
تقدیر موسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران از روسای موفق شعب بانک آینده

در دهمی��ن گردهمای��ی روس��ای موف��ق ش��عب 
بانک های کش��ور، روس��ای ش��عب بانک آینده نیز 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این گردهمایی که با عنوان »نقش روسای شعب 
در مدیریت ریسک اعتباری« و با حضور دکتر همتی 
رئی��س کل بانک مرکزی ج.ا.ایران، فرش��اد حیدری 
رئیس موسس��ه عالی آموزش بانکداری ایران، دکتر 
فطانت مدیرعامل بانک آین��ده و مدیران بانک های 
کشور در س��الن همایش های بانک محترم مرکزی 
ج.ا.ایران برگزار ش��د، از 3 رئیس شعبه موفق بانک 
آین��ده، تقدیر به عمل آم��د. در این مراس��م، دکتر 
داریوش رش��یدی، مع��اون بازاریابی و امور ش��عب، 
غالمرضا خلیلی مدیر امور ش��عب استان¬ها و مینا 
مکرمی مدیر امور ش��عب غرب تهران بزرگ حضور 
داشتند و از ابوالفضل خوش گفتار، رئیس شعبه بلوار 
امی��ن قم )1902(، نس��رین کوکبی یعقوبی، رئیس 
شعبه بلوار فردوس تهران )325( و میرقاسم رضایی، 
رئیس ش��عبه میرداماد ته��ران )228(، ب��ه عنوان 

روسای موفق شعب بانک آینده، تجلیل شد.
همایش روس��ای موفق شعب بانک های کشور همه 
ساله به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران 
و ب��ا هدف تقوی��ت مهارت های علم��ی و حرفه ای 
علوم بانکداری، انتقال تجربیات موفقیت آمیز و نیز 
تجلیل از زحمات و تالش های روسای شبکه بانکی 
و دس��ت یابی به آخرین فنآوری ه��ا و نوآوری های 
عرص��ه بانک��ی و دیدگاه های مدیران ارش��د نظام 

بانکی کشور، برگزار می شود.

رشد 25 درصدی صادرات فوالد 
آمار صادرات واحدهای بزرگ فوالدس��ازی در 10 
ماهه امس��ال رقم پنج میلیون و 88۴ هزار و 130 
تن را نش��ان می دهد که در مقایسه با دوره مشابه 

پارسال رشد 25 درصدی دارد.
مجموع آم��ار عملکرد واحد های ذوب آهن، مبارکه 
اصفهان، خوزس��تان، فوالد اکسین، هرمزگان، فوالد 
آلیاژی، خراس��ان، کاوه جنوب، صب��ا فوالد، بناب و 
چادرملو نش��ان می دهد که در دی ماه امسال ۶۷۴ 
هزار و 8۷3 تن صادرات داشتند که در مقایسه با ماه 

مشابه در سال 9۷ رشد 93 درصدی را ثبت کرد.
بیش��ترین رش��د عملکرد 10 ماهه صادرات مربوط 
ب��ه فوالد بناب در زمینه میلگرد به میزان یکهزار و 
819 درصدی ثبت ش��د و فوالد اکسین در زمینه 

ورق عریض افت 100 درصدی داشت.
جداول آماری انجم��ن تولید کنندگان فوالد ایران 
گویای آن است که در دوره 9 ماهه امسال )منتهی 
ب��ه آذر(   ش��مش فوالدی در این م��دت به میزان 
پنج میلیون و ۶9 هزار تن راهی بازارهای صادراتی 
ش��د که در مقایسه با رقم سه میلیون و ۶۷5 هزار 
تن عملکرد دوره مش��ابه پارسال رشد 38 درصدی 
یافت.میزان صدور شمش بیلت و بلوم به میزان سه 
میلیون و 529 هزار تن با رشد 5۴ درصدی نسبت 
به 9 ماهه سال گذشته که دو میلیون و 298 هزار 
تن بود، ثبت ش��دو در عین حال شمش اسلب نیز 
با افزایش 12 درصدی نس��بت به دوره این گذشته 
در س��ال 9۷ به یک میلیون و 5۴0 هزارتن رسید. 

