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وزیر امور اقتصادی و دارایی :

بیمه باید از واحدهای تولیدی مشکلدار در دوران تحریم حمایت کند
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :صنعــت بیمــه در شــرایط
تحریــم بایــد در حمایــت از فعالیــت واحدهــای تولیــدی کــه بــه
واســطه شــرایط مذکــور دچــار مشــکل شــده انــد ،نقــش آفریــن
باشــد.
بــه گــزارش وزارت اقتصــاد و دارایــی ،فرهــاد دژپســند در مراســم
تکریــم مدیــران عامــل ســابق و جدیــد شــرکت ســهامی بیمــه
ایــران اظهــار داشــت :وجــود صنعــت بیمــه بــه عنــوان یــک
صنعــت پــر مســئولیت در حــوزه خدمــت و کمــک بــه آرامــش
و آســایش زندگــی مــردم مطــرح اســت ،لــذا ایــن صنعــت بایــد
بــه دور از حاشــیه ،تمــام ظرفیتهــای خــود را بــرای ایــن مهــم

بســیج کنــد.
وی افــزود :در یکســال اخیــر شــاهد میــدان گشــایی فعــاالن
صنعــت بیمــه در دو حــوزه بیمــه حــوادث طبیعــی و حمایــت از
بنگاههــای تولیــدی در شــرایط تحریــم بودیــم.
دژپســند ادامــه داد :بــه دلیــل ورود موفــق صنعــت بیمــه بــه
عرصــه حــوادث طبیعــی کشــور ،رئیــس جمهــور چندیــن بــار
ایــن عملکــرد را مــورد تقدیــر قــرار داد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،خاطرنشــان کــرد :صنعــت
بیمــه در شــرایط تحریــم بایــد در حمایــت از فعالیــت واحدهــای
تولیــدی کــه بــه واســطه شــرایط مذکــور دچــار مشــکل شــده
انــد ،نقــش آفریــن باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه بیمــه ایــران بــه عنــوان اولیــن بیمــه کشــور بــا
توجــه بــه میــزان پرتفــو از بیمــه کشــور ،بیشــترین ســهم را نیــز

در بــازار دارد ،اظهــار داشــت :بیمــه ایــران بایــد در شــرایط تحریــم
بــا حمایــت از بنگاههــای تولیــدی بــه یــک الگــو تبدیــل شــود.
دژپســند بــا اشــاره بــه نقــش صنعــت بیمــه در تأمیــن مالــی
کشــور افــزود :اقتصــاد ایــران در تأمیــن مالــی یــک «اقتصــاد
بانــک محــور» اســت در حالــی کــه مــا از ظرفیتهــای بــازار
ســرمایه و صنعــت بیمــه و توســعه آن نبایــد غافــل باشــیم.
وی تصریــح کــرد :در بــازار ســرمایه ،بیمــه میتوانــد بــا کمــک
بــه اقتصــاد کشــور ،در حــل مشــکالت صورتهــای مالــی خــود و
ناتــرازی آن نیــز نقــش متمایــزی داشــته باشــد.
وزیــر اقتصــاد در پایــان تاکیــد کــرد :شــرکت ســهامی بیمــه ایــران
ایــن قابلیــت را دارد بــا بهــره منــدی از دانــش اســاتید دانشــگاه
در شناســایی رشــته فعالیتهــای جدیــد بــرای تنــوع خدمــات
بیم ـهای اقــدام کنــد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعالم کرد؛

