
کف سازی جانانه در بانک آینده با 
حجم معامالت سنگین

در حللال حاضر ارزش معامللات روزجاری #وآیند 
به مرز 700 میلیاردتومان رسللید؛ حجم معامات 
تللا این لحظلله از 240 میلیون سللهم فراتر رفته و 
نرخ معاماتی سللهم نیز تا محللدوده 2954 تومان 

پیشروی داشته است.
میانگیللن روزانه حجللم دادوسللتدها در هفت روز 
کاری گذشللته به 100 میلیون سللهم می رسد که 
نسللبت به متوسط حجم 36 میلیون سهم در روند 

یک ماهه قابل توجه است.

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در 
چهار ماهه نخست سال 99 اعالم شد

 گللزارش تسللهیات اعطایی بانک رفللاه در چهار 
ماهه نخسللت سللال جاری در بخش های مختلف 
اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط، ضمانتنامه 
هللای صادره ریالی، قرض الحسللنه اعطایی ازدواج 
و تهیلله جهیزیلله، اشللتغالزایی و مشللاغل خانگی 
مددجویان سللازمان بهزیسللتی کل کشور، کمیته 
امللداد امام خمینی )ره( و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، صندوق توسللعه ملی و طرح های حوزه 

اعتباری اعام شد.
به گزارش روابط عمومللی بانک رفاه کارگران، این 
بانک در سللال های 97، 98 و چهللار ماهه ابتدای 
سللال 99، بالغ بر 22.942 میلیارد ریال تسهیات 
از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط 
پرداخت کرده اسللت. همچنین بانک رفاه در چهار 
ماهه نخسللت سللال جاری، در بخللش های آب و 
کشللاورزی، صنعت و معدن، مسللکن و ساختمان، 
بازرگانللی، خدمللات و متفرقه بیللش از 159.675 

میلیارد ریال تسهیات اعطا کرده است.
این بانک در سللال 98 و چهار ماهه ابتدای سللال 
99، تعداد 13.137 فقره تسللهیات قرض الحسنه 
مشللاغل خانگی، اشللتغال زایی و کارفرمایان طرح 
هللای مدد جویی به مبلغ بیللش از 3.099 میلیارد 
ریال به معرفی شللدگان کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، سللازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی پرداخت کرده است.

تندیس زرین رضایتمندی مشتری به 
بانک صادرات

 سللومین همایش ملی »نقش مدیران اقتصادی در 
پیشللبرد اقتصاد مقاومتی و جهللش تولید« تحت 
عنوان اجاس سراسری رضایتمندی مشتری، ، در 
تللاالر آبگینه وزارت امور خارجلله برگزار و تندیس 
زرین »رضایتمندی مشللتری« بلله بانک صادرات 

ایران تعلق گرفت.
بلله گزارش روابط عمومی بانک صللادرات ایران این 
اجاس با رویکللرد نقش مدیریللت در روند بهبود 
پاسللخگویی به مشتری در دوران کرونا و پساکرونا 
به ریاسللت دکتر رضایی کوچی، رییس کمیسیون 
عمران مجلس شللورای اسللامی و حمایت ادواری 
وزارتخانه هللای ارتباطللات و فنللاوری اطاعللات، 
صنعت، معللدن و تجارت، راه و شهرسللازی، نیرو، 
میللراث فرهنگی، گردشللگری و صنایع دسللتی و 
فرمانداری تهران با رعایت پروتکل های بهداشللتی 
و حضللور مدیران و کارشناسللان اقتصادی، صنایع 
تولیللدی و شللرکت های خدماتی بزرگ کشللور به 
انجام رسللید.در آیین اختتامیلله این اجاس که با 
حضور برخی از اعضای مجمع تشللخیص مصلحت 
نظام، نمایندگان مجلس شللورای اسامی، جمعی 
از مقامللات و مدیران برگزار شللد، از بانک صادرات 
ایران در زمینلله رضایت مندی مشللتری با اعطای 
لوح و تندیس قدردانی شللد.بانک صادرات ایران با 
شللعار »در خدمت مردم« بودن در آسللتانه شصت 
و نهمین سللالروز آغاز فعالیت خود از پیشللگامان 
بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور محسوب 
می شود که با توسعه امنیت در بانکداری الکترونیک 
و ارایه سرویس های متعدد پرداخت در سامانه های 
همراه بانللک، همبانک و اینترنت بانک، اپلیکیشللن 
صاپ و کیف پول الکترونیک را برای آحاد هموطنان 
راه اندازی کرده که نقش موثری در کاهش مراجعه 
حضوری برای انجام عملیا ت های بانکی به ویژه در 

