اقتصاد

»

5
تولیدکنسانتره
زغالسنگ به
بیش از  ۷۶۲هزار
تن رسید

»

میزان تولید کنسانتره در نیمه نخست امسال به رقم  ۷۶۲.۹هزار تن رســید که از این میزان  ۱۶.۶درصد
مربوط به عملکرد شهریور ماه است .به گزارش روز شنبه ایرنا برپایه جداول آماری وزارت صنعت ،میزان تولید
کنسانتره زغالسنگ در نیمه نخست پارسال به میزان  ۷۸۶.۹هزار تن ثبت شده بود .بررسی عملکرد  ۶ماهه
امسال در زمینه تولید کنســانتره زغالسنگ نشــان می دهد که در ماههای مرداد و شــهریور در مجموع با
 ۲۷۴.۷هزار تن تولید سهم  ۳۶درصدی را به خود اختصاص دادند که در مرداد ماه  ۱۴۷.۶هزار تن تولید شده
بود .سازمان توسعه و نوســازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جداول آماری خود در زمینه میزان
استخراج زغالســنگ از واحدهای البرز مرکزی و طبس در مدت  ۶ماهه ابتدایی امسال رقم  ۹۱۱هزار و ۶۸۴
تن را ثبت کرده است.

بانک و بیمه

بدرقه مطلوب تجارتنو با شاخصهای
مهم مالی در نیمه نخست سالجاری

شرکت بیمه تجارتنو ،ایستگاه نخست سالجاری را با بدرقه
خوب وچشمگیر شاخص های مهم مالی به سمت ایستگاه دوم
وپایانی  ۹۹ترک کرد.
به گزارش روابط عمومی شركت بيمه تجارت نو؛ ازسال ۹۹
به واسطه پیوند با شــیوع جهانی ویروس کرونا و تاثیرات مخرب
آن برســتون فقرات اقتصادبه عنوان یکی ازسخت ترین سالها
یاد میشود چرا که بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی تحت
تاثیر فشارهای گوناگون این ویروس جهانی کمرخم کرده اند.
برخالف این جریان اما ،مرور روند فعالیت های شرکت بیمه
تجارتنودر نیمه ابتدایی امسال نشان میدهد که این شرکت با
سرعتی بیش ازگذشــته رکوردهای جدید را درکارنامه خود به
ثبت میرساند.
از رشــد  ۱۱۳۵درصدی درتحقق ســود خالص این شرکت
درنیمه نخست سالجاری گرفته تا رشد  ۱۱۳۷درصدی درسود
خالص هرسهم و دســت آخرهم رشــد ۱۱۰۰درصدی درسود
عملیاتی این شرکت.با یک محاســبه سرانگشتی این نتیجه به
دســت میآید که بیمه تجارتنو تنها در سه شاخص مهم مالی
درنیمسال نخست سالجاری بیش از سه هزار درصد رشد را به
نمایش گذاشته است.بر این اســاس برآورد میشودکه شرکت
بدون کوچکترین اصطکاکی در مســیر از پیش ترســیم شده
خواهد توانســت تا پایان ســال جاری  ۳۰۰میلیارد تومان سود
خالص بسازد.
اما آیا این همه داشته های ارزشمند شرکت بیمه تجارتنو
در شرایط فعلی است؟ شــرکتی با نرخ بازده دارایی  ۱۴درصدی
که رقبای مهم و قدیمی خودرا با همه سختیها ازسر راه برداشته
و درصدر جدول  ۱۵شرکت اسم و رسم دار دیگر ،ایستاده است.
نرخ بازده حقوق صاحبان ســهام این شرکت هم طبق بررسیها
در رتبه باالیی قرارداشته و همچنان تالش درمسیر کاهش این
فاصله با ســایر رقبا درجریان اســت.ناگفته نماند که در بررسی
وضعیت صورتهای مالی سال گذشته  ۲۸شرکت بیمه ای فعال
صنعت بیمه کشور ،رتبه چهارم باالترین سود خالص هرسهم هم
به بیمه تجارت نو رســید .اما روند بازدهی سهام این شرکت در
تاالرشیشــ ه ای بورس دردوره مورد بررسی چگونه بود؟ واقعیت
این است که بهای هرسهم بیمه تجارت نوهمگام با سایر شرکت
ل جاری با رشدی موزون ازرقم  ۵هزار
های بورسی از ابتدای سا 
ریال به رقم  ۱۰هزار ریال درخالل تیرماه ســالجاری رســید.
درنیمه دوم تیرماه و پس از ارائه صورت هــای مالی و بر گزاری
مجمع عمومی ســالیانه شــرکت ،قیمت هر ســهم “بنو” رشد
چمشگیری را به نمایش گذاشت و با وجود سقوط شاخص کل در
میانه مردادماه ،بهای هر سهم این شرکت همچنان با یک ضرب
آهنگ متعادل به رشد خود ادامه داد.