تامین یک دالر از هر سه دالر درآمد کشور توسط معدن و صنایع معدنی

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه از هــر ســه دالر ارز
کشــور ،یــک دالر از ایــن حــوزه تامیــن میشــود ،گفــت :چنیــن
پدیــدهای در قالــب همــکاری بدنــه حاکمیتــی ،شــرکتها و بانــک
مرکــزی ایجــاد شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان توســعه و نوســازی
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) ،خــداداد غریــب پــور بــا
بیــان اینکــه امســال  ۵۸۰میلیــون دالر طــرح در گل گهــر راه انــدازی
شــده و ایــن مجموعــه  ۲.۵میلیــارد دالر طــرح در دســت اجــرا یــا
راه انــدازی دارد ،اظهــار داشــت :فــوالد مبارکــه تختالهــای  APIرا
بــا صرفــه جویــی ســاالنه  ۳۰۰میلیــون یورویــی راه انــدازی کــرده،
عملکــرد ملــی مــس در  ۶مــاه بــه انــدازه  ۱۲مــاه ســال قبــل بــوده،
فــوالد خوزســتان بــه باالتریــن صــادرات رســیده ،منطقــه ویــژه
خلیــج فــارس نقــش ارزنــده ای در توســعه صــادرات و ارزآوری ایفــا
میکنــد و همچنیــن آلومینــای جاجــرم (بنابــر گــزارش ســازمان
مدیریــت صنعتــی) ســریعترین رشــد را در بیــن  ۵۰۰شــرکت بــه
دســت آورده اســت .رئیــس هیــأت عامــل ایمیــدرو ادامــه داد :فــوالد
مبارکــه بــه زودی بــا رســیدن بــه ســرمایه  ۲۱هــزار میلیــارد تومانــی
از بزرگتریــن هلدینــگ بــازار بــورس (پتروشــیمی خلیــج فــارس)
ســبقت میگیــرد .همچنیــن پــس از آن شــرکت مــس ،چادرملــو و
گل گهــر هــم افزایــش ســرمایه خواهنــد داشــت.
وی بــا بیــان رشــد  ۱۵درصــدی صــادرات معــدن و صنایــع معدنــی
در هشــت مــاه امســال و بیــش از  ۵درصــدی تولیــد فــوالد خــام
در  ۱۱مــاه  ،۲۰۱۹گفــت :حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی بیــش از
 ۱.۱میلیــارد دالر طــرح از ابتــدای ســال  ۹۸راه انــدازی کــرده و ۱.۵

میلیــارد دالر نیــز آمــاده راه انــدازی دارد.
رئیــس هیــأت عامــل ایمیــدرو تصریــح کــرد :وقایــع فــوق ســبب شــده
تولیــد و صــادرات در فصــل ســرد پاییــز ،بهــاری شــود.
غریــب پــور همچنیــن بــه اقدامــات جدیــد ایــن ســازمان اشــاره کــرد
و گفــت :ایمیــدرو برنامــه حمایــت از صنایــع ســنگهای تزئینــی و
همچنیــن قیمتــی را بــا همــکاری تشــکلهای تخصصــی ،اتــاق
بازرگانــی و اتــاق اصنــاف در اســتانهای خراســان رضــوی و اصفهــان
را آغــاز کــرده اســت.
رئیــس هیــأت عامــل ایمیــدرو بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ شــرایط
تــوازن و همگرایــی بــه انــدازه ایجــاد آن ،ارزش دارد ،ادامــه داد :روابــط
عمومــی شــرکتهای ایــن بخــش ،سیســتم چنــد رســانهای را در
اطــاع رســانیها بــا تمرکــز بیشــتری بــه پیــش برنــد تــا مدیــران
باالدســتی نیــز بــه ارائــه اطالعــات و دســتاوردهای بیشــتر ترغیــب
شــوند .وی نبــود یــا ضعــف اطــاع رســانی را بــه نفــع ایــن حــوزه
و حتــی کشــور ندانســت و تصریــح کــرد :اطــاع رســانیها بایــد بــه
موقــع و هوشــمندانه صــورت گیــرد تــا مخاطــب و جامعــه نســبت بــه
تغییــرات و اثرگــذاری ایــن بخــش آگاهــی بیشــتری پیــدا کننــد.
غریــب پــور بــا بیــان اینکــه امــروزه مستندســازان بــا توجــه بــه
تحوالتــی کــه در ایــن حــوزه پدیــد آمــده ،عالقمنــد بــه حــوزه معــدن
و صنایــع معدنــی شــده انــد ،گفــت :عــاوه بــر حــوزه مکتــوب و چــاپ،
مستندســازی در قالــب فیلــم و عکــس و همــکاری بــا مستندســازان
در معــدن و صنایــع معدنــی یکــی از اقداماتــی اســت کــه میتوانــد
آشــنایی بیشــتری بــرای مخاطــب و جامعــه فراهــم ســازد .وی در
ســخنانش از اقدامــات و عملکــرد دوره حســین منصــوری مدیریــت

پیشــین روابــط عمومــی ایمیــدرو قدردانــی و اظهــار امیــدواری کــرد
کــه برنامههــا و اقدامــات روابــط عمومــی در دوره محمــد ســپهر مدیــر
جدیــد روابــط عمومــی ایــن ســازمان نیــز بــا نگاهــی نــو و تعامــل
ســازنده پیــاده ســازی شــود.
رئیــس هیــأت عامــل ایمیــدرو اضافــه کــرد :امــروزه شــرکتها بــا
پــردازش دادههــا و تبدیــل آنهــا بــه اطالعــات ،از BI(Business
 )Intelligenceیــا هــوش تجــاری در جهــت پیشــبرد اســتراتژیها
بهــره میبرنــد و بــا توجــه بــه وقایــع جهانــی در بــازار مصــرف ،تقاضــا،
تــوازن در مصــرف و تجــارت ،اعمــال قوانیــن جدیــد و مــواردی مشــابه،
تصمیــم گیــری میکننــد و ایــن نگــرش بایــد توســط شــرکتهای
داخلــی نیــز بــه درســتی پیــاده ســازی شــود.
غریــب پــور بــه اکتشــافات انجــام شــده اشــاره کــرد و گفــت :از نیمــه
دوم ســال گذشــته ســطح اکتشــافات از  ۲۵۰هــزار کیلومتــر مربــع بــه
 ۶۵۰هــزار کیلومتــر مربــع افزایــش پیــدا کــرده و طبــق گزارشهــای
جدیــد ،اکنــون  ۹۰درصــد از مقدمــات در ایــن برنامــه انجــام شــده
اســت.
غریــب پــور تاکیــد کــرد :امــروزه کشــور در حــال آشناشــدن بــا
امکانــات و توانمندیهــای بخــش معــدن بــرای توســعه ،اشــتغال،
رفــع محرومیــت ،ایجــاد تــوازن و همینطــور محرومیــت زدایــی اســت
کــه ایــن امــر ،نیــاز بــه هماهنگــی و همســویی روابــط عمومیهــا در
انعــکاس اقدامــات را برجســتهتر میســازد.

سازمان حمایت اعالم کرد :

بر اساس گزارش ماه ژانویه بانک جهانی :

پرونده تخلف برخی شرکتهای لبنی به سازمان تعزیرات ارسال شد

اثر تحریمها بر اقتصاد ایران کم میشود

در پــی افزایــش قیمــت برخــی محصــوالت لبنــی در
بــازار ،ســازمان حمایــت اعــام کــرد کــه «تمامــی
شــرکتهای لبنــی قیمتهــای مصــوب ابالغــی را
رعایــت میکننــد ،امــا در مــوارد محــدودی پرونــده
تخلــف تشــکیل و موضــوع بــه ســازمان تعزیــرات
حکومتــی ارســال شــده اســت».
بــه گــزارش ایســنا ،قیمــت شــیر خــام در خــرداد
امســال از  ۲۰۰۰تومــان بــه  ۲۳۹۰تومــان افزایــش
یافــت و یــک مــاه بعــد قیمــت جدیــد  ۱۴محصــول
لبنــی نیــز از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار اعــام شــد.
امــا مشــاهدات میدانــی از بــازار نشــان میدهــد در
ماههــای گذشــته برخــی از برندهــای محصــوالت
لبنــی قیمتهــای خــود را مجــددا افزایــش دادنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق اعــام انجمــن
صنایــع فرآوردههــای لبنــی ایــران «بعــد از
آخریــن مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار دربــاره قیمــت
محصــوالت لبنــی ،هیــچ کــدام از  ۱۴قلــم اصلــی
کــه مشــمول قیمتگــذاری هســتند افزایــش
قیمــت نداشــتند و اگــر شــرکتی قیمــت خــود را
بــاال بــرده ،تخلــف کــرده اســت .البتــه بــرای ســایر
اقــام لبنــی نیــز آییننامــه قیمتگــذاری وجــود
دارد و اگــر واحــدی خــاف آن قیمتهــای خــود
را افزایــش دهــد ،تخلــف صــورت گرفتــه اســت».
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و