ایام شیوع ویروس کرونا ایفا می کند.

جزییات یکسال حمایت ویژه بانک 
مسکن از سیل زدگان کشور

رییللس اداره کل اعتبللارات و تامیللن مالللی بانک 
مسکن از تداوم حمایت ویژه این بانک از هموطنان 
سیل زده در قالب پرداخت تسهیات قرض الحسنه 

خبر داد.
رضا صالحی شللهرابی رییللس اداره کل اعتبارات و 
تامین مالی بانک مسکن با اشاره به آغاز هفته دولت، 
بلله پایگاه خبری بانک مسللکن-هیبنا، گفت: بانک 
مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در حوزه 
مسللکن و ساختمان و همچنین بازوی اصلی دولت 
در حوزه پرداخت تسللهیات حمایتی، بخش ویژه 
ای را در راسللتای حمایت از هموطنان آسیب دیده 
در زمللان وقوع حوادث غیرمترقبه پیش بینی کرده 
تا از طریق پرداخت تسللهیات ارزان قیمت به آنها 
بتواند مسللیر جبران خسارات وارده در این حوادث 
را تسللهیل کند. وی ادامه داد: یکللی از مهم ترین 
بخش های این سبد حمایتی، پرداخت تسهیات به 
آسیب دیدگان در 22 استان کشور در جریان وقوع 
سیل گسللترده فروردین ماه سال گذشته است که 
بانک مسکن از همان ابتدا با تدارک یک بسته ویژه 
تسللهیاتی تاش کرد به هموطنان سللاکن و البته 

آسیب دیده در این استان ها کمک کند.

اخبار

سرپرست وزارت صنعت اعالم کرد

افزایش ۸۳ درصدی توان تولید 
محصوالت فوالدی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
تولید محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در 4 ماهه 
اول سللال 99 نسبت به مدت مشللابه سال گذشته با 
رشللد بسللیار مناسللبی مواجه بوده اسللت، گفت: در 
راستای کاهش خام فروشی، صادرات 22 میلیون تنی 
سنگ آهن در سنوات گذشته به کمتر از 3 میلیون تن 

در سال 98 رسید.
جعفر سللرقینی، سرپرسللت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید 4 ماهه 
اول محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در سللال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال 92 که شروع دولت دوازدهم بوده، از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است به 
نحوی که در فوالد خام، 80 درصد رشد به ثبت رسیده است. ضمن اینکه رشد 
تولید مس در این بازه زمانی 57 درصد، داروی انسللانی 42 درصد، محصوالت 
فوالدی 34 درصد، السللتیک خودرو 24 درصد و شللمش آلومینیوم 23 درصد 
بوده است. وی اضافه کرد: در پایان سال 91 بالغ بر 6.5 میلیون تن واردات فوالد 
به کشور صورت گرفته که در همان مقطع زمانی، یک و نیم میلیون تن صادرات 
به ثبت رسیده است. این امر، در عمل بیان منفی 5 میلیون تنی در حوزه فوالد 
را به ثبت رسللانده بود. سرپرسللت وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در 
سال 98 میزان صادرات فوالد کشور بالغ بر 12 میلیون تن بود و در مقابل میزان 
واردات محدود به چند صد تن آن هم در برخی محصوالت فوالدی خاص بوده 
است که با راه اندازی طرح فوالد آلیاژی یزد، این مشکل نیز مرتفع خواهد شد و 

