخشنامه «سری  ۳۷ب» تدوین
و پ��س از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخش��نامهها
و دس��تورالعملهای بانک ملی ایران به ش��عب سراسر کشور ابالغ
ش��د .وی اظهار داشت :شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و
خارجی ،تعیین سطح فعالیت مشتریان ،نحوه ارسال اسناد و مدارک
مشتریان به نشانی پستی آنها ،رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در
حوزه نظامهای پرداخت و روابط کارگزاری ها ،گزارش واریز وجوه
نقد بیش از س��قف مقرر ( )CTRو شناسایی معامالت مشکوک و
شیوه گزارش دهی ( )STRاز اجزای این بخشنامه است.
مدیرعام��ل بانک ملی ایران تاکی��د کرد :در گام بعدی ،این
بانک تالش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان
( )KYCاز س��امانههای ن��رم اف��زاری به روز هم��راه با آخرین
استانداردها برای اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند.

قرارداد همکاری بانک پارسیان و اگزیم بانک کره
جنوبی به امضا رسید

قرارداد تأمین مالی بلندمدت بانک پارسیان و اگزیم
بانک کرهجنوبی در راستای اشتغالزایی و کمک به
تولید و پیش��رفت اقتصاد کشور ،به امضای طرفین
رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان؛ بانک پارس��یان
یک��ی از  ۱۲بان��ک ایرانی اس��ت که در چارچ��وب توافق بانک
مرکزی ،قرارداد تامین مالی بلند مدت به ارزش  ۸میلیارد یورو
ب��ا اگزیم بانک ک��ره جنوبی منعقدکرد و ب��ه همین منظوراین
بان��ک در زمین��ه قرارداده��ای فاینانس ،آماده بررس��ی قبول
عاملیت پروژههای ارائه شده از سوی متقاضیان است.
براس��اس این ق��رارداد؛ اگزی��م بانک کره جنوب��ی ازطریق
بانکهای عامل ایرانی ،نس��بت به تأمین مالی پروژههای مختلف
کش��ورمان در حوزههای عمرانی و تولیدی اقدام میکند و نتیجه
این تفاهم راه اندازی بسیاری از پروژههای عمرانی و تولیدی است
که اثرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
هدف ازاین طرح ،تامین مالی میان مدت (با دوره بازپرداخت
نهایتاً تا ده سال) خرید کاالها و خدمات از کشور کره جنوبی به
منظور اجرای طرحهای زیربنایی تولیدی و صنعتی و طرحهای

توس��عهای در ایران میباش��د و وزارت امور اقتصاد و دارایی به
منظ��ور تضمین بازپرداخت تس��هیالت دریافتی تحت قرارداد،
نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام میکند.

حمایت بانک صادرات ایران
از خودرو سازان خراسان رضوی

بانک صادرات ایران در اس��تان خراس��ان رضوی به
منظور حمایت از رون��ق تولید در صنعت خودرو،
تس��هیالتی ب��ه ارزش  ٢ه��زار میلی��ارد ریال در
اختیار خودرو سازان این استان قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،در راس��تای
کمک به رونق واحدهای تولیدی و در چارچوب برنامههای اقتصاد
مقاومتی ،طی تفاهمنامهای بین بانک صادرات ایران،شرکتهای
س��ایپا و سازه گستر با قطعه سازان طرف قرار داد این شرکتها،
طی س��الهای  ٩٥و نیمه اول سال  ،٩٦پرداخت تسهیالتی بالغ
ب��ر  ٢هزار میلیارد ریال به خودرو س��ازان در دس��تور کار قرار
گرفت .الزم بذکر اس��ت مانده تس��هیالت اعطای��ی این بانک تا
پایان س��ال  ١٣٩٥بالغ بر  ٦٥٠هزار میلیارد ریال میباش��د که
این میزان تس��هیالت اعطایی نسبت به پایان سال قبل (اسفند
 )١٣٩٤معادل ٣/٣٦درصد رشد داشته است.

