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یارانه
کاالهاى اساسى
به مردم پرداخت شود

اقدام معاونت علمی
برای فعال کردن
اقتصاد دانشبنیان در لرستان
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صفحه 8
چهارشنبه  22اسفند  6 -1397رجب  13 -1440مارس 2019

معاون امور صنایع وزارت صنعت  ،معدن و تجارت اعالم کرد ؛

شماره  8 - 2436صفحه 1000 -تومان

اختصاص تسهیالت ویژه بانک مرکزی برای صنعت قطعه سازی
معاون اقتصادی وزیر کشور:

مشکلی در تامین کاالی
شب عید مردم نداریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت :ذخیره
کافی برای تامین کاالهای اساسی کشور صورت گرفته و دولت تمام تالش خود را به
کار بسته تا هیچ مشکلی برای تامین مایحتاج شب عید مردم روی ندهد.
بابک دین پرست روز سه شنبه در ستاد اقتصادی مقاومتی اسفراین اظهار داشت:
ما در زمینه تامین گوشت قرمز و مرغ مشکلی نداریم و البته باید مشکالت توزیع
مدیریت و حوزه تنظیم بازار به جد پیگیری شود.
وی با بیان اینکه نباید برای هر موضوع کوچکی صف های طوالنی تشکیل
شود ،افزود :فرمانداران و مسئوالن ذیربط باید بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار،
توزیع کاالها و بازار را مدیریت کنند .دین پرست با اشاره به رصد و بررسی مشکالت
اقتصادی خراسان شمالی در نشستی در مرکز استان ،گفت :مشکالتی که در حوزه
اختیار استاندار است در داخل استان حل می شود و آنچه در سطح ملی است به
تهران منتقل و پیگیری می شود .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای
وزیر کشور با بیان اینکه کشور در جنگ بزرگ اقتصادی به سر می برد ،گفت :در این
عرصه تکلیف بزرگی بر دوش فعاالن بخش خصوصی و دولتی است .وی بر ضرورت
کار شبانه روزی مسئوالن برای حل مشکالت مردم تاکید کرد و گفت :همه دستگاه
هایی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند باید تسهیل گری را در اولویت کاری خود
قرار دهند .دین پرست ،میز مدیران فعال در بخش اقتصادی را سنگر دانست و گفت:
همان گونه که نیروهای نظامی از کیان کشور حراست می کنند ،هیچ مدیری نباید در
این شرایط سنگرش را ترک کرده و از خدمت بازایستد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه بهانه هایی چون تعدد پرونده ها و کمبود وقت،
اصال پذیرفته نیست ،گفت :مدیر نباید به ساعت معین کاری بسنده کند و این همان
چیزی است که رهبر معظم انقالب از آن به جهاد اقتصادی تعبیر کردند.
دین پرست ،تفویض اختیار مسئوالن ملی به استان ها را از دیگر اقدامات
انجام شده برای حل مشکالت برشمرد و افزود :تا کنون  173مورد تفویض اختیار از
مسئوالن ملی به استانی داده شده که مسئوالن استانی باید از آن برای حل مشکالت
مردم استفاده کنند .وی با بیان اینکه استانداران باید دستگاه های پرکار و کم کار را
معرفی کنند ،گفت :استانداران نباید در این امر کوتاه بیایند و الزم است با مدیران کم
کار برخورد شود .دین پرست افزود :باید از اختیارات سامانه نظارتی و ماده  6حمایت
از حقوق مصرف کننده برای نظارت بر دستگاه های اجرایی استفاده شود.
ادامه در همین صفحه

