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اخبار

انحصار تولید خودرو تا  ۱۴۰۴کم
میشود

وزیر صمت گفت :طبق برنامهریزیهای انجام
شده تا  ۱۴۰۴معادل  ۳۰درصد از تولید خودرو باید
توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ
خودروسازی انجام شود .از این طریق از تمرکز
تولید کاسته میشود.
به گزارش مهر ،سیدرضا فاطمیامین در مورد
تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی ،گفت :در
حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰
درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز
بزرگ انجام میشود و سایر خودروسازان سهم ۱۰
درصدی دارند .وزیر صمت افزود :طبق برنامههای
تدوین شده ،تا سال  ۱۴۰۴تیراژ تولید باید به ۳
میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه
تولید منحصر به دو شرکت شده است ،تا ۱۴۰۴
معادل  ۳۰درصد تولید خودرو توسط خودروسازان
دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد
شد .گفتنی است ،یکی از برنامههای وزارت صمت
تولید  ۳میلیون دستگاه خودرو تا سال  ۱۴۰۴است؛
آنطور که فاطمی امین از تریبونهای مختلف اعالم
کرده طبق برنامه ریزی های انجام شده ،قرار است
تا سال  ۳ ،۱۴۰۴میلیون دستگاه خودرو تولید و از
این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود.
بر این اساس ،طبق گفته وزیر صمت که باید ۳۰
درصد از تولید توسط شرکتهایی غیر از دو شرکت
سایپا و ایران خودرو انجام شود ،یعنی از تیراژ سه
میلیون دستگاهی خودرو در سال  ،۱۴۰۴حدود
 ۹۰۰هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از این دو
شرکت خواهد بود.

اخبار

سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد

استقبال گسترده زائران اربعین
حسینی از خدمات پولی بانک شهر
در مرزهای کشور

مدیرامور شعب استانهای بانک شهر با اشاره
به استقبال گسترده زائران حسینی از خدمات
پولی این بانک در مرزهای کشور ،گفت :همزمان
با برگزاری مراسم پیاده روی اربعین سید و ساالر
شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)؛ استفاده
هموطنان از خودپردازهای بانک شهر در مرزهای
کشور رکورد زد .داود طبسی با اشاره به خدمات
رسانی بانک شهر به میلیونها نفر از عاشقان
دلسوخته حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت:
با پیش بینی عزیمت تعداد زیادی از هموطنان
به شهرهای کربال و نجف اشرف؛ با تشکیل ستاد
اربعین و برپایی موکب ،استقرار خودپردازهای
سیار و اعزام همکاران به مناطق مرزی مهران و
شلمچه  ،خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی
از سوی بانک شهر بانک شهر به صورت گسترده
انجام گرفت .طبسی با بیان اینکه خدارا شاکر
هستیم که توانستیم با تالش شبانهروزی همکاران
داوطلب بانک ،رضایتمندی زائران حسینی را در
ارائه انواع خدمات بانکی و غیربانکی به دست
بیاوریم ،تصریح کرد :خودپردازهای بانک شهر در
مرزهای کشور با پرستاری  24ساعته توانست،
مشکل نقدینگی زائران را به خوبی مرتفع کند.
وی در ادامه از برداشت بیش از  65میلیارد ریال
پول نقد از خودپردازهای بانک شهر در مرزهای
کشور خبر داد و خاطرنشان کرد :بیشترین تراکنش
های برداشت وجه نیز مربوط به دستگاه های
خودپرداز مستقر در پایانه مرزی مهران بوده است.
مدیرامور شعب استان های بانک شهر به
 35هزار تراکنش برداشت وجه از دستگاه های
خودپرداز بانک شهر در مرزهای کشور اشاره کرد و
گفت :همچنین در حدود  137میلیارد ریال انتقال
وجه بواسطه خودپردازهای بانک در مرزهای کشور
انجام شده است.
طبسی در پایان عنوان کرد :خدا را شاکریم
که کارکنان بانک شهر در سال جاری؛ با برپایی
موکبها و خدمترسانی به زوار حسینی
جلوههای زیبایی از عشق و دلدادگی به ساحت
سیدالشهدا(ع) را خلق کردند.

بازاروسرمایه
جزئیات یک افتخار جهانی برای صنعت
پتروشیمیایران

«تارا» نخستین خروجی از التاری خودرو
به گزارش ایسنا ،امید قالیباف با بیان اینکه
کمیسیونهای اقتصادی با کاهش حقوق ورودی
ماشینآالت به یک درصد موافق هستند ،گفت :از این
به بعد هر ماه قرعهکشی برگزار و  ۱۰۰هزار خودرو در
آن عرضه میشود .اما به تدریج طرحهای قرعهکشی از
رده خارج میشود .پیشبینی میشود در ماههای آینده
همه خودروهای سایپا و در ایران خودرو ،تارا به عنوان
اولین خودرو در یک تا دو ماه آینده از قرعهکشی خارج
خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در آیین نامه واردات خودرو
شرایطی برای منبع ارز در نظر گرفته نشده ،تصریح
کرد :منشا ارز میتواند هر چیزی ،از جمله فرش یا
رمزارز باشد.
درخواستهای واردات خودرو ناقص است
سخنگوی وزارت صنعت در خصوص قرعهکشی
خودروها با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش
از  ۵۰۰هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده،
در حالی که در مدت زمانی پارسال این رقم ۳۹۰
هزار دستگاه بوده ،تصریح کرد :در نیمه دوم سال ۵۰
درصد خودروسازان افزایش تولید خواهند داشت .در
خصوص واردات نیز تاکنون  ۲۰۰درخواست واردات
خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال
شده که عمده این درخواستها ناقص و بدون توجه به
الزامات آیین نامه واردات بوده است.
وی افزود :در این زمینه از افراد و شرکتها
خواستهایم تا فرایند را تکمیل کنند ،بر این اساس برخی
درخواستکنندگان خواستار تمدید مهلت واردات شدند
و ممکن است قدری بیشتر طول بکشد.
سخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه برخی در جامعه
به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند ،به طوری
که میگویند با  ۳۰۰میلیون تومان یا  ۱۰هزار دالر چه
خودروهایی میخواهد وارد کشور شود؟ تصریح کرد :تا
این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند
و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است .واردکنندگان
تاکنون با برندهای خوب اروپایی و کرهای در رده
خودروهای اقتصادی بین  ۱۰تا  ۲۰هزار دالر مذاکره
کردهاند که خودروهای با کیفیت است که میتوانند
استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند.

جزئیات الیحه اسقاط خودرو
وی با اشاره به تصویب دو فوریت الیحه اصالح ماده
 ۱۰قانون ساماندهی صنعت خودرو ،گفت :تا سال
گذشته رکوردهایی تا  ۱۵۰هزار دستگاه در سال اسقاط
خودرو نیز ثبت شده بود ،اما بهتدریج کاهش یافت به
طوری که از ابتدای امسال تا امروز فقط  ۱۵هزار دستگاه
خودرو اسقاط شده است .تشویقها و تنبیههای در
نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری الزم را در
این زمینه داشته باشد ،از سوی دیگر پلیس نیز جلوی
تردد خودروهای فرسوده را نمیگیرد و قیمتهای آنها
نیز افزایش یافته است و بر این اساس شاهد انباشت
خودروهای فرسوده در کشور هستیم.
به گفته وی اکنون حدود  ۳.۵میلیون دستگاه خودرو
فرسوده و  ۹میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در
شهرها وجود دارد و هر چند در قانون مقرر شده بود
تولیدکنندگان  ۲۵درصد تولیدات خود را صرف گواهی
اسقاط کنند ،اما در مجموع این رویه قفل و منجر به
افزایش قیمت گواهی اسقاط در سالهای اخیر شده
بود .الیحهای که روز گذشته وزیر صمت در مجلس
از آن دفاع کرد و مصوب شد به خودروساز میگوید به
ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق
محیط زیست واریز کند تا از محل آن به دارندگان

سخنگوی وزارت صمت از برگزاری ماهانه قرعهکشی خودرو و همچنین پیشبینی خروج تارا از قرعهکشی تا دو ماه آینده خبر داد و گفت که خبرنگاران و
ک مراجعه کنند.
زوجهای جوان در حال حاضر میتوانند برای دریافت وام لوازم خانگی به سایت توانخرید مراجعه و بعد از تایید ثبتنام به بان 

