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رکورد جدید نقدینگی ثبت شد
حجم نقدینگی مرز  ۱۱۶۰هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشت .به گزارش ایسنا ،تازهترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده از رشد  ۱۴.۳درصدی نقدینگی در پایان
آبانماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته خبر میدهد بهطوری که میزان نقدینگی از حدود  ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به  ۱۱۶۲هزار میلیارد در انتهای  ۹ماهه امسال رسیده
است .حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی میکند که نسبت به آبانماه سال گذشته تا  ۲۸درصد رشد دارد و در قیاس با رقم  ۹۰۷هزار میلیاردی این دوره تا بیش از  ۲۵۰هزار میلیارد تومان
افزایش دارد .این در حالی است که نقدینگی در مهرماه حدود  ۱۱۳۷هزار میلیارد تومان اعالم شده بود که تا  ۱۱.۹درصد نسبت به شهریورماه رشد داشت .در عین حال که روند رشد نقدینگی در
مهرماه سال  ۱۳۹۵در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا  ۲۸.۳درصد افزایش داشته است.

تاثیر نوسازی ناوگان هوایی بر سودآوری پروازهای خارجی بررسی شد

رییس اداره پژوهش ومدیریت ریسک بانک توسعه صادرات بررسی کرد

راهبردهای بخش تحقیق اگزیم بانک ایران

ساالنه  5میلیارد دالر سود شرکت های خارجی از پروازهای ایرانی

پروازهایی را برای جابجایی زائران ایرانی به جده انجام میدهد .این
در حالی است که ایران ایر در سال  ۱۳۸۵برای ارائه این خدمات
یک فروند ایرباس آ ۳۰۰-بی  ۲را از یک شرکت ترکیهای و یک
فروند بوئینگ  ۲۰۰–۷۴۷را از یک شرکت اردنی اجاره کرد .اکثر
پروازهای حج هما ،برای جلوگیری از ایجاد اختالل در پروازهای
عادی شرکت در ساعات نیمهشب انجام میگیرد.
مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به
«ابتکار» می گوید :به طور قطع اگر نوسازی ناوگان هوایی صورت
گیرد و پروازهای حج هم از سر گرفته شود بخش عمده ای از
بازار کشور ما به خاطر کمبود یا فرسوده بودن ناوگان هوایی که
به دست بازار کشورهای همسایه افتاده است در اختیار پروازهای
داخلی قرار خواهد گرفت .سالیانه بیش از  5میلیارد دالر
شرکت های هواپیمایی خارجی از مسافران ایرانی درآمد کسب
می کنند که به دلیل کمبود ناوگان از این فرصت استفاده می

کنند .این فرصت می تواند با خرید هواپیماهای جدید در اختیار
شرکت های داخلی قرار گیرد.
وی همچنین در خصوص قراردادهای هواپیمایی می
گوید :در خصوص قرارداد های ایرباس کسانی که مذاکره
کرده اند سعی کردند خسارتی در صورت بروز هرگونه مشکل
و بدعهدی متوجه کشور ما نشود هرچند از جزئیات این
قراردادها اطالع کاملی ندارم.امیدواریم طرفین قرارداد هم به
تعهدات خود پایبند باشند.
ساالنه چند سفر به حج انجام خواهد گرفت؟
براساس آمارهای رسمی سازمان حج و زیارت به صورت
میانگین در سال های گذشته  500هزار نفر ایرانی هر سال به سفر
حج عمره رفته و  100هزار نفر نیز به حج واجب مشرف شده اند و
این عداد یعنی ساالنه حدود  600هزار نفر از ایران راهی خانه خدا
می شوند تا در مراسم حج عمره و حج واجب شرکت کنند؛ زائرانی