واردات کشور به حداقل ممکن می رسد. وزارت صنعت،معدن و تجارت 

عضو هیات مدیره سللازمان بللورس گفت: بازیگر 
اصلی در بازار سللرمایه که نقش حمایت گری را 
برعهده دارد، دولت اسللت و همیشه سعی کرده 
تا حمایت درست و منطقی را از این بازار داشته 
باشللند و در عین حال بللورس روند طبیعی و با 

ثبات خواهد داشت.
محمدرضللا معتمد ضمللن تاکید بللر اینکه بازار 
همیشلله نیاز به عرضه دارد، افزود: بازار یک روز 
مثبت و روزی دیگر منفی است، اما همیشه باید 

ابزارهای الزم برای معامات بازار آماده باشد.
بلله گفتلله وی، یکللی از ابزارهای مللورد نیاز در 
معامات بازار سللرمایه، اسللتفاده از عرضه اولیه 
اسللت که می تواند زمینه رونق این بازار را فراهم 
سللازد. معتمد ضمن یللادآوری حمایت دولت از 
بللورس، افزود: دولللت اقدام هایللی را در زمینه 
افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها به 25 درصد 
و نیز پیگیری افزایش سرمایه بوسیله سلب حق 
تقدم که به تصویب مجلس رسید انجام داده که 
این نوع حمایت دولت می تواند بر روند معامات  

بورس تاثیرگذار باشد.
عضللو هیات مدیره سللازمان بللورس اضافه کرد: 
در کنار این اقدام ها، عرضه سللهام شللرکت های 

پاالیشللی، بانکی ها و بیمه ای هللا در صندوق های 
ETF و نیللز عرضلله خودرو و فلزات اساسللی در 
آینده ای نزدیک بوسللیله این صندوق ها به عنوان 
بخشی از  حمایت بازار تلقی می شوند که می توانند 

در عمق بخشیدن وتقویت بازار موثر باشند.
وی گفت: بخشی از نوسان موجود در معامات را 
باید مربوط به ذات این بازار دانست، قرار نیست 
روند بازار مداوم مثبت و با صف های طوالنی خرید 
همراه باشد، بلکه معامات بورس  همیشه با فراز 
و فرود و اصاحاتی روبرو خواهد شد. عضو هیات 
مدیره سازمان بورس افزود: گاهی سرمایه گذاران 
در این بازار تصور می کنند که بازدهی مناسللب 
را از ایللن بللازار کسللب کللرده  و الزم اسللت تا 
سللهام خود را نقد کننللد و از فرصت های دیگر 
سللرمایه گذاری برای سللرمایه های خود استفاده 
کنند، بلله همین دلیل بللا کوچکترین اصاحی 
اقدام به تصمیم گیری های هیجانی و ایجاد صف 

های فروش طوالنی در بازار می کنند.
بلله اعتقاد وی، اکنون در وضعیت فعلی روند بازار 
سللرمایه طبیعی اسللت و بازار به ثبات و آرامش 
خواهد رسید. معتمد تصریح کرد: بازیگر اصلی در 
بازار سرمایه که نقش حمایت گری را برعهده دارد، 

دولت اسللت و حمایت خود را بوسیله  اقدام های 
تسهیل کننده در بازار سرمایه شکل داده است.