برگزاری مسابقه عکاسی "کار خوب"

بانک س��ینا اعالم کرد :شرکت کنندگان میتوانند از
س��وژههای مورد نظر خود در مورد کارهای خوب و
انسان دوستانه عکس بگیرند و آن را تا پایان شهریور
م��اه س��الجاری از طری��ق پیام دایرکت به شناس��ه
اینس��تاگرام بانک ب��ه آدرس instagram.com/sina_bank
ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،پس از داوری توسط تیم
کارشناسان بانک به  3عدد از بهترین تصاویر ،هریک کارت هدیه
 10میلیون ریالی اهدا خواهد شد .طبق این گزارش ،تصاویر باید
توسط خود شخص گرفته شده باشد و در صورت درخواست ،اصل
فایل تصاویر برای بانک ارسال شود.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک سرمایه

بانک س��رمایه جزییات مزایده امالک مازاد خود را
اعالم کرد.
بانک س��رمایه در راس��تای اجرای قانون رفع موانع
تولی��د رقاب��ت پذیر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور و
تاکی��دات دول��ت محترم ،امالک تملیکی و م��ازاد بر نیاز خود را
با ش��رایط ویژه و اس��تثنایی به فروش میرس��اند و در نظر است
ام�لاک مذکور بر مبنای قیمت پایه مزایده ،در وضعیت موجود و

به صورت نقدی ،نقد و اقساط ،بدون متصرف (با شرایط مختلف)
در معرض فروش قرار گیرد.

اهدا جوایز جشنواره شتابی بانک ایران زمین

عبدالمجید پورس��عید مدیر عامل بانک ایران زمین
در س��فر به ش��یراز جای��زه برنده خوش ش��انس
"جش��نواره مش��تریان ش��تابی" را که ب��ه یکی از
مشتریان شیراز تعلق گرفته بود ،اهدا کرد.
"جش��نواره مشتریان ش��تابی بانک ایران زمین" مربوط به
کارتهای س��ایر بانکها بود که از دس��تگاههای خودپرداز بانک
ایران زمین اس��تفاده کرده بودند ،که در نیمه دوم سال گذشته
برگزار ش��د.این مراس��م با حضور جمعی از مدیران و مشتریان
بانک ایران زمین انجام گرفت.

مهلت فروش اوراق گواهی سپرده بانک رفاه تمدید شد

مهل��ت فروش اوراق گواهی س��پرده مدت دار ویژه
س��رمایه گذاری عام مرحله دوازدهم بانک رفاه تا
روز شنبه  ۲۵شهریور ماه سالجاری تمدید شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک رف��اه؛ مدت
فروش اوراق گواهی س��پرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
مرحل��ه دوازدهم از تاریخ ۹۶.۰۶.۲۰لغایت  ۹۶.۰۶.۲۵به مدت
 ۵روزکاری مطابق شرایط انتشار اوراق تمدید شد.

"خدمات ارزی" مزیت رقابتی بانک اقتصادنوین

نصرتاله شهبازی ،معاون اعتبارات و بینالملل بانک
اقتصادنوی��ن در جم��ع معاون و روس��ای ایرههای
ارزی شعب این بانک طی سخنانی با اشاره به لزوم
تس��ریع ارایه خدمات ارزی به مشتریان گفت :بانک
اقتصادنوی��ن بانکی خوش��نام و حرفهای اس��ت که توانس��ته به
جایگاه قابل قبولی در نظام بانکی دست پیدا کند.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک اقتص��اد نوین،وی افزود :در
نظام بانک��ی خدمات ارزی و بینالملل جایگاه ویژهای دارد و هر
بانکی که بتواند خدمات مورد نیاز مشتریان را با کیفیت و سرعت
مناس��ب ارایه کند میتواند عالوه بر رضایتمندی مشتریان در
عرصههای بینالمللی نیز در رده بانکهای مطرح قرار گیرد.
معاون اعتبارات و بینالملل بانک اقتصادنوین با اشاره به لزوم
تعام��ل واحدهای بانک در ارایه خدمات با کیفیت به مش��تریان
گفت :رضایت مشتری در ارایه خدمات بانکی بسیار مهم و تعیین
کننده است ،در همین راستا الزم است که واحدهای بانک اعم از
ستاد و صف با هماهنگی کامل در مسیر ارایه خدمات مورد نیاز
مشتری با بهترین کیفیت بکوشند .وی تسلط به ریزهکاریهای
بازار بینالمللی ارز را الزمه ارایه خدمات مطلوب توس��ط شعب
ارزی دانست و گفت :همکاران این بخش باید به ریزهکاریهای

این بازار تسلط پیدا کنند چراکه معاملهگری در بازار بینالمللی
ارز دارای پیچیدگیهای خاصی اس��ت و رمز سود بردن از این
بازار توجه به الگوهای حرفهای و تخصصی است.