که ساالنه درآمد بسیار زیادی برای این کشور به همراه دارند.
اما در این میان باتوجه به اعداد باال با یک ضرب و جمع می توان
تا حدودی به درآمد کشور عربستان از سفر زائران ایرانی پی برد.
اگر ساالنه عدد میانگین اعزام ایرانی ها به حج عمره یعنی 500
هزار نفر را در عدد  2میلیون و  250هزار تومان ( میانگین عدد
یک میلون و  700هزار تومان  2میلون و  800هزار تومان هزینه
سفر عمره) ضرب کنیم به عدد یک هزار و  125میلیارد تومان
می رسیم که در واقع گردش مالی اعزام زائران و پول ثبت نام
آن ها برای حج عمره است .اعدادی که تقریبا بیش از  70درصد
آن یعنی  787میلیارد تومان آن به جیب سعودی ها می رود .زیرا
عالوه بر هتل و برگزاری و ....آن ها  50درصد اعزام مسافران را نیز
با پروازهای خود در قرار دادها برعهده گرفته اند.
آغاز عملی بازپس گیری سهم بازار هوایی
اعداد و ارقام تعداد سفرهای خارجی نشان می دهد نوسازی
ناوگان هوایی کشور تا چه حد به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت
است .اگر چه طی  4دهه گذشته نتوانستیم نمایش مناسبی
در این بازار داشته باشیم اما شروع تحول هرچند زمان بر باشد
می تواند آغاز یک تحول در عرصه حمل و نقل هوایی باشد.
در اواخر سال گذشته با سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران
به پاریس بین ایران ایر و ایرباس امضا شد و پس از نهایی شدن
قرارداد خرید  100فروند هواپیما از ایرباس ،امروز نخستین فروند
آن وارد ایران می شود.
این هواپیما پس از برگزاری یک مراسم توسط شرکت ایرباس
رسما به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران تحویل داده
شد و مدیرعامل ایرباس در این مراسم اعالم کرده است که با
تحویل این هواپیما همکاری های ایران ایر و ایرباس رسما آغاز
شد و امیدواریم با تحویل این هواپیماها توسعه اقتصادی ایران با
سرعت بیشتری دنبال شود.
«فابیس برژیر» اظهار کرد :طبق قراردادی که با ایران ایر منعقد
شده هواپیماهای بعدی نیز به تدریج به شرکت هواپیمایی ایران
ایر تحویل خواهد شد.
وی افزود :قرارداد ایران ایر با ایرباس برای خرید این هواپیماها
با مجوز خزانه داری آمریکا و قوانین بین المللی منعقد شده و ما
درصد هستیم طبق این قرارداد ،هواپیماهای خریداری شده را به
ایران ایر تحویل دهیم و امسال نیز تعدادی از این هواپیماها به این
شرکت تحویل خواهد شد.