به گفته وی، دولت همیشلله نقللش مثبت را در 
این بازار ایفا کرده و برای اسللتفاده عامه مردم از 
این بازار اقدام های الزم را برای گسللترش بازار 

انجام داده است.
وی ضمللن تاکید بر اینکه دولت همیشلله از این 
بللازار حمایت درسللت و منطقی داشللته، گفت: 
بازار سللرمایه در ذات خود ریسللک نوسان دارد؛ 
بنابرایللن اصاحی که اکنون بازار در حال تجربه 
آن اسللت طبیعی، و نباید سللهامداران از چنین 

موضوعی ترس یا نگرانی داشته باشند.
وی افزود: بازار سللرمایه همیشه با برآیند مثبت 
همراه بوده و سللهامداران نباید برای کوتاه مدت 
به شللرایط بازار نگاه کننللد، بلکه صبوری الزمه 
سرمایه گذاری در این بازار است و تصمیم گیری 

روزانه سهامداران، بازار را دچار التهاب می کند.
معتمد خاطرنشان کرد: این بازار بارها ثابت کرده 
که بازدهی معقولی را نسللبت به دیگر بازار ها به 
فعاالن بازار ارایه داده؛ بنابراین سهامداران باید با 
دید میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری 

در این بازار ورود کنند.  ایرنا

گزارش

  بررسللی ها نشان می دهد مشکات صنعت 
فوالد ریشلله در ضعف سیاست گذاری های 
این حللوزه از جمله سللهمیه های ناعادالنه، 
عملکرد غیرشللفاف برخی تولیدکنندگان و 

اصرار بر قیمت گذاری تثبیتی دارد.
  رهبللر انقاب دو روز قبل در دیدار با اعضای دولت »رفع 
ناهماهنگی ها در سللطوح پایین دسللتی« را برای افزایش 
و جهش تولید، مهم برشللمردند و گفتند: »در بخشللهای 
پایین دستی گاهی ناهماهنگی های عجیب و غریبی هست. 
مثًا یک کارخانه مصرف کننده فوالد شللکایت می کند که 
ورق فوالد را به مللن نمی دهند؛ ورق فوالدی که در داخل 

تولید می شود.«
نابسللامانی بازار فوالد که مورد انتقاد رهبر انقاب هم قرار 
گرفت طی ماههای گذشللته شللرایط تولید را برای صنایع 
پایین دسللتی بسیار سخت کرده اسللت. پس از بروز انواع 
و اقسللام مشکات در صنعت فوالد کشور برای تأمین مواد 
اولیه و واسطه ای با قیمت مناسب برای صنایع پایین دستی، 
رسللانه ای نبوده که با تشریح نظام مسللائل صنعت فوالد، 
ضرورت رسیدگی عاجل به این صنعت استراتژیک را فریاد 
نزده باشللد. چرا که چللرخ بخش قابل توجهللی از صنایع 
داخلللی در گروی تأمیللن انواع مقاطع فوالدی اسللت و از 
سللوی دیگر محصوالت فوالدی در حوزه صادرات غیرنفتی 

حرف برای گفتن دارند.
بررسللی وضعیت بازار فوالد نشللان می دهد، با وجود آنکه 
میزان تولید انواع مقاطع فوالدی توسللط کارخانجات مازاد 
بر تقاضای داخلی است، کماکان بازار فوالد دچار کسری و 
تنش در طرف عرضه است؛ گویی کسی از سرنوشت برخی 

از محصوالت تولید شده خبر ندارد!
 سهمیه های غیرکارشناسی فوالد در بازار آزاد  

شللواهد نشللان می دهللد، واگللذاری مقاطع فللوالدی که 
برخی با سللهمیه دولتی در بللورس کاال دریافت می کنند، 
با انگیزه دسللتیابی به سللود حاشللیه بازار، روانه بازار آزاد 
می شللود. این پدیده مخرب عاوه بر تأیید ضرورت بازبینی 
در سللهمیه های تخصیصی سللامانه بهین یللاب، تمرکز بر 
قیمت گذاری دسللتوری را نیز عاملی برای فشللار تقاضا در 

بورس کاال معرفی می کند.
در همیللن زمینلله کیوان گللردان، مدیللرکل صنایع فلزی 
و لللوازم خانگللی وزارت صمت گفت: معاونللت امور صنایع 
وزارت صمت متولی سللاماندهی طرف تقاضای بازار فوالد 
شده اسللت و سللهمیه ها و میزان دریافتی آن ها بررسی و 