 ایرنا 

تسهیل گری دولت برای واردات تلفن همراه
به گفته س��خنگوی انجمن واردکنن��دگان موبایل 
اس��تراتژی دولت افزای��ش تع��داد واردکنندههای 

رسمی برای تامین نیاز بازار است.
محمدرضا عالیان س��خنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل با اشاره به قیمت تلفن همراه در بازار اظهار 
کرد: قیمت تلفن همراه تابعی از قیمت ارز اس��ت و 
با روند صع��ودی ارز قیمت تلفن همراه نیز افزایش 
مییابد ب��ا این وجود قیمت تلفن همراه نس��بت به 
تغیی��رات نرخ ارز، چندان رش��د نداش��ته اس��ت. 
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: 
به دلیل افزای��ش عرضه تلفن همراه در بازار قیمت 
این کاال رشد قابل توجهی نداشته است. تسنیم

اخبار گزارش

نوس��ان بازار خودرو در ماه های پایانی س��ال اتفاق تازه ای 
نیس��ت اما طی روزهای اخیر رش��د بی روی��ه قیمت ها و 
حرک��ت صع��ودی آن به حدی بوده که منجر به آن ش��ده 
ت��ا حتی بازیگردانان و فعاالن این بازار نیز از چنین حرکتی 

متعجب شوند.
طی هفته گذش��ته بازار خودرو  باتب باالی قیمت ها روبرو 
ش��د به طوریکه  یافتن مقصر اصلی گران��ی دراین بازار به 
یک س��وژه خبری تبدیل شد و هر یک از متولیان و دست 
ان��درکاران و البته بهارس��تانی  ها تالش کردن��د تا با پرده 
برانداختن از این اتفاق گمانه زنی هایی در این زمینه داشته 

باشند .
 اگر چه فعاالن  این بازار در واکاوی این گرانی ؛دالیل متعددی 
را  از جمله نوس��ان در ن��رخ ارز، نبود نظارت و  باالبودن تقاضا 
در ماه های پایانی سال عنوان کردند اما بررسی های عمیق تر 
عالوه بر تایید تمام این ش��اخص ها  از نبود نظارت هایی خبر 
داد که به واس��طه آن نه تنها قیمت ها روند صعودی گرفتند 
که حتی کیفیت های تولید محصوالت خودرویی نیز با کاهش 
روبرو ش��ده اند و دراین بین تنها کس��ی که آسیب دیده و می 
بیند کسی نیست جز مصرف کنندگان این محصوالت که همانا 

مردم هستند و بس.
  مردمی که به واسطه مش��کالت معیشتی و دستمزدهای 
پایی��ن و همچنین کاهش قدرت خرید ، با هزار امید و آرزو 
نس��بت به پس اندازهای خود برای خرید یک ماشین تولید 
داخ��ل اقدام می کنند و دس��ت آخر ماش��ینی را که  تهیه 

میکنن��د نه تنه��ا کیفیت الزم را ندارد بلکه به واس��طه بی 
توجهی متولیان با رشد قیمت حبابی مواجه شده است. 

با مجوز یا بی مجوز
تالطم ایجاد ش��ده در بازار خودرو در ش��رایطی است که تا 
پیش ازاین وزیر صنعت،مع��دن و تجارت در تاریخ 23 آذر 
ماه 98 درس��ت یک ماه پس از افزایش قیمت بنزین مدعی 
ش��ده بودکه قیمت خودرو از س��وی خودروسازان به هیچ 
عنوان افزایش پیدا نکرده اس��ت ضمن اینکه خودروسازان 
نمیتوانن��د نرخ خودرو را افزای��ش دهند زیرا مجوز این کار 

را ندارند.
 رحمانی با تاکید بر این موضوع که  افزایش قیمت موجود 
در ب��ازار منجر به التهاب آن ش��ده و  خودروس��ازان ازاین 
تقصیر مبرا هستند براین موضوع تاکید داشت که » افزایش 
قیمت بنزین به صورت طبیعی بر همه چیز اثر گذاش��ته و 
نمیت��وان اثر آن را ندیده گرفت. ضم��ن اینکه افزایش نرخ 
خودرو در ب��ازار آزاد هم مانند دیگر کاالها تحت تاثیر قرار 
گرفت��ه و به همین دلیل نرخ خ��ودرو در بازار هم بر همین 