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

واگذاری بنگاههای بانکها
تا پایان سال۹۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :ارز  ۴۲۰۰تومانی در عمل آن طور که باید
نتیجه نداد و اگر قرار باشد به دهکهای پایین ،فشارهایی از این ناحیه وارد شود،
دولت قطعاً سیاست خود را تغییر میدهد.
فرهاد دژپسند ،حضور در جمع نمایندگان مجلس خبرگان را بسیار خوب ارزیابی
کرد و اظهار داشت :عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاریها،
خصوصی سازی ،قیمت کاالهای اساسی ،نرخ ارز ،مدیریت بازار و کنترل تورم بود که
به این سواالت پاسخ داده شد.
دژپسند افزود :مطرح شدن این سواالت طبیعی است و ما نیز خودمان را متعهد
به پاسخگویی به این پرسشها میدانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ،در خصوص مشکالت پیش آمده در نحوه واگذاری
ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی هم گفت :اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی،
به طبقات پایین شود ،به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کاالهای
اساسی ،ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی به این کاالها اختصاص داد ،اما این اقدام در عمل،
آن طور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهکهای پایین ،به ویژه
دهکهای پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود ،دولت قطعاً سیاست خود
را تغییر میدهد.
وی افزود :هم اکنون دولت بر روی برخی طرحها مطالعه میکند و قطعاً
روشهایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.
دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید
هم گفت :خوشبختانه دولت در این خصوص ،شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر نفت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس کل بانک
مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که ما در آخرین نشست این
شورا ،تدابیر و مشوقهایی را با هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ
کردهایم که باعث خواهد شد بازگشت ارز به کشور بیشتر شود؛ بنابراین اگر چنین
اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار ارز کنترل خواهد شد.
وی در خصوص حمایت از کاالهای ایرانی در سال  ۹۷نیز افزود :همین که تراز
تجاری کشور ،یک و نیم میلیارد دالر مثبت است ،نشان میدهد در سال  ۹۷واردات
کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی
تأمین کردهایم.
دژپسند ،در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای
کاهش بنگاهداری بانکها هم گفت :در این خصوص برنامهای را تدوین کردهایم که
در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذی صالح تا یک سال آینده تمامی بنگاههای
بانکهای دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال  ۹۸خبرهای خوبی در این زمینه به
مردم خواهیم داد.

اختصاص تسهیالت ویژه بانک
مرکزی برای صنعت قطعه سازی

ادامه از همین صفحه
مقیمی اضافه کرد :سیاست های حمایتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
واحدهای تولیدی تداوم دارد و در عین حال بنگاه های اقتصادی با مشکالت متعددی
روبرو هستند که بخشی از این مشکالت به تخصیص ارز و مشکالت گمرکی مربوط
می شود.
مقیمی افزود :برای تسهیل فرآیند تولید ،کمیته ای با همکاری بانک مرکزی
تشکیل شده و به صورت مستمر مشکالت صنایع را بررسی و تصمیمات الزم را اتخاذ
می کند .وی اظهار امیدواری کرد :تولیدکنندگان صنعت قطعه سازی همانند سایر
صنایع با ارایه مستندات و طرح مشکالت پیش رو بتوانند چالش های ارزی خود را
برطرف نمایند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین از برگزاری نشست های مستمر با
مسئوالن گمرکی خبرداد و خاطر نشان کرد :واحدهای تولیدی قطعه ساز در صورت
بروز مشکل با سیستم گمرکی می توانند موضوع های مورد نظر خود را به این معاونت
اعالم نمایند تا اقدامات الزم در جهت رفع مشکالت فرایند ترخیص مواد اولیه این
صنعت با همکاری گمرک صورت گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت  ،معدن و تجارت در دیدار با
نمایندگانی از تشکل های تخصصی صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت:
بانک مرکزی تسهیالت ویژه ای برای این صنعت اختصاص داده که با
توجه به اتخاذ سیاست های حمایتی ،بهبود وضعیت این صنعت را مشاهده
خواهیم کرد.
گزارش روابط عمومی وزارتخانه مزبور حاکی است ،فرشاد مقیمی در
نشست مشترک با برخی از اعضای صنعت قطعه سازی کشور موضوع هایی
نظیر مشکل تامین مواد اولیه ،ضرورت تداوم تزریق نقدینگی ،تسهیل ورود
مواد اولیه به کشور ،تخصیص ارز مطرح و نمایندگان این صنعت خواستار
بازنگری در قراردادهای قطعه سازها با خودرو سازان و اصالح قیمت ها با
توجه به افزایش هزینه تولید شدند.