میزان خرید و تولید آن ها تطبیق داده می شود.
بی توجهی به ضرورت بازنگری در سهمیه برخی واحدهای 
تولیدی همچنین سللبب شللده، نیازمنللدان واقعی مقاطع 
فللوالدی ناچار بلله تهیه مواد اولیلله از بازار آزاد شللوند و 
همین مسللاله به عاملی بللرای افزایش هزینه تمام شللده 
تولیللد محصوالتی از قبیللل لوازم خانگی، خودروسللازی، 
صنایع غذایی و صنعت ساختمان و تأثیرگذاری مستقیم بر 

معیشت مردم شده است.
در کارخانه های تولیدکننده شمش و اسلب فوالدی چه 

خبر است؟
بللا توجه به کمبود برخی از مقاطع فوالدی برای متقاضیان 
واقعللی در پی تخصیص ناعادالنلله و محدود این مواد اولیه 
فوالدی توسللط سللامانه بهین یاب، گمانلله زنی ها درباره 
شللکل گیری جریللان زیرزمینللی احتکار، فللروش در بازار 
آزاد و حتللی صادرات غیرشللفاف مقاطع فوالدی پررنگ تر 
از قبل شللده اسللت. براسللاس اظهارات مکرر کارشناسان 
صنعت فوالد و آنچه پیشللتر مطرح شللد، تنها راه رسیدن 
بللازار متاطم فوالد به آرامش، ملزم شللدن تولیدکنندگان 
به شفاف سللازی عملکرد و ارائه کلیه محصوالت فوالدی در 
بورس کاال است؛ موضوعی که تولید کنندگان فوالد نیز از 
آن اسللتقبال می کنند. در این باره، رضا شهرسللتانی، عضو 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با اشاره به اینکه 
همه ورق های فوالدی باید در بورس کاال به فروش برسللد، 
از 2 برابر شللدن قیمت ورق گرم از بورس کاال تا بازار آزاد 
خبر داده و این امللر را موجب ایجاد رانت 40 هزارمیلیارد 

تومانی در این حوزه دانسته است!
همچنین کیللوان گللردان، مدیرکل صنایع فلللزی وزارت 

صمت با اعام اینکه باید عرضه های فوالد به شیوه مچینگ 
به کلی حذف شود، گفت: 7 شرکت تولید کننده ورق گرم 
داریللم که 6 میلیون تن ورق قابل عرضه در بورس دارند و 
از شللهریور مکلف شدند که همه ورق گرم تولیدی خود را 

باید در بورس عرضه کنند.
وی افزود: 5 شللرکت تولید کننده ورق سرد داریم که 2.2 
میلیللون تن تولید می کنند که 50 درصللد از این ظرفیت 
متعلق به شللرکت فوالد مبارکه است و همه این شرکت ها 

هم مکلف به عرضه محصوالت خود هستند.
از این رو، ستاد تنظیم بازار به جهت ضرورت ایجاد شفافیت 
در عملکللرد واحدهای تولیدی در جدیدترین مصوبه، کلیه 
شللرکت های تولیدکننده بیلت، بلوم و اسلللب را مکلف به 
ثبللت اطاعات موجللودی اولیه، تولید، فللروش، مصرف و 
گزارش انبارگردانی در سللامانه های جامع تجارت و سامانه 

جامع انبارها کرده است.
صدای قوه قضائیه هم درآمد

پیامدهای نابسامانی بازار فوالد به حدی بوده که رئیس قوه 
قضائیه نیز چند روز قبل به آن واکنش نشللان داد. محمد 
ابراهیم رئیسللی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره 
به فسللاد و انحراف در صنعت فوالد اظهار داشللت: »تولید 

فوالد شللرکت های داخلی کجا می رود که متقاضیان ناچار 
به تهیه آن تا چند برابر قیمت از بازار سللیاه می شوند؟ این 
مسللئله برای آحاد مردم یک سللوال جدی است. تعزیرات 
حکومتی و سازمان بازرسللی موضوع را پیگیری کنند. اگر 
تخلف و فساد در این حوزه برای دستگاه های مذکور متقن 

