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 افتتاح شیمی اکسیر بوستان با 
تسهیالت بانک صنعت و معدن

همزم��ان ب��ا دهه فجر 
انقالب اس��المي ایران 
شرکت ش��یمي اکسیر 
بوس��تان با تس��هیالت 
بانک صنعت ومعدن در ش��هرک صنعتي 
محمود آباد قم به بهره برداري می رس��د. 
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بانک 
صنع��ت و معدن، ای��ن واحد تولیدي که با 
بهره مندي از 8 میلیارد تومان تس��هیالت 
بانک یاد ش��ده به اجرا درآمده س��االنه 10 
هزارت��ن س��ولفات پتاس��یم و 12 هزارتن 
اسیدکلریدریک تولید خواهد کرد. شرکت 
ش��یمي اکس��یر بوس��تان ب��راي 30 نف��ر 
اش��تغال ایج��اد می کن��د و تأثیر مثبتي در 
فضاي کس��ب و کار منطقه خواهد داشت. 
گفتني اس��ت، صنایع کوچک و متوس��ط 
اس��تان ق��م مبل��غ 170 میلی��ارد توم��ان 
تس��هیالت در قال��ب طرح رون��ق تولید از 

بانک صنعت و معدن دریافت کرده اند.

راه اندازی باجه معرفی خدمات 
الکترونیک بانک قرض الحسنه 

رسالت در شعبه آزادی
ب��ا ابت��کار گ��روه ویژه 
بانکداری اجتماعی، باجه 
خدم��ات  معرف��ی 
الکترونیک بانک قرض 
الحسنه رسالت به صورت آزمایشی در شعبه 
آزادی ته��ران راه ان��دازی ش��د. به گزارش 
روابط عمومی ستاد اجرایی مرکز، این اقدام 
در راس��تای توس��عه هرچه بیشتر استفاده از 
ابزارهای بانکداری الکترونیک انجام ش��ده 
اس��ت. گس��ترش بانکداری الکترونیک از 
الزامات توس��عه بانکداری اجتماعی است و 
هزینه ه��ای مبادالت بانک��ی را به صورت 

چشمگیری کاهش خواهد داد.

اخبار
وزیر صنعت با اعالم اینکه ش��رایط مالکیت هپکو محرز نش��ده 
ب��ا دولت��ی ش��دن و پس گرفت��ن مالکیت ۶0 درصدی س��هام 
این ش��رکت فرابورس��ی مخالفت کرد. به گزارش س��نا، محمد 
ش��ریعتمداری در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان 
مرکزی درباره وضعیت هپکو با اش��اره به اینکه در این ش��رکت 
و خصوصی س��ازی، ش��رایط مالکیت محرز نبوده و باید شرایط 

واگذاری به درس��تی انجام ش��ود، مخالفت خود را با دولتی شدن 
مجدد صنایع واگذارشده، اعالم کرد. وی با اشاره به اینکه باید 
تدابیری برای واگذاری درست انجام شود، افزود: طبق ماده ۶ 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازها 
مبنی بر اینکه این وزارتخانه موظف است از ثبت سفارش کاالها، 
تجهیزات، لوازم و فراورده هایی که احکام این قانون را رعایت 

نکرده اند، جلوگیری کند، قطعًا جلوی ثبت سفارش گرفته خواهد 
ش��د، همچنین وضعیت مطالبات ش��رکت واگن پارس از وزارت 
نفت و نیرو در دولت مطرح خواهد شد. شریعتمداری گفت: در 
نوسازی صنعتی مشکالت بسیاری وجود دارد، اما با تسهیالت 
18 درصد این امکان میس��ر نمی ش��ود، در کنار تسهیالت طرح 

رونق تولید تسهیالتی جهت نوسازی در نظر گرفته شد.

مخالفت وزیر صنعت با بازپس گیری سهام شرکت فرابورسی

شاخص پس از اینکه سقف 99.41۵ واحدی 
را تجربه کرد، وارد مرحله اس��تراحت ش��د. از 
سوی دیگر سایه احتیاط در رفتار معامله گران 
ب��ه خوبی مش��هود بود،به گون��ه ای که بازار 
در هفت��ه مذکور ش��اهد اف��ت میانگین حجم 
معام��الت نیز ب��ود. عوامل بنیادی حکایت از 
ت��داوم رش��د بورس در بلندم��دت دارد. بهنام 
بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران 
با بیان مطالب فوق به پایگاه اطالع رس��انی 
بازار سرمایه )سنا(، گفت: شاخص کل بورس 
تهران در هفته گذشته با1۶۶ واحد رشد یعنی 
0.2 درصد بازدهی به س��طح 98 هزار و 300 
واحد رس��ید. این روند تحت تاثیر چند عامل 
داخلی و خارجی اتفاق افتاد. وی در ادامه بیان 
کرد: ش��اخص پس از این که س��قف 99.41۵ 
واح��دی را تجرب��ه کرد، ب��ه گونه ای که بازار 
در هفت��ه مذکور ش��اهد اف��ت میانگین حجم 

معامالت نیز بود.
بهزادف��ر اف��زود: طی  هفت��ه های اخیر برخی 
از کامودیتی ها و فلزات اساس��ی)نظیر، روی، 
مس، نفت و ...( تحت تاثیر رشد مجدد شاخص 
دالر آمری��کا ب��ا کاهش ان��دک قیمت مواجه 
شدند. از این رو صنایع کاالمحور تحت تاثیر 

این رخداد ها قرار گرفت و تا حدی با شناسایی 
س��ود س��هامداران همراه شدند. وی در ادامه 
افزود: با این وجود شرایط برای صنایع معدنی-
فلزی بورس همچنان مطلوب اس��ت.با توجه 
ب��ه اینک��ه همچنان قیم��ت  کامودیتی ها در 
بازاره��ای جهانی  نس��بت به پیش بینی نرخ 
شرکت های بورسی و نرخ های فروش 9 ماهه 
اعالمی آنها، باالتر است، این امیدواری وجود 
دارد که این صنایع بار دیگر بر نوار صعود قرار 
بگیرن��د. مدیر امور اعضای کانون کارگزاران 
از دیگ��ر  دالی��ل رون��د این روزهای بورس را 
تاثی��رات روان��ی دبگر ب��ورس های جهان  بر 
بازار س��هام ایران دانس��ت و گفت: وضعیت 
ب��ورس های جهان��ی، با بورس تهران ارتباط 
معناداری ندارد. اما در چند روز گذشته شاخص 
های فوتزی لندن، داکس آلمان، نزدک، اس 
ان��د پی و داوجون��ز که مربوط به بورس های 
آمریکا هس��تند روندی منفی را تجربه کردند. 
موضوع��ی که بورس های بزرگ آس��یایی را 
نی��ز تح��ت تاثیر قرار داد. به نظر میرس��د جو 
روان��ی حاکم بر بورس های جهانی به بورس 
تهران نیز سرایت کرد و شاخص کل را تحت 
تاثی��ر ق��رار داد. بهزادف��ر ادامه داد: با توجه به 

نیاز نقدینگی ش��رکت ها و به ویژه هلدینگ 
های بزرگ در پایان سال )که یک رفتار سنتی 
اس��ت( و با علم به این که یکی از نقدش��ونده 
ترین دارایی ها، سهام شرکتهای پذیرفته شده 
در بورس ها است، ایجاد فشار فروش در بازه 
زمانی ابتدای بهمن ماه تا اواس��ط اس��فند ماه 
طبیع��ی اس��ت. وی افزود: با ای��ن وجود باید 
توج��ه داش��ت این رفت��ار در روزهای ابتدایی 
س��ال جدید به س��مت افزایش تقاضای سهام 
گردش می کند، در نتیجه تداوم چندانی نمی 

تواند داشته باشد.
مدی��ر ام��ور اعض��ای کانون کارگ��زاران در 
خصوص روند روزهای آتی بورس تهران نیز 
گفت: با توجه به نقدینگی باالی کشور) رقمی 

بالغ بر 1400 هزار میلیاردتومان( و رش��د نرخ 
دالر )اث��ر مثب��ت افزایش ن��رخ ارز بر صنایع 
صادرات محور( میتوان روند رش��د ش��اخص 
را ادام��ه دار دانس��ت. وی در پای��ان افزود: با 
توجه به تورمی شدن برخی از دارایی ها مثل 
مس��کن، ماش��ین، س��که و ... انتظار می رود 
وضعیت بورس تهران  هم مانند سایر بازارهای 
موازی، صعودی باشد.  در مجموع به نظر می 
رسد در میان مدت عوامل بنیادی به طور کامل 
از ب��ورس حمای��ت کنند . از طرف دیگر قیمت 
س��هم ها در بورس تهران هم زمان با کاهش 
قیمت سهام در بورس های دنیا با افت مواجه 
ش��د، عده ای معتقد بودند نگرانی ها از کاهش 
قیمت نفت س��بب فش��ار عرضه و پایین آمدن 

قیمت ها بوده اس��ت. اما فعاالن بازار س��رمایه 
همچنان نگران از بازار پرنوس��ان ارز در این 
روزها با تردید بیشتری داد و ستد می کنند. نرخ 
ارز میتواند مقدار س��ود ش��رکت هایی که مواد 
اولیه ش��ان با ارزه��ای خارجی خریداری می 
ش��ود را دستخوش تغییر کند. این موضوعات 
با ریس��ک های سیستماتیک که در این سال 
ه��ا همواره بازار س��رمایه ایران را تحت تاثیر 
ق��رار داده در ه��م آمیخته و معامله گران بازار 
س��هام را در داد و س��تدهای خود مردد کرده 
اس��ت. این مس��ئله سبب ش��ده در این روزها 
بازار س��هام روند مش��خصی را در پیش نگیرد 
و بازیگران این بازار تا حدودی در تصمیمات 

خود بالتکلیف باشند.

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران مطرح کرد:

پیش بینی تداوم 
صعود شاخص

دس��تیابی ب��ه س��هم مهم��ی از ب��ازار داخلی 
توس��ط بزرگ ترین خودروساز کشور، اقدامات 
خ��وب پس از برجام در ح��وزه همکاری های 
بین الملل��ی در ش��رکت ایران خودرو، نزدیک 
ش��دن به س��طوح بین المللی در عرصه صنعت 
خودروسازی و توسعه همکاری های بین المللی 
و سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها از نکات 
بارز سخنان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع 

مجلس درباره اقدامات ایران خودرو است.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی معتقد اس��ت: ایران خودرو 
در س��ال های اخیر به خصوص پس از برجام 
رویک��رد متفاوت��ی را در پی��ش گرفته اس��ت 
چنانچه امروز دستیابی به سهم مهمی از بازار 
داخلی توس��ط بزرگ ترین خودروس��از کشور 
مبین بهبود ش��رایط در این تولیدکننده بزرگ 
ایران است. حمید گرمابی اظهار داشت: نتیجه 
مجموعه اقداماتی که در ش��رکت ایران خودرو 
به خصوص در حوزه همکاری های بین المللی 
گرفته، به گونه ای اس��ت که در آینده نزدیک 
ش��رایط بس��یار مطلوب ت��ری را ب��رای ای��ن 
ش��رکت ب��ه ارمغان خواه��د آورد. وی افزود: 
خوش��بختانه اقدامات خوبی پس از برجام در 
ح��وزه همکاری ه��ای بین المللی در ش��رکت 
ایران خ��ودرو صورت گرفته و تغییرات مثبتی 
در دو س��ال اخیر این بخش بوجود آمده اس��ت 
اما تا دس��تیابی به رضایت کامل در این زمینه 

همچنان فاصله دارد.
عضو کمیس��یون صنای��ع همچنین به راهبرد 
ایران خودرو برای رفع موانع تولید در سال های 
اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در چند سال اخیر 
،ایران خودرو با برنامه ریزی و رفع موانع تولید و 
حل مشکالت موجود در زنجیره تامین و تولید، 
به روال خوبی در تولید دست یافته به طوری که 
این جریان پس از برجام سرعت بیشتری یافته 
و ب��ا آغاز دور جدید همکاری های بین المللی، 
ش��اهد تغییرات خوبی در این حوزه هس��تیم و 
امروز تنوع محصوالت در ایران خودرو افزایش 

خوبی را نشان می دهد. وی همچنین به جریان 
خدمات پس از فروش شرکت های خودروساز 
اشاره کرد و گفت: با گشایش فضای سیاسی و 
روابط بین المللی کشور، شرکتهای خودروساز 
داخلی به خصوص ایران خودرو از فرصت پیش 
آمده اس��تفاده نمودند و امروز در حوزه تامین 
قطعات و ارائه خدمات پس از فروش رشد نسبتا 

خوبی را در این شرکت شاهدیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر 
اینکه خودروسازان داخلی باید تالش بیشتری 
را در حوزه خدمات پس از فروش داشته باشند، 
تاکید کرد: امروز کس��ب رضایت مش��تریان و 
ارائه خدمات مطلوب، قطعا رقابت خوبی را در 
ب��ازار خودروهای داخلی ایجاد می کند ضمن 
اینکه در این ش��رایط انتظار می رود به جهت 
دسترس��ی به امکانات بیشتر در حوزه خدمات 
خودروه��ای داخلی، ش��رکت های داخلی در 
مقایس��ه با شرکتهای وارداتی از خدمات بهتر 
و گس��ترده تری برخوردار باش��ند. گرمابی در 
ادام��ه به تالش ایران خودرو در حوزه توس��عه 
برن��د ایران��ی پرداخت و گفت: خوش��بختانه 
پ��س از برجام ایران خودرو عالوه بر همکاری 
ب��ا ش��رکت های معتبر خارجی، ب��رای تولید 
محصول مش��ترک، به دنبال توس��عه و حفظ 
برند ملی در س��بد محصوالت خود بوده اس��ت 
این در حالی اس��ت زمانی تولید خودرو با برند 
مل��ی مفه��وم پی��دا می کند که ش��رکت های 
خودروس��از دارای یک ب��ازار صادراتی خوبی 

در دنیا باشند.

نزدیک شدن به سطوح بین المللی صنعت  ���
خودروسازی 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اسالمی معتقد اس��ت: گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو ب��ه روزهای اوج بازگش��ته و در 
حال نزدیک ش��دن به س��طوح بین المللی در 
عرصه صنعت خودروس��ازی است. سیدجواد 
حس��ینی کیا اظهار داش��ت: فعالیت سال های 

اخیر در ایران خودرو حکایت از تالش  بی وقفه 
این ش��رکت برای توس��عه و ارتقاء تولید در این 
مجموعه بزرگ صنعتی دارد. وی همچنین به 
روند همکاری های بین المللی در شرکت های 
خودروس��از اش��اره ک��رد و گف��ت: در جریان 
توافقات بین المللی ش��رکت های خودروساز، 
خوش��بختانه عملکرد ایران خودرو روند خوبی 
داش��ته و اتنظار می رود در آینده نزدیک شاهد 
ورود تکنولوژی ه��ای جدید به صنعت خودرو 
کشور باش��یم. حسینی کیا تصریح کرد: امروز 
بخش��ی از همکاری های بین المللی در اختیار 
ش��رکت های خودروس��از است و بخشی نیز از 
حیطه اختیارات ش��رکت ها خارج اس��ت اما در 
حوزه ای که در اختیار ش��رکت های خودروساز 
بوده خوش��بختانه تالش خوبی توسط شرکت 
ایران خودرو صورت گرفته که منجر به توافقات 
و تفاهم��ات خوب��ی در ح��وزه تولید و طراحی 
پلتفرم های جدید شده است. عضو کمیسیون 
صنایع اظهار داش��ت: بخشی از همکاری های 
بین الملل��ی خ��ارج از تعه��دات ش��رکت های 
خودروس��از اس��ت و صرفا به پایبندی کشورها 
ب��ه موضوع برج��ام و توافقات صورت گرفته، 
بازمی گردد. وی خاطرنش��ان کرد: در صورتی 
ک��ه در توافق��ات بین الملل��ی، ش��رکت ها به 

دنب��ال تولی��دات صادرات محور باش��ند قطعا 
خودروس��ازان خارجی با اشتیاق بیشتری وارد 
ف��از همکاری با ش��رکت های داخلی خواهند 
شد. حسینی کیا به تفاهم 10 جانبه ایران خودرو 
برای طراحی پلتفرم جدید اشاره کرد و گفت: 
بی ش��ک تفاهم ص��ورت گرفته برای طراحی 
پلتف��رم جدی��د در ایران خودرو حرکت بس��یار 
خوبی اس��ت اما باید جهش بیش��تری در حوزه 
تولی��د ب��ا برند ایران��ی در صنعت خودرو ایران 
صورت گیرد. وی همچنین با توجه به توسعه 
تنوع تولید در ش��رکت ایران خودرو در دو س��ه 
س��ال اخیر، این روند را بس��یار مناسب ارزیابی 
ک��رد و اف��زود: در این س��ال ها تنوع خوبی در 
تولیدات ش��رکت ایران خودرو بوجود آمده اما 
معتقدم هر تنوعی که ایجاد می شود باید همراه 
با تکنولوژی روز و عرضه محصوالتی باکیفیت 
و آپشن های متفاوت باشد که برای مشتریان 

جاذبه ایجاد نماید.