از این به بعد هر
ماهقرعهکشی
برگزار و ۱۰۰
هزار خودرو
در آن عرضه
میشود .اما به
تدریجطرحهای
قرعهکشی
از رده خارج
میشود
خودروهای فرسوده تسهیالت داده شود.
سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ادامه
تاکید کرد که از نظر این وزارتخانه کیفیت خودروها قابل
قبول نیست و ادامه داد :وزارتخانه نقش وکیل مدافع
صنعت خودرو را ندارد ،اما ساز و کارها و کمکهایی
طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصوالت آنها اتفاق
بیفتد .قالیباف با بیان اینکه در خصوص کیفیت خودرو
پروژههای کوتاهمدت و بلندمدت طراحی شده ،اظهار
کرد :برای کوتاهمدت ،پروژههایی باید تعریف شود که
ناظر بر رفع عیوب محصوالت باشد ،اما برای بلندمدت
ایجاد پلتفرمهای جدید خودرویی در دستور کار است
که محصوالت آنها در سال  ۱۴۰۳و  ۱۴۰۲وارد بازار
خواهد شد.

وام لوازم خانگی به کجا رسید؟
سخنگوی وزارت صمت درباره وام لوازم خانگی گفت:
خبرنگاران و زوجهای جوان در حال حاضر میتوانند
برای دریافت وام لوازم خانگی به سایت توانخرید
ک مراجعه کنند.
مراجعه و بعد از تایید ثبت نام به بان 
البته برای خبرنگاران ابتدا از وزارت ارشاد استعالم گرفته
و سپس مراحل بعدی انجام میشود.
همکاری با مسکو در زمینه خودرو
سخنگوی وزارت صنعت با اشاره به انعقاد  ۷۰۰میلیون
یورو تفاهم نامه بین خودروسازان و قطعهسازان ایرانی و
روسی در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو ،گفت :خودروی
اقتصادی داخلی از نیمه دوم  ۱۴۰۲به بازار وارد میشود.
این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل ایران خودرو،
سایپا و قطعهسازان کشور است ،در حد و اندازه کالس
خودروهای اقتصادی روز جهان خواهد بود.
زیان انباشته خودروسازان نباید از جیب مصرف
کننده جبران شود
قالیباف همچنین در خصوص افزایش قیمت

نگاه ناسیونالیستی بر روسها حاکم است

خودروهای داخلی گفت :گفته میشود خودروسازان
با زیان انباشته مواجه هستند ،اما سوال این است که
آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از جیب
مصرفکنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به
اصالح ساختار خود بپردازند؟ تا زمانی که خودروسازان
گامهای اساسی برای اصالح ساختارهای خود برندارند
نمیتوان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان
را جبران کنند؛ هر چند اقداماتی در راستای اصالح
ساختارها انجام گرفته است.
به گفته سخنگوی وزارت صمت افزایش هزینههای
خودروسازان به سازمان حمایت اعالم و در ستاد تنظیم
بازار مطرح میشود و در صورت موافقت این ستاد اجازه
افزایش قیمت خواهند یافت.
استیضاح وزیر صمت مطرح نیست
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص
استیضاح وزیر صمت تصریحکرد :این مساله به هیچ
عنوان مطرح نیست و شاید برخی نمایندگان مجلس
انتقاداتی به برخی موارد داشته باشند ،اما این موضوع
را نباید به پای کل مجلس گذاشت.
شفافسازی رمزارزها
این مقام مسئول در ادامه درباره شفافسازی
رمزارزها گفت :دولت مصوبه برای شفاف سازی
رمزارزها ارائه کرده ،اما تغییرات جزئی داشته و
بنابراین هنوز ابالغ نشده است .در ماه  ۴۴۰بیتکوین
به صورت مجاز و چهار برابر این رقم به صورت
غیرمجاز استخراج میشود که شفافیت در این
فرآیند نیست .آیین نامه اخیر به دنبال شفافسازی
است .بر اساس آن سامانه ایجاد میشود و افرادی
که میخواهند با رمزارز واردات کنند در آن اظهار
میکنند .این افراد به عنوان مشوق از مالیات معاف
هستند.