شد، موارد را اعام کنید.«
آنچلله از البلله الی اظهارات رئیللس قوه قضائیلله می توان 
دریافللت، وخامت بازار فوالد و ضرورت رسللیدگی باوقفه 
به مسللائل و مشللکات این حوزه اسللت. چرا که اساسللاً 
اگر مشللکات صنعت فوالد در سللطح کان خسارت های 
اقتصادی و اجتماعی بلله بار نیاورده بود، قاعدتاً رئیس قوه 

قضائیه با رویکردی انتقادی به آن ورود نمی کرد.
پس از آن که مجلس به حسللین مدرس خیابانی به عنوان 
سومین وزیر پیشللنهادی وزارت صمت در دولت دوازدهم 
رأی اعتمللاد نداد، رئیس جمهللور 25 مردادماه در حکمی 
جعفر سللرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجللارت منصوب کرد. براین اسللاس، بهبود وضعیت بازار 
فوالد یکی از مطالبات مهم از سرپرسللت جدید محسللوب 
می شود. در همین ارتباط، سرقینی که معاونت امور معادن 
و صنایللع معدنی وزارت صمت را نیز در کارنامه خود دارد، 
اخیراً در حاشیه جلسلله هیئت دولت با اشاره به مشکات 
پیش آمللده در بللازار فللوالد تاکیدکرد: اینکه فللوالد ایران 
بخواهد به صنایع خارج از کشور رونق ببخشد هنر نیست، 
بلکلله باید ابتدا به صنایع داخلی رونق بخشللیده و سللپس 

مازاد آن صادر شود.
وی افزود: با تصمیمات جدیللدی که در حوزه فوالد اتخاذ 
شللده و با بخشنامه جدید اباغ شللده، جلوی صادرات آن 
دسللته از تولیدکنندگانللی که تولیدات خللود را در بورس 
عرضلله نکرده و صادرات را به تأمیللن داخل ترجیح دادند، 

گرفته خواهد شد.
به گفته سللرقینی بر اساس بخشللنامه اباغی اخیر وزارت 
صمت، واحدهای تولیدی مکلف هستند 60 درصد تولیدات 
خللود را در بورس عرضه کنند و 40 درصد دیگر را مجازند 
در داخل عرضه کرده و یا صادر کنند. به نظر می رسد با ارائه 
بیشللتر محصوالت فوالدی در بللورس کاال، این محصوالت 

رهگیری و قیمت آنان به مرور نزولی خواهد شد.
براین اسللاس باید دید که آیا اقدامللات متناظر با اظهارات 
سللرقینی در بدو ورودش به وزارت صمت درباره فوالد، آن 
هم در شرایطی که صنایع پایین دستی فوالد افزایش قیمت 
را تنها راه چاره برای تأمین هزینه های ناشی از گرانی مواد 
اولیه می دانند، اوضاع را تعدیل می کند یا مصیبت صنایعی 

که با فوالد سروکار دارند، همچنان پابرجا خواهد ماند.
حال که درد و درمان مشللخص است، عذر و بهانه ای برای 
اسللتمرار وضع موجود پذیرفته نیسللت و انتظار می رود با 
هم افزایی سیاسللت گذاران حوزه فللوالد و همچنین انگیزه 
باالی سرپرسللت جدید وزارت صمت، بازار نابسامان فوالد 

بزودی سامان یابد. مهر
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رئیس کل گمرک خبرداد؛
 صادرات یک میلیارد دالر بنزین

رئیس کل گمرک با اشللاره به اینکه تجارت خارجی به 
24.6 میلیارد دالر رسللید، گفت:  تاکنللون یک میلیارد 

دالر بنزین صادر شده است.
  مهدی میراشللرفی اظهارداشت: حجم تجارت خارجی 
در پنج ماهه نخسللت امسال، بیش از 53 میلیون تن به 
ارزش 24.6 دهللم میلیارد دالر اسللت که از این میزان، 
سللهم صادرات 38 میلیللون تن بلله ارزش 10.9 دهم 

میلیللارد دالر و سللهم واردات 13.8 دهم میلیون تن به 
ارزش 13.7 دهم میلیارد دالر است.