تراز بازرگانی مثبت  ۱۵میلیارد دالری در  ۹ماه

واردات گرانتر و صادرات ارزان شد
طی  ۹ماهه نخست امسال تراز بازرگانی ایران به مثبت  ۱۵میلیارد و ۴۳۱
میلیون و  ۲۰۵هزار و  ۳۰دالر رسید که در این میان کشورهای واردکننده
محصوالت ایران مانند چین ،امارات ،کره و ترکیه جزو عمد ه کشورهای
واردکننده عنوان محصوالت و کاالها از ایران نیز بودند.
به گزارش ایسنا ،طی  ۹ماهه نخست امسال بالغ بر  ۸۱میلیون و  ۱۱۸هزار تن انواع
کاالها و محصوالت مختلف نفتی و غیرنفتی به ارزش  ۲۷میلیارد و  ۷۱۳میلیون و
 ۱۲۳هزار و  ۶۷۵دالر به بیش از  ۳۴۵کشور مختلف صادر شده است .در حالی که در
همین بازه زمانی  ۹میلیون و  ۵۰۷هزار تن انواع کاالها و محصوالت مختلف به ارزش
 ۱۲میلیارد و  ۲۸۱میلیون و  ۹۱۸هزار و  ۶۴۵دالر در فهرست واردات ثبت شد و
این آمار نشان میدهد که تراز بازرگانی ایران در  ۹ماهه نخست امسال به بیش از ۱۵
میلیارد و  ۴۳۱میلیون و  ۲۰۵هزار و  ۳۰دالر رسیده است اما از سوی دیگر می توان
گفت که واردات محصوالت مختلف طی نه ماهه نخست امسال گران تر و صادرات
ارزان تر شده است.
البته تراز بازرگانی کاالهای غیرنفتی (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) طی ۹
ماهه امسال تقریبا به صفر رسیده است در حالی که در  ۹ماهه سال گذشته همین عدد
به حدود منفی دو میلیون دالر رسیده بود ،چرا که مقایسه این آمارها نشان میدهد که
در این بازه زمانی میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور به بیش از  ۹۱هزار و
 ۲۶۲تن به ارزش  ۳۱میلیون و  ۵۹۳دالر رسیده است و این در حالی است که میزان
واردات کشور در این مدت به  ۲۴هزار و  ۸۶۷تن به ارزش  ۳۱میلیون و  ۵۳۸هزار
دالر رسیده است.
البته نکته جالب اینکه متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی  ۳۴۶دالر بوده است که
در مقایسه با  ۹ماهه سال گذشته  ۱۷.۸۱درصد کاهش مواجه شده و در مقابل کاالهای
وارداتی هستند که از سویی متوسط قیمت باالتری معادل  ۱۲۶۸دالر به ازای هر تن
دارند و از سوی دیگر  ۸.۱۹درصد نسبت به  ۹ماهه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه
کرده اند که وضعیت نشان می دهد بازار تجاری انواع محصوالت و کاالهای مختلف

بی تاثیر از نوسانات نرخ دالر طی ماه های اخیر نیست
این تحوالت در تجارت کالن کشور در حالی صورت میگیرد که بر اساس اعالم وزیر
صنعت ،معدن و تجارت آمار تراز تجاری ایران طی  ۱۰ماهه سال  ۱۳۹۳معادل منفی
یک دالر بود و طی سالهای گذشته تالش میشد تراز تجاری ایران را به صفر و سپس
به سمت مثبت شدن حرکت دهند.
گرچه در آمار صادرات قطعی  ۹ماهه امسال محصوالت پتروشیمی ،میعانات گازی
و گاز طبیعی بیشترین سهم را (معادل) داشتهاند و سایر کاالها نیز مجموعاً از این سه
دسته محصوالت از نظر وزنی و ارزشی کمتر بودند اما صادرات همین محصوالت سبب
شدند تا تراز بازرگانی ایران به سمت مثبت شدن حرکت کند و از حدود مثبت پنج
میلیارد دالر در اواسط امسال به مثبت  ۱۵میلیارد دالر برسد.
عمده کشورهای واردکننده در فهرست صادرات ایران
کشورهای چین ،امارات متحده عربی ،عراق ،ترکیه و جمهوری کره عمدهترین
مشتریان انواع محصوالت ایرانی به شمار میرفتند که مجموعاً حدود  ۷۰درصد
محصوالت و کاالهای غیرنفتی را از نظر وزنی و حدود  ۶۵درصد این محصوالت را از
نظر ارزش دالری خریداری کردهاند و سایر  ۱۴۰کشور دیگر سهمی به ترتیب  ۳۱و
حدود  ۳۵درصد از نظر وزنی و ارزشی در بازار صادراتی ایران داشتهاند.
جالبتر اینکه در فهرست واردات انواع محصوالت و کاالهای غیرنفتی نیز نام
کشورهایی مانند چین ،امارات ،جمهوری کره و ترکیه که جزو عمدهترین خریداران
محصوالت ایرانی به شمار میرفتند ،به ثبت رسیده است که به همراه آلمان ،جزو
عمدهترین کشورهای طرف معامله فهرست وارداتی ایران به شمار میروند و سهمی
معادل  ۶۰درصد از نظر ارزش دالری و حدود  ۴۲درصد از نظر وزنی را در این بازار از آن
خود کردند و مابقی  ۱۲۸کشور صادرکننده انواع محصوالت به ایران مجموعاً حدود ۵۸
درصد از نظر وزنی و  ۴۰درصد از نظر ارزش دالری سهامدار بازار وارداتی ایران هستند.
البته چین و امارات ،در فهرست صادراتی و وارداتی محصوالت و کاالهای مختلف
طرف معامله با ایران جزو عمدهترین صادراتکنندگان و واردکنندگان این محصوالت
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سفر حج با ایرباس؟