مجوز افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت ابالغ شد

مع��اون اول ریی��س جمه��وری تصویبنام��ه هیات
وزی��ران درباره ص��دور مجوز جه��ت افتتاح دفتر
نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری
ه��ای اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اس�لامی
ایران را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا ،هیات وزیران در جلسه  12شهریور 1396
به پیش��نهاد ش��ماره  96/128088مورخ  28تیر  1396بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای ماده ( )2آییننامه
چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی  -مصوب 1371
 تصویب کرد: -1بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مجاز اس��ت با
هماهنگ��ی معاون��ت حقوق��ی رییسجمهور (ام��ور توافقهای
بینالملل��ی) و وزارت امورخارج��ه نس��بت به انج��ام مذاکره،
پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه کش��ور میزبان
جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توس��عه س��ازمان
همکاریهای اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسالمی ایران
در چارچوب متن پیوس��ت که تأیید ش��ده به مهر دفتر هیات
دولت است ،ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این تصویبنامه اقدام
و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
 -2بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مکلف اس��ت
اقدام��ات الزم را برای مقید کردن بند ()2ماده ( )2موافقتنامه
یادشده به 'رعایت قوانین و مقررات مربوط' انجام دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت ،اسحاق جهانگیری
این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
و وزارت امور خارجه ابالغ کرد.

سامانه رسیدگی به شکایات کاسپین فعال شد

موسس��ه اعتباری کاس��پین بهمنظور پاس��خگویی بهتر به
شکایات مش��تریان و افزایش س��طح رضایتمندی آنان ،سامانه
امکان ثبت و دریافت مس��تقیم ش��کایات را در وبسایت رسمی
خود راهاندازی کرد.
با ایجاد این امکان در وبس��ایت اصلی موسس��ه به نشانی
 ،www.caspianci.irب��ه محض ثبت ش��کایت مراجعان در
سامانه ،عنوان و موضوع شکایت در کارتابل کارشناسان مربوطه
ثبتشده و تاییدیه دریافت پیام و کد رهگیری ،ارائه میشود.
شکایات واصله توسط این مرکز به واحدهای تابعه ارجاع و
مورد رس��یدگی قرار میگیرد و براساس زمان بندی تعیین شده
نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام میشود.

اتول
توقف یکی از خطوط تولید پراید
در گروه خودروسازی سایپا

ب��ه منظور اس��تقرار خط��وط تولید محص��والت جدید در
شرکت سایپا س��یتروئن ،گروه سایپا خط تولید پراید  111که
پیش از این در سایت کاشان قرار داشته متوقف کرده است.
ب��ه گزارش س��ایپانیوز ،خ��ط تولید متوقف ش��ده یکی از
خط��وط تولید پراید در گروه خودروس��ازی س��ایپا بوده و این
گروه خودروساز اقدام به متوقف نمودن اولین خط تولید پراید
نموده اس��ت ولیکن س��ایر خطوط تولید کارخانجات سایپا در
حال تولید خودرو پراید میباشدکه طی برنامه زمان بندی این
خطوط تولید با سایر محصوالت جدید جایگزین خواهد شد.
گفتنی است در راستای سیاستهای دولت مبنی بر اعمال
مق��ررات جدید در صنعت خودرو ،گروه خودروس��ازی س��ایپا
پیش از این آمادگی خود را برای خروج خانواده پراید از چرخه
تولی��د محصوالت اع�لام کرده بود و خبر " پای��ان تولید پراید
 111در س��ایپا سیتروئن" به منظور آغاز استقرار خطوط تولید
محصوالت جدید شرکت سایپا سیتروئن انتشار یافت.

نبود زمانبندی مشخص برای دستیابی
به حداکثر داخلیسازی در خودروهای جدید

عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان ضم��ن قدردانی از
حمای��ت وزیر صنعت از قطعه س��ازان داخلی گفت :امید اس��ت
با تعری��ف راهکارهای��ی از جمل��ه ایجاد کمیتههای مش��ترک
داخلیسازی توسط دولت ،قطعه س��ازان و خودروسازان ،بندها
و ش��رایط مدونی تبیین شود تا جریان داخلی سازیها براساس