وی گفت: بیشللترین تاثیر منفللی در بخش صادرات به 
دلیل کرونا و تحریم در اردیبهشللت مللاه با 54 درصد، 
منفی بوده که در حال حاضر به 27 درصد منفی رسیده 
و ایللن کاهش نشللان از عادی شللدن روند صللادرات را 

دارد.
رئیللس کل گمرک ایللران افزود: نخسللتین قلم کاالی 
صادراتی کشور در این پنج ماه، بنزین است که با کاهش 
مصرف و افزایش تولید ما، توانستیم بیش از یک میلیارد 

دالر از این کاال ها را به کشور ها دیگر صادر کنیم.
میراشللرفی گفللت: در زمینه صادرات، شللرکای تجاری 
مللا چین، عراق، امارات، افغانسللتان و ترکیه و در بخش 
واردات هللم شللرکای اصلی ما به ترتیللب چین، امارات، 
ترکیه، هند و آلمان هستند که نسبت کاالیی وارداتی ما 
از آن ها در زمینه کاال های اساسی 9.7 دهم تن است که 
در مقایسه با مدت مشابه برابر است و در سایر اقام مثل 
مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید 4.1 دهم میلیون تن 

به ارزش 10.2 دهم میلیارد دالر است. صدا وسیما 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
ایران رتبه هفتم تولید سیمان در دنیا  

آمارهای جهانی حکایت از آن دارد که در زمینه تولید فوالد 
خام در سال 2019 میادی، جایگاه ایران به رتبه 10 و در 

زمینه تولید سیمان به رتبه 7 دنیا ارتقا یافته است.
دفتللر آمار و فرآوری داده هللای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در گزارشللی رتبلله بین المللی ایللران در تولید 
برخی از محصوالت در سللال 2019 را اعام کرد که بر 
اساس آن ایران در تولید اسللترانتیوم رتبه 4، آمونیاک 

رتبه 10، کائولن رتبه 10، بنتونیت رتبه 3 و آرسللنیک 
رتبه 6 را در دنیا داراست.

بر اسللاس همیللن گزارش ایللران در تولید سللنگ گچ 
در رتبه سللوم، باریت پنجم و در پرلیللت رتبه هفتم را 
داراسللت. ضمن اینکه رتبه تولید سنگ آهن کشورمان 

در سال 2019 را 10 و مولیبدن 8 اعام شده است.
همچنین رتبه کشورمان در حوزه نوآوری جهانی از رتبه 
120 در میان 143 کشور در سال 2014 به رتبه 61 در 

میان 129 کشور در سال 2019 ارتقا یافت.
در زمینه سللهولت کسللب و کار نیز بللا اقدامات انجام 
شللده به خصوص در حوزه الکترونیکی کردن و کاهش 
بروکراسللی اداری از رتبه 152 در سال 2014 در میان 
189 کشور به رتبه 127 در سال 2020 و در میان 190 
کشور دنیا رسللیدیم. در حوزه رقابت پذیری جهانی نیز 
از رتبه 83 در میان 144 کشور در سال 2014 به رتبه 
99 در میان 141 کشللور در سال 2019 رسیدیم.رتبه 
کشورمان در همین شللاخص، سال 2017 رتبه 69 در 
میان 137 کشللور و در سللال 2018 رتبه 89 در میان 

140 کشور بوده است.  مهر 
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 ضعف در سیاست گذاری ها رقم زد؛

  تالطم در بازار فوالد با وجود 
تولید مازاد 

عضو هیات مدیره سازمان بورس مطرح کرد

  روند طبیعی و با ثبات پیش روی بازار سرمایه


