اقتصادی

عاالول  6- 1440دسامبر  - 2018سال هفدهم  -شماره 4758
پنجشنبه  15آذر  28 -1 397ربی 
اخبار کوتاه

وزیر نیرو خبر داد

اجرای  31پروژه بزرگ نیروگاهی در  27استان

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه  31پروژه بزرگ احداث نیروگاه
به ظرفیت  19هزار مگاوات در حال اجراست ،گفت 12 :هزار
مگاوات از این رقم با اعتباری بالغ بر  60هزار میلیارد تومان
طی دولت دوازدهم به مدار بهرهبرداری خواهد آمد.بهگزارش
وزارت نیرو« ،رضا اردکانیان» در آیین بهرهبرداری همزمان از
طرحهای عمرانی و زیربنایی استان سمنان با تاکید بر اینکه
ظرفیت نصب شده برق کشــور به حدود  80هزار مگاوات
رســیده اســت ،عنوان کرد :در حالی که جمعیت کشور از
ابتدای انقالب تاکنون سه برابر افزایش پیدا کرده است ولی
ظرفیت نصب شده برق ایران در طی چهار دهه اخیر حدود
 11برابر شــده است .وی خاطرنشان کرد :هماکنون در 27
استان کشور  31پروژه بزرگ احداث نیروگاه به ظرفیت 19
هزار مگاوات در حال اجراست که  12هزار مگاوات از این رقم
طی دولت دوازدهم به مدار بهرهبرداری خواهد آمد.وزیر نیرو
خاطرنشان کرد :ارزش ســرمایهگذاری پروژههای یاد شده
از منابــع بخش خصوصی و همچنین منابع عمومی داخلی
وزارت نیــرو بالغ بر  100هزار میلیارد تومان اســت که 60
هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به پروژههای نیروگاهی
اســت که در دولت دوازدهم وارد مدار خواهد شد.اردکانیان
با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ روستای بدون برقی در
استان سمنان وجود ندارد ،گفت :در حالی که متوسط برق
کشور در بخش تولید حدود  50درصد است این نسبت در
استان سمنان به  70درصد میرسد .همچنین میزان تلفات
شــبکه برق در اســتان که یک پدیده اجتناب ناپذیر است
به حدود هشت درصد میرسد و این در حد استانداردهای
بینالمللی است.وی یادآور شد :با تدابیر صورت گرفته تلفات
شــبکه برق کشــور در دولتهای یازدهم و دوازدهم چهار
درصد کاهش پیدا کرده اســت که هــر یک درصد کاهش
تلفــات معادل پنج هزار میلیارد تومان صرفهجویی اســت.
اردکانیان با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در اســتان ســمنان
بیش از  50پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان
در بخشهای مختلف آب ،برق و آب و فاضالب در دســت

اجرا دارد ،عنوان کرد :در جریان ســفر امروز رئیس جمهور
به اســتان سمنان نیز عملیات اجرایی  10پروژه به ویژه در
بخش برق آغاز خواهد شــد که از جمله آن میتوان به دو
واحد بخار  160مگاواتی در شهرستانهای شاهرود و سمنان
اشاره کرد.وزیر نیرو با بیان اینکه برای این دو واحد اعتباری
بالــغ بر دو هزار و  800میلیارد تومان در نظر گرفته شــده
اســت ،گفت :همچنین برای اجرای سایر پروژههای بخش
برق همچون آغاز عملیات اجرایی پستها و خطوط مختلف
برق اعتباری بالغ بر  11میلیارد تومان در نظر گرفته شــده
اســت.وی با اشــاره به اینکه در جریان سفر رئیس جمهور
حدود ســه هزار میلیارد تومان پروژه وزارت نیرو کلنگزنی
و یا افتتاح خواهد شــد ،اظهار کرد :در بخش آب نیز طرح
آبرسانی به روستاهای ابر و کالپوش شاهرود با رعایت تمامی
مالحظات زیست محیطی به بهرهبرداری رسید.

توضیحاتی در خصوص گم شدن  15میلیارد یورو
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری بــا ارایه
توضیحاتــی درباره خبــر مربوط به گم شــدن ۱۵
میلیارد یورو حاصل از صادرات غیرنفتی ،یادآورشد:با
توجه بــه واقعیاتی که ما در صــادرات مان داریم و
مســائل تحریمی و محدودیتهایی کــه میگذارند
باید از انعطافپذیری کامل برخوردار باشــیم.محمد
نهاوندیان در حاشــیه جلســه دیروز هیات دولت در
جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرسش که آیا رقم
 ۱۵میلیارد یورو از صادرات غیرنفتی ما گم شــده یا
خیر ،افزود :سیاســت ارزی تجاری کشور به صراحت
و روشنی اعالم شده اســت .خود صادرکنندگان هم
کامال بــا این سیاســت همراهند کــه ارز حاصل از
صادرات باید به چرخه اقتصاد کشــور برگردد منتها
با توجه بــه واقعیاتی که ما در صــادرات مان داریم
و مســائل تحریمی و محدودیتهایی که میگذارند
بایــد از انعطافپذیــری کامــل برخوردار باشــیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهــوری تاکید کرد :اینکه
صادرکننده ای ارز خود را به مصرف واردات میرساند
یا در سامانه نیما عرضه میکند یا در صرافیها عرضه
میکند اینها جزییاتی اســت که ما باید دست فعاالن
اقتصادی را بــاز بگذاریم .بهرحال صادرکننده ای که
میخواهــد صادراتش ادامه پیدا کنــد باید آن ارز را
بدل به ریال کند تــا بتواند در داخل یا تولید کند یا
از عرضه کنندگان خریداری کنــد و اتفاقا آمدن ارز
صادرکنندگان به بازار یکــی از عوامل ثبات در بازار
ارز در هفتههای اخیر است.نهاوندیان درباره وضعیت
صادرات غیر نفتی نیز گفت :سیاســت دولت در این
باره این اســت که به سمت تســهیل تجاری حرکت
کنند و طبعا صادرات کشــور همچنان که آمار شش
ماهه اخیر نشــان داد ،یک مسیر رو به رشد مستمر
داشته و سیاست دولت حمایت از صادرات غیر نفتی
است.

 334شهر کشور همچنان در معرض تنش آبی

نگاهی به آخرین وضعیت شهرهای در معرض تنش آبی
حاکی از آن اســت که تا پایان آبانماه سال جاری همچنان
 334شهر کشور در معرض تنش آبی قرار داشتهاند ،بنابراین
پربارشــی دو ماه اخیر نباید مــا را از موضوع مهم مدیریت
مصرف غافل کند.با وجود اینکه بارندگیهای سال آبی جاری
(ابتدای مهرماه تاکنون) جزو پر بارشترین ســالهای نیم
قرن اخیر ایران بوده است ولی نگاهی به روند بارندگیهای
چند ســال آبی اخیر نشان میدهد که کشور ما از سال 86
تاکنون هیچگاه بارش فراتر از میانگین بلندمدت نداشــته
است و همین استمرار خشکســالی موجب افت روانآبها
و کاهش ذخایر آب سدها ،فشار هر چه بیشتر به سفرههای
زیرزمینی به عنوان منابع اســتراتژیک بخش آب کشــور و
در پی آن افزایش تنش آبی در شــهرهای مختلف کشــور