گروه اقتصادی -ژوبین صفاری :قردادهای هواپیمایی
امروز وارد مرحله اجرا می شود و یک فروند هواپیمای
ایرباس  321وارد تهران می شود .اتفاقی که با
حاشیه های زیادی همراه بوده است .در خصوص تاثیر
نوسازی ناوگان هوایی کشور از طریق خرید هواپیما بحث
های فراوانی شده است ،اما همزمانی ورود اولین هواپیما
و از سرگیری مذاکرات حج می تواند جالب توجه باشد.
بدون شک در صورت از سرگیری پروازهای حج شرکت
های داخلی می توانند روی درآمد این سفرها حساب
ویژه ای باز کنند .اما طی سال های گذشته به دلیل کهنه
و فرسوده بودن هواپیماهای داخلی مجبور بودیم 50درصد
از سهم این پروازها را در اختیار شرکت های سعودی قرار
دهیم .اتفاقی که در آینده با ورود هواپیماهای جدید و
نوسازی تدرجی این ناوگان می تواند تغییر کرده و بازی
را به نفع ما برگزداند .مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن
شرکت های هواپیمایی در این خصوص به «ابتکار» می
گوید :پروازهای حج بنا بر معاهده پیشینی که بین ایران
و عربستان وجود دارد و مقررات بین المللی اقتضا می کند
 50درصد در اختیار شرکت های سعودی و  50درصد آن
متعلق به شرکت های داخلی است .سهمی که به خاطر
تعطیل شدن حج از دست شرکت های داخلی خارج شده
با برقراری آن سهم بسزایی در افزایش تعداد پروازهای
خارجی خواهد داشت.
یکی از مهمترین فعالیتهای سالیانه هما طی چند دهه
گذشته  ،انتقال حاجیان ایرانی به عربستان سعودی و بازگرداندن
آنهاست .این شرکت سالیانه دهها هزار زائر ایرانی را در موسم حج
از شهرهای مختلف ایران به جده منتقل میکند که این عملیات
در کنار انجام پروازهای عادی هما صورت میگیرد.
شرکت هما در سال  ۱۳۸۱بیش از  ۶۰هزار حاجی ایرانی را
در مدتی کمتر از یک ماه از  ۱۷شهر ایران به جده منتقل کرد.
این عملیات با انجام  ۳۵۲پرواز چارتر انجام گرفت .از آنجا که هما
با مشکالت زیادی برای تأمین هواپیما روبرو است تنها قادر است
نیمی از زائران ایرانی را به عربستان منتقل کند و سایر زائران باید
از خدمات هواپیمایی سعودی استفاده کنند.
ساالنه  5میلیارد دالر به شرکت های خارجی می دهیم
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در فصل انجام عمره مفرده
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رییس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات راهبرد
اصلی بخش پژوهش و تحقیق این بانک را رصد بازارهای هدف و تهیه
گزارش های جامع در خصوص وضعیت تجاری ،صنعتی و اقتصادی
کشورهای مهم و طرف حساب بانک توسعه صادرات چون چین و روسیه
اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات معصومه فوالدی گفت :هدف این
است که بتوان تصویری جامع از اقتصاد و بازارهای این کشورها تهیه کرد تا در نهایت
در بهبود وضعیت تجاری ما با این کشورها دخیل مفید فایده باشد .فوالدی این بخش
را  ،بخش تحقیق و توسعه موسوم به  R&Dبانک توسعه صادرات ذکر کرد.