اساس افزایش یافته است. «
نکته قابل توجه در صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت 
آن ب��ود ک��ه  اعالم کرد:» نه خودروس��از و ن��ه هیچ کدام از 
ش��رکتهای دولتی و ش��به دولتی حداقل تا آخر س��ال حق 
افزای��ش نرخ را ندارند.« وی همچنین اینگونه عنوان کرد که 
» افزایش ن��رخ خودرو به دلیل تالطمهای بازار اس��ت. ولی 

ما در حال پیگیری این موضوع هس��تیم. این در حالی است 
که ما شاهد قیمت س��ازی در فضای مجازی هم هستیم به 
طوری که یک فرد بدون داشتن خودرو، 5 هزار آگهی فروش 
را به صورت صوری منتش��ر کرده تا قیمت سازی کند. « در 
آن زمان رحمانی از برخوردهای قابل توجه با متخلفین خبر 
داد و اینگونه عنوان کرد که به طور قطع برخوردهای الزم با 

گرانفروشی و تخلفات صورت خواهد گرفت. 

داستان تکراری
 در حال حاضر حدود 2 ماه از صحبت های وزیر صنعت،معدن 
و تجارت در خصوص بازار خودرو می گذرد و این بازار نه تنها 
به آرامش نرس��یده که هر روز تب افزایش قیمت در آن باال 
و باالت��ر م��ی رود و نه تنها بازار که حتی دالالن هم به خز و 
نش��ان های وزیر  چندان توجهی ندارند.برخی از بهارستانی 
های این مس��اله را ناشی از نبود نظارت کافی از سوی دولت 
و به س��خن دیگر وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت به عنوان 
متولی اصلی این بازار می دانند و برخی دیگر ناشی از نوسان 
نرخ ارز و  آسیب هایی که همواره فراز و فرود این بازار برای 
سایر بازارهای اقتصادی داشته است .  البته این گرانی ها در 
ش��رایطی رخ داده که همچنان  فع��االن و بازیگران این بازار 

معتقدند که  خبری از  ارتقا کیفیت در این بازار نیست . 

 گرانی در سایه بی توجهی
به گفته عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ؛وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت نظارتی بر بازار خ��ودرو ندارد به 

همی��ن دلیل قیمت چارچرخها ب��دون ارتقا کیفیت و ارائه 
خدمات بهتر روز به روز افزایش مییابد.

زرآبادی با انتقاد از بی تدبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نسبت به مدیریت بازار خودرو و عملکرد خودروسازان، براین 
اعتقاد اس��ت که  براس��اس تصمیم وزارت صمت مبنی بر 
توقف خط تولید پراید در ماههای آینده، قیمت این خودرو 
باید کاهش مییافت اما در روزهای اخیر نه تنها قیمت پراید 
کاهش��ی نشده بلکه روز به روز بر آن افزوده شده است. این 
نماینده مجلس با اش��اره به  تصمیم کمیسیون تلفیق اعالم 
کرده که  »از سال 99 از خودرو مالیات اخذ خواهد شد که 
در صورت اجرایی ش��دن این مصوبه قیمت چارچرخ ها در 
ب��ازار کاه��ش مییابد زیرا در حال حاضر خ��ودرو به کاالیی 
س��رمایهای تبدیل شده اس��ت اما با اخذ مالیات از خرید و 
فروش آن یا اخذ مالیات از خودروهایی بیش از یک میلیارد 
تومان، چارچرخها گزینهی مناس��بی برای س��رمایه گذاری 
نخواهند بود.« به باور این نماینده ؛این مصوبه منجر به تکاپو 
دالالن  برای کس��ب سود تا حد ممکن در زمان باقی مانده 
اس��ت و همین رش��د قیمت ها را دامن زده اما س��والی که 
دراین بین مطرح می شود آن است که  چه کسی باید بساط 
سودجویی و سو استفاده از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار 
را برچیند .آیا این تکلیف عملیاتی در جرگه و حیطه وظایف 
وزارت صنعت،مع��دن و تجارت قرار ن��دارد و اگر هم دارد و  
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر آن تاکید دارد چرا همچنان 

اجرایی و عملیاتی نشده و نمی شود.
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معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛
تاخیر در افتتاح قطعه یک آزادراه تهران-شمال  
معاون وزیر راه و شهرسازی از تاخیر افتتاح آزادراه 
تهران-ش��مال خبر داد و گف��ت: تاخیر وزارت نیرو 
در بح��ث انتقال آب باعث تاخی��ر در افتتاح آزادراه 