بانک رفاه لوح سپاس “روابط عمومی
برتر” دریافت کرد

بانک رفــاه کارگــران در شــانزدهمین دوره ســمپوزیوم
بینالمللی روابط عمومی و هفدهمین دوره جشنواره برترینهای
روابط عمومی ایران لوح ســپاس “روابط عمومی برتر” در رشته
“ارتباطات رســانه ای” و نشان ویژه “مســئولیت اجتماعی” را
دریافت کرد.
در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و
هفدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که با
حضور ســازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی برگزار شد ،بر
اساس رأی هیئت داوران ،به دلیل رعایت استانداردهای (علمی-
صنفی) ،خالقیت در کار و داشــتن کیفیت و کمیت مناســب
فعالیت ها ،لوح سپاس “روابط عمومی برتر” در رشته “ارتباطات
رســانه ای” و به دلیل توجه ویژه به مســئولیت های اجتماعی
در فراتر از وظایف ســازمانی ،مشــارکت فعال در امور اجتماعی
عامالمنفعه و حمایت از فعالیت هــای فرهنگی ،علمی ،خیریه
و محیط زیست ،نشــان ویژه “مســئولیت اجتماعی” به روابط
عمومی بانک رفاه اهدا شد.

ایرانچک
 ۱۰۰هزار تومانی
جدید بهزودی
عرضه میشود

»
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ایران چک یکصد هزار تومانی و اسکناس ده هزار تومانی جدید با طراحی و ویژگیهای امنیتی نوین به زودی
توزیع خواهد شــد .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ایران چک صد هزار تومانی جدید که با خصوصیات
امنیتی نوین طراحی شده در پاســخ به نیازهای مبادالتی نقد هموطنان عرضه خواهد شد ،همچنین اسکناس
ده هزار تومانی جدید در مقایسه با اسکناس های جاری از شاخص های امنیتی باالتری برخوردار است .برخی
خصوصیات امنیتی ایران چک و اسکناس جدید مشتمل بر واتر مارک سه بعدی ،الکتروتایپ ،فایبرهای نامرئی
فلورسنتی چند رنگ ،نخ امنیتی با ویژگی تغییر طیف ،چاپ نوری مغناطیسی و نوار طالیی درخشان است که
احراز اصالت را برای عموم مردم تسهیل می کند .الزم به ذکر است بانک مرکزی به منظور آمادگی برای اجرای
طرح حذف چهار صفر از پول ملی ،اقدام به کم رنگ کردن چهار صفر در این اسکناسها کرده است.

گزارش »

وزیر صنعت ،معدن وتجارت:

سامانه جامع تجارت بايد از9آذر به طور رسمي آغاز به كار كند

وزیــر صنعت،معــدن و تجــارت گفــت:
باترخیص سریع و به موقع کاالها ضمن نجات
کشور از مشکالت اقتصادی شاهد روانسازی
تجارت در ماههای آینده خواهیم شد.
علیرضا رزم حســینی روز شــنبه پس از
بازدید هوایی از باراندازهــای کاالها در بندر،
محوطه ها و پســکرانه مجتمع بندری شهید
رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور
درنشست بررســی موانع و مشکالت ترخیص
کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه در بنادر و
گمرکات درجمــع مدیران اقتصــادی افزود:
از مجموع  ۸میلیون و  ۳۰۰هــزار تن کاال در
گمرک های کشور حدود  ۸۰۰هزار تن کاالی
اساسی ترخیص شده است.
وی ادامه داد :ســه و میلیــون تن کاالی
اساســی دیگر و چهار میلیون تن مــواد اولیه
برای تولید در حال ترخیص اســت و از سوی
دیگر بازرگانانی که به ارز نیاز ندارند و خود ارز
مورد نیــاز را تامین کرده انــد امکان ترخیص
دارند.
وزیر صنعت ،معدن وتجارت اظهارداشــت:
ســامانه جامع تجارت چندین مــاه به صورت
آزمایشی راه اندازی شــده و بازرگانان و تجار
میتوانند از سامانه برای کارهای تجاری خود
استفاده کنند ،البته مشکلهایی دارد که باید
تا  ۹آذر حل شده تا به صورت رسمی آغاز بکار
کند.
رزم حسینی تصریح کرد :با توجه به شرایط
خاص کشور که در جنگ اقتصادی هستیم نیاز
است بوروکراسی اداری کمتر شده و این آفت
و مصیبتی که اقتصاد را تحــت تاثیر خود قرار
داده کاهش شود.
وی جمعه شــب هم در نشســت کارگروه
رفع موانع تولید هرمزگان با اشــاره به اینکه با
احتساب کاالهای اساســی در مجموع هشت