ابراهیمی در نشست تخصصی همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت:

پشتیبانی بانک ها از اقتصاد مقاومتی ،مستلزم استحکام
درونی بانکها است
ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار  ،در نشست تخصصی ششمین همایش
ساالنه بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت طی سخنانی که پیرامون
«نقش نظام بانکی در تحقق اقتصادمقاومتی» ایرادشد ،ضمن اشاره به
موضوع ضرورت مراقبت ازتدام فعالیت بانکها وکاهش چشم گیرسودآوری
شبکه بانکی به عنوان مهمترین حوزه مرتبط با استحکام درونی بانکها
گفت :استحکام درونی بانکها مستلزم برقراری نظام کارمزدی به عنوان
پایه درآمدی ،کاهش سود سپرده ها و نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی،
مدیریت ریسک و اعمال نظارت حرفه ای نهادهای قانونی در راستای
مدیریتداراییهاست.
به گزارش شمانیوز ،ابراهیمی با اشاره به اقدامات مشترک و متناظر بانکها با
سیاستهای اقتصادمقاومتی که طراحی مدل ریلگذاری بانک ها برای نقش آفرینی در
اقتصادمقاومتی و ابالغ آن ازسوی رییس کل محترم بانک مرکزی نقطه عطف شان به
شمارمی آید ،موفقیت برنامه های راهبردی و عملیاتی ناشی از این مدل را منوط به
شکل گیری جبهه مقاومتی شبکه بانکی در راستای استحکام درونی بانکها به عنوان
پایه پشتیبانی از اقتصادمقاومتی دانست .

رشد 44درصدی حقبیمههای تولیدی بیمهکوثر
در نهماهه سال95
حقبیمه تولیدی شرکت بیمهکوثر در نهماهه سال 95با 44درصد افزایش
نسبتبه مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 8هزارمیلیارد ریال شد.
به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر برنامهریزی توسعه و پایش عملکرد بیمهکوثر؛
در نهماه سالجاری سهم رشته شخص ثالث و مازاد 1/56درصد ،سهم بیمه درمان
5/14درصد و سهم بیمههای زندگی 3/12درصد از کل حق بیمه تولیدی بوده است.
ابوالفضل آقادادی با باین اینکه در مدت یادشده ،شرکت بیمه کوثر 1/4هزار میلیارد
ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است ،خاطرنشانکرد :سهم رشته شخص
ثالث و مازاد 9/48درصد ،سهم بیمه درمان  6/22درصد و سهم بیمههای زندگی
1/11درصد است.

حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی چکش تعادل نظام بود
رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر گفت:حضرت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی وزنه ای برای انقالب اسالمی و چکش تعادل نظام بود.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ عیسی رضایی در مراسم سوگواری
کریمه اهل بیت(ع) حضرت معصومه(س) با اشاره به شخصیت واالی این بانوی بزرگ
و رحلت شخصیت تاثیر گذار نظام جمهوری اسالمی ایران گفت :شاید بشود گفت
کسانی که انقالب را به خاطر دارند ،انقالب را با آقای هاشمی رفسنجانی به یاد دارند و
از ایشان آموختند و فراگرفتند .

از ایران به شمار میروند و در فهرست کشورهای طرف معامله در رتبه اول و دوم قرار
گرفتهاند که به عنوان مثال در جدول واردات انواع محصوالت و کاالهای غیرنفتی این
دو کشور سهمی معادل  ۲۹درصد از نظر وزنی و حدود  ۴۰درصد از نظر ارزش دالری
دارند و در بازار صادراتی ایران به عنوان مشتری تاجران ایرانی ،چین و امارات مجموعاً
سهمی معادل  ۴۰درصد از نظر وزنی و حدود  ۳۴درصد از نظر ارزش دالری دارند.
البته نگاهی به جدول واردات انواع محصوالت و کاالها در  ۹ماهه نخست امسال
نشان میدهد که اقالم عمده وارداتی طی  ۹ماهه امسال شامل ذرت دامی به ارزش
حدود هزار میلیون دالر ،لوبیای سویا به ارزش  ۶۵۶میلیون دالر ،قطعات لوازم یدکی
اتومبیلهای سواری به استثنای الستیک به ارزش  ۶۰۵میلیون دالر ،وسایل نقلیه
موتوری به ارزش  ۵۴۴میلیون دالر و برنج به ارزش  ۵۲۷میلیون دالر هستند که سهم
ارزشی معادل حدود  ۱۲درصد در کل واردات محصوالت مختلف به ایران را داشتهاند.