شده است.ادامه فشــار به منابع زیرزمینی باعث شده است
تا کســری تجمعی آبخوانهای زیرزمینی کشــور به ۱۳۰
میلیارد مترمکعب برســد و هرســاله نیز رقمی در حدود ۶
میلیارد مترمکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه
شــود.همچنین برداشــت بیش از حد و خشکســالیهای
متوالی موجب شده اســت که در حال حاضر از میان ۶۰۹
دشت کشــور بیش از  ۳۹۰دشت در وضعیت «ممنوعه» و
«ممنوعهبحرانی» قرار بگیرند و هرگونه توسعه بهرهبرداری از
منابع آب زیرزمینی در دشتهای یادشده هم ممنوع شده
است .بنابراین این کمبودها به ویژه در بخش آب زیرزمینی
نه بــا بارندگی دوماهه و حتی چندماهه پاییز و زمســتان
امسال بلکه بایستی سالیان متمادی ادامه پیدا کند تا بتوان
از بهبود شرایط آبی کشور و گذر از تبعات خشکسالی سخن
به میان آورد؛ در غیر این صورت بارشهای مناســب چند
هفته اخیر تنها صرف رطوبت از دست رفته خاک میشود.
نگاهی به آخرین وضعیت شهرهای در معرض تنش آبی هم
حاکی از آن اســت که تا پایان آبانماه سال جاری همچنان
 334شهر کشــور در معرض تنش آبی قرار داشتهاند که از
این بین  165شــهر در وضعیت زرد 62 ،شهر در وضعیت
نارنجی و  107شهر در وضعیت قرمز بودهاند.
برای درک بهتر وضعیت شــهرهای یاد شــده بد نیست
بدانیــم که نیاز مصرف شــهرهای دارای وضعیت قرمز ۲۰
درصد از تولید آب آنها بیشتر است .همچنین در وضعیت
نارنجی نیــاز آب مصرفی این شــهرها از  ۱۰درصد تا ۲۰
درصد بیشــتر از آب تولیدی اســت و نیاز روزانه شهرهای
دارای وضعیت زرد به آب نیز  ۱۰درصد کمتر از تولید آنها
است.از این رو پربارشی این دو ماه اخیر نباید ما را از موضوع
مهم مدیریت مصرف و مسائل پیش آمده در تابستان امسال
به ویژه در بخش آب و بــرق غافل کند تا بتوانیم با اصالح
شــیوههای مصرف و توجه به نحوه استفاده از این دو کاالی
مهم و حیاتی بتوانیم پیک تابســتان  98را با مشــکالت به
مراتب کمتری سپری کنیم.

ذخیرهسازی میوه عید بر عهده وزارت صنعت
معاون وزیر جهادکشــاورزی با بیان اینکه امسال
تولید مرکبات و کیوی به اندازهای است که باغداران با
کاهش قیمت محصوالت خود مواجه شده اند ،گفت:
ذخیرهسازی میوه عید را وزارت صمت بر عهده گرفته
اســت.به گزارش خبرنگار مهر ،محمدعلی طهماسبی
در مراســم بزرگداشــت روزجهانی خــاک در جمع
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت
ذخیرهسازی میوه شب عید گفت :ذخیرهسازی میوه
شــب عید را وزارت صمت بر عهده گرفته اســت.وی
اظهارداشــت :امســال تولید میوه و به ویژه مرکبات
و کیوی به حدی زیاد اســت کــه باغداران با کاهش
قیمت در باغات روبهرو شــدهاند و در حال حاضر نیز
سازمان مرکزی تعاون روســتایی برای جلوگیری از
کاهش قیمت وارد میدان شدهاند ضمن اینکه تا زمانی
که بازار به تعادل برسد خرید ادامه دارد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی همچنین از اختالف

قیمت میوه از ســر باغ تا خردهفروشــیها انتقاد کرد
و گفت :متأســفانه همیشه از این فاصله چند برابری
قیمتهــا دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده متضرر
هستند که به نظر میرسد باغداران و تولیدکنندگان
باید خــود چــارهای برای این مســاله بیندیشــند.
طهماســبی در بخش دیگری از ســخنان خود اضافه
کرد:با توجه به محدودیــت منابع آبی وزارت جهاد با
اجرای طرحهایی در نظر دارد عالوه بر ایجاد اشــتغال
مصرف آب را کاهش دهد ،کــه از جمله این طرحها
میتوان به توسعه کشتهای گلخانه ای ،آبیاری تحت
فشار ،توسعه اراضی شــیبدار و استفاده از سایبانها
اشاره کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه انتقال
محصوالت آببر به گلخانه یکی از سیاستهای اصلی
وزارت جهاد اســت ،افزود:این امــر صرفهجویی ۹۵
درصدی آب را به دنبال دارد.