»

ســامانه جامع تجــارت چندیــن ماه بــه صورت آزمایشــی
راهاندازی شــده و بازرگانان و تجــار میتوانند از ســامانه برای
کارهای تجــاری خود اســتفاده کنند ،البته مشــکلهایی دارد
که باید تا  ۹آذر حل شــده تا به صورت رســمی آغــاز بهکار کند

میلیــون و  ۳۰۰هــزار تــن کاال در گمرکات
کشــور معطل مانده ،گفته بود  ۴۰۰هزارتن از
این کاالها نیز مربوط بــه مواداولیه کارخانهها
بوده که درهفتههای آینده ترخیص میشــود.
وزیر صنعت ،معدن وتجارت به موضوع تحریم
اقتصادی دشمن علیه ایران اشاره کرد وگفت:
در شــرایط کنونی جنگ اقتصــادی ،تامین
کاالهــای اساســی از مهمتریــن اولویتها و
دغدغههای مسئوالن کشــور است و صاحبان
کاالها موظف بــه ترخیص کاالهــای معطل
مانده درگمرکات هستند.
هرمزگان اســتانی مهم در زمینه
تجارت واقتصاد کشور است
وزیر صنعــت ،معدن وتجــارت همچنین

دربخشی دیگری از ســخنان خود از هرمزگان
بــه عنوان اســتانی مهــم در زمینــه تجارت
واقتصاد کشــور نام برد وگفت :این اســتان با
داشــتن پنج منطقه ویژه اقتصادی و  ۲منطقه
آزاد قشــم وکیش ،نقش منحصر به فردی در
اقتصاد ایران دارد .رزم حســینی همچنین در
خصوص موضوعهای مطرح شــده از ســوی
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی هرمزگان و
دیگر مسئوالن این استان در زمینه مشکالت
اقتصادی و همچنین ترخیص کاال در گمرکات
وبنادر استان بیان داشــت :موارد مطرح شده
بزودی در نشستی با حضور استاندار هرمزگان
و مسئوالن کشوری بررسی و پیگیری میشود.
وی همچنیــن بــه دغدغــه مســئوالن

هرمزگان مبنی بر تفویض اختیارات بیشــتر
به اســتانها نیز اشــاره کرد و اظهارداشــت:
بخشــی از این تفویــض اختیــارات تاکنون
صورت گرفته و اختیارات اســتانی بیشتر نیز
میشود.
وزیرصنعــت ،معدن وتجــارت در ادامه به
معادن راکد و غیرفعال در کشــور اشــاره کرد
وگفت :براساس بخشنامه صادرشده ،چنانچه
مســئوالن معادن کشــور نســبت بــه فعال
ســازی آن اقدام نکنند ،این معادن به مزایده
گذاشته شده و به سرمایه گذار دیگری واگذار
خواهدشد.
درنشســت کارگروه تســهیل و رفع موانع
تولیــد هرمــزگان که با حضــور اســتاندار،
نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی و مدیران دستگاههای مربوطه تشکیل
شــد ،شــماری از صادرکننــدگان و فعاالن
اقتصادی این استان دیدگاهها و مشکالت خود
از جمله تامین خوراک واحدهای صنایع فوالد،
مشــکالت ارزی بازرگانان و تجار هرمزگانی،
تامین آب شهرکهای صنعتی استان در مسیر
خط انتقال آب شــیرین کــن ،تفویض اختیار
تمدید پروانه بهره برداری معادن ،حذف عنوان
گچ دانه بندی شده از مصادیق موادمعدنی خام
و سایر مســائل حوزه صنعت،معدن و تجارت
اســتان را مطرح کردند که رســیدگی به حل
این مشکالت دردستورکار وزیر صنعت ،معدن
وتجارت قرارگرفت.
علیرضا رزم حسینی عصرجمعه با ورود به
بندرعباس ،خط تولید ماسک ســه الیه ویژه
کودک و بزرگســاالن این شــهر و همچنین
ساختمان نظام مهندســی معدن هرمزگان را
افتتاح کرد.همچنین با حضــور وی ۱۶ ،واحد
معدن غیرفعال درهرمزگان به چرخه فعالیت
بازگشت.