تولیدکننــدگان نیــز در ایــن رابطــه اعــام کــرد کــه
پرونــده تخلــف برخــی از شــرکتهای لبنــی بــه
ســازمان تعزیــرات حکومتــی ارســال شــده اســت.
طبــق اعــام ایــن ســازمان ،در حــال حاضــر و
براســاس مصوبــات صــادره ســه گــروه محصــول
لبنــی پرمصــرف شــیر ،ماســت و پنیــر شــامل
 ۱۴قلــم دارای قیمــت مصــوب کارگــروه تنظیــم
بــازار بــوده و کلیــه واحدهــای تولیــدی موظــف
بــه رعایــت ســقف قیمــت ایــن اقــام هســتند کــه
عــاوه بــر ابــاغ ،در ســامانههای ایــن ســازمان نیــز
بارگــزاری شــده اســت .همچنیــن براســاس تقســیم
بنــدی صــورت گرفتــه ،قیمــت ســایر محصــوالت
تولیــدی لبنــی خــارج از فهرســت  ۱۴قلــم براســاس
مصوبــات کارگــروه تنظیــم بــازار راســا توســط
واحدهــای تولیــدی و مطابــق ضوابــط قیمــت
گــذاری مصــوب هیــات تعییــن و تثبیــت قیمتهــا
صــورت میپذیــرد و بررســیهای صــورت گرفتــه
حاکــی از ایــن اســت کــه عمــده تغییــرات قیمــت
محصــوالت لبنــی در بخــش دوم بــوده و در ایــن
خصــوص نیــز افزایــش قیمتهــای غیرمنطقــی در
دســتور رســیدگی قــرار مــی گیــرد کــه بــه عنــوان
نمونــه اخیــرا پرونــده تخلــف برخــی از واحــد هــای
لبنــی از بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی ارســال
شــده اســت.

جمهــوری اســامی ایــران رشــد منفــی ســال
 ۲۰۱۹را در  ۲۰۲۰بــه طــور کامــل جبــران
میکنــد و در واقــع از ســال  ،۲۰۲۱رشــد
اقتصــادی بــه یــک درصــد میرســد.
بانــک جهانــی گــزارش مــاه ژانویــه خــود از
چشــمانداز اقتصــاد جهــان در ســال  ۲۰۲۰را
منتشــر کــرد .بــر اســاس ایــن گــزارش اوضــاع
اقتصــاد جهــان امســال بــه دلیــل کاهــش
تنشهــای تجــاری ،بهتــر میشــود و رشــد
اقتصــادی جهــان بــه  ۲.۵درصــد میرســد .رشــد
اقتصــادی جهــان در ســال  ۲۰۱۹بــه میــزان ۲.۴
درصــد بــود.
اقتصادهــای پیشــرفته بــه دلیــل ضعــف تولیــد
صنعتــی رشــد اقتصادیشــان نســبت بــه
 ۲۰۱۹کاهــش  ۰.۲درصــد مییابــد و بــه ۱.۴
درصــد میرســد ،امــا رشــد بازارهــای نوظهــور
و اقتصادهــای در حــال توســعه افزایــش خواهــد
داشــت و از  ۳.۵درصــد در ســال  ،۲۰۱۹بــه ۴.۱
درصــد در ســال  ۲۰۲۰میرســد.
بانــک جهانــی پیــش از ایــن در گــزارش پایــان
ســال  ۲۰۱۸خــود اعــام کــرده بــود کــه ایــران
ســال  ۲۰۱۹را در رکــود خواهــد گذرانــد ،امــا از
ســال  ۲۰۲۰بــه مــدار رشــد بازگشــت مــی کنــد.
حــاال نیــز در گــزارش نخســتین مــاه میــادی،

