فوالد نیوز
انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی ساالنه واحد گندله سازی

تعميرات اساسي ساالنه واحد گندله سازي انجام شد .رضا اسماعيل پور ریيس واحد گندله سازي
از اين تعميرات به عنوان يک فعاليت تعميراتي بســيار حساس ،دقيق و عظيم ياد و تصريح کرد :به
منظور چابک سازي و افزايش آماده بکاري واحد گندله سازي و همچنين به منظور ادامه روند تحقق
اهداف کمي و کيفي واحد در سال آتي ،ضمن آماده سازي و هماهنگي هاي الزم با بخش هاي مرتبط
و با حمايت مديريت هاي ارشد توليد ،ارشد خدمات فني و پشتيباني ،ناحيه آهن سازي و مديريت و
کارکنان تعميرات و تعميرگاه مرکزي و با همکاري شرکت هاي دژپاد صنعت و بهسازان صنايع خاور
ميانه و مرکز نسوز ،اين کار بزرگ با موفقيت انجام شد.

6

فوالد

جایزه ملی که به فوالد مبارکه اصفهان رسید

بومي سازي سيستم اتوماسيون دستگاه جوش فوالد مبارکه

در ســومين کنفرانس ملي آموزش و توسعه ســرمايه انساني ،شرکت
فوالد مبارکه اصفهان براي دومين بار و با باالترين امتياز ،جايزه سيمين
چهارستاره تعالي آموزش و توسعه منابع انساني کشور را به خود اختصاص
داد.دکتر ايرج ســلطاني مدير آموزش و توســعه منابع انساني شرکت
فوالد مبارکه گفت :جايزه ملي تعالي آموزش و توســعه سرمايه انساني
با الگوبرداري از مدل هاي تعالي آموزش جهان تراز ،طي فرآيند تدوين
اظهارنامه ،انجام فرآيند ارزيابي در محل شرکت ،بازديد از محل و جمع بندي نتايج ،تدوين و بومي شد که نهايتاً با
توجه به ارزيابي انجام شده ،شرکت فوالد مبارکه با کسب باالترين امتياز موفق به اخذ جايزه شد.

با انجام بومي سازي سيستم جديد اتوماسيون دستگاه جوش خط گالوانيزه و
نصب،راهاندازيوبهرهبرداريازاينسيستمجديد،عالوهبربهحداقلرساندن
توقفات تجهيز و خط توليد ،امکان آرشــيو فالتها و آالرم ها ،سادهسازي
شبکه کنترلي و تهيه راحت قطعات يدکي ميسر شد .عليرضا وکيلي مدير
محصوالت پوشش دار فوالد مبارکه با اعالم اين خبر افزود :دستگاه جوش
گالوانيزه يکي از تجهيزات اصلي و مهم خط توليد گالوانيزه بوده و به دليل نياز
به دقت و سرعت عمل باالي اين تجهيز در زمان جوش دادن ورق ،از سيستم اتوماسيون پيچيدهاي بهره ميبرد،
ضمن اينکه از سروو موتور نيز براي انجام حرکتهاي طولي و عرضي در اين دستگاه استفاده شده است.
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اعالم جزییات راه اندازي شركت ادغامي

هدفگذاريتوليد
10ميليون تن فوالد

روی خط خبر
تهاترکاال در مقابل بدهی یکی از
مشکالت عمدهدر صنعت فوالد

ریيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع
معدني ايران(ايميــدرو) تهاتر کاال در مقابــل بدهي را يکي
از مشــکالت عمده در صنعت فوالد برشــمرد و گفت :اين
موضوع نه تنها سبب خرابي بازار مي شود بلