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اخبار
کوثر میزبان هواداران پرسپولیس و نفت
مسجدسلیمان

فروش  15000بلیط بازی
پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در
شعب شهرهای تهران و کرج
هواداران محترم می توانند بلیط بازی
پرسپولیس برابر نفت مسجد سلیمان که در
چارچوب دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر
برگزار میشود را از شعب موسسه اعتباری
کوثر شهرهای تهران،کرج و شعبه مستقل
مرکزی تهیه کنند.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری
کوثر ،پیرو تعامل موسسه کوثر و باشگاه
پرسپولیس ،هواداران گرامی میتوانند برای
خرید بلیط بازی پرسپولیس مقابل نفت
مسجد سلیمان در لیگ هجدهم (فصل -98
 )97با کوثر کارت هواداری ،بلیت این بازی را
دریافت کنند.

کامرانی اعالم کرد

محاسبه سود بیمههای
عمروسرمایهگذاری کوثر
سود تضمینی و مشارکت در منافع
بیمهنامههای عمروسرمایهگذاری کوثر منتهی
به سال 20/30 ،96درصد محاسبه شد.
سود  20/30درصد تعیینشده در منافع
بیمهنامههای عمروسرمایهگذاری کوثر براساس
میزان حقبیمه دریافتی و بازده سرمایهگذاری
ایجاد شده محاسبه و به اندوخته بیمهنامهها
افزوده شد .مرتضی کامرانی ،مدیر بیمههای
زندگی کوثر خاطرنشانکرد :جداسازی سرمایه
بیمهنامههای عمروسرمایهگذاری ،ورود به
حوزههای سرمایهگذاری سودده و فعالیت
مستمر حوزه اقتصادی شرکت موجبات
پرداخت سود یادشده را میسر کرد.

توسط بانک کشاورزی صورت می گیرد

فروش اوراق گواهی سپرده
مدتدار ویژه سرمایه گذاری عام
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(
عام) ،از روز شنبه  ۲۷مرداد ماه  97در شعب
بانک کشاورزی عرضه خواهد شد.
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری
(عام) ،از روز شنبه ۲۷مرداد ماه تا پایان روز
کاری شنبه سوم شهریورماه سال جاری در
شعب بانک کشاورزی عرضه خواهد شد.
در این مرحله ۱۰.۰۰۰میلیارد ریال گواهی
سپرده ویژه سرمایه گذاری( عام) با نرخ
سود علی الحساب ساالنه ۱۸درصد(محاسبه
روزشمار) از طریق شعب این بانک در سراسر
کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

با همکاری بیمه پارسیان انجام شد

انتشار کتاب آموزشی و بهسازی
منابع انسانی با رویکرد به صنعت بیمه
با همکاری بیمه پارسیان کتاب آموزشی و
بهسازی منابع انسانی با رویکرد به صنعت
بیمه منتشر شد.
کتاب آموزشی و بهسازی منابع انسانی با
رویکرد به صنعت بیمه توسط شرکت بیمه
پارسیان و با همکاری نشر حک منتشر شد.
این کتاب که شامل مباحثی جامع و آموزنده در
حوزه منابع انسانی و با رویکرد تخصصی به منابع
انسانی در صنعت بیمه می باشد منبعی جامع
برای مدیران و کارکنان این صنعت در راستای
تقویت حوزه کاری کارکنان شرکت های بیمه
است و نیز مدل هایی کامل و جامع برای آموزش
کارکنان چه در بدو خدمت و چه در زمان خدمت
در صنعت بیمه ارائه داده است و بهصورتی کامال ً
کاربردی توسط آقایان هادی اویارحسین و حسن
یحیی زاده تألیف شده است.
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اخبار