مقیمی نیز با نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی و قطعه سازی در
چند ماه گذشته گفت :اتخاذ تدابیر مناسب در شرایطی که صنعت خودرو
ایران با محدودیت های بین المللی روبرو است ،موجب شد تا توانستیم روند
تولید خودرو در کشور را مدیریت کرده و امروز تولید کنندگان با قدرت به
تولید خود ادامه می دهند.
معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت ضمن قدردانی از همراهی
تولیدکنندگان در صنعت قطعه سازی گفت :بروز مشکالت سرمایه در
گردش صنعتگران این بخش و تاثیر این موضوع در فرایند تولید خودرو
در کشور ،موجب شد تا اعطای تسهیالت به این صنعت در دستور کار قرار
گیرد و با همکاری بانک ها وضعیت این صنعت کنترل شد.
مقیمی افزود  :براساس پیگیری های صورت گرفته ،بانک مرکزی

اعتبارات خاصی برای حمایت از این صنعت اختصاص داد و ظرف مدت
کوتاهی این تسهیالت وارد مدار تولید شد.
وی تدوین برنامه مشخص برای صنعت قطعه سازی در سال 98
را ضروری برشمرد و خاطر نشانکرد :تشکلهای تخصصی صنعت قطعه
سازی با ارایه برنامههای هدفمند از تولید قطعات مورد نیازخودرو در سال
آینده  ،امکان پیش بینی وضعیت صنعت خودرو در سال آینده را فراهم
خواهند کرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت معتقد است ،با ایجاد
تصویر واقعی از صنعت احتمال بروز مشکالت احتمالی به حداقل رسیده و
روند تولید سیر صعودی خود را حفظ خواهد کرد.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

492میلیارد ریال
طرح سرمایه گذاری
در منطقه آزاد ارس
افتتاح شد
صفحه 2

سهم هر بخش
در صادرات
فرآوردههای نفتی
چقدر است؟
صفحه 3

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد :

آغاز عرضه  ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق منفعت صنعت نفت از امروز

نماگر بازار سرمایه  538درجه باال رفت

شاخص بورس دیروز (سه شنبه) با رشد  538واحدی
نسبت به دیروز در جایگاه  167هزار و  909واحدی قرار
گرفت .در معامالت دیروز یک میلیارد و  796میلیون سهم،
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  6هزار و  502میلیارد ریال
در  150هزار نوبت داد و ستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می
دهد شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی) که در آن ارزش سهام
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد155 ،
واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و
وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص
کل ،یکسان در نظر گرفته می شود 84 ،واحد افزایش
یافت .شاخص قیمت (هم وزن) نیز  59واحد باال رفت؛
این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس است.

شاخص آزاد شناور  800واحد افزایش یافت؛ این
شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس
را نشان می دهد .شاخص بازار اول مربوط به شرکت های
برتر از نظر سرمایه ،سودآوری و درصد سهام آزاد شناور
 341واحد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار
و  330واحد افزایش یافت .همچنین در معامالت دیروز،
نمادهای فوالد (فوالد مبارکه) ،فملی (ملی صنایع مس)،
تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز تامین) ،شتران (پاالیش
نفت تهران) و کاوه (فوالد کاوه جنوب کیش) با رشد
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند ،در مقابل مبین
(پتروشیمی مبین) و رمپنا (مپنا) بیشترین فشار منفی را
وارد کردند .گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنشین
شد؛ در این گروه  503میلیون سهم به ارزش  952میلیارد
ریال دادوستد شد .گروه شیمیایی به ارزش  760میلیارد