تجارت  ۸.۸میلیارد دالری ایران با اروپا
سخنگوی گمرک گفت :تجارت
خارجی ایران با اروپــا در هفت ماه
ســال جاری (فروردین تــا مهرماه)
بالغ بــر  ۱۵میلیــون و  ۹۱۰هزار و
 ۸۱۶تــن به ارزش هشــت میلیارد
و  ۸۰۷میلیــون و  ۸۷۹هزار و ۸۴۱
دالر بوده است.
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنا از
گمرک« ،ســید روح الــه لطیفی»
افــزود :حجم صــادرات ایــران به
اروپــا در بــازه زمانی هفــت ماهه
ســال جاری بالغ بر پنــج میلیون
و  ۶۰۵هــزار و  ۸۹۱تن بــوده که
ارزش آن برابــر با  ۲میلیــارد و ۶۶
میلیــون و  ۸۴۰هــزار و  ۵۳۸دالر
بوده است.
وی افزود :در میان کشــورهای
اروپایــی اصلیتریــن مقاصــد
صادراتــی ،ترکیه با یــک میلیارد و

 ۴۸۹میلیــون و  ۳۷۲هــزار و ۴۰۸
دالر بــوده و پس از آن کشــورهای
روســیه ،آلمان و ایتالیا قرار دارند.
کمترین میزان صادرات نیز مربوط
به اســکاتلند با  ۱۳هزار و  ۹۵۲دالر
بوده است.
به گفتــه ســخنگوی گمرک،
ایران به  ۳۷کشــور اروپایی از جمله
اتریش ،آلمان ،بوسنی و هرزگوین،
بلژیک ،سوئیس ،دانمارک ،فرانسه،
اســپانیا ،انگلســتان ،ایتالیا ،هلند،
ســوئد ،اســلواکی و نروژ صادرات
داشته است.
لطیفی دربــاره وضعیت واردات
از اروپا به ایــران تصریــح کرد :در
این بازه زمانی از  ۴۴کشــور اروپایی
واردات انجام شــده است که حجم
آن بالغ بر  ۱۰میلیــون و  ۳۰۴هزار
و  ۹۲۵تن کاال به ارزش  ۶میلیارد و

 ۷۴۱میلیون و  ۳۹هزار و  ۳۰۳دالر
بوده است.
وی افــزود :بیشــترین واردات

از ترکیــه بــا  ۲میلیــارد و ۲۳۴
میلیــون و  ۶۷۰هــزار و  ۶۴۰دالر
بــوده و بعــد از آن کشــورهای

آلمــان ،روســیه و انگلســتان
قرار دارند.
ســخنگوی گمــرک تاکیــد
کــرد :ایــران در مجمــوع از ۴۴
کشــور اروپایــی نظیر انگلســتان،
فرانســه ،آلمــان ،ایتالیــا ،چــک،
ســوئیس ،ســوئد ،اتریش ،بلژیک،
دانمــارک ،اســپانیا ،ایرلنــد،
کرواســی ،هلند ،پرتغال ،لهستان،
اوکرایــن و روســیه واردات انجام
داده است.
بــه گــزارش ایرنــا ،ارزش کل
تجارت خارجی کشور در هفت ماهه
امسال به  ۳۸میلیارد و  ۲۷۸میلیون
دالر رسید .وزن کل کاالهای مبادله
شــده در این مدت  ۸۵میلیون تن
بود که نســبت به مدت مشابه سال
قبل  ۱۷.۵درصد کاهش را نشــان
میدهد.

