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اخبار
نقدینگی سرگردان عامل افزایش
قیمت مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
برنامهریزی درستی برای ساماندهی بازار مسکن
وجود ندارد،گفت:نقدینگی سرگردان عامل افزایش
قیمت مسکن است .احمد دنیامالی با بیان اینکه به
طور حتم تا زمانی که برنامه ریزی و طراحی درستی
در حوزه اقتصاد مسکن صورت نگیرد ،بازار مسکن
بهبود نمی یابد ،اظهار کرد:در سال های اخیر به
دلیل تشدید نقدینگی های سرگردان ،حوزه مسکن
به صورت مداوم دچار تالطم و آشفتگی شده ،این
در حالی است که در تمام کشورها از سفته بازی و
سوداگری در بازار مسکن جلوگیری می کنند اما
در کشور ما این حوزه ،به بازار سرمایه ای تبدیل
شده است .وی افزود :باید بپذیریم که در بخش
مسکن نمی توان تنها به ارائه تسهیالت تکیه کرد،
از این رو دولت ضمن ارائه تسهیالت ارزان قیمت به
سازندگان و انبوه سازان ،باید به سمت عرضه زمین
با قیمت بسیار پایین برای تولید مسکن حرکت
کند .هرچه هزینه زمین کاهش یابد ،به همان
میزان قیمت تمام شده تولید مسکن نیز کاهش می
یابد.وی با بیان اینکه کشور ساالنه به حدود 900
هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد،
افزود :اولویت عرضه مسکن باید با زوج های جوان
باشد ،البته مساکن تولیدی باید با رعایت الگوی
مسکن و با متراژی حدود  75متر صورت گیرد.

سهم تحریم در تورم و مشکالت
اقتصادی چقدر است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
این که سهم تحریم در تورم و مشکالت اقتصادی
به اندازه خودش است گفت :عوامل داخلی
مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این
که سهم تحریم در تورم و مشکالت اقتصادی
به اندازه خودش است و عوامل داخلی مؤثرترین
عامل در گرانی و گرانفروشی هستند گفت :در
مجموع دو عامل کالن بر مشکالت اقتصادی
کشور ،مثل تورم و گرانی یا گرانفروشی اثر گذار
است ،یکی تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور
و دیگری بحث نظارت و قیمت گذاریها و تنظیم
بازار.پورابراهیمی تاکید کرد :در مورد گرانی
یا گرانفروشی کاالهای اساسی و سبد مصرفی
خانوار ،نبود نظارت دقیق و کافی یا مستمر،
نقش عمده دارد ،در سایر کاالها عامل ساختاری
مؤثرتر است.این نماینده مجلس با بیان این که
عامل ارز از متغیرهایی است که نمیتوان آن را
در اقتصاد نادیده گرفت افزود :اصالح علمی و
تخصصی فرایند عرضه و توزیع کاال مانع به وجود
آمدن دالل یا واسطه گری مخرب و مشکالت
دیگر میشود واال روش دستوری برای کنترل
قیمتها هیچ وقت جواب نمیدهد.
پورابراهیمی تاکید کرد :باید در کنار اصالح
فرایند عرضه و توزیع کاال ،جنس نظارت هم از
سنتی به الکترونیکی تغییر کند.
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معاون اول رییس جمهور :