مدیرعامل سابق شرکت بورس مطرح کرد

پیشبینی بازار سرمایه و توصیههایی به سهامداران
مدیرعامل سابق شــرکت بورس ضمن پیشبینی بازار
ســرمایه و توصیههایی به مدیران بورس و ســهامداران ،به
عرضه حقوقیها اشــاره کرد و گفت :سهامداران عمده باید
در شرایط رونق اقدام به عرضه کنند و معاملهگران نیز باید
با ابزارهای مالی جدید آشــنا شوند و از آنها استفاده کنند.
حســن قالیباف اصل در گفتوگو با ایسنا ،درباره ابزارهای
مالی جدیدی که قرار است در بازار سرمایه ایران در ماههای
آینده مورد اســتفاده قرار گیرد ،اظهار کرد :در دورهای که
مدیرعامل شرکت بورس بودم ،روی تعدادی از ابزارهای مالی
جدید کار کردیم .از جمله آن میتوان به ابزار آتی سبد سهام
و وارانت اشاره کرد که مصوبه کمیته فقهی و سازمان بورس
را اخذ کرده است.
وی در پاسخ به اینکه این ابزارهای مالی دقیقا چه زمانی
در بازار سرمایه ایران به کار گرفته میشوند؟ گفت :موضوع
مکانیزم معامالتی این ابزار بسیار مهم است که بورس تهران
در حال کار کردن روی این موضوع اســت .طبیعتا اگر این
مسائل حل شود شرکت بورس زمان بکارگیری آن را اعالم
خواهد کرد.مدیرعامل سابق شرکت بورس در پاسخ به اینکه
تا پایان ســال ارزش و حجم معامالت چه تغییراتی خواهد
داشت؟ گفت :اول از همه باید گفت که نوسان در ذات بازار
است .در دنیا هم این نوســانات وجود دارد .وقتی برخی از
بورسها را در ســطح دنیا چک کنیــم میبینیم که گاهی
قیمت سهام شــرکتها به یکباره دو برابر یا نصف میشود.
در نتیجه این موضوع در بازارهای دنیا هم طبیعی اســت.
قالیباف اصل با بیان اینکه معاملهگران بازار ســهام نباید با
نوسانهای مقطعی نگران شــوند ،گفت :رونقی که در بازار
به وجود آمده فرصت مناســبی برای سرمایهگذاران نهادی
مخصوصا ســهامداران عمده است تا بتوانند اقدام به عرضه
اولیه یا افزایش سرمایه کنند.وی درباره میزان شناوری سهام
در بورس نیز گفت :وقتی شرکتی در بورس یا فرابورس ایران
عرضه اولیه میشود تعهداتی در مورد میزان شناوریاش به
بورس یا فرابورس میشود .از طرفی نیز بورس یا فرابورس به
دنبال این هستند که شرکتها را ملزم کنند در صورت نیاز

عرضههای الزم را انجام دهند.مدیرعامل سابق بورس تهران
با تاکید بر اینکه سهامداران عمده باید از وضعیت رونق بازار
کمال استفاده را داشته باشند ،گفت :متاسفانه میبینیم که
در زمــان رونق بازار ،عرضههــا آنگونه که انتظار میرود رخ
نمیدهد و اتفاقا برعکــس در وضعیت رکود عرضه صورت
میگیرد که تاکید میشــود برای عرضهها باید از رونق بازار
اســتفاده کرد تا بازار متعادلتر شود.قالیباف افزود :نباید به
اینکه بازار چند روز مثبت و چند روز منفی میشود تصمیم
در مورد خرید و فروش گرفت .ســهامداران باید با توجه به
تحلیل و اطالع شــرکتها اقدام به خرید و فروش کنند.وی
با اشاره به گزارشهای ماهانه که در انتهای آبان و اوایل آذر
ماه منتشــر شده و همچنین گزارشهای  ۹ماهه شرکتها
گفت :اطالعات ماهانه شرکتها ،نشان میدهد که عملکرد
آنها مناسب بوده و مشــکل خاصی وجود نداشته است ،اما
فضای ریســکی که در حوزه بینالملل به وجود آمده باعث
نگرانی سهامداران شده و این موضوع روی بازار تاثیر منفی
گذاشته است.

پیشرفت فیزیکی  ۹۲درصدی فاز یک آزادراه تهران -شمال
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور با اشــاره به پیشرفت۹۲درصدی فاز یک
آزادراه تهران-شــمال گفت:عملیات روسازی بتنی فاز
یک این آزادراه با پیشرفت فیزیکی ۵۶درصدی در حال
اجرا است.
به گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور ،خیراهلل خادمی در حاشیه بازدید اعضای
کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی از آزادراه
تهران ـ شــمال گفت :منطقه یک آزادراه با کاهش ۶۲
کیلومتری مسیر به لحاظ ترافیکی مهمترین منطقه در
این پروژه محسوب میشــود و هم اکنون با پیشرفت
فیزیکی  ۹۲درصــد مراحل اجرایی را طی میکند.وی
افــزود :این منطقه در کنترل ترافیک کل پایتخت و به
ویژه غرب تهران تحول اساســی ایجــاد خواهد کرد و
موجب حذف گلوگاههای ترافیکی و کاهش بار ترافیکی
در استان البرز خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی اجرای
روسازی بتنی را در منطقه یک این آزادراه را  ۵۶درصد