اعــام کــرده اســت کــه امســال اقتصــاد ایــران از
رکــود خــارج میشــود.
بانــک جهانــی در تحلیــل اقتصــاد خاورمیانــه
مینویســد« :رشــد اقتصــادی ایــن منطقــه
در ســال ۲۰۱۹بــه  ۰.۱درصــد کاهــش یافتــه
بــود کــه علــت اصلــی آن کاهــش رشــد شــدید
اقتصــاد ایــران در پــی تحریمهــای آمریــکا و
افزایــش تنشهــای ژئوپلتیکــی بــود .همچنیــن
تقاضــای ضعیــف جهانــی بــرای نفــت نیــز ایــن
اوضــاع را تشــدید میکــرد .امــا در ســال ،۲۰۲۰
رشــداقتصادی خاورمیانــه بــه  ۲.۴درصــد افزایــش
خواهــد یافــت .علــت اصلــی آن بــه دلیــل افزایــش
ســرمایهگذاری دولتهــا در زیرســاختها و
بهبــود محیــط کســبوکار اســت .همچنیــن
پیشبینــی میشــود کــه اقتصــاد ایــران باثبــات
و تاثیــر تحریمهــا کــم شــود».
گــزارش بانــک جهانــی ،رشــد اقتصــادی ایــران در
ســال  ۲۰۱۹را منفــی  ۸.۷درصــد اعــام کــرد و
بــرای ســال  ،۲۰۲۰صفــر درصــد رشــد اقتصــادی
پیشبینــی کــرده بــه ایــن معنــی کــه تمــام
ضعــف اقتصــاد  ،۲۰۱۹امســال جبــران خواهــد
شــد .پیشبینــی بانــک جهانــی رشــد اقتصــادی
ایــران را در ســال  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲نیــز یــک
درصــد نشــان میدهــد.
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معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت خبرداد :