تولید بنزین با کیفیت از صفر در سال  ۹۱به  ۷۶میلیون لیتر در روز رسید

معاون اول رییس جمهوری اقدامات وزارت
نفت در توسعه صنعت پاالیش نفت خام و میعانات
را در تاریخ کشور ارزنده و ماندگار توصیف کرد و
از وزیر نفت خواست درباره این دستاوردها به نحو
مطلوب اطالع رسانی شود
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع
رسانی معاون اول رییس جمهوری ،اسحاق
جهانگیری در هامش گزارش مکتوب وزیر
نفت مبنی بر تمرکز این وزارتخانه بر بند ۱۵
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای
زنجیرهای از فعالیتهای توسعهای ،ضمن قدردانی
از مهندس زنگنه و همکارانش،از وزیر نفت خواست
این دستاوردها به نحو مطلوب به اطالع مردم
رسانده شود.
در هامش معاون اول رییس جمهوری آمده
است« :جناب آقای مهندس زنگنه نیاز به توضیح
نیست .ارقام به خوبی سخن میگویند .صمیمانه
از زحمات جنابعالی و همکاران ارجمندتان
سپاسگزارم .این اقدامات ارزنده در تاریخ کشور
ماندگار خواهد شد .به نحو مطلوب به اطالع عموم
برسد».
بر اساس گزارش وزیر نفت ،این وزارتخانه
با تمرکز بر بند « »۱۵سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،زنجیرهای از فعالیتهای توسعهای را به
منظور افزایش ارزش افزوده در صنعت نفت ،توسعه

ظرفیت تولید و بهبود کیفیت فرآوردههای نفتی
کشور و نیز باال بردن میزان صادرات فرآوردههای
نفتی کشور سامان داده است که به اتکای این
فعالیتها ،ظرفیت تولیدات پاالیشی کشور از ۱.۸
میلیون بشکه در روز در سال  ۱۳۹۱به حدود ۲/۲
میلیون بشکه در روز رسیده و در نتیجه آن تولید
بنزین و نفت گاز کشور به ترتیب از  ۴۹.۸و ۹۴
میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۱به  ۱۰۷و ۱۱۳
میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۸رسیده است.

همچنین با اقدامات صورت گرفته برای بهبود
کیفیت فرآورده های تولیدی پاالیشگاهها ،ظرفیت
تولید بنزین با کیفیت یورو  ۴و  ۵کشور از صفر در
سال  ۱۳۹۱به بیش از  ۷۶میلیون لیتر در روز در
سال  ۱۳۹۸رسیده است.
در ادامه گزارش وزیر نفت تصریح شده است
که در نتیجه اقدامات فوق و با افزایش بیش از
 ۲.۵برابری تولید از میدان مشترک گازی پارس
جنوبی و نیز توسعه گازرسانی در کشور که منجر

به آزادسازی حجم قابل توجهی فرآورده مایع در
کشور شده ،صادرات فرآوردههای نفتی کشور با
افزایش  ۴برابری از  ۵.۹میلیون تن در سال ۱۳۹۱
به حدود  ۲۳میلیون تن در سال  ۱۳۹۸رسیده
است.
در ادامه این گزارش آمده ست :به منظور ریل
گذاری برای آینده صنعت پاالیش نفت کشور ،این
وزارتخانه پس از بررسی گزینههای متعدد مصرف
آتی انواع سوخت در کشور با مفروضات مختلف و
نتایج حاصله از محاسبات مدلهای ریاضی« ،سند
تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰
با تأکید بر کارایی /بهینه سازی مصرف سوخت»
را تدوین و به تصویب شورای عالی انرژی کشور
رسانده است.
بر اساس این سند کف ظرفیت تولید مستمر
بنزین کشور در مقاطع زمانی تا افق  ۱۴۲۰که
باید با بهینه سازی ( )Upgradingپاالیشگاههای
موجود و ساخت پاالیشگاههای جدید تحقق
یابد ،تعیین و به شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران برای اجرا ابالغ شده است.
در این ابالغیه فرض بر این بوده که نیاز بلندمدت
داخلی به فرآوردههای نفتی تأمین شود و بر حمایت
از هر گونه سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیتهای
پاالیشی مازاد بر این کف ،با هدف صادرات انواع
فرآوردههای نفتی تأکید شده است