 ۵۰۴۰محدوده اکتشافی تا  ۲هفته دیگر واگذار
میشود

سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از واگذاری
 ۵۰۴۰فقره محدوده اکتشافی ،پروانه اکتشاف ،گواهی
کشف ،پروانه بهره برداری و معادن متروکه تا دو هفته
دیگر خبر داد و گفت :این واگذاری تا دو هفته دیگر در
 ۳۱استان و جنوب استان کرمان در چهار گروه هشت
استانی برگزار خواهد شد.
وی گفت :صالحیت فنی و مالی افرادی که
میخواهند در این مزایده شرکت کنند از امروز در
سامانه وزارت صمت در قسمت کاداستر معدن
احصا شده است .مزایده معادن یاد شده  ۲.۵ماه
طول میکشد که سبب رشد بخش معدن در شش
ماهه دوم سال خواهد شد.
قالیباف همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن
گفت :حقوق دولتی به صورت هوشمند و الکترونیکی
طراحی شده و اکنون  ۳۵درصد معادن از این ساز و کار
استفاده می کنند تا دو هفته دیگر  ۱۰۰درصد معادن از
آن استفاده خواهند کرد .همچنین به معدنکاران الزام
شده که تا زمانی که ظرفیت هپکو پاسخگوی نیاز آنها
است باید از آن خریداری کرده و بقیه نیازهایشان را
وارد کنند.
به گفته سخنگوی وزارت صنعت با در نظر گرفتن
متوسط عمر  ۳۰سال به عنوان سن فرسودگی۵۵۰۰ ،
دستگاه ماشین آالت معدنی نیاز است ،اما اگر عمر
فرسودگی به  ۲۰سال کاهش یابد بیش از  ۱۰هزار
دستگاه ماشین آالت معدنی مورد نیاز است ،این در
حالی است که توان تولید هپکو کمتر از  ۱۰۰۰دستگاه
است .نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با کاهش حقوق ورودی
ماشینآالت معدنی موافقند.

دالیل معطلی کشتیها در بنادر روسیه

دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به طوالنی شدن مدت زمان رفت
و برگشت کشتیها از /به بنادر روسیه گفت :نگاه ناسیونالیستی
روسیه در بنادر باعث میشود که کشتیها از سرویس مطلوبی
برخوردار نباشند.
به گزارش ایلنا ،هر چند که سازمان بنادر و دریانوردی هفته
گذشته اعالم کرد در دولت جدید ترانزیت کاال از بنادر شمالی،
رشد  ۱۷۷درصدی داشته است اما آمارهای رسمی نشان میدهند که
علمیات کانتینری که نشان دهنده روند ترانزیت در بنادر محسوب
میشود ،تنها  ۴درصد رشد داشته و طبق آمارها در  8ماه سال
 2022میالدی به جز بندر امیرآباد در سایر بنادر شمالی مانند

انزلی،کاسپین ،آستارا و نوشهر و فریدونکنار عملکرد در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است.
دالیل متعددی باعث این روند ترانزیت در بنادر شمالی شده که
از جمله آنها کافی نبودن ناوگان دریایی در خزر ،نبود برنامه منظم
حرکت کشتیها و اخیر مطلعل شدن کشتیهای حامل بار ایران در
بنادر آستاراخان در روسیه و ماخاچ قلعه در داغستان .از سوی دیگر
سالها است که تردد کشتیها در خزر با مشکل عدم الیروبی ولگا
مواجه است و روسها تقریبا هیچ فعالیت موثری را برای الیروبی
کانال ولگا و رفع مشکالت آن انجام ندادهاند که همین عامل باعث
کاهش دور گردش کشتیها و تقلیل ظرفیت کلی حمل ناوگان
ایرانی در دریای خزر میشود و شاهد ایجاد صف طوالنی کامیونها
در مرزهای زمینی هستیم .
«مسعود پلمه» دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گالیه فعاالن اقتصادی
نسبت به طوالنی بودن مدت زمان رفت و برگشت کشتی حامل
بار از /به بنادر روسیه اظهار داشت :موضوع این است که حداکثر
ناوگان تحت مالکیت که در دریای خزر فعال است به  40فروند
میرسد که  23فروند آن متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران بوده این در حالی است که برای تحقق اهداف تعریف
شده در بنادر شمالی به  100فروند کشتی نیاز داریم.