 ۳۸اقتصاددان به رئیس جمهوریی چه گفتند؟

جلسهویژهنوبختبا۳۸اقتصاددانامضاکنندهنامهبهرئیسجمهوری
امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس جمهوری افزود:
در این جلسه است قرار است در خصوص بند بند این
نامه صحبت شود.
امینی گفت :در این جلسه در خصوص مباحثی
نظیر ساختارهای اقتصادی ،سیستم مالی ،سیستم های
پولی ،مالیات ،مالیه ،فساد و رانت ،تورم ،بیکاری و ارز
به صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.
در بخشهایی از نامه آمده بود :جناب آقای رئیس
جمهوری با عنایت به اینکه دولتها در ایران مسئولیت
پاسخگویی به ناکارآمدی هایی را بر عهده دارند که
تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند،
خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور
و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است .آنچه در
این نامه میآید مرور سریع دالئل بحران کنونی اقتصاد
و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است .اقتصاد
دهه نخست جمهوری اسالمی را میتوان اقتصاد
حاکمیتمحور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت
و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیتهای مولد بخش
خصوصی ،همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور
و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها .با خاتمه
جنگ تحمیلی ،و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری
از مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال
مردم به حالت تعلیق درآمد و به تدریج این مسئولیتها
به حیطه فراموشی سپرده شد .خصوصیسازی بدون
تمهید بستر نهادی الزم به ویژه نهادهای پشتیبان
بازار ،گسترش صنایع رانتی و بنگاههای شبهدولتی
و نیز تاسیس بانکها و موسسات مالی به اصطالح
خصوصی ،شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر
و تحوالت جدی کرد.
در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند
ارتقاء کارایی ،رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور،
واگذاری اقتصاد به «مردم» ،بخش عمده ظرفیتهای
کشور از طریق خصوصیسازی و کاهش حضور دولت
در اقتصاد در دهههای هفتاد و هشتاد شمسی مصروف
ی -دولتی»
شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوص 
(خصولتی) شد.
از طریق انتقال داراییهای دولت به دوستان و
آشنایان ،ثروت و سرمایه در دست گروههایی متمرکز
شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند.
الیگارشی برآمده از فرصت ها ،رانتها و درآمدهای
حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت .قوانین
و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصتهای
بزرگ استفاده از رانتهای گسترده انرژی و فرصتهای
بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی،
بخشودگیهای مالیاتی ،انحصارهای مختلف وارداتی
را برای این اقتصاد به اصطالح خصوصی غیرمولد
فرآهم آورد .به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهههای
هفتاد و هشتاد ،زایش نو سرمایهدارانی بود که با تکیه
بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولتها و از سوی
دیگر به واسطه استفاده از فرصتهای رانتی که در
اختیار آنها قرار گرفت ،توانستند به منافع و ثروتهای
کالن دست یابند .در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به
اقتصاد رقابتی تبدیل شود ،اما در عمل ما با یک اقتصاد
رفاقتی روبهرو شدیم .این ساختار رفاقتی پدید آمده از
مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد
ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است
و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد
معاصر ایران به وجود آورد .نخست اینکه الگوی کنونی
اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی
است.
بعضی از ویژگیهای اساسی چنین اقتصادی را
میتوان به شرح زیر برشمرد:
 - ۱انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد
تولیدمحور»  -که تداوم آن میتوانست به تدریج
زمینههای یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد -
به سمت یک «اقتصاد رانتمحور».
 - ۲توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کاالها
لزایی و ارزش افزوده پایین ،آلوده
و خدمات با اشتغا 
کننده محیط زیست ،به رشد اقتصادی نازل ،بیکیفیت
و پر نوسان انجامیده است.
 - ۳افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه
صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و
انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی

بنگاهها
پس از ماهها بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی و رفع برخی
دغدغه های کارشناسان سازمان محیط زیست  ،با موافقت
این سازمان کار نقشه برداری از پهنه معدنی  D19تا صدور
مجوز نهایی آغاز شد
محمود نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو در گفت و گویی با اعالم این خبر افزود :پس
از ماهها بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی و رفع برخی
دغدغه های کارشناسان سازمان محیط زیست  ،با موافقت این
سازمان کار نقشه برداری از پهنه معدنی  D19تا صدور مجوز نهایی آغاز شد .
وی با بیان اینکه بمنظور تداوم اصولی فعالیت های تولیدی شرکت باید هر چه
سریعتر بهره برداری از آنومالی  D19آغاز شود تصریح کرد  :هدف ما از تسریع
در آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری از این پهنه معدنی به دلیل زمان بر بودن
دسترسی به ذخیره سنگ آهن و بهره برداری از آن است لذا تأخیر در اجرای آن
جایز و شایسته نیست .
مدیر عامل چادرملو در ادامه افزود  :پهنه معدنی  D19در مجاورت مجموعه
معدنی و واحدهای فراوری کنسانتره چادرملو قراردارد و پیش بینی های اولیه حاکی
از وجود بیش از  100میلیون تن سنگ آهن قابل برداشت در این محدوده است .

بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی
زر ،بر کرسی هیأت مدیره موسسین
انجمن هلدینگهای ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور روز شنبه با  ۳۸اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهوری برای گفتوگو و بررسی پیرامون راهکارهای ارائه شده در
توگو با مهر در خصوص
نامه مذکور جلسهای برگزار خواهد کرد .امر الله امینی ،یکی از  ۳۸اقتصاددان امضا کننده نامه به رئیس جمهوری در گف 
واکنش دولت به نامه ای که دو هفته پیش از سوی  ۳۸کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده بود ،اظهار کرد :سازمان برنامه
و بودجه از کارشناسان امضا کننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش های پیش روی
اقتصاد کشور را عنوان کنند.

در واقع قرار
بود اقتصاد
دولتی به
اقتصادرقابتی
تبدیل شود،
اما در عمل ما
با یک اقتصاد
رفاقتی روب هرو
شدیم
از خامفروشی.
 - ۴رشد و گسترش شدید و بیقاعده بنگاههای رانتی
شبهدولتی (پتروشیمی ،فوالد ،معدنی ،خودروسازی و
بانکی).
 - ۵پشتیبانی همهجانبه نظام تصمیم گیری از
بنگاههای شبهدولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه
رانتهای ممکن شامل مواد خام ،انرژی ،سرمایه،
تورمی ،نرخ ارز ،مالیاتی ،صادراتی ،و فراهم آوردن
فرصتهای انحصاری و شبه انحصاری از جمله
بازارهای بسته و انحصاری.
 -۶تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی
و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و
متوسط) ،غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید
رکود در فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی واقعی،
کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر
و نابرابریهای اقتصادی -اجتماعی.
 - ۷افزایش  ۵برابری واردات همراه با  ۵برابر شدن
واردات کاالهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی
از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کاالهای
صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب
شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی
وارداتی ارزانقیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد.
 - ۸تسلط و چیرگی سهضلعی اقتصادی نامولد و
فسادساز «سفتهبازی ،داللی و رباخواری» بر اقتصاد
ِ
ایران.
 - ۹ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سهگانه با
ایجاد البیهای سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی
آهنین بین دولت (بوروکراتها) ،مجلس (قانونگذاران)
و گروههای اقتصاد رفاقتی.
 - ۱۰گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی
گروههای منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاههای
خصولتی در طول سه دهه گذشته.
 - ۱۱استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره
واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و
گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش
اقتصاد رفاقتی.
 -۱۲فقدان شفافیت و نظارت الزم و کافی در دخل
و خرج بنگاههای خصولتی و تقسیم بخش مهمی از
سودها و منافع کالن آنها در شبکهای از بنگاههای تو
در تو و وابسته.
 - ۱۳برخورداری کامل بنگاههای خصولتی ِ رفاقتی از
امتیازهای بنگاههای دولتی و در عین آزادی عمل کامل،
خروج نسبی از نظارت سازمانهای مسئول و گریز از
هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش
خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاههای خصولتی به
حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی.