نامه وزیر صمت به رئیسجمهوری؛

بانک مرکزی به دغدغه بخش خصوصی توجه نکرده است

وزیر صنعت در نامه به رئیسجمهوری با انتقاد از بخشنامه اخیر
بانک مرکزی ،این بخشنامه را در تضاد با ابالغیه معاونت اقتصادی
ریاست جمهوری و بیتوجه به دغدغه فعاالن اقتصادی دانسته است.
رزمحسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور
بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابالغ
کلیه مقررات ،آییننامهها و بخشنامههای حوزه تجارت خارجی با
وزارت صنعت را صادر کند.
علیرضا رزمحسینی ،در نامهای به حسن روحانی ،رئیس جمهوری
نوشته است« :پیرو تصمیمات جلسه  177ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت که در تاریخ ششمآبان ماه  1399توسط معاون اقتصادی
رئیسجمهوری ابالغ شد ،مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم
مشکالت فراروی جامعه فعاالن تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان
و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد
نیاز واردات کاالی اساسی ،ضروری ،مواد اولیه و تجهیزات تولید را
فراهم کرده است .ضمن آنکه استقبال اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران ،اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان
بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش
تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت
هدفمند وارد میباشد».
رزمحسینی در این نامه به بخشنامه اخیرا بانک مرکزی اشاره
کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه ستاد
حمل حوالههای ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعالمیه تأمین ارز

را به مدت دو ماه تعیین کرد .به عقیده او این مسئله با بخشنامه قبلی
بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر
 8ماه تعیین کرده بود ،در تضاد است.
در بخشی از نامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به روحانی
آمده است« :براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود
و ترخیص قطعی کاال حداکثر  45روز تعیین شده است .این موضوع
با توجه به مشکالت مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم
محدودیتهایی برای واردات کاالهای اساسی ،ضروری ،مواد اولیه
و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در
نتیجه تولید ،اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآری ناشی از آن
را تحت الشعاع قرار خواهد داد».
همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی
بخش خصوصی اشاره شده و عنوان شده که این مساله با راهکارهای
در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص
تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس
اولویت بندی کاالیی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.
در پایان نامه رزم حسینی آمده است :در صورت تأیید وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور،
دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف ،صدور و ابالغ
کلیه مقررات ،آییننامهها و بخشنامهها در حوزه تجارت خارجی با
هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت
هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعهها و دغدغه فعاالن اقتصادی

بخش خصوصی مورد توجه قرار میگیرد.
هفدهم آذرماه کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیهای با اشاره
به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن
تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان ،تأکید کرده که باید موضوع
ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات
بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به
بازگشت ارز به کشور نداشتند ،عملیاتی و امکانپذیر است.
کمیته ارزی اتاق ایران در این بیانیه تأکید کرده است:
«درحالیکه از تاریخ  22فروردینماه سال  97که موضوع بازگشت ارز
صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده است« ،واردات بدون انتقال
ارز» هم عم ً
ال منتفی شده است».

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

همه روستاهای باالی  ۲۰خانوار تا پایان سال به اینترنت متصل میشوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از
برنامهریزی برای اتصال همه روستاهای
باالی  ۲۰خانوار به شبکه ملی اطالعات تا
پایان سال  ۹۹خبر داد.
محمدجواد آذریجهرمی در جلسه
علنی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به
سوال نماینده زابل افزود :مطابق برنامه
ششم توسعه ۸۰ ،درصد روستاهای باالی
 ۲۰خانوار باید تا سال پایانی برنامه به
اینترنت متصل شوند و مواجهه با پاندمی
کرونا ،اهمیت و ضرورت این مساله را بیشتر
کرده است .وی بیانداشت :تالش این
وزارتخانه و اپراتورهای ارتباطی نیز سرعت
دادن به این برنامه است.
آذریجهرمی ادامهداد :اکنون از مجموع
 ۳۹هزار و  ۵۰۰روستای باالی  ۲۰خانوار،
حدود  ۳۵هزار روستا به شبکه ملی اطالعات
متصل شدهاند و چهار هزار روستای دیگر
باقی مانده است؛ در تالشیم برنامه اتصال
این روستاها تا پایان امسال تکمیل شود.
وی با اشاره به استان سیستان و بلوچستان