زمانبندی مشخص حرکت کند.
پیمان یزدان بخش در گفتوگو با خبر خودرو اظهار داشت:
البت��ه وزارت صنعت و معدن خودروس��ازان خارج��ی را که در
جریان سرمایه گذاری مشترک در ایران ملزم به شروع همکاری
با  40درصد داخلیسازی کرده است این در حالی است که برای
دستیابی به  80درصد داخلی سازی ،زمانبندی مشخصی وجود
ندارد .وی با اش��اره به عدم تعریف زمانبندی دقیق در دستیابی
به حداکثر داخلیسازی در خودروهای جدید ،خاطر نشان کرد:
متاس��فانه در این مدت روند مذاکرات و قراردادهای همکاری با
قطعهس��ازی به نحوی نبوده که بتوان به س��رعت به  80درصد
داخلیسازی دست یابیم.
وی ب��ا توجه ب��ه ابهامات مط��رح در جریان داخلیس��ازی
محصوالت جدید گفت :آنچه که جریان داخلیسازی را طوالنی تر
میکند مراحل تولید خودروسازان خارجی است که منظور از آن،
مراحل تولید اولیه ،تولید ثانویه و تولید انبوه یک و دو است که هر
کدام از این مراحل برای هر مدل خودرو باید  6ماه فاصله زمانی را
طی کند .وی افزود :بنابراین اگر قطعه ساز نتواند قرارداد الزمه را
برای داخلیسازی منعقد کند و یا شرایط الزم را برای آغاز تامین
محیا کند این طور نیس��ت که هر زمان که به تولید برسد بتواند
قطعه را ارائه دهد و قطعا این زمان مرتب به تعویق میافتد و این
خود یکی از مباحث طوالنی تر شدن جریان داخلیسازی است.

تأثیر رشد نرخ ارز بر فعالیت قطعه سازان

یکی از مؤلفهها برای رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی در
ایران ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کش��ور است که با رشد
نرخ ارز در چند روز گذش��ته به نظر میرسد صنعتگران به ویژه
قطعه سازان شرایط سختی را پیشروی خود خواهند داشت.

ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار ،نرخ ارز به ویژه
دالر و ی��ورو در چند ماه اخیر به صورت تدریجی روند صعودی
ب��ه خود گرفته که در حال حاض��ر دالر آمریکا در بازار آزاد به
ارزش  3900تومان رس��یده است .به دلیل آنکه صنایع مختلف
کش��ور برای تولید به مواد اولیه وارداتی احتیاج دارند ،صنعت
و تولید ایران وابس��تگی ش��دیدی به نوس��انات ن��رخ ارز دارد،
ای��ن افزایش قیمت ارز درنهایت منج��ر به افزایش قیمت تمام
ش��ده محصول میشود که صنعت خودروس��ازی و به تبع آن
قطعهسازی کشور از این قاعده مستثنی نیست.
خودروس��ازیهای کشور در تأمین قطعات خود از دو محل
واردات و تولی��د داخل��ی تأمین نیاز میکنند ک��ه در تأمین نیاز
از محل تولید داخلی با قطعه س��ازان ق��رارداد همکاری به امضا
میرس��انند و تأکید وزارت صنعت معدن و تجارت بر آن است تا
قطعه سازان داخلی در تولید خودرو مشارکت داشته باشند و این
موضوع در قراردادهای اخیر تولید خودرو در کشور مشهود بود .اما
نکته قابل توجه آن است که در قراردادهای همکاری خودروسازان
و قطعه سازان داخلی بندی در رابطه با بازنگری قیمت تمام شده
محصول در زمان نوس��انات نرخ ارز نیست که به نظر میرسد در
صورت رشد نرخ ارز ،قطعه سازان دچار ضرر و زیان میشوند.

داخلیسازی 40درصدی پژو  2008درسال نخست
تولیداجرایی میشود

مع��اون امور صنایع وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت گفت:
برنامه داخلیسازی خودروی پژو  2008در سال نخست تولید
 40درصد است و به طور قطع به این رقم تا پایان امسال دست
خواهیم یافت.