برجسته سازی اقتصاد معدنی

ایران و مجارستان در مسیر تبادالت اقتصادی و تجاری پس از برجام

رئیس خانه معدن ایران گفت :اکثر اقتصاددانان و نمایندگان مجلس
شورای اسالمی نسبت به موضوع اقتصاد معدن بیگانه بوده و لذا این
خانه معدن در صدد است تا با شفافسازی ،اطالعرسانی و فراهم
ساختن بازدید از معادن و مراکز فرآوری محصوالت معدنی این مهم
را انجام دهد.
به گزارش شاتا؛ محمدرضا بهرامن در همایش معاونین معدنی سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها با بیان این مطلب افزود :برخی از صاحبنظران بر
این باورند که معدن بازدهی الزم را نسبت به صنعت ندارد و این قصور از ناحیه
ما بوده که نتوانستهایم به اندازه کافی فضاسازی تبلیغاتی و روشنگریهای الزم با
انجام نشستها و کنفرانسهای تخصصی معدنی نماییم تا تنها معدن را به عنوان
محلی برای کسب ثروت نگاه نکنند.به گفته بهرامن خانه معدن به عنوان انجمن
صنفی معدنی در کنار وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ایمیدرو وظایف ذاتی خود را به نحو مطلوب انجام داده بطوری که پیگیری مباحث
آموزش با همکاری ایمیدرو را در  16استان کشور هماکنون جاری ساخته و در  15استان دیگر نیز تا آخر امسال اجرایی میکند .رییس خانه
معدن ایران با بیان اینکه بحث آموزش ،حوادث معدنی را به حداقل میرساند ،افزود :برخی اوقات سهلانگاریهای افراد از جمله در فرآوری
سنگهای تزئینی ساختمانی منجر به حوادث جانی انسانی میشود که با امر آموزش این معضل حل میشود .وی در ادامه ضمن درخواست
اعتماد الزم وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تفویض اختیارات بیشتر به خانه معدن جهت کمک به معاونین امور معادن سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت استانها ،یادآور شد :از آنجایی که کمبود بودجه و نیروی انسانی در اکثر استانها به وفور دیده شده همچنین پیگیری بحث
سوخت و سایر مباحث میتواند توسط این خانه معدن پیگیری الزم شود .بهرامن با بیان اینکه خانه معدن تنها یار و یاور معدنکاران در بخش
تولیدات معدنی کشور است ،خاطرنشان کرد :با این نگرش میتوان با تعامالت الزم بسیاری از مشکالت پیشروی بخش معدن را از میان
برداشت .وی در خصوص صندوق بیمه معادن که اخیرا ً سرمای ه خود را از  10به  110میلیارد تومان افزایش داده ،آن را ناکافی دانسته و از
بانکها درخواست کرد تا نهایت همکاری را با این صندوق نمایند .به طوری که اخیرا ً طی تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن بخشی از بودجه
الزم برای معدنکاران تهیه میشود.