یادآور شد :استاندارد اتصال روستاهای این
استان به شبکه ملی اطالعات ،کمتر از
متوسط کشوری است.
وزیر ارتباطات گفت :تاکنون  ۱۲هزار
کیلومتر شبکه فیبر نوری بین شهری در این
استان اجرایی شده که هفت هزار و ۳۰۰
کیلومتر از سوی شرکت مخابرات و چهار
هزار و  ۷۰۰کیلومتر نیز در دولت «تدبیر
و امید» بوده است .وی تاکید کرد:سیستان
و بلوچستان به بیش از این ظرفیت برای
فیبر نوری نیازمند است ،زیرا از مجموع
هفت هزار و  ۴۰۰روستای دارای سکنه
این استان ۳ ،هزار و  ۴۰۰روستا باالی ۲۰
خانوار جمعیت دارد ،اما هدفگذاری قانون
که بر مبنای آن به این وزارتخانه بودجه
میدهد ،بر مبنای جمعیت باالی  ۲۰خانوار
است.آذریجهرمی خاطرنشانکرد :در هیچ
استانی چنین شکاف در بین روستاهای باال
و زیر  ۲۰خانوار آن وجود ندارد.
وی اظهار داشت :با درخواست از
رییس سازمان برنامه و بودجه و همچنین

وزیر اقتصاد و هماهنگی با رییسجمهوری،
یکهزار میلیارد تومان از سوی دولت
اختصاص یافته تا عقبماندگیها در این
زمینه و شکاف موجود از بین برود؛ در این
زمینه تا اردیبهشتماه آینده یک برنامه
کامل داریم.
این عضو کابینه دولت از سفر  ۱۰روزه
خود به سیستان و بلوچستان از یکشنبه
هفته آینده (هفتم دیماه) خبر داد و گفت:
با تقسیمبندی این استان به سه منطقه نوار

ساحلی ،سیستان و بلوچستان ،تیمهای
عملیاتی مستقر میشوند تا  ۲۷درصد
روستاهای باقیمانده باالی  ۲۰خانوار که
البته پوشش دادن آنها کاری دشوار است،
به شکه ملی اطالعات بپیوندند.
وی یادآور شد :مناطق باقیمانده
به اندازه کل مناطق پوشش داده شده ،با
دشواری در اجرا مواجه است و در کنار آنها
بخش بزرگی از روستاهای با جمعیت زیر
 ۲۰خانوار نیز از خدمات بهرهمند میشوند.

پیشبینی افزایش وام ازدواج
به  ۲۰۰میلیون تومان

در الیحه بودجه سال آینده برای وام ازدواج
مبلغ  ۵۰میلیون تومانی درنظر گرفته شده اما
کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش این
وام به  ۱۰۰میلیون تومان در این کمیسیون خبر
داده است و این سوال را ایجاد کرده که احتمال
افزایش  ۲برابری وام ازدواج برای سال آینده وجود
دارد؟
وام ازدواج یکی از وامهای پرتقاضاست که
با وجود تورم زیاد در اقتصاد کشورمان ،چشم
جوانان به این مبلغ ناچیز دوخته شده است تا
بتوانند با آن مقدار بسیار کمی از مشکالت خود
را رفع کنند.
در این بین هر ساله توقع دارند که با
افزایش تورم و تداوم مشکالت اقتصادی بر
مبلغ وام ازدواج افزوده شود تا تاثیر حداقلی
داشته باشد که هر ساله در بودجه کشور بانک
مرکزی و دولت مکلف میشوند تا درصدی
از وا مهای پرداختی خود را به این موضوع
اختصاص بدهند.
پیش از ارائه الیحه بودجه سال ،۱۴۰۰
گفتههایی مطرح شد مبنی براینکه وام ازدواج از
 ۵۰به  ۷۰میلیون تومان افزایش مییابد اما پس
از تقدیم الیحه به مجلس و بررسی جزئیات آن،
مشخص شد که وام ازدواج در سال آینده نسبت
به سال جاری تغییری نکرده و همان  ۵۰میلیون
تومان باقی مانده است.