وی ادامه داد :اما یکی از مشکالت درباره طوالنی بودن مدت زمان
رفت و برگشت کشتیها ،کاهش ورودی آب و عدم الیروبی ولگا
است بنابراین تردد در این مسیر عالوه بر زمستان در بخشی از
فصول سال دچار مشکل است و همین باعث ایجاد مشکالت عدیده
در پهلوگیری شناورها در بنادر آستاراخان و ماخاچ قلعه شده و به
همان تناسب مدت توقف و سفر کشتیها در این بنادر افزایش پیدا
میکند به طوریکه در حال حاضر یک کشتی ایرانی در این مسیر
حداکثر  1.5سرویس در ماه میتواند انجام دهد.
پلمه با تاکید بر اینکه بعضا در بنادر روسیه نگاه ناسیونالیستی
حاکم بوده است ،گفت :همین موضوع باعث میشود که کشتیها
از سرویس مطلوبی برخوردار نباشند و از سوی دیگر در بنادر روسیه
هم تجهیزات مناسب و کافی وجود ندارد و موضوع مهمتر اینکه
عمق کم در این بنادر مشکالتی را برای پهلوگیری کشتیها ایجاد
کرد ه است .روسیه در فصل کشت ،اجازه ورود حجم کمی از آب
را به ولگا میدهد و همین باعث کاهش عمق میشود و نمیتوان
استفاده مطلوب از این بنادر داشته باشیم.
وی تاکید کرد :همه این عوامل دست به دست هم میدهند
که سیر و حرکت دریایی به حداقل برسد .یک رفت و برگشت از/
به بندر انزلی تا آستاراخان در بهترین شرایط حداقل  20روز طول
میکشد.

با حضور عضو هیئت مدیره بانک مسکن در روستایی از توابع شیراز روی داد

افتتاح بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن

بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای «خانه خمیس سفلی» در دهستان
«سیاخ دارنگون» از توابع شهرستان شیراز با حضور علی کمالی عضو هیئت مدیره افتتاح
شد.
مراسم افتتاح مدرسه ابتدایی  6کالسه شهدای بانک مسکن که در زمینی به وسعت
حدود  2000متر و زیربنای  650متر با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان فارس
و بانک مسکن ساخته شده؛ با حضور عضو هیئت مدیره این بانک ،مدیرکل سازمان
آموزش و پروش استان فارس ،مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان ،فرماندار و بخشدار
شهرستان ،مدیر شعب استان و جمعی از دانش آموزان و اهالی روستای خانه خمیس
سفلی برگزار شد .کمالی در این مراسم ،با اشاره به حمایت و خدمات انسان دوستانه و
نقش برجسته بانک مسکن در توسعه مدارس گفت :این بانک طی بیش از  14سال در
راستای ایفای مسوولیت اجتماعی و حمایت از هموطنان عزیز و محروم مناطق مختلف
کشور در ساخت  27مدرسه مشارکت داشته است.
عضو هیئت مدیره با بیان اینکه مفتخریم هماکنون شاهد افتتاح بیستمین مدرسه
مشارکتی بانک مسکن در استان فارس هستیم اظهار کرد :ما بهعنوان بانک تامین کننده
بخشی از منابع این پروژه امیدواریم بتوانیم با کمک مشتریان بانک و خیرین مدرسهساز با
توجه به بررسی وضعیت مناطق مستعد و محروم کشور نسبت به تامین منابع مالی برای
مشارکت در ساخت مدارس اقدامهای گستردهای انجام شود.
کمالی ضمن اشاره به اینکه بانک در همین منطقه تسهیالت روستایی هم پرداخت
کرده ،افزود :این بانک در زمینه مسوولیت اجتماعی از محل حسابهای قرضالحسنه
در زمینه آزادی زندانیان غیرعمد ،کمک به احداث بیمارستان و درمانگاه و  ...نیز فعالیت