آغاز تبدیل رایگان خودروها به گازسوز
تا دو هفته دیگر

معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی گفــت:
حداکثــر تــا دو هفتــه آینــده ،آمــاده پاســخ بــه تمــام تقاضاهــا بــرای
تبدیــل ســوخت هســتیم.
حمیــد قاســمی دهچشــمه در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
لیســت کارخانههــای مــورد تاییــد بــرای تبدیــل خــودرو بنزینــی
بــه گازســوز ،گفــت :بــا هفــت شــرکت در حــال مذاکــره و بررســی
هســتیم و قراردهــای آن نیــز آمــاده اســت و قــرار شــده تــا ۲۵۰
مرکــز مشــخص شــده ،طــی هماهنگــی تجهیــزات الزم را از ایــن
هفــت شــرکت تامیــن کننــد.
بــه گفتــه وی ،ایــن  ۲۵۰مرکــز همــان مراکــزی هســتند کــه نــام و
آدرس آنهــا در شــرکت پخــش آورده شــده امــا ممکــن اســت کــه
تعــداد آنهــا نیــز افزایــش یابــد .اکنــون نمیتــوان دربــاره عــدد
دقیــق ایــن جایگاههــا اظهارنظــر کــرد.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی بــا
تاکیــد بــه اینکــه اکنــون اســتقبال از مصــرف ســی ان جــی افزایــش
یافتــه اســت و روزانــه  ۲۴.۳میلیــون مترمکعــب مصــرف میشــود،
اظهــار کــرد :میــزان ثبتنامهــا  ۵۰درصــد نســبت بــه هفتــه
گذشــته افزایــش یافتــه امــا آن چیــزی کــه مدنظــر ماســت ،هنــوز
اتفــاق نیفتــاده ولــی در کل رشــد اســتقبال خــوب بــوده اســت.
قاســمی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کارهــای نهایــی تاییــد مراکــز
چــه زمانــی انجــام میشــود ،گفــت :درنهایــت تــا دو هفتــه دیگــر،
ایــن مراکــز مــورد تاییــد قــرار میگیرنــد و اقدامــات الزم در ایــن
راســتا انجــام میشــود و مــردم میتواننــد بــه ایــن مراکــز مراجعــه
کننــد .وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نیــز مــردم میتواننــد
بــا هزینــه خودشــان بــه ایــن مراکــز مراجعــه کننــد ،اظهــار کــرد:
مشــکلی در ایــن بخــش وجــود نــدارد امــا باتوجــه بــه اینکــه
تجهیــز صــورت گرفتــه اســت ،احتمــاال دو هفتــه دیگــر قــرارداد
منعقــد میشــود و مــا میتوانیــم بهصــورت رایــگان مخــازن را
بــرای مراکــز مشــخص شــده ،ارســال کنیــم تــا فراینــد کار پیــش
بــرود .معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
دربــاره ظرفیــت انجــام ایــن کار گفــت :ایــن مســاله بــه میــزان
ظرفیــت کارگاههــا بســتگی دارد امــا میتــوان گفــت کــه تقریبــا
در هــر شــرکت کارخانــه مخــزن حــدودا  ۱۵هــزار تبدیــل در هــر
مــاه صــورت میگیــرد؛ بــه عبــارت دیگــر در هــر کــدام از هفــت
کارخانــه ،امــکان تبدیــل  ۱۵هــزار مخــزن وجــود دارد و قصــد داریــم
تــا ایــن ظرفیــت را تــا عیــد بــه  ۳۰هــزار افزایــش دهیــم.
قاســمی همچنیــن تصریــح کــرد :ایــن امــکان وجــود داد کــه بــه
تمــام تقاضاهــا پاســخ دهیــم.

معاون نظارت بانک مرکزی:

اعطای تسهیالت به متقاضیان
برای خرید سهام نهایی شد

معــاون نظــارت بانــک مرکــزی گفت:بحثهــای مربــوط بــه
اعطــای تســهیالت بانکهــای مجــاز بــه مشــتریان بــرای خریــد
ســهام نهایــی شــده و بــه زودی ســهامداران میتواننــد از
تســهیالت بانکهــا بــرای خریــد ســهام اســتفاده کننــد.
بــه گــزارش روز جمعــه پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه« ،فرهــاد
حنیفــی» در جلســه شــورای عالــی بــورس افزود:بانــک مرکــزی
و ســازمان بــورس دو بــال اقتصــادی کشــور محســوب مــی شــوند
و بــا اهــداف مشــترک ،منابــع مــورد نیــاز شــرکتها را تامیــن
مــی کننــد.
وی افــزود :مشــتریها بــر اســاس ســر رســید ،تضامــن و نیازهــای
خــود بــه ایــن دو بــازار مراجعــه مــی کننــد و امیــد اســت بــا
همــکاری نزدیــک ایــن دو تشــکیالت ،کــه از قبــل هــم وجــود
داشــته جلــوه بــزرگ و کاملتــری از اقتصــاد توانمنــد کشــور نمایــان
شــود.
معــاون نظــارت بانــک مرکــزی گفــت :هــدف از حضــور نماینــده
ایــن بانــک در جلســه امــروز شــورای عالــی بــورس ،اعــام حمایــت
کامــل بانــک مرکــزی از بــازار ســرمایه اســت.
جلســه شــورای عالــی بــورس امــروز بــا حضــور « فرهاد دژپســند»،
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی« ،شــاپور محمدی»رییــس ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار و ســایر اعضــای ایــن شــورا برگــزار شــد.