در ادامه بررسی الیحه بودجه سال آینده
در مجلس ،کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی پیشنهاد افزایش مبلغ این وام به ۱۰۰
میلیون تومان را مطرح کرد که در این کمیسیون
تصویب شد .همچنین ،بازپرداخت وام ازدواج از ۷
به  ۱۰سال افزایش یافت.
این در حالی است که طبق بودجه سال آینده،
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از
زوجها در سال آینده  ۵۰میلیون تومان با دوره
بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و
سفته اجرایی میشود.
اما در این بین افزایش وام ازدواج به تصویب
و تایید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی
نیاز دارد به گونهای که نائب رئیس فراکسیون زنان
احتمال تصویب وام  ۱۰۰میلیونی ازدواج را کم
میداند.

بانك
تمديد جشنواره هپ بانک ملی ايران
تا  ٢٠دی

مهلت شرکت در جشنواره اپلیکیشن هپ که از
دوم آذرماه آغاز شده بود تا  20دی ماه تمدید شد.
به گزارش امتیاز ،مهلت شرکت در جشنواره
اپلیکیشن هپ که ویژه نوجوانان (تا  18سال) ،از
دوم آذرماه با شعار با هپ رویاهاتو بساز آغاز شده
بود ،به دلیل استقبال گسترده ،تا بیستم دی ماه
تمدید شد .جوایز ارزنده این جشنواره شامل کمک
هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی  PS4هر کدام
به ارزش  ١00میلیون ریال ،کمک هزینه خرید
 ١٠عدد گوشی تلفن همراه هر یک به ارزش 60
میلیون ریال و کمک هزینه خرید  ٥٠عدد ساعت
هوشمند هر یک به ارزش  10میلیون ریال ،به قید
قرعه به نوجوانانی تعلق خواهد گرفت که در طول
مدت برگزاری جشنواره ،اپلیکیشن هپ را از طریق
سایت بانک ملی ایران ،استورهای بازار ،مایکت و
چارخونه و یا ارسال عدد  2به شماره 100005566
دریافت و نصب کنند .اپلیکیشن هپ جدیدترین
محصول کانون جوانه های بانک ملی ایران و یک
اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با توجه به
نیاز نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف
پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران قرار
گرفته است و در بخش های مختلفی مانند مدرسه
اقتصاد ،مدرسه هوش مصنوعی ،مدرسه کسب و
کار ،مدرسه شهروندی ،مدرسه مشاوره و هدایت
تحصیلی ،همیار پلیس ،کتابخانه دیجیتال ،بازی و
انیمیشن و  ...مطالب مفید و متنوعی را ارائه می
كند .الزم به ذکر است ،پس از پایان این جشنواره،
کانون جوانه های بانک ملی ایران جشنواره های
دیگری را برای کاربران فعال اپلیکیشن هپ در
دستور کار خود دارد.