داشته است .در کنار این فعالیتها بانک در زمان وقوع بحرانهایی که در کشور اتفاق
افتاده اعم از سیل ،زلزله و سایر حوادث پیشبینینشده در صحنه ورود کرده و به سهم
خود کمک کرده و همیشه آمادگی الزم برای رفع مسایل جاری در جامعه را دارد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن مطرح کرد :مشتریان و کارکنان بانک در تمام امورات
خیر و نیکوکارانه شریک هستند و امروز تمام کارکنان بانک آماده همکاری در طرح عظیم
نهضت ملی مسکن هستند و این مهم را باقیات و صالحات برشمرد.
وی گفت :همچنین با توجه به وظیفه و رسالت اصلی بانک تامین مالی مسکن برای
آحاد مردم ،امروزه با دغدغه مسکن در جامعه مواجه هستیم .این بانک با تامین مالی
بخشی از  4میلیون ،تاکنون تنها بانک حمایتکننده از طرح نهضت ملی بوده است.
در ادامه ،مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس از همراهی و احساس تعهد اولیای
بانک در بخش مسئولیت اجتماعی تشکر و قدردانی کرد و افزود :در اسناد باالدستی
مثل سند تحول بنیادی مطرح شده اگر همه دستگاهها در کنار آموزش و پرورش بتوانند
همراهی و همکاری داشته باشند ،دغدغه و مشکالت در راه رسیدن به هدف متعالی
رسیدن فرد صالح به حیات طیبه کاهش خواهد یافت و این اتفاق خجسته که امروز شاهد
آن هستیم نتیجه این است که متولیان امری که موضوع خدمترسانی آنها مالی و بانکی
است در کنار آموزش و پرورش ،ایستادهاند.
عسکری با اشاره به اینکه مشارکت در ساخت مدرسه و امر آموزش و پرورش دانش
آموزان مناطق محروم عالوه بر اجر معنوی و اخروی در پیشرفت جامعه و افزایش سطح
سواد و دانش این مردم مثمر ثمر خواهد بود؛ از مدیرعامل ،مدیران و کارکنان خدوم بانک
مسکن به دلیل فعالیتهای اجتماعی و حمایتهای مالی در راستای کمک به مردم و رفع

مشکالت مناطق محروم تقدیر ویژه کرد.
در پایان مراسم ،مدیرکل آموزش و پرورش استان با اعطای لوح های تقدیر به
مدیرعامل بانک مسکن و مدیر شعب فارس از بانک مسکن تقدیر کرد.
الزم به ذکر است ،مراسم کلنگ زنی این پروژه در بهمنماه سال  97با حضور علی
کمالی مدیر شعب وقت استان انجام و در خرداد سال  98عملیات اجرایی آن در جنوب
غرب شیراز آغاز شد.