 -۱۴تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت ،حضور و
نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با
تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت).
 - ۱۵ورود نهادها ،بنیادها و ارگانها و بخشهای
نظامی و عمومی به عرصه بنگاهداری و کسب و کار.
نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی ،نفوذ و
اطالعات ،عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش
از پیش تنگ کردند.
ی برای تقسیم
 -۱۶اجرای دستوری خصوصیساز 
اموال و ثروتهای عمومی با هدف مال ِ خودسازی
شخصی و گروهی ،تحت عنوان رقابتیسازی و کاهش
تصدیگری دولتی ،که به گسترش اقتصاد رفاقتی و
تقویت ائتالف بنگاههای خصولتی در جهت کنترل هر
چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد.
 -۱۷به کارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این
مناسبات در بنگاههای رفاقتی ِ خصولتی و بی اعتنایی
به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای
شبهدولتی نسبت به واحدهای دولتی.
 -۱۸اجرای طیف گستردهای از طرحهای عمرانی
غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند
طرحهای سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و
گسترش فعالیت بنگاههای رفاقتی ِعمرانی؛
 - ۱۹ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهشهای
گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد
کشور.
 - ۲۰در اقتصاد ایران بیش از  ۹۰درصد ارز یا مستقیما
حاصل فروش منابع ملی (نفت ،گاز و معادن) است یا
غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است،
در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در
شمول اموال و کاالهای عمومی محسوب میشود.
 - ۲۱ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری
سرمایههای کسب شده در فعالیتهای سفتهبازانه در
بازار زمین و مستغالت و پس از آن در بازار پول و در
نتیجه تحمیل باالترین نرخهای جهانی «سهم مسکن
از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم.
 - ۲۲استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق
بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی
و تزریق آن به بنگاههای شبهدولتی (بیش از  ۸۰درصد
از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاههای بزرگ
شبهدولتی مانند پتروشیمی ،فوالدی ،معدنی ،خودرو
و بانکی است).
 -۲۳نرخ باالی رشد سپردههای سرمایهگذاری
مدتدار در بانکهای شبهدولتی به میزان  ۷۶۰درصد
در مقایسه با بانکهای دولتی به میزان  ۵۷۰درصد در
دوره .۱۳۸۸-۹۶
 - ۲۴کاهش سهم بخشهای صنعتی و کشاورزی از

 ۵۰درصد مانده تسهیالت بانکی در سال  ۱۳۸۳به ۲۷
درصد در سال  ۱۳۹۵و در نتیجه تغییر مسیر تامین
مالی به سمت بخشهای نامولد سوداگری و سفتهبازی
توسط بانکها و موسسات مالی خصولتی.
 - ۲۵خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط
بانکهای شبهدولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده
قانونی اسمی از  ۱۷درصد به  ۱۱درصد که پس از کسر
بدهی بانکها به بانک مرکزی به کمتر از  ۵درصد
کاهش مییابد و نیز افزایش سهم بانکهای خصولتی از
سپردههای بخش خصوصی (از  ۱۹به  ۷۰درصد) در دوره
۱۳۸۶-۹۶؛  -۲۶افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت
برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه ،به
زیان عامه مردم ،بخش خصوصی و صنایع کوچک و
متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاههای خصولتی.
 -۲۷تخصیص رانت معافیتهای مالیاتی برای
تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزانفروشی
صادراتی بنگاههای شبهدولتی و در همین حال
گرانفروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات
ارزش افزوده) به صنایع پاییندستی بخش خصوصی
کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت  ۱۵تا  ۳۰درصدی
در عرضه مواد اولیه به بنگاههای داخلی نسبت به رقبای
خارجی.
- ۲۸رشد بی سابقه مالیسازی اقتصاد (رشد
قارچگونۀ بانکها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیتهای
نامولد بر مولد) ،سلب مالکیت (کاالییسازی خدمات
اجتماعی نظیر آموزش ،بهداشت ،مسکن ،حمل و نقل
عمومی ،انرژی ،کاالییسازی طبیعت و واگذاری انبوهی
از داراییهای دولتی به بخش خصولتی) و ارزانسازی
نیروی کار (بیکارسازی ،پایین نگاهداشتن حداقل
دستمزدها و ناامن و موقتیسازی از طریق تغییر در
قراردادها).
 - ۲۹استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و
اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانتجویی ،توزیع
نابرابر فرصتها و منابع ،ایجاد انحصارها ،غیرمردمی
کردن اقتصاد و اضمحالل بخش خصوصی واقعی و
همچنین تحریف واقعیتهای موجود اقتصاد خصولتی
در جهت حمایت از گسترش بنگاه-های خصولتی.
با توجه به نکات فوق مشخص میشود که اقتصاد
ایران با یک بحران چند الیه و بسیار گسترده روبروست
که امکان رویارویی غیربرنامهای و با اقدامات جزیی نگر
و جزیرهای با آن وجود ندارد و تنها به شیوهای برنامه
ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش
و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال
نهادهای مدنی قابل حل و فصل است .اصول حاکم بر
این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی
شامل محورهای زیر است.