اعالم و بیان کرد :علی رغم سرمای هوا و شرایط اقلیمی
خــاص و همچنین محدودیتهــای ترافیکی در جاده
چالوس ،عملیات روسازی با جدیت در حال انجام است؛
پیشرفت فیزیکی زیرســازی فاز یک این آزادراه ۹۸.۵
درصد است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشــور از تأمین تأسیســات و تجهیزات منطقه
یک آزادراه تهران  -شــمال خبر داد و اظهار داشــت:
تجهیــزات الکترونیکی ،مکانیکی ،تجهیزات مخصوص
تونلها ،ســرویسهای مخابراتی و ...تهیه شــده است
و در حــال حاضر  ۲۶درصد پیشــرفت فیزیکی دارد.
همچنین در ادامه این بازدید محمدرضا رضایی کوچی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی آزادراه
تهران -شمال را پروژهای منحصر به فرد دانست و گفت:
اجرای این پروژه نشان از توان باالی مهندسان داخلی
دارد و بازدید دو سال گذشته اعضای کمیسیون عمران
از آزادراه جرقهای برای آغاز تالش مجلس برای صدور
خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور بود.
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توصیه به سرمایهگذاران برای ورود به بازار بدهی

مدیرعامل ســابق شــرکت بورس تاکید کرد :اطالعاتی
که از شــرکتها بیرون آمده مثبت اســت .عــاوه بر این،
شــرکتهای جدیدی که وارد بازار میشوند فرصت خوبی
را برای ســرمایهگذاران ایجــاد میکنند و جــدا از اینها
سرمایهگذاران باید دقت داشته باشند که در کنار بازار سهام
بازار بدهی هم وجود دارد .اگر کســی فکر میکند که بازار
سهام مناسب برای ســرمایهگذاری نیست میتواند در بازار
بدهی سرمایهگذاری کند.قالیباف به سرمایهگذاران توصیه
کرد که ابزارهای مالی متنوع را در بازار سرمایه نادیده نگیرند
و گفت :به سرمایهگذاران توصیه میکنم که از صندوقهای
سرمایهگذاری غافل نشوند .در زمانهایی سرمایهگذاران با
افت بازار نگران میشوند یا در زمان رشد بازار در جایی سهام
را خریداری میکنند که نباید بخرند اما اگر به صندوقهای
سرمایهگذاری مراجعه کنند ،میتوانند با ریسک کمتری داد
و ســتد انجام دهند.وی در پاسخ به اینکه به مدیران فعلی
شرکت بورس چه توصیهای دارید ،گفت :بازار در سالهای

گذشته توانست در مقاطعی رشد کند .مقداری از این رشد
مربوط است به پذیرش شرکتهای مشمول قانون اصل ۴۴
بود ،بعد از آن هم به خاطر پذیرش شــرکتهای متعلق به
نهادهای عمومی یا بخش خصوصی روند بازار مثبت شد .به
نظر من یک بحث مهم در اینکه بازار بزرگ شــود پذیرش
شرکتهاست ،چراکه پذیرش شرکتها یکی از ماموریتهای
اصلی بازار سرمایه است.مدیرعامل سابق بورس تهران افزود:
برخی میگویند چرا در شــرایط رکود شــرکتها پذیرش
میشوند؛ این حرف کامال درست است ،چرا که در وضعیت
رونق باید ســهام در بازار پذیرش شود.وی ادامه داد :اگر در
شــرایط رکود ،سهام عرضه میشــود علت مسائل قیمتی
است .اگر قیمت را مناسب دهند این عرضه جذب میشود.
نباید نگران نقدینگی بازار باشیم .چون این نقدینگی پولی
اســت که خارج از بازار اســت .معموال در عرضههای اولیه
نقدینگــی مورد نیاز در خارج از بازار تامین میشــود .برای
همین اســت که میبینیم در زمان عرضــه اولیه کدهای
زیادی در بازار باز میشــود ،چراکه عدهای پولهایشان را به
بازار میآورند.قالیباف افزود :عرضههای اولیه باعث میشود
توجهات به بازار افزایش یابد که به مدیران فعلی شــرکت
بورس توصیه میشــود ابزارهای مالــی را جدی بگیرند .در
جاهایی ما موضوعات نرم افزار معامالت را داشــتیم .قاعدتا
این بحثهای فنی باید حل شــود اما این واقعیتی است که
بازار ما دو طرفه نیســت .در آن بازار همه فروشنده هستند
یــا همه خریدار؛ البته این موضوع به بنیادهای اقتصاد ما بر
میگردد.مدیرعامل سابق شرکت بورس گفت :اگر بهرهوری
ح توسعه تعریف شود،
در شــرکتها باال رود و در آنها طر 
شــرکتها متفاوت حرکت خواهند کرد و سرمایهگذار یک
ســهم را که بخرد و سهم دیگر را میفروشــد و قاعدتا در
چنین فضایی حرکتها در بازار ســهام یکسان نخواهد بود.
گاهی برای تنوع بازار ابزارهای متنوع مهم است .مثال فروش
استقراضی میتواند به بازار بسیار کمک کند تا بازار به تعادل
برسد .عالوه بر این ،اختیار معامالت نیز در به تعادل رسیدن
بازار کمک میکند.