 ١٧هزار مسکن شهری تا پایان سال
تحویل متقاضیان میشود

معاون مسکن شــهری بنیاد مســکن گفت ۱۷ :هزار واحد
مسکن شــهری با بهرهمندی از ظرفیت مالی حساب  ۱۰۰امام،
آورده متقاضیان و مشــارکت مردمی ،طی امســال ســاخته و
تحویل متقاضیان میدهد .به گزارش وزارت راه و شهرســازی،
«جواد حقشناس» گفت :بنیاد مســکن عالوه بر برنامه احداث
 ۱۳۸هزار واحد مســکن ملی که هماکنون نزدیک به  ۳۰هزار
واحد آن تعیین تکلیف شده اســت ،احداث واحدهای مسکونی
شهری را با بهره مندی از ظرفیت مالی حســاب  ۱۰۰امام (ره)
در برنامه دارد .وی گفت :بنیاد مسکن در ساخت مسکن شهری
که برنامه هرساله اســت در ســالجاری احداث  ۱۷هزار واحد
مسکن شهری را در دست اجرا دارد.معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن انقالب اســامی تصریح کرد :در احداث  ۱۷هزار مسکن
شهری در سراسر کشــور ،بنیاد با متقاضیان وارد تعامل شده و
بخشــی از کار انجام شده اســت که انتظار می رود تا پایان سال
این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود .حقشناس توضیح
داد :احداث این بخش از واحدهای مسکونی شهری با بهرهمندی
از ظرفیت مالی حســاب  ۱۰۰امام (ره) ،آورده متقاضیان و سایر
شرکا تامین مالی شده و احداث میشــود.به گزارش ایرنا ،بنیاد
مسکن ساخت بیش از  ۱۳۰هزار واحد را در طرح مسکن ملی در
شهرهای مختلف بر عهده گرفته که تا تیرماه امسال معادل ۵۳
هزار واحد مســکونی ،زمین به این بنیاد تحویل داده شده است.
 ۱۲هزار واحد مســکونی در مرحله طراحی قراردارد و ساخت ۶
هزار واحد مسکونی مسکن ملی نیز آغاز شده است .رئیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی پیش تر از پیشــرفت  ۲۰تا  ۳۰درصدی
خانههای مســکن ملی خبر داده بود و گفته بود :برای واحدهای
باقی مانده در حال رایزنی با انبوهسازان هستیم و برای بخشی که
خود بنیاد ساخت آنها را بر عهده دارد طراحیها در حال تکمیل
است .امیدواریم تامین اعتبار از سوی بانکها به موقع انجام شود
تا مراحل ساخت زودتر انجام شود.

همه در وضعیت فعلی بورس مسئولیم

عضو هیئت مدیره بورس تهــران نقش همه ارکان و تصمیم
گیرندگان را در وضعیت فعلی بورس دخیل ارزیابی کرد و گفت:
همه در شرایط فعلی بازار نقش داریم و باید برای بازیابی شرایط
بازار تالش کنیم.به گزارش بورس تهران ،سید مهدی سدیدی
گفت :بازیگران در بورس ،سهامداران خرد ،سهامداران حقوقی،
ناشران ،نهادهای مالی ،شــرکتهای بورس و فرابورس ،دولت و
قوای مقننه و قضائیه هستند .وی با اشــاره به اینکه در دی ماه
 ۹۸جمعیت سهامداری یک ســوم مرداد  ۹۹بوده است گفت:
موج عظیم اقبال به بازار سرمایه در  ۱۱۰روز کاری اتفاق افتاده
است.ســدیدی افزود :زمانی که اقبال به سمت بازار سرمایه آمد
ارزش بازار یک چهارم نقدینگی کشــور بود ولــی در نقطه اوج،
ارزش بازار تبدیل به چهار برابر نقدینگی کشور شد.وی تصریح
کرد :زمانی که میانگین معامالت در سال گذشته حدود  ۸هزار
میلیارد تومان بــود در ســال  ۹۹و در  ۱۰۰روز کاری به روزانه
 ۳۵هزار میلیارد تومان تبدیل شــد و همچنین  ۷میلیون کد به
 ۲۱میلیون کد افزایش پیدا کرد که این یعنی فضای بازار کام ً
ال
تغییر کرده است.عضو هیأت مدیره بورس تهران گفت :این اولین
ریزش و صعود بازار سرمایه نیست و این شرایط در بازار به دفعات
اتفاق افتاده است .وی ادامه داد :تصمیماتی که از اردیبهشت ۹۹
و زمانی که ســیل نقدینگی وارد بازار شد تکلیف شدن شناوری
 ۲۵درصد ،پایین آمــدن اعتبارات کارگزاریها ،عرضه ســهام
عدالت ،کاهش ن ِصاب صندوقهــا و عرضههای اولیه بود که بعد
از  ۱۹مرداد مسیر معکوس را دنبال کردند.سدیدی افزود :اساس
دعوت کردن به بازار ســرمایه نسبت به ســایر بازارهای موازی
اتفاق درستی بود.
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