صعود  ۱۴پلهای «گروه صنایع
پتروشیمی خلیج فارس» در
رتبهبندی جهانی ICIS

در تازهترین ردهبندی موسسه بینالمللی
 ،ICISگروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با
ایستادن در رده  ۲۳دنیا و کسب رتبه دوم در
خصوص افزایش حاشیه سود عملیاتی ،یک
افتخار جهانی برای صنعت پتروشیمی کشور
کسب کرد.
در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته
علی عسکری در مراسم معارفه خود با بیان
اینکه هلدینگ خلیجفارس یک گوهر است و
امیدواریم این گوهر در آینده بیشتر بدرخشد،
تاکید کرده بود :اگر امروز این شرکت در جایگاه
 ۳۷جهان و رتبه دوم خاورمیانه است ،باید با
توسعه دانش فنی و روشهای دیگر از جمله
تجمیع ظرفیتهای پتروشیمی کشور به رتبه اول
خاورمیانه برسیم و در ردههای باالی این جدول
در سطح بینالمللی قرار بگیریم.
حاال بعد از گذشت هشت ماه از این سخنان،
موسسه  ،ICISبه عنوان معتبرترین موسسه
مستقل که هرساله شرکتهای مطرح شیمیایی
و پتروشیمیایی جهان را در شاخصهای مختلف
مورد ارزیابی قرار داده و نتایج رتبهبندی آنها را
منتشر میکند ،امروز  ۲۹شهریور  ۱۴۰۱اعالم
کرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
ضمن ارتقا  ۱۴پلهای جایگاه قبلی خود موفق به
کسب رتبه  ۲۳در میان یکصد شرکت شیمیایی
و پتروشیمیایی جهان شد.
در این ارزیابی که بر اساس اطالعات عملکرد
فروش سال  ۲۰۲۱انجام شده ،گروه صنایع
پتروشیمی خلیج فارس موفق به فروش ۱۴
میلیارد و  ۴۸۵میلیون دالر محصول شده و سود
عملیاتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با
 ۴۳درصد افزایش به حدود چهار و نیم میلیارد
دالر رسیده است.
همچنین رتبههای دوم جهان بیشترین افزایش
حاشیه سود عملیاتی ،رتبه هفتم جهان در
بیشترین افزایش فروش و رتبه هفتم جهان در
بیشترین افزایش حاشیه سود خالص در برای
اولین بار و در بین  ۱۰۰شرکت برتر شیمیایی
جهان توسط گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
کسب شده است.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در
حالی به این موفقیت بزرگ دست پیدا کرده که
نام این شرکت و شرکتهای تابعه آن بصورت
مستقیم در لیست تحریمهای ظالمانه آمریکا
بوده و همچنین تعداد زیادی از شرکتهای
مطرح در دنیا و منطقه در این ردهبندی به دلیل
شرایط ناشی از پاندمی کرونا و رکود اقتصادی
دچار افت قابل توجه تولید و فروش شدهاند،
اما گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس توانسته
است حتی در شرایط کرونا و تحریم روند رو به
رشد خود را حفظ کرده و ارتقایی قابل توجهه
داشته باشد.
گفتنی است ،رتبه گروه صنایع پتروشیمی
خلیج فارس در این ردهبندی معتبر در سال
گذشته؛ جایگاه سی و هفتم در میان یکصد
شرکت برتر دنیا بوده است و رتبه  ۲۳کسب
شده اخیر بهترین رتبه این شرکت از ابتدای
تاسیس تاکنون است.

خدمات الکترونیک بانک
قرضالحسنه مهر ایران ،رفاه مردم
را افزایش میدهد

«سید سعید شمسینژاد» مدیر عامل بانک
قرض الحسنه مهر ایران در دیدار با مدیران
عامل سازمان گسترش و نوسازی وزارت صمت
و کارگزاری ستاد بیمه گفت :خوشبختانه ارائه
خدمات متنوع بانکداری الکترونیک این بانک
موجب افزایش رفاه مشتریان و مردم شده است.
علی ملک مشاور رئیس هیئت عامل ایدرو به
همراه «عباس آبادی» مدیرعامل کارگزاری برخط
ستاد بیمه با حضور در بانک قرض الحسنه مهر
ایران با «سید سعید شمسینژاد» دیدار کردند.
شمسینژاد در این دیدار با معرفی و تشریح
خدمات و طرحهای وامی و تبیین جایگاه بانک
قرضالحسنه مهر ایران در میان شبکه بانکی
کشور ،بیان کرد :تنوع سبد محصوالت از یک
طرف و خدمات بانکداری هوشمند این بانک از
طرف دیگر میتواند برای کارکنان سازمانها و
خانواده آنان نسبت به سایر بانکها جذابیت
ویژه ای داشته باشد.
عباسآبادی نیز با اشاره به اهمیت ترویج
فرهنگ قرضالحسنه و اقدامات بانک در راستای
اشاعه این فرهنگ ،با توجه به گستردگی خدمات
الکترونیک بانک ،تخصیص درگاه پرداخت
اینترنتی توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران به
کارگزاری ستاد بیمه را خواستار شد.
در این نشست که «احمدرضا کریمی» مدیر
امور استانها و «وحید مراد نژاد» مدیر شعب
استان خراسان جنوبی نیز حضور داشتند ،بر
انعقاد تفاهمنامه پذیرندگی کاالکارت و انتقال
حساب حقوق و دستمزد پرسنل مجموعه
سازمان گسترش و نوسازی و کارگزاری ستاد
بیمه به بانک قرضالحسنه مهر ایران تاکید شد.