شده است.
  امی��ر محمود غفاری بی��ان این که آزادراه تهران-
ش��مال نماد مهندس��ی جدید و پیشرفته محسوب 
می ش��ود و فصل جدیدی از مهندسی را در صنعت 
راهسازی کشور گشوده است، اظهار کرد: این پروژه 
عالوه بر این که مسیر را کوتاه می کند، باعث صرفه 
جویی در مصرف س��وخت شده و ایمنی را افزایش 
می دهد. به لحاظ توریستی نیز در خور توجه است 
و توریست ها می توانند از یک سازه مهندسی فوق 

پیشرفته بازدید کنند.
وی با بیان این که تقریبا نیمی از این پروژه تونل است 
که بلندترین آن ها تالون با طول تقریبی 5 کیلومتر 
و یک طبقه کاذب اجرا ش��ده و تاسیس��ات پیشرفته 
ای دارد، افزود:هزینه تاسیس��ات این پروژه به اندازه 
س��اخت برخی بزرگراه هاست. س��اخت هر کیلومتر 
آزادراه بین 10 تا 20 میلیارد تومان هزینه دارد،  این 
در حالی است که هزینه تاسیسات قطعه یک آزادراه 

تهران شمال حدود 130 میلیارد تومان بوده است.
غفاری افزود: پیش بینی می ش��ود هر ش��بانه روز 
ح��دود 12 هزار تردد در این آزادراه انجام ش��ود و 
در خ��وش بینانه ترین حال��ت 5درصد مردم از آن 
اس��تفاده مستمر داشته باشند و 20درصد به شکل 
عبوری از آن اس��تفاده کنن��د.  بنابراین باید تالش 
کنیم ضم��ن این که حداکثر مالحظات را داش��ته 

باشیم، عوارض واقعی برای آن منظور کنیم.
وی در ادامه به تاخی��ر در افتتاح بزرگراه -آزادراه- 
که قرار بود در دهه فجر انجام شود، اظهار کرد: در 
کارهای مهندسی پیچیده شبیه قطعه یک بزرگراه 
-آزادراه- تهران ش��مال برخ��ی اتفاقات پیش بینی 
نش��ده وجود دارد. در این خصوص بحث انتقال آب 
را داش��تیم که وزارت نیرو باید انجام می داد و این 

کار با تاخیر انجام شد.  وزارت راه و شهرسازی

خ��ب��ر

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: منابع سرشاری از معادن 
آهن و پایه های تولید هیومیک در خاک سرخ جزایر هرمز 
وجود دارد که بهره برداری مناس��لب و استحصال کودهای 

کشاورزی آن مورد غفلت قرار گرفته و این خاک به صورت 
خام به کشورهای عربی صادر می شود.

حس��ین ش��یرزاد، رییس هیئت مدی��ره  و مدیرعامل این 
س��ازمان اظهار کرد: در عرصه کش��اورزی بخصوص ارتقاء 
فعالیت های تولیدی و افزایش فرآورده های کشاورزی خام 

از ۴0 میلیون تن به 130 میلیون تن رسیده است.
وی افزود: س��رمایه های مغفول مانده در بخش کشاورزی 
با س��رمایه گذاری صحیح و مناسب و مولدسازی دارایی ها 
می تواند موجبات پیشرفت کشور و شبکه  تعاون روستایی 
را فراهم آورد، از جمله تولید اس��ید هیومیک که محصول 
خاکس��ازی ثانویه اس��ت و انحص��ار آن در  حال حاضر در 
اختیار کش��ورهای آمریکا، اروپایی، چین و اس��ترالیا است، 

قابلیت تولید در ایران را دارد.
وی ادامه داد:  پس از اس��تحصال و ف��رآوری به چند برابر 

قیمت اولیه به کش��ورهای اروپای��ی فروخته و در ترکیبات 
متنوع��ی از ماده ضد زنگ کش��تی ها تا لوازم آرایش��ی و 

ترکیبات کودهای آهن در کشاورزی کاربرد دارد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی به مس��ئولین اتحادیه تعاونی 
تولید توصیه کرد: با سرمایه گذاری در زمینه این محصول 
و محصوالتی مش��ابه مثل کود فس��فات و گوگرد که منابع 
غنی آن ها در کش��ور وجود دارد، ضمن س��ود آوری برای 
ش��بکه، فرصت های جدید و پرمنفع��ت صادراتی نیز برای 
کش��ور ایجاد در پی خواهد داشت. باید در معادن کودهای 
فس��فاته چرام، معادن کودهای گوگرد آلی در گچساران و 
باش��ت توسط شبکه تعاونی های روس��تایی کشور سرمایه 