حضور بانك صنعت و معدن در مرحله دوم
ششمين جشنواره نوآوری و استارتاپی

نماينده بانك صنعت و معدن به عنوان دبير
هيأت داوران در مرحله دوم ششمين جشنواره
نوآوری و استارتاپی(فینتک – شهر هوشمند) كه
روز پنجشنبه  4دیماه با حضور اولین گروه تیم های
استارتاپی و هیأت داوران در سالن اجتماعات مرکز
فابا برگزار مي شود ،حضور خواهد يافت.
ششمین جشنواره نوآوری و استارتاپی
(فینتک – شهر هوشمند) امسال به صورتي
متفاوت و متناسب با شرایط همه گیری کرونا و
با روند اجرایی متمايز از گذشته برگزار خواهد شد.
مرحله اول این جشنواره با ثبت نام بیش از 50
تیم استارتاپی برگزار شد و هیئت داوران تیمهای
مجاز برای شرکت در مرحله دوم را معرفی کردند
كه در مرحله دوم تیمهای انتخاب شده در دو
گروه در روزهای پنجشنبه  4و  11دیماه با حضور
هیئت داوران و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به دليل پاندمی
کرونا برگزار خواهد شد؛ این مرحله به صورت
زنده توسط بسترهای مجازی آماده شده برای این
رویداد از جمله صفحه اینستاگرام مرکز فابا ،سایت
فابانیوز ،کانال آپارت مرکز فابا و  ...پخش خواهد شد
و عالقه مندان میتوانند از طرق مزبور این رویداد را
دنبال کنند .مرحله دوم ششمین جشنواره نوآوری
و استارتاپی در گروه اول ،با حضور  12تیم و هیئت
داوران این دوره از ساعت  14:30تا  18برگزار
خواهد شد و منصور یوسفی نیا ،معاون برنامه ریزی
و فناوری بانک صنعت و معدن به عنوان دبیر هیأت
داوران در اين جشنواره حضور خواهد يافت.
تیمهای استارتاپی پایال ،داپ اپ ،ضامن،
تضمین اپ ،مرکوری بیمه بدنه هوشمند خودرو،
جمع سپاری راتا ،فنابا ،پولوتوس ،باگدشت ،دلیل
ایران ،کارت اعتباری نسل جدید و توربینو12 ،
تیمی هستند که در گروه اول به رقابت میپردازند.
هر  4تیم در طول یک ساعت به رقابت میپردازند
و هر تیم برای معرفی محصول خود و پاسخ به
پرسشهای احتمالی داوران در نهایت  15دقیقه
فرصت دارند .در پایان رقابتهای دو گروه در مرحله
دوم 6 ،تیم برتر توسط هیئت داوران انتخاب خواهند
شد و ضمن حضور در  ITE 2020در اختتامیه این
رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد.
همچنین تیم های راه یافته به این مرحله از
جشنواره مي توانند برای حضور در نمایشگاه بین
المللی تراکنش استانبول در پاویون جمهوری
اسالمی ایران که در خرداد  1400برگزار می شود تا
سقف  70درصد از حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برخوردار شوند و در ششمین
نمایشگاه تراکنش ایران برای حضور در این رویداد
بین المللی ثبت نام کنند.
مرحله پایانی و اهدای جوایز تیمهای برتر
جشنواره نوآوری و استارتاپی همزمان با ششمین
نمایشگاه تراکنش ایران برگزار خواهد شد.
با تأمين مالی بانك صنعت و معدن به انجام رسيد؛

افتتاح قوطی سازی سينا كن در کرمانشاه

با حضور رییس بنیاد مستضعفان ،استاندار
کرمانشاه و جمعی از مقامات ملی و استانی واحد
توليدي قوطی سازی سينا كن ( زمزم كرمانشاه)
كه از سوي بانك صنعت و معدن تأمين مالي
شده است ،روز سه شنبه دوم ديماه سال 99به
بهره برداری رسید .این مجموعه كه با حضور
پرويز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان ،معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،استاندار کرمانشاه،
كالنتري مدیریت بانک صنعت و معدن استان
کرمانشاه و مقامات استانی به بهره برداری رسید،
بزرگترین کارخانه ساخت قوطی کشور است که
در زمینه تولید قوطیهای آلومینیومی فعالیت
دارد .ظرفیت تولید اسمی ساالنه اين شركت
 ۷۶۰میلیون قوطی شامل قوطیهای ۳۳۰
و  ۲۵۰سی سی مي باشد كه ظرفيت توليد
اين محصول در کشور را به ميزان  ۵۰درصد
افزايش مي دهد .اين طرح با تسهيالت مصوب
بانك صنعت و معدن به مبلغ  59ميليون و 640
هزار يورو كه  40ميليون يورو (معادل  12هزار
ميليارد ريال) از آن تاكنون پرداخت شده به
مرحله بهره برداري رسيده است.
گفتني است ،با افتتاح اين طرح در شهرك
صنعتي بيستون كرمانشاه از خروج ارز از کشور
جلوگيري می شود و امكان اشتغال  162نفر به
صورت مستقيم فراهم خواهد شد.