ایران و مجارستان در اواخر بهمنماه سال جاری با تشکیل
کمیسیونی مشترک سند همکاری اقتصادی در بخشهای
مختلف صنعت ،معدن ،تجارت ،پولی و بانکی ،حملونقل،
کشاورزی ،گردشگری و انرژیهای نو امضا خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،اواخر بهمنماه سال جاری کمیسیون مشترک اقتصادی
مابین ایران و مجارستان برگزار خواهد شد تا با امضای سندی در رابطه با
توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور گام جدیدی در تعامالت
دو کشور برداشته شود .این سند که به منظور همکاریهای اقتصادی و
تجاری است بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی دو کشور را به منظور
تحقق اهداف تدوین شده مکلف می کند و به امضای وزرای اقتصاد ایران
و مجارستان میرسد.
این کمیسیون مشترک در سطح معاونان و مدیران کل دو کشور برگزار میشود و به منظور تدوین نقشه راه و مشخص شدن مسیر
ت اقتصادی ایران و مجارستان در راستای پروژههای تعریف شده است.
حرک 
زمینههای همکاری اقتصادی ایران و مجارستان در بخش صنعت ،معدن ،تجارت ،پولی و بانکی ،سرمایهگذاری مشترک ،حملونقل،
کشاورزی ،گردشگری و انرژیهای نو خواهد بود که برای پیش برد اهداف هر یک از بخشهای مربوطه کمیته مخصوصی به منظور
مذاکره با طرف مقابل شکل میگیرد.
ابوالفضل کودهئی – مدیر کل دفتر بازرگانی کشور های اروپا و آمریکا و کشورهای مشترکالمنافع سازمان توسعه تجارت ایران
ضمن اعالم این خبر عنوان کرد :این سند همکاری اقتصادی براساس توافقات انجام شده بین مسئوالن دو کشور در بازه زمانی یک
تا دو ساله خواهد بود.
نکته قابل اشاره اینکه تعامالت تجاری ایران و مجارستان طی دوره تحریم چندان درخور نبود و با رفع تحریم ها و تالش برای ایجاد
روابط اقتصادی گسترده مجارستان نیز همانند بسیاری از کشورهای اروپایی به عنوان یکی از کشورهای هدف در زمینه تبادالت
اقتصادی و تجاری در نظر گرفته شده است.

مرکز علمی-کاربردی بیمه ایران در  6رشته دانشجو میپذیرد
مرکز علمی-کاربردی بیمه ایران وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران برای
بهمن ماه  95در  6رشته دانشجو میپذیرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز علمی-کاربردی بیمه ایران ،این هفت رشته شامل
حقوقبیمه(مقطعکارشناسی)،مدیریتبازاریابیبیمه(مقطعکارشناسی)،حسابداری
شرکتهای بیمه (مقطع کاردانی) ،حسابداری دولتی (مقطع کاردانی) ،حسابداری مالی
(مقطع کاردانی) و مدیریت کسب و کار (مقطع کاردانی) است.

در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شد

امضا تفاهم نامه همکاری
بانک پارسیان و موسسه دانش بنیان برکت
تفاهم نامه همکاری میان بانک پارسیان و موسسه دانش بنیان برکت به منظور
رشد و تجاری سازی محصوالت این موسسه دانش بنیان به امضا رسید.
این تفاهم نامه در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور
هم افزایی در کمک به شرکتهای دانش بنیان از طریق همکاری در تامین مالی
و اعطای تسهیالت از منابع مختلف به شرکتهای دانش بنیان ،مشارکت در
فعالیتهای دانش بنیان  ،مشارکت در پروژههای میکروفاینانس و Fintech
و مساعدتهای فنی و عملیاتی مرتبط با فعالیتهای گروه مالی پارسیان،
تفاهمنامهای با موسسه دانش بنیان برکت در تاریخ  95/10/15در دفتر مدیریت
محترم عامل بانک ،با حضور کورش پرویزیان و شکرخواه و مدیران ارشد بانک و
موسسه دانش بنیان برکت منعقد شد.

شهردار قم:

توسعه ناوگان اتوبوسرانی قم با حمایت بانک شهر
شهردار قم با تاکید بر اهمیت توسعه حمل و نقل عمومی در کالنشهرها ،از
افزایش  250اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی این شهر با حمایت بانک شهر
خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،سیدمرتضی سقائیاننژاد با
بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر قم پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست،
گفت :برای رفع این مشکل ،افزایش اتوبوسهای شهری جدید در دستور کار قرار
گرفته است و بانک شهر نیز در این حوزه از شهرداری قم حمایت کرده است.