گذاری صورت گیرد.
 ش��یرزاد در ادام��ه از مس��ئولین این اتحادیه خواس��ت تا 
ضمن ش��تاب دادن به سرعت نهادس��ازی با مستندسازی 

بیش��تر انباشت تجربی، دانش��ی قابل دفاع  داشته باشند و 
افزود: همچنین در بحث نظارت و بازرس��ی محصول سالم 
نی��ز تالش و اهتمام ویژه ای داش��ته باش��ند. عالوه بر این 
باس��ازمان اس��تاندارد مراجع ذیصالح دارای استانداردهای 
کیفی نیز در برای دریافت گواهی های الزم، ارتباط مداوم 
و نزدیک باشند. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی  
با تاکید بر اصالح تاریخ کش��ت برخ��ی محصوالت آب بر، 
ل��زوم به��ره وری آب، آبیاری میک��رو و متغیرهای قیمتی 
گفت: اگر قرار است در کشاورزی یک برند )نشان تجاری( 
پایدار قابل توجه و متمایز داشته باشیم مجرایش از شرکت 
ه��ای تعاونی تولید می گذرد. وی گفت: بحث کش��اورزی 
قراردادی و تجاری س��ازی کش��اورزی راهکاری مهم برای 

کشف بازارهای جدید است. 
 سازمان تعاون روستایی ایران

خودرو درجاده 
خاکی گرانی

سیاست روز عوامل افزایش قیمتها در بازار خودرو را بررسی می کند؛

–

 دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان خبرداد؛
۳۸۰ میلیون دالر ؛ارزش صادرات آبزیان 

ب��ه گفته دبیر اتحادیه صادرکنن��دگان آبزیان انواع 
مختلف آبزیان ایرانی س��االنه به حدود ۴5 کش��ور 

جهان صادر میشود.
علی اکبر خدایی دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان 
در خصوص وضعیت صادرات انواع آبزیان در س��ال 
98 اظهار کرد: صادرات انواع آبزی امسال به خوبی 
انجام شد و پیش بینی میشود که تا اواخر سال 98 

حدود 130 هزار تن صادرات داشته باشیم.
وی افزود: س��ال گذش��ته نیز میزان صادرات انواع 
آب��زی حدود 130 هزار تن بود، اما ترکیب صادرات 
امسال نسبت به سال گذشته متفاوت است به دلیل 
اینکه تولید میگو نس��بت به س��ال گذشته کاهش 

پیدا کرده است.
دبیر اتحادی��ه صادرکنندگان آبزی��ان بیان کرد: با 
وجود کاه��ش تولید میگو در س��ال 98، اما تولید 

سایر محصوالت آبزی افزایش داشته اند.
خدایی با اش��اره ب��ه ارزش ریالی ص��ادرات آبزیان 
اظهار کرد: سال گذش��ته در مجموع 528 میلیون 
دالر صادرات به کشورهای مختلف داشتیم و ارزش 
صادرات امسال تاکنون به 380 میلیون دالر رسیده 
اس��ت. وی در رابط��ه با دالیل کاه��ش تولید میگو 
تصریح کرد: تولید میگو ب��ه دلیل وجود بیماری با 
کاهش مواجه شد همچنین در برخی استانها نیز به 
دلیل آب و هوای نامناسب و گرم بودن بیش از حد 

هوا تولید میگو کاهش پیدا کرد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ادامه داد: کشور 
چین یکی از کش��ورهای هدف برای صادرات میگو 
اس��ت، اما اخی��را به دلیل بروز برخ��ی رویدادها به 
خصوص ویروس کرونا صادرات میگو به این کش��ور 
کاهش داش��ته است که امیدواریم با حل شدن این 

مسائل، صادرات میگو به روند خود بازگردد.
خدایی مطرح کرد: کش��ور چین یکی از مهمترین 
بازارهای هدف صادرات آبزیان اس��ت که امیدواریم 
با برطرف ش��دن هر چه سریعتر مشکالت، صادرات 

محصوالت آبزی نیز برقرار شود.  میزان
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صادرات خام خاک سرخ جزایر هرمز به کشورهای عربی


