
هفتمین موفقیت بین المللی بانک 
آینده با دریافت تندیس بنکر٢٠٢٠

بانــک آینــده برای هفتمیــن بار در ســطح بین 
المللی و چهارمین بار پیاپی، از ســوی موسســه 
بنکــر)Banker(، موفق به کســب عنوان "بانک 
سال ایران" )Bank of The Year In Iran( در 
ســال ۲۰۲۰ میالدی شد.تندیس و لوح تقدیر این 
موفقیت در مراســمی ویژه در شــهر لندن که روز 
چهارشنبه ۱۲ آذر ســال ۱۳۹۹ به صورت برخط 
)online( و با حضور نمایندگان بانک ها از سراسر 
جهان، برگزار شد، به بانک آینده، اعطا گردید.بانک 
آینده در شــرایط خاص اقتصــادی و همه گیری 
بیماری کرونا، با تکیه بر دانش، تجربه و اســتعداد 

سازمانی، موفق به کسب این عنوان شد.
موسســه بنکر در بخشــی از بیانیه اهدای تندیس 
بــه بانک آینــده اعالم کرده؛ عالوه بــر معیارهای 
عملکرد خوب، واکنش سریع و ابتکاری بانک آینده 
در برابر همه گیــری Covid-۱۹ توجه داوران را 
به خود جلب کرد؛ این شــرکت، بزرگترین دارایی 
خود، یعنی مرکز نمایشگاهی ایران مال را در طول 
یک هفته بــه یک بیمارســتان ۳۰۰۰ تختخوابی 
برای مبتالیان به کرونا تبدیل کرد.از ســوی دیگر، 
بانک آینده اولین بار در ایران است که یک سامانه 
الکترونیکی شــناخت مشتری )eKYC(  یا همان 
احــراز هویــت الکترونیکــی مشــتریان از طریق 

اپلیکیشن متمایز کیلید را معرفی کرده است. 
همچنین این بانک با اســتفاده از سیســتم عامل 
Finotech توســعه بانکداری دیجیتــال و باز را 
تقویت کرده اســت. این برنامــه همچنین در حال 
توسعه برنامه های جدید از طریق اتحاد استراتژیک 
بــا fintechs و با کمــک برنامه شــتاب دهنده 

Finnova است.

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه 
کارگران به مناسبت روز 

جهانی معلوالن
اســماعیل هلل گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران 
با صدور پیامی فرا رسیدن ۱۳ آذر ماه، روز جهانی 

معلوالن را تبریک گفت.
بــه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن 
پیام به این شرح است: فرا رسیدن ۱۳ آذرماه، روز 
جهانی معلوالن را به همه اعضای خانواده بانک رفاه 
کارگران )کارکنان و مشتریان( که این روز متعلق 

به آنهاست، تبریک و تهنیت عرض می کنم.
بر ایــن باوریم معلولیت، محدودیت نیســت. همه 
عزیزانی که با مصائب و مشکالت ناشی از معلولیت 
دســت به گریبانند، همچون همه اعضای اجتماع، 
حقوق مشــترک دارند و الزم است توجه و اهتمام 
بیشتری برای مرتفع نمودن مسائل و مشکالتشان 
به خرج داد. این روز تلنگری به ماست تا به محیط 
پیرامون خود توجه بیشــتری داشته باشیم؛ اینکه 
چه بســیارند کســانی که محیــط کار و زندگی 
متناسب با شرایط شان مناسب سازی نشده است 
و به دالیلی که نقشی در آن نداشته اند، از بسیاری 
مواهب عادی و طبیعی بی بهره اند.این عزیزان اگر 
در انجام برخی امور کم توانند، اما همواره خالقیت، 
نبوغ، تالش، باور و اراده شان چشمه جوشانی است 
که بر ساحت زندگی جاری است و متانت، خلوص 
قلب و وســعت نگاهی که خداونــد به این عزیزان 
عنایت فرمــوده، متاعی گرانبها و دســت نیافتنی 
اســت. صبر و شــکیبایی و مهربانــی هایی که در 
نگاهشــان موج می زند، آرام بخش و تسلی دهنده 
و جد و جهدشــان برای فائق آمدن بر مشــکالت، 
ستودنی اســت.نباید هیچگاه روزمرگی ها، ما را از 

توجه به این عزیزان بازدارد. 
الزم اســت توجــه ویژه ای به آنها داشــت و همه 
مسئوالن بانک در واحدهای مختلف صف و ستاد، 
چنانچه همکاران، مشتریان و یا عضوی از خانواده 
محترمشان با مشکالت معلولیت و نابسامانی های 
ناشــی از آن دســت به گریبانند، آنها را دریابند و 
جویای احوالشــان شــوند و برای حل مســائل و 

مشکالتشان بکوشند.

اخبار گزارش

  معاون ســازمان برنامه و بودجه ۳ دلیل برای عدم تطابق 
میزان صادرات نفت با ارقام بودجه برشمرد و گفت: وزارت 
نفت تکلیف دارد در هر شــرایطی سقف صادرات نفت را به 

میزان ۲.۳ میلیون بشکه در روز برساند.
ســید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و 
بودجه  درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰ در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر اینکه درآمدهای ۷ ماهه صادرات نفت و گاز حدود 
۶ هــزار میلیارد تومان بوده و از طرفی طبق اطالعیه بانک 
مرکزی ۶.۲ میلیارد دالر برای کاالهای اساســی پرداخت 
شــده بفرمایید درآمدهای ارزی دولت چقدر بوده که این 
میزان به کاالهای اساسی اختصاص پیدا کرده و مابقی آن 
در درآمدهای انعکاس نیافته است، آیا با شش هزار میلیارد 
تومان درآمد نفتی میتوان این حجم از کاالهای اساسی را 
تامین کرد یا خیر؟ اظهار داشــت: میزان صادرات ما دقیقاً 
برابر با میزان وصولی در خزانه نیست. برخی از مواردی که 
صادر می کنیم بعد از گذشــت دوره زمانی طوالنی با توجه 
به تحریم ها به دســت می آید بنابراین ممکن است بخشی 
از این منابع در دســترس باشد اما با تاخیر زمانی به دست 

ما می رسد.
پورمحمدی افزود: نکته دوم اینکه منابع دولت به حدی بود 
که بتواند ۶.۲ میلیارد دالر به کاالی اساسی اختصاص دهد 
اگــر فرض را بر این بگذاریم که تا پایان ســال دو میلیارد 
دالر دیگر به کاالی اساســی اختصاص دهیم ســال آینده 
نیز همین میزان را پیــش بینی می کنیم؛ آنچه در خزانه 
می آید آخرین مرحله اســت که ســهم ارز ۴۲۰۰ تومانی 
محاســبه و در اختیار کاالهای اساسی قرار می گرفت اما 
آن چیزی که نیامده اســت بدین خاطر است که در سال 
های قبل طبق دستور ستاد تدابیر ویژه یا جاهای دیگر، به 
محض فروش نفت مابه التفــاوت ریالی را از بانک مرکزی 
می گرفتیم اما امســال بنا به مالحظات تورمی این فشار را 
ســازمان تقبل کرد که هر موقع بانک مرکزی این منابع را 

در بازار فروخت، دریافت کند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراین 
اینکه میزان صادرات نفت با رقم شش هزار میلیارد تومان 
تطابق ندارد ناشی از سه مولفه است: الف- پول آن بخشی 
که هنوز بانک مرکزی نرســیده است، ب- پول آن به بانک 

مرکزی رســیده اما در بازار عرضه نشده است و ج- میزانی 
که در بازار عرضه شده سهم ۴۲۰۰ تومانی دولت بوده که 

صرف معیشت مردم شده است.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که ارز نفت را در بودجه 
ســال جاری چه میزان حســاب کردید، گفت: طبیعتاً هر 
میزان که ســهم دولت بوده به همان میزان برای کاالهای 
اساســی اختصاص پیدا کرده اســت. ســال آینده میزان 
صــادرات نفت ما متفاوت از امســال خواهــد بود و بخش 
مهمی از فروش نفت ما که در سال جاری انجام شده سال 
آینده وصول خواهد شــد بنابراین سهم دولت نه امسال ۶ 
میلیارد دالر بوده بلکه بیشتر است و سال آینده ۸ میلیارد 
دالر نخواهد بود بلکه بیشــتر اســت؛ آنچه برای ۴ هزار و 
۲۰۰ تومان در نظر گرفتیم ۸ میلیارد دالر اســت و مابقی 
با نرخ ارز آزاد یا هر چیز دیگری اســت که محاســبات ما 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اســت و هر نرخی که بانک مرکزی 

فروخته مکلف است به حساب دولت واریز کند.
وی در پاســخ به این ســوال که در حالی که مقام معظم 
رهبری فرمودند تدابیر اداره کشــور را بر اســاس شرایط 
موجود و با فرض پابرجایی تحریم ها در نظر بگیرید چگونه 

صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت برای سال ۱۴۰۰ مفروض 
شــده و فرض سازمان برنامه و بودجه برای پیش بینی این 
رقم چیســت، گفت: از چند منظر این موضوع را باید نگاه 
کرد وزارت نفت تکلیف دارد در هر شرایطی سقف صادرات 
را به این اندازه برساند این مسئله نه تنها قبیح نیست بلکه 
پسندیده اســت تا بتوان شرایط تحریمی را بشکنیم و اگر 
شــرایط غیر تحریمی بــود کار را بهتر از این جلو ببرد که 

رابطه دولت و وزارت نفت است.
پورمحمدی مســئله دیگر را مرتبط بــا پیش بینی بودجه 
نفت دانست و افزود: هر چه فروختیم و نگرفتیم سال آینده 
می توانیم بگیریم آنچه پیش بینی کردیم که ۱۱۵۰۰ تومان 
بفروشیم کمتر یا بیشتر بشود الزامی نیست و سوم اینکه به 
هر دلیلی ارز از ۱۱۵۰۰ تومان پایین تر آمد یا منابع وصول 
شــد اختیاری از قانون گذار طلب می کنم که تا رقم ۱۹۹ 
هزار میلیارد تومان بتوانیم اوراق بفروشیم یا نفت را پیش 
فروش کنیم؛ بنابراین فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه باید تحریم ها را بشــکنیم سر جای خود است و وزیر 
نفت مکلف است منابع را به این رقم برساند و دیگری بحث 

بودجه است که منعطف دیدیم.

  کف صادرات نفت ؛یک میلیون بشکه  
محمدباقــر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه  اظهار 
داشت: مســئله میزان فروش نفت یک کف و سقفی دارد 
کفــش همین وضع موجــود در حد یک میلیون بشــکه 
نفت است و ســقفی که احتمال دارد بتوانیم به آن دست 
پیدا کنیم ۲.۳ میلیون بشــکه است. باید آماده باشیم اگر 
شرایطی برای بهبود صادرات نفت پیش آمد توان تولید را 
در آن سطح را داشته باشیم. و سهم اوپک خودمان را حفظ 
کنیم. آیا باید برای ایــن برنامه ریزی بکنیم یا خیر؟ حتماً 
تایید می کنید که باید خودمان را آماده کنیم از یک تا ۲.۳ 

میلیون بشکه نفت در روز برنامه ریزی داریم.
وی افزود: اگر شــرایط مشابه شرایط فعلی باشد، در حد یک 
میلیون بشکه در روز عمل می کنیم و آنچه را که نمی توانیم 
بیرون بفروشیم به صورت پیش فروش داخلی انجام می دهیم 
اگر توانستیم بیرون بفروشیم، به  همین ترتیب صادرات عمل 
می کنیم اما چرا برعکس عمــل نکردیم و چرا یک میلیون 
نگذاشــتیم که اگر وضع مان خوب شد تا ۲.۳ میلیون بشکه 
برویم؟ چون اگر مالیات که اکنون ۲۲۵ هزار میلیارد تومان 
است اتفاقی بیفتد که بیش از آن وصول شود و حتی به ۳۲۵ 
هزار میلیارد تومان برسد طبق قانون مجاز هستیم همه آن 
را مصرف کنیم اما برای نفت اینطور نیست اگر عددی که در 
بودجه پیش بینی شده یک ریال بیشتر شود اجازه استفاده 
آن را نداریم و باید به حســاب ذخیره ارزی بریزیم. به همین 
جهت در حد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومانی تصویر کردیم در حالی که امسال ۴۲۰۰ تومان و ارز 

نیمایی در حد ۸۰۰۰ تومان بسته بودیم.

  جبران کسری با فروش  
نوبخت در پایان تاکید کــرد: هیچ نگرانی نداریم هرچه از 
تملک دارایی های ســرمایه ای محقق  نشود حسب آنچه 
شــما گفتید در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی روش 
کســری بودجه در دو چیز مشخص شــده و کارشناسان 
آن را مناســب می دانند که فروش اوراق و فروش ســهام 
کارخانجات را شامل می شود؛ هرچه نتوانستیم از صادرات 
۱۹۹ هــزار میلیارد تومانی نفت تحصیــل کنیم از طریق 

اوراق و فروش شرکتها و سهام تامین می کنیم.  فارس

مدیر پذیرش شرکت بورس تهران:
۶٢ شرکت در بورس پذیرش شد

مدیر پذیرش شــرکت بورس تهــران گفت: 
امسال تا کنون در حوزه پذیرش شرکت ها در 
بورس تهران، ۳۱ جلسه هیات پذیرش تشکیل 

شده که به پذیرش ۶۲ شرکت انجامید.
محمد قهرمانــی افزود: امســال از میان ۶۲ 
شرکت، ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی بوده 
و ۳۲ شــرکت دیگر نیز از شرک های تجاری 
بودند. وی گفت: مجموع سرمایه شرکت های 
استانی پذیرش شده ۲۸۷ هزار میلیارد تومان 

اســت و ۳۲ شرکت دیگر نیز سرمایه ای بالغ 
بر ۳۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دارند که در 
مجموع ۴۲۲ هزار میلیارد تومان ســرمایه در 

بورس تهران پذیرش شده است.
مدیر پذیرش شــرکت بــورس تهران گفت: 
از جمله شــرکت های پذیرش شده، شرکت 
تامین ســرمایه امین، نیــروگاه برق آبادان، 
پتروشیمی اروند، پتروشــیمی بوعلی سینا، 
فــرآوری معدنی پارس، مرغ اجــداد زربال، 

پتروشیمی تبریز و... می توان نام برد.
شــرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 
یکی از ارکان مهم اجرایی بازار ســرمایه در 
تالش اســت تا با اتخاذ برخی از روش ها در 
ســریع ترین زمان ممکن اقــدام به پذیرش 

شرکت ها در بورس کند.
پذیرش شــرکت ها در بــورس اوراق بهادار 
عالوه بر اینکه به باعث گسترش بازار سرمایه 
و تقویت تامین مالی شــرکت ها می شــود، 
دارای مزایای متعددی برای ناشــر متقاضی 
پذیرش، ســهامداران آن و نیز کل اقتصاد و 

جامعه در کشور خواهد بود.  سنا 

هفته آینده  تصویب می شود؛
طرح رایگان شدن گاز ۳٠ درصد 

خانوار های کم مصرف 
زنگنه گفت:بنا است در هیات دولت، با هدف 
حمایت و تشــویق به کــم مصرفی، طرحی 
تصویب شود که گاز ۳۰ درصد از خانوار های 
کم مصــرف رایگان شــود.بیژن زنگنه وزیر 
نفت در نشســت امضای تفاهم نامه همکاری 
»اصــالح الگوی مصــرف در خانــواده ها« 
)مصرف بهینه انرژی( و توانمندســازی زنان 
میان معاونت امور زنــان و خانواده و وزارت 

نفت که به صورت وبینار برگزار شــد، افزود: 
بهینه ســازی انرژی همــواره مطلب مهم و 
تعیین کننده ای است. امروزه بیش از همیشه 
حائز اهمیت است، زیرا مصرف انرژی کشور 
بسیار باال رفته و تولید از منابع تجدیدناپذر 
ما هم رو به افزایش نهاده است.وی با تاکید 
بر اینکه اینگونه نیست که هر مقدار مصرف 
انرژی داشته باشیم به همان میزان می توانیم 
تولید هم داشــته باشیم، خاطرنشان کرد: از 
ین رو بهینه ســازی برای ما یک اصل و باید 
است که در بخش خانگی، زنان بهترین نقش 
را در کاهــش میزان مصــرف انرژی و آب و 
بهینه ســازی آن برعهده دارنــد. وزیر نفت 
ادامه داد: سالهاست که به این مساله رسیده 
ایم و زمان آن اســت که آن را سازماندهی و 
اجرایی کرد که امیــدوارم این تفاهم نامه با 
همت معاونت امور زنان و خانواده و همکاران 
ما در وزارت نفت و همچنین سایر نهاد های 
مرتبط همچون آمــوزش و پرورش و صدا و 
ســیما در بهینه سازی ســوخت تحقق پیدا 

کند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

همزمان با شب یلدا انجام می شود؛
عرضه مستقیم تک محصولی در 

میادین میوه و تره بار 
ســتاد تنظیم بازار با عرضه مســتقیم تک 
محصولی در میادین میوه و تره بار ویژه شب 

یلدا موافقت کرد.
 در ســتاد تنظیم بازار درخواســت سازمان 
مدیریــت میادین میوه و تره بار شــهرداری 
تهــران در خصــوص اختصاص حــق بهره 
بــرداری موقت ) کوتاه مــدت( برای عرضه 
مســتقیم تک محصولی انار، ازگیل، خرمالو، 

نارنگــی و هندوانه با تســهیالت و شــرایط 
آســان ویژه شــب یلدا با همکاری سازمان 
جهــاد کشــاورزی، مراکز تعاون روســتایی 
و ســازمان صمت در تهران و اســتان های 
سراســر کشــور به تصویب رســید.در این 
جلســه مقرر شد تا نسبت به اطالع رسانی و 
معرفی متقاضیان توزیع عرضه در این اماکن 
اقدام گردد.همچنین مقرر شد تا با توجه به 
شــرایط فعلی بازار گوشــت مرغ و از طرفی 
شــیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، ســازمان مدیریت میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران به منظور جلوگیری 
از ایجاد صف و کاهــش مراجعات به مراکز 
تابعه ســازمان، از تمامی ظرفیت های ممکن 
اعم از توزیع گوشت مرغ در بین بهره برداران 
سایر غرف که امکان و شرایط عرضه ندارند، 
اســتفاده از اماکن خالی و استفاده از فضای 
محوطــه برای میادیــن و بازارهای تابعه که 
امکان استقرار ماشین سرد خانه دار و عرضه 
به دیگران را دارند، جهت تنظیم بازار گوشت 

مرغ اقدام کند.  وزارت صمت 

ــر ــب خ ــر ــب خ ــر ــب خ

معاون سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد؛

 3دلیل برای عدم تطابق صادرات نفت با ارقام بودجه

اقتصادی  یک شنبه  16 آذر 1399  شماره 5468  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس می گوید 
همان گونه کــه با واردات مقطعی برخــی کاالها، بازار 
تنظیم شــده و قیمت کاالها تعدیل می شود، می توان با 
واردات خودرو با ارز منشا خارجی بازار این حوزه را نیز 

ساماندهی کرد.
معصومه پاشــائی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس دربــاره واردات خودرو، گفت: اگر بــازار لوازم 
خانگی مورد بررســی قرار گیرد مشخص می شود، بودن 
برندهای جهانی باکیفیت موجب شده واحدهای تولیدی 
داخل کشــور، ناچار شــوند هم پای محصوالت جهانی 
تالش کنند تــا بتوانند در رقابت با آنها موفق شــده و 
مصرف کننده رغبتی برای خرید آنها داشــته باشد، این 
در حالی اســت که نبود رقیب در صنعت خودرو موجب 
شده خودروســازان از فروش محصوالت تولیدی خود با 

هر کیفیتی اطمینان داشته باشند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شــورای اسالمی 
مشــکالت صنعت خودرو کشــور را کیفیــت و قیمت 
دانست و افزود: در شرایطی که شرکت های خودروسازی 
از وجــود بازار برای محصوالت خود اطمینان دارند، چرا 
بایــد به دنبــال ارتقا و طراحی پلتفرم هــای به روز و با 
کیفیت باشند؟ مسلما این شــرکت ها اقدامی در جهت 

توسعه و ارتقا محصوالت تولید خود انجام نمی دهند.
وی بــا بیــان اینکه بــه منظور ایجــاد انگیــزه برای 

خودروسازان باید برای آنها رقیب ایجاد کرد، ادامه داد: 
هرچند در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز برای واردات 
خودرو مانعی در مسیر واردات خودرو است اما می توان 
از ارز منشــا خارجی به طور مثال ایرانیان ســرمایه دار 

خارج از کشور، خودرو وارد کشور کرد.
این نماینده مــردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه 
هرچند تمــام صادرکنندگان باید به تعهدات ارزی خود 
عمل کنند اما با ارز منشا خارجی می توان واردات خودرو 
را آزاد کرد، اضافه کرد: براســاس بحث و بررســی های 
انجام گرفته در کمیسیون صنایع و معادن، ممکن است 
در آینده واردات خودرو با ارز منشا خارجی آزاد شود تا 
با ایجاد رقیب برای خودروسازان، این شرکت ها اقدامات 
الزم بــرای افزایش کیفیت را انجــام دهند. عضو هیات 
رئیسه فراکســیون انقالب اســالمی ادامه داد: هرچند 
خودروســازان پلتفرم های جدیدی طراحی کرده اند اما 
این اقدامات کافی نبوده و باید تالش بیشــتری صورت 

گیرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس طرح مسائلی 
مانند اینکه واردات خودرو، خودروسازان داخلی را زمین 
می زند را بهانه تراشــی دانست و افزود: آنچه طی سال ها 
در ســهامداری شرکت های خودروســازی اتفاق افتاده 
و موجب ایجاد مافیا شــده اســت، از واردات جلوگیری 

می کند. خانه ملت 

  ایران در ســال ۲۰۱۹ در صادرات شــمش فوالدی در 
رتبه ۱۹ و در صادرات محصوالت فوالدی در جایگاه ۵۳ 

دنیا قرار گرفت.
براساس اعالم وب سایت Trade Map در سال ۲۰۱۹ 
ایران از نظر واردات جهانی فوالد خام )شــمش( در بین 

۱۹۶ کشور، رتبه ۱۵۹ را به خود اختصاص داد.
ایران در بخش صادرات محصوالت فوالدی در بین ۱۹۵ 
کشور به جایگاه ۵۳ در سال ۲۰۱۹ رسید و ضمن اینکه 
رتبه کشــورمان از واردات جهانی محصوالت فوالدی در 

میان ۲۲۶ کشور برابر با ۸۵ بود.  
براساس اعالم وب سایت مزبور، میزان واردات فوالد خام 
و محصوالت فوالدی کشورمان در سال ۲۰۱۹ به ترتیب 

۴۲ و ۳۰۲ میلیون دالر ثبت شده بود.
ضمن اینکه صــادرات فوالد خــام و محصوالت نیز در 
همین سال به ترتیب ۳۱۲ و ۲۵۲ میلیون دالر را نشان 

می دهد.
معاونت طــرح و برنامه وزارت صنعت بــه نقل از منبع 
مزبور آورده اســت، پارســال مجموع تولید فوالد خام 
)شمش( ۲۶.۸ میلیون تن ثبت شد و میزان محصوالت 

فوالدی هم به رقم ۲۰.۶ میلیون تن رسید.  
    آمارهــای تجــارت خارجی در هفت ماهــه ابتدایی 
امســال گویای صدور چهار میلیون و ۳۷۵ هزار و ۸۵۱ 
تن زنجیره و محصوالت فوالدی به ارزش یک میلیارد و 

۵۹۰ میلیون دالر است که ۷۶.۸ درصد در بخش شمش 
فوالدی به بیلت و بلوم اختصاص داشــت، ضمن اینکه 
ارزش صادرات هفت ماهه ۹۹ نســبت به مدت مشــابه 

کاهش ۳۷ درصدی دارد.
ســال گذشــته، مجموع صادرات شــمش و محصوالت 

فوالدی از ۱۰.۵ میلیون تن هم فراتر رفت.    
واردات زنجیــره و محصــوالت فــوالدی در هفت ماهه 
ابتدایی امســال به رقم ۶۳۳ هزار و ۶۶۵ تن رســید که 
در مقایسه با دوره مشــابه پارسال افزایش ۵۱ درصدی 

را نشان می دهد.
ارزش واردات زنجیــره و محصوالت فــوالدی در دوره 
فروردیــن لغایت مهر ۹۹ بیــش از ۷۱۴.۶ میلیون دالر 
ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ رشد 

۳۲ درصدی را ثبت کرد.
صادرات شمش فوالدی در هفت ماهه امسال به رقم سه 
میلیون و ۱۹۱ هزار تن رسید که از این رقم سهم بیلت 

و بلوم ۷۶.۸ درصد ثبت شد.
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران آمار داد که صادرات 
بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال دو میلیون و ۴۵۱ هزار 

تن و اسلب هم برابر با ۷۴۰ هزار تن بود.
میزان واردات بیلت و بلوم در هفت ماهه امســال نسبت 
به مدت مشــابه پارسال به رقم ســه هزار تن رسید که 

افزایش ۵۰ درصدی را نشان می دهد. ایرنا 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛

ضرورت ایجاد رقیب برای خودروسازان
آمارها نشان داد؛

ایران در جایگاه نوزدهمین صادرکننده شمش فوالدی دنیا  