خودرودارها الحاقیه بیمه بدنه
تهیه کنند
سندیکای بیمه گران ایران از بیمه گذاران
خواست که برای تهیه الحاقیه بیمه بدنه
خودروهای خود به شرکت های بیمه مراجعه
کنند.
در ماه های اخیر قیمت انواع وسایل نقلیه
موتوری و لوازم مربوط به آنها با تغییرات و
افزایش مواجه شده و بیمه گذاران بیمه های
بدنه اتومبیل در صورت اصالح نکردن سرمایه
مورد بیمه خود براساس قیمت روز ،هنگام
دریافت خسارت با مشکل مواجه خواهند شد.
این تصمیم براساس ماده  ۱۰قانون بیمه است
که بیمه گر فقط به میزان قیمت واقعی بیمه
شده مندرج در بیمه نامه مسئول خسارت
خواهد بود ،به همین دلیل الزم است که
بیمه گذاران محترم با مراجعه به شرکت بیمه
و اصالح مبلغ بیمه شده براساس قیمت روز،
الحاقیه الزم را دریافت کنند.

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین
عنوان کرد

تغییر نقش شعب در بانکداری

معاون عملیات بانکی ،بانک ایران زمین با
اشاره به تغییر شرایط بانکداری اظهار داشت:
در سالهای اخیر شاهد تغییرات زیادی در
بانکداری و باالخص بانکداری خرد بوده ایم
که این امر در آینده نقش شعب را با تغییرات
بسیار زیادی مواجه خواهد کرد.
هادی قدیمی معاون جدید عملیات بانکی
در مراسم معارفه خود که با حضور مدیرعامل
و جمعی از مدیران ستاد برگزار شد ،به نقش
شعب در بانکداری دیجیتال اشاره کرد و اظهار
داشت :برخی بر این باورند که در آینده با رشد
تکنولوژیهای نوین شعب بانکها بال استفاده
خواهد شد ،اما واقعیت این است که شعب
بانکها بهصورت ترکیبی از شعب دیجیتال و شعب
فیزیکی ،مشتریان را قادر خواهند ساخت در هرجا
و هر زمان به شعب بانک دسترسی داشته باشند.

توسط مدیرعامل بانک دی انجام شد

رونمایی از سامانه مدیریت
سیستمی منابع صندوق توسعه ملی

آغاز عملیات نقشه برداری از پهنه معدنی D19
نوریان همچنین در خصوص عملکرد تولید شرکت در سال گذشته گفت :در سال
 1396میزان استخراج سنگ باطله  72میلیون و  660هزارتن و مقدار سنگ آهن
استخراج شده  ،معادل  15میلیون و  195هزار تن بوده است .همچنین به میزان 9
میلیون و  389هزار تن کنسانتره سنگ آهـن در  5خط فرآوری تـولید شده که 25
درصد فراتر از ظرفیت اسمی بوده است.
وی سایرمحصوالت تولیدی چادرملو در سال گذشته را تولید  3میلیون و  517هزار
تن گندله آهن  515 ،هزار و  300تن سنگ آهن دانه بندی و  428هزار تن شمش
فوالد عنوان کرد.
مدیر عامل چادرملو در خصوص طرح های توسعه این شرکت افزود  :امسال دو
طرح جدید برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دست اجرا داریم که یکی از آنها
واحد آهن اسفنجی با ظرفیت  1میلیون و  550هزارتن است که خوشبختانه با وجود
تنگناهای اقتصادی روز گذشته  22مرداد ماه اولین شارژ آزمایشی با ورود محموله
گندله به واحد مگا مدول با موفقیت انجام شد که این حاصل تالش شبانه روزی
مهندسان و کارشناسان و متخصصان داخل کشورمان بوده است .
همچنین طرح ذوب و تولید شمش فوالد ابرکوه نیز یکی دیگر از طرحهای این شرکت
است که بخشی از این زیرساخت آن آماده شده است .بخش اعظم تجهیزات ساخت
این واحدها از داخل کشور تامین شده است .