مرکز حمایت از استارتاپها در ایران ایجاد میشود
وزیر ارتباطات با اشــاره به توافق روز گذشــته با
کشــورهای آذربایجان ،روســیه و ترکیه درباره ایجاد
مرکز حمایت از اســتارتاپها در ایــران ،افزود :آمار
نشــان میدهد سال گذشــته ۲۳ ،هزار استارتاپ در
ایران فعال بودهاند ،در حالی که این تعداد چهار سال
پیش فقط  ۴۰۰۰اســتارتاپ بود و این عدد همچنان
در حال رشــد است.به گزارش ایسنا ،وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات گفت :امروز با دولتی روبرو هســتیم
که معتاد به تحریم اســت ،رفتاری که امنیت جهانی
را تهدید میکنــد و برای مدیریت ایــن تهدید باید
منطقهای قویتر بســازیم که توافــق چهارجانبه روز
گذشته بخشی از نشانههای ایجاد منطقه قویتر بود.
محمدجــواد آذری جهرمــی ،در کنفرانس «نوآوری
کاســپین» که برای نخستین بار و با موضوع تحوالت
دیجیتال برای توســعه پایدار برگزار میشود ،موضوع
اصلــی این کنفرانــس را اتصاالت دیجیتال دانســت
که بــا حضور ایران و کمک همســایگان باعث ایجاد
منطقهای قویتر و پایدارتر میشــود.آذری جهرمی با

اشــاره به اهمیت انقالب صنعتی چهارم ،تصریح کرد:
نقش نوآوری در این انقالب جدید صنعتی بسیار مهم
است و استارتاپها افق جدیدی را در این مسیر پیش
روی ما گشــودهاند.وی ویژگی اصلی این دوره جدید
صنعتــی را همــکاری و پرهیز از یــک جانبه گرایی
عنــوان کرد و افزود :دوره بــازی با حاصل جمع صفر
برای کشــورها به پایان رســیده است و کارآفرینان با
نوآوری در حال پرکردن شــکاف دیجیتال هستند و
ابزار اصلی این توسعه  ICTاست.وزیر ارتباطات ادامه
داد :ایــن موضوع باعث ایجاد مدل قوی میشــود که
پتانســیلهای منطقهای زیادی را شــکوفا میکند و
اتصاالت و ارتباطات دیجیتالی به وســیله نوآوری در
دانش و صنعت باعث آینده بهتری برای همه میشود.
وی افزود :نــوآوری در حوزه  ICTمترادف اتصاالت
است و  ICTباید ارائهدهنده سرویس در جهت ایجاد
صلح برای همه باشــد و نه ایجاد شــکاف و کنترل بر
دیگران ICT ،برای مردم و کسب وکارها باعث ایجاد
ارتباطات سازنده است.