صفحه 3

ریال و فلزات اساسی به ارزش  546میلیارد ریال ،به ترتیب
جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند .گروه
خودرو با دادوستدی به ارزش  253میلیارد ریال در رده
چهارم معامالت دیروز قرار گرفت و گروه فرآورده های نفتی
نیز با معامالتی به ارزش  228میلیارد ریال در رده پنجم
قرار گرفت .معامالت دیروز شاخص فرابورس (آیفکس) 6
واحد افت کرد و در جایگاه  2هزار و  90واحدی ایستاد؛
در این بازار  642میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش
از چهار هزار و  930میلیارد ریال دادوستد شد .نمادهای
ذوب (ذوب آهن) ،کگهر (سنگ آهن گهرزمین) ،زاگرس
(پتروشیمی زاگرس) و ارفع (آهن و فوالد ارفع) بیشترین
تاثیر منفی و دماوند (تولید برق دماوند) و شپاس (نفت
پاسارگاد) با باالترین تاثیر مثبت مانع افت بیشتر شاخص
فرابورس شدند.

جزئیات
نظارت بیمه مرکزی
بر صدور
بیمه نامهها
صفحه 7

خبر

نرخ ارز و سکه برای سومین روز
متوالی کاهش یافت

بهای انواع مسکوکات طال و ارزهای عمده
دیروز (سه شنبه) برای سومین روز متوالی در
هفته جاری در بازار کاهش یافت و هر قطعه
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون
و  475هزار تومان به فروش رفت.
در بازار تهران معامله گران هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح قدیم را چهار میلیون و
 350هزار تومان ،هر نیم سکه را  2میلیون و
 430هزار تومان و هر ربع سکه را یک میلیون و
 560هزار تومان فروختند و هر سکه گرمی نیز
 860هزار تومان قیمت گذاری شد.
همچنین فعاالن بازار طال هر مثقال طال را
یک میلیون و  773هزار تومان و هر گرم طالی
خام  18عیار را  409هزار تومان تعیین کردند
که نسبت به دیروز روند کاهشی داشت.
علت اصلی کاهش قیمت ها در بازار طال و
سکه ،عقبگرد قیمت این فلز گرانبها در بازارهای
جهانی در محدوده  1296دالر و  21سنت در
هر اونس بود ،ضمن آنکه دیروز بهای ارزهای
عمده در صرافی های بانکی نیز روند نزولی
داشت .صرافی های بانکی در پایان معامالت
دیروز خود ،بهای هر اسکناس یورو را به 14
هزار و  800تومان و هر دالر آمریکا را به 12
هزار و  850تومان رساندند.
بررسی خبرنگار ما نشان می دهد که
متوسط قیمت یورو دیروز در سامانه سنا 14
هزار و  877تومان و دالر  12هزار و  994تومان
بود .دیروز در سامانه نیما که حواله های ارزی
تبادل می شود ،هر یورو  10هزار و  787تومان
و هر دالر  10هزار و  900تومان فروخته شد.

مشکلی در تامین کاالی
شب عید مردم نداریم

ادامه از همین صفحه
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور
با اشاره به عضویت یافتن خراسان شمالی در
شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب
کشور گفت :این عضویت  2مشوق اقتصادی
برای این استان دارد .دین پرست افزود :هر
سرمایه گذار با  300میلیارد ریال یا  20میلیون
دالر سرمایه گذاری در این استانها ،می تواند از
کاهش  50درصدی نرخ سود تسهیالت بانکی
مصوب شورای پول و اعتبار بهره مند شود .وی
افزود :همچنین خطرات امنیتی سرمایه گذاری
در این استانها به صورت  100درصد از سوی
بیمه ایران تضمین شده و مشکلی دراین زمینه
وجود ندارد .معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منطقه ای وزیر کشور در سفر به
اسفراین از صنایع لوله گستر ،شرکت صنعتی
آذین فورج ،شرکت صنعتی ساقه طالیی و چند
طرح صنعتی دیگر این شهرستان دیدن کرد.
شهرستان  120هزار نفری اسفراین در 60
کیلومتری جنوب شرقی بجنورد با دارا بودن
 2صنعت بزرگ فوالد و لوله گستر و صنایع
پایین دست آنها ،قطب صنعتی خراسان شمالی
محسوب می شود.