محسن صالحی نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش
ایرنا درباره ش��ایعهها مبنی بر کاهش داخلیسازی این خودرو
از  40به  30درصد در سال نخست تولید ،افزود :همواره برنامه
داخلیسازی براس��اس مراحل پیشبینی شده بتدریج به نقطه
اوج خود میرسد ،اما گاهی اوقات با توجه به زمان عقد قرارداد
تا تامین تجهیزات و ماش��ین آالت ی��ا قالبهای خاص ممکن
است با وقفه هایی در کار مواجه شویم که البته طبیعی است.
وی تصریح کرد :برنامه داخلیس��ازی محصول جدید ایران
خودرو مطابق وعده داده شده ( 40درصد داخلیسازی تا پایان
امسال) با قوت و قدرت اجرایی خواهد شد.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،در روزهای اخیر برخی رس��انهها اعالم
ک��رده بودند :در حالی که تولید پژو  2008بنا بر مصوبه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باید با داخلیس��ازی  40درصدی آغاز
میش��د ،طبق اعالم محسن صالحینیا معاون وزیر صنعت قرار
است با داخلیسازی  30درصدی آغاز شود.
این رس��انهها همچنین از دفاع صالحینیا از عقب نش��ینی
وزارت صنعت از داخلیسازی  40درصدی خبر دادند و به نقل
از این مقام مسئول اعالم کردند :مغایرتی بین تولید پژو 2008
با داخلیسازی  30درصدی و مصوبه وزارت صنعت وجود ندارد
و اگر دیدید سال آینده داخلیسازی این خودرو افزایش نیافت،
نسبت به این مسئله اعتراض کنید.
پیش��تر آرش محبین��ژاد دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگن
قطعهس��ازان خودرو اظهار کرده بود ،مطاب��ق اعالم مدیرعامل
ایکاپ (ش��رکت ایران خودرو -پژو) ،تولید خودروی پژو 2008
با داخلیسازی  20درصدی در سال گذشته آغاز شد که از این
می��زان  14درصد مربوط به مونتاژ بدنه و رنگ و  6درصد دیگر
تولید و تامین قطعه توسط قطعه سازان داخلی است.
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اخبار
تقدیر رئیس جشنواره فیلم سبز
از شرکت نفت پاسارگاد

رئیس شش��مین جش��نواره بینالمللی فیلم س��بز
از ش��رکت نفت پاس��ارگاد تقدیر کرد.به گ��زارش روابط
عمومی و امور بینالملل شرکت نفت پاسارگاد ،مهندس
محمودی ،مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان
مرکزی و رئیس ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
س��بز ،راه یابی فیلم سبز شرکت نفت پاسارگاد به بخش
جنبی را به کارکنان و مدیریت این شرکت تبریک گفت،
در متن لوح تقدیر آمده اس��ت " :انتخاب و راه یابی فیلم
سبز ش��رکت نفت پاس��ارگاد به بخش جنبی جشنواره
بینالمللی فیلم سبز را به کارکنان و مدیریت محترم آن
شرکت تبریک عرض مینمایم و برایتان توفیق روز افزون
از خداوند متعال خواهانم".
ش��رکت نفت پاس��ارگاد به عنوان بن��گاه اقتصادی
برگزیده صنعت س��بز کشور سرمایه گذاریهای فراوانی
در راس��تای حفاظت از محیط زیست و ارتقای فرهنگ
آن انجام داده اس��ت که ساخت فیلم "ریزگردها  -مالچ
امولس��یونی" نیز در همین راس��تا انجام شده است ،این
فیلم درخصوص معرفی یک ترکیب جدید اس��ت که با
توجه به ساختار شیمیایی اش دارای رفتار و ویژگیهای
مناس��ب زیست محیطی بوده و برای اولین بار در کشور
مورد استفاده قرار میگیرد .این مالچ ضمن تثبت نمودن
زمینهای خش��ک و بیابانی ،میتواند بس��تر مناسبی را
برای ایجاد پوشش گیاهی و رشد گیاهان فراهم آورد.

اعطای اولين گواهينامه
مركز آموزش مراقبت پرواز

جانشين معاون اس��تاندارد پرواز سازمان هواپيمايي
كشوري از اعطاي اولين گواهينامه مركز آموزش كنترلهای
ترافيك هوايي به دانشكده صنعت هواپيمايي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري،
مجيد حسن لو گفت :با توجه به الزامات بينالمللي مبني بر
طي دوره مراقبت پرواز دانشكده صنعت هواپيمايي تنها مركز
مجاز آموزش مراقبت پرواز در كشور به شمار مي رود.