قیمت خودرو را کاهش میدهیم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت« :قیمت خودرو را باید حتما پایین بیاوریم
و نبایــد اجازه دهیم در بازار رانت و داللی پیــش بیاید ».به گزارش ایرنا« ،رضا
رحمانی» در بازدید از ششــمین نمایشــگاه بینالمللی پوشاک ایران ،در جمع
خبرنگاران افزود« :ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول
اعالم قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد ».وی تامین مواد
اولیه را یکی از دغدغههای تولیدکنندگان پوشــاک ذکر کرد و گفت :تسهیالتی
برای واردات مواد اولیه مورد نیاز این صنعت فراهم میشــود.وزیر صنعت اظهار
داشت :بسیاری از تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه ،تامین نقدینگی و مواد اولیه
را عمده ترین مشــکالت خود عنوان کردند .وی ادامه داد :صنعت پوشاک جزو
اولویتهای دولت در بودجه  1398و برنامهها قرار دارد و به عنوان طرحی ویژه به
آن توجه شده است تا هر گونه مانع و محدودیت قانونی برطرف شود.

صادرات غیرنفتی 13درصد رشد یافت
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :ارزش صادرات غیر نفتی کشــور
از ابتدای امســال تاکنون 31میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال
13درصد رشد داشــته اســت.به گزارش ایرنا محمد رضا مودودی در بیست و
دومین همایش روز ملی صادرات در اهواز ،در ســالن اجتماعات سازمان صنعت،
معدن وتجارت خوزســتان بیان کرد :وزارت صنعــت معدن و تجارت به منظور
افزایش میزان صادرات از کشور 2 ،رویکرد را در دستور کار دارد ،که یکی از آنها
افزایش قدرت شــرکتهای تولیدی و صادراتی به منظور افزایش صادرات است.
وی گفت :تنها یک شــرکت در ایران وجود دارد که ســاالنه باالی یک میلیارد
دالر صادرات دارد به همین منظور به دنبال ایجاد ظرفیت برای افزایش صادرات
توسط صادرکنندگان هستیم.مودودی با بیان اینکه از دیگر برنامهها برای افزایش
ظرفیت صادرات ،فرآیند ســازی واحدهای تولیدی اســت ،ادامه داد 35 :گروه
کاالیی کشــور در دست بررسی اســت که هر بخش تولیدی با گسترش فضا و
امکانات خود فرآیند تولید و صادرات را در یک مجموعه و با مدیریت خودشــان
انجام دهند.
بانک و بیمه

مشتریان در اولویت برنامههای بانک رفاه

در صــدر اولویتها و تصمیمگیریهای بانک قرار دارند و الزم اســت ارزش
آفرینی بــرای ذی نفعان در اولویت قرار گیرد .ســهمانی ،مدیرعامل بانک رفاه
در گردهمایی روســای شــعب منطقه ســه این بانک با بیان این مطلب افزود:
مشــتریان باید به صورت دقیق و لحظهای رصد و پایش شوند و برای رفع نیازها
و درخواســتهای آنها برنامهریزی دقیق صورت گیرد.وی با اشاره به برنامهها و
اقدامات بانک در زمینه اســتقرار بانکداری جامع اظهار داشت :استقرار موفقیت
آمیز این مدل از بانکداری در گرو اتخاذ رویکرد برد-برد در تعامل مشتریان است؛
در صورتی که بانک و مشــتریان از برقراری یک تعامل دو جانبه منتفع شــوند،
میتوان گفت که بانکداری جامع استقرار کامل یافته است.مدیر عامل بانک رفاه
با قدردانی از تعامل و ارتباط نزدیک مدیریت شــعب با سازمان تأمین اجتماعی
و عملکرد خوب این منطقه در بحث اعطای تســهیالت به ســازمان گفت :یکی
از برجســته ترین نقاط عملکردی این مدیریت هم افزایی و همکاری اثربخش،
سازمان تأمین اجتماعی است.سهمانی با تاکید بر اتخاذ رویکرد تغییر و تحول و
نقش آن در توســعه و تعالی بانک گفت :تغییر و تحول زمانی اثربخش است که
به صورت همگانــی و جمعی صورت بپذیرد .موفقیت بانک در گرو تعامل و هم
افزایی تمامی ارکان است.