مشارکت و سرمایه گذاری با خودروسازان  ���
برتر جهانی 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی می گوی��د: با وج��ود اینکه 
اعمال تحریم ها از س��وی کش��ورهای غربی 

ش��وک بزرگی به اقتصاد کش��ور وارد و فضای 
صنعت خودروس��ازی با رکود سنگینی مواجه 
کرده بود اما تالش ایران خودرو پس از برجام 
تح��ول مثبت��ی را در این ش��رکت ایجاد کرده 
است. عبداهلل رضیان اظهار داشت: خوشبختانه 
پ��س از برجام ایران خ��ودرو گام های خوبی را 
در جه��ت توس��عه همکاری ه��ای بین المللی 
و س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا خارجی ه��ا 
برداش��ته اس��ت. وی تصری��ح ک��رد: هرچند 
ب��ا رف��ع محدودیت ه��ا، قرارداده��ای خوبی 
ب��ا خودروس��ازان خارج��ی منعق��د گردید اما 
انتظ��ار می رفت پ��س از برجام همکاری های 
گسترده تری در حوزه قراردادهای بین المللی 
خودروسازان با شرکتهای خارجی منعقد شود و 

شاهد خروجی بهتری در این زمینه باشیم.
رضیان اظهار داشت: مشارکت و سرمایه گذاری 
با خودروس��ازان برتر جهانی و تولید محصول 
مش��ترک ب��ا هدف ارتق��ای فن آوری و دانش 
تولید خودرو در کشور، از اقداماتی است که در 
س��ال های اخیر در صنعت خودرو ایران دنبال 
شده است و امروز وضعیت ایران خودرو مبین 
حرکت در این مسیر است. وی افزود: هر چند 
تا دس��تیابی به ش��رایط مورد انتظار و گسترش 
همکاری های بین المللی زمان بیش��تری نیاز 

است اما با جریان خوبی که در دو سال اخیر در 
صنعت خودرو به خصوص شرکت ایران خودرو 
آغ��از ش��ده، قطع��ا آین��ده خوب��ی پیش روی 
خودروس��ازی ایران خواه��د بود. وی تصریح 
کرد: البته رس��یدن به این ش��رایط مس��تلزم 
ت��الش در جه��ت مدیری��ت هزینه در صنعت 
خودرو اس��ت چرا که امروز اغلب شرکت های 
خودروس��از وضعیت خوبی در جهت مدیریت 
هزین��ه ندارند و با باالرفت��ن هزینه ها، میزان 
بدهی ها در ش��رکت های خودروس��از افزایش 
یافته است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس تاکید کرد: با توجه به مش��کالتی که 
در بخ��ش هزینه ه��ا در صنع��ت خودرو وجود 
دارد انتظار می رود این جریان توسط شرکت ها 
س��اماندهی ش��ود. رضیان همچنین به تنوع 
تولی��د و افزایش قاب��ل توجهی از محصوالت 
جدید به س��بد محصوالت ایران خودرو اشاره 
کرد و گفت: با توجه به تنوع س��الیق و تغییر 
ذائقه مشتریان و از سویی واردات محصوالت 
متنوع به بازار خودرو، ایران خودرو در حوزه تنوع 
محصول در دو س��ه س��ال اخیر اقدامات خوبی 
را داش��ت و تالش کرده با س��رعت بخشیدن 
به فعالیت های خود در زمینه طراحی و توسعه 

محصول، مشتریان خود را حفظ نماید.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه 
امروز مشتری انتظار دارد براساس سلیقه ای که 
دارد امکان انتخاب مناسبی را از بازار تولیدات 
داخلی داشته باشد، خاطرنشان کرد: امروز نگاه 
مجلس و اعضای کمیسیون صنایع بر این است 
که شرکت های خودروساز باید از ظرفیت تنوع 
محصول برخوردار بوده و با تولید خودروهای 
باکیفیت و قیمت مناسب تر، در جهت جلب نظر 
مش��تریان داخلی تالش بیشتری نمایند. وی 
افزود: بی تردید ایجاد همکاری های مش��ترک 
ب��رای تولید محصوالت جدید، ضمن افزایش 
اش��تغالزایی، ارتق��اء کیفی��ت و افزایش تنوع 
محص��ول ،ظرفیت خوبی را در حوزه صادرات 

برای کشور ایجاد خواهد کرد.

نزدیک شدن به سطوح بین المللی صنعت خودروسازی
گام مهم ایران خودرو برای سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان جهان