در مجمع مؤسسین انجمن هلدینگهای
ایران که به منظور تعیین اعضای هیأت مدیره
برگزار شد ،مرتضی سلطانی رئیس هیات مدیره
هلدینگ زر با باالترین رای بر کرسی هیأت
مدیره انجمن هلدینگ ایران نشست.
در این انتخابات مدیران ارشد صنایع مهم و
معتبر کشور حضور داشتند .با انتخاب اعضای
هیات رئیسه مجمع ،اساسنامه انجمن با لزوم
اعمال برخی اصالحات ،تصویب و به ترتیب
گروه صنعتی و پژوهشی زر ،سرمایهگذاری
الوند ،شرکت آذراب ،سرمایهگذاری اعتماد
ایرانیان ،صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،شرکت
بازرگانی پتروشیمی ،شرکت صنایع مس ایران،
گروه گسترش نفت و گاز پتروشیمی و شرکت
فوالد مبارکه بیشترین آرا را به خود اختصاص
و اعضای اصلی هیات مدیره را تشکل دادند.

طرح گندله سازی دوم نیز با ظرفیت 4میلیون تن وکارخانه نورد با ظرفیت 1میلیون
و 200هزار تن در اردکان در دست مطالعه است و در مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی و صنعتی چادرملونیز صحبت های اولیه برای اجرای آن انجام شده
است .در واقع ما باید بتوانیم مطالعات خود را به سرانجام رسانده و در کنار آن زمینه
سازی الزم را برای تهیه فاینانس انجام دهیم.
نوریان در خصوص برنامه& zwnjافزایش سرمایه شرکت چادرملو نیز گفت  :بر
اساس سودی که در مجمع چادرملو تقسیم شد ،قرار شد تا برنامه&zwnjای برای
افزایش سرمایه شرکت داشته باشیم .اکنون ما در حال پیگیری این موضوع هستیم
تا به مرحله اجرا برسد.
وی درباره سیاست صادراتی چادرملو گفت :سیاست چادرملو ایجاد ارزش افزوده
در داخل کشور است و خود را متعهد به تامین مواد اولیه کارخانجات فوالد سازی
داخلی می دانیم  ،اینکه ما کنسانتره را صادر کنیم و از آن طرف سایر شرکت های
فوالدی& zwnjکنسانتره مورد نیاز خود را وارد کنند اتفاق خوبی نیست&.zwnj
نوریان با تاکید بر اینکه  :بهترین حالت صادرات ،محصول نهایی است افزود  :البته
من اعتقاد دارم مثال در حوزه سنگ ساختمانی حتی می&zwnjتوان به صورت کوپ
نیز صادرات کرد و نباید خیلی اصرار کنیم که حتما سنگ فراوری شده را صادر کنیم
مگر اینکه بتوانیم بازار سنگ ساختمانی برای محصول نهایی در جهان ایجاد کنیم.

مدیرعامل بانک دی ،ضمن رونمایی از
سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق
توسعه ملی بر لزوم تخصیص بهینه منابع این
صندوق توسط شعب تاکید کرد.
محمدرضا قربانی ،مدیرعامل بانک دی،
از سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق
توسعه ملی رونمایی کرد .مدیرعامل بانک دی
در جلسه شورای مدیران بانک دی با قدردانی
از تالشهای همکاران معاونتهای فناوری
اطالعات و بانکداری الکترونیک ،مالی و اعتبارات
در طراحی سامانه مدیریت سیستمی منابع
صندوق توسعه ملی گفت :فرآیندمحوری و
سیستمی شدن فرایندها در بانکها و موسسات
مالی تالشی برای افزایش شفافیت ،سالمت
مالی – اداری و سرعتبخشی ارائه خدمت به
ذینفعان است که طراحی انواع سامانههای مالی
در سالیان اخیر در بانک دی حرکتی در این
مسیر و فراتر از متوسط نظام بانکی بوده است.