مشارکت بانک پارسیان

در تسهیالت اشتغال زایی روستایی خراسان جنوبی
با پرداخت تســهیالت اشتغال روســتایی گام مهمی در راستای حل مشکل
بیکاری روســتاییان برداشته شــده اســت .عالیه خواجوی ،مدیرکل دفتر امور
روســتایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی با اشاره به همکاری بانکها در
پرداخت تسهیالت اشــتغالزایی روستایی،گفت :از محل تفاهم نامه منعقد شده
بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بانکهای عامل
از جمله بانک پارســیان؛  51میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به روستاییان
پرداخت شده است .خواجوی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه هفتم پرداخت
وام اشتغال روستایی را در کشور دارد ،افزود :با پرداخت این تسهیالت گام مهمی
در راستای حل مشکل بیکاری روســتاییان برداشته شده است.وی خاطرنشان
کرد :درسال جاری  154میلیارد تومان تسهیالت به روستاییان خراسان جنوبی
پرداخت شد و از این مبلغ  103میلیارد تومان از محل تسهیالت اشتغال پایدار
روستایی و عشــایری با پیش بینی ایجاد سه هزار فرصت شغلی پرداخت شده
است.مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت :از
این محل  87میلیارد تومان تسهیالت به استان اختصاص یافته که بقیه تسهیالت
در حال پرداخت است.

بیم ه کوثر روابطعمومی برتر شد

ط عمومی برتر
شرکت بیمه کوثر در رشته پژوهشهای اجتماعی عنوان رواب 
صنعت بیمه را کسب کرد .شرکت روابطعمومی بیمهکوثر در ششمین جشنواره
روابطعمومیهای صنعت بیمه کشور که همزمان با بیستوپنجمین همایش بیمه
و توسعه و با حضور معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ،رییس پژوهشکده بیمه،
مدیرکل روابطعمومی بیمه مرکزی ،مدیران عامل شــرکتهای بیمه و مدیران
روابطعمومی برگزار شد ،بهعنوان روابطعمومی برتر معرفی شد.

معرفی دستاوردهای بانکداری شرکتی
بانک اقتصادنوین

آخرین دســتاوردها و تجربیات بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان
نخستین ارائه دهنده خدمات تخصصی بانکداری شرکتی در نظام بانکی کشور ،به
مدیران ارشد و تصمیم گیران مالی شرکتهای حاضر در همایش ملی بانکداری
شرکتی معرفی شــد .در اولین همایش ملی بانکداری شرکتی که با هدف ارائه
مفاهیــم حرفهای و کاربردی بانکداری شــرکتی به هلدینگها و شــرکتهای
بزرگ و معرفی بهروزترین راهکارهای مالی بانکها در حوزه بانکداری شــرکتی
برگزار میشود ،مدیران ،کارشناســان و مدیران حساب بانکداری شرکتی بانک
اقتصادنوین آخرین دستاوردها و خدمات این بانک را به شرکت کنندگان در این
همایش معرفی میکنند .در این همایش مدیران و کارشناسان مجرب بانکداری
شرکتی بانک اقتصادنوین و شرکت بیمه نوین با حضور در غرفه ،آماده پاسخگویی
تخصصی به نیازهای مالی و بانکی شرکتهای بزرگ فعال در بخشهای مختلف
اقتصادی به ویژه حوزههای نفت ،گاز و پتروشــیمی ،مواد غذایی و آشــامیدنی،
دارویی ،آرایشی و بهداشتی ،فلزات اساسی و پیمانکاری هستند.همچنین مدیران
حساب دفاتر تخصصی بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین آمادگی دارند در اولین
فرصت با برگزاری نشستهای الزم ضمن تشریح فرصتهای همکاری ،نسبت به
طراحی نقشه راه همکاری مشترک با مشتریان اقدام نمایند.

تامین اعتبار  352بنگاه اقتصادی از سوی بانک ملی
بانک ملی ایران با هدف رونق بخشــی به بازار اشــتغال کشور در هشت ماه
ابتدای ســال جاری  352بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط را تامین اعتبار کرده
است.توسعه اشتغال و کمک به گردش چرخ بنگاههای اقتصادی یکی از مهمترین
اولویتهای سیاســتی این بانک بوده و از این رو تامین فعاالن اقتصادی و ارایه
تســهیالت به صنعتگران همواره در دستور کار قرار دارد.بر همین مبنا از ابتدای
ســال جاری تا پایان مهر ماه  352فقره تســهیالت به ارزش چهار هزار و 925
میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ملی ایران به بنگاههای کوچک و متوسط
پرداخت شده است.