مشکل صادرات پسته
با عرضه گسترده در بورس کاال حل میشود

رئیس انجمن پسته ایران یکی از مشکالت صادرات
پسته را خرده فروشی آن دانست و گفت :برای رفع این
مشکل صادرکنندگان میتوانند مجموع پسته مورد نیاز
خود را یکجا از بورس کاال خریداری و تامین کنند.
به گ��زارش ایرنا ،وی افزود :تالش داریم پس��ته در
بورس کاالی ایران به ش��کل گسترده عرضه شود زیرا با
این اقدام به طور حتم مش��کل نقدینگی این صنعت نیز
برطرف میش��ود.وی اظهار داش��ت :به طور حتم عرضه
پس��ته در بورس کاال به دلیل وجود نظارتها از کیفیت
باالتری برخوردار است.
جالل پور یکی از مش��کالت عرضه پسته در بورس
کاال را به دلیل نوع محصول و آزمایشهای س��ختگیرانه
برشمرد و گفت :پسته برای ورود به بورس کاال مورد پنج
نوع آزمایش مختلف فیزیکی (اونس و عیار) ،ش��یمیایی
(میزان آفالتوکس��نین) ،میکروبی و باقیمانده س��موم و
کیفیت قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه اکنون آفالتوکسنین در پسته کاهش
یافته است ،گفت :پسته محصولی حساس و هزینه بر بوده
و ممکن اس��ت آزمایش��ات نش��ان بدهد که این محصول
آفالتوکس��ین ندارد اما در یک نمونه گیری خود را نش��ان
بدهد که همین امر مشکالتی را در صادرات ایجاد میکند.
الزم بذکر است آفالتوکسین نوعی قارچ بیماری زا به
شمار می رود که قبل از برداشت پسته و در باغ آنها را آلوده
می کند و باعث فساد مغز آن می شود؛ این قارچ برای انسان
نیز خطرناک است.

عرضه  139هزار تن انواع فرآوردههای نفتی
و پتروشیمی

تاالر فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی
ایران ،دیروز شاهدعرضه  139هزار و  329تن انواع قیر،
وکیوم باتوم ،گوگرد ،لوب کات و مواد پلیمری بود.
به گزارش بورس کاالی ایران 34 ،هزار تن انواع قیر
و و  500تن لوب کات در تاالر صادراتی عرضه شد.تاالر
محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز عرضه 199
هزار قطعه جوجه ی��ک روزه 150 ،تن جو دامی300 ،
تن ش��کر سفید 234 ،هزار و  750تن گندم خوراکی و
 4هزار تن گندم دوروم را تجربه کرد.
ع�لاوه براین 19 ،هزار و  206ت��ن گندم خوراکی
نی��ز در قالب طرح قیمت تضمین��ی در این تاالر عرضه
شد.تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران
در این روز عرضه  110تن س��بد میلگرد و  5کیلوگرم
شمش طال را تجربه کرد.بازار فرعی بورس کاالی ایران
نیز شاهد عرضه  200تن شیرخام بود.

بیمه یک میلیارد دالری ناوگان کشتیرانی ایران

مدیرعامل ش��رکت کشتیرانی با اشاره به ارتباطات
گسترده جهانی این شرکت در پسابرجام گفت :در حال
حاضر ناوگان این کش��ور پوش��ش بیمهای یک میلیارد
دالری دارد.
محمد س��عیدی در مراسم گرامیداشت روز جهانی
دریان��وردی با بیان اینکه س��ازمان جهان��ی دریانوردی
( )IMOاز س��ال  ۱۳۷۸هر س��اله یک روز را به عنوان
روز دریان��وردی انتخاب و در هر س��ال س��والی را برای
این روز تعیین میکند ،گفت :هیچ گاه در این ش��عارها
اهمیت موضوع حفاظت از محیط زیس��ت حذف نشده
است .در شعار امسال نیز بحث بنادر ،کشتی و ارتباط با
مردم مورد تاکید واقع شده است.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،
تج��ارت دریای��ی را به دلیل ارزان بودن تجارت نخس��ت
جهان دانست و افزود :دو سوم جمعیت جهان در حاشیه
دریاها زندگی میکنند ضمن اینکه  ۸۰درصد ش��هرهای
تجاری مهم دنیا در کنار دریاها قرار دارند .وی با اشاره به
توسعه قابل قبول بنادر در کشور و ظرفیتهای گسترده
حمل و نقل ،شیالت و صنعت در دریاهای جنوب و وجود
 ۴۷۰۰کیلومتر س��احل در جنوب کشور گفت :شهرهای
بندری جنوب امکان تامین آب شرب از دریا را دارا هستند
که نتیجه آن توسعه شهرهای ساحلی خواهد بود.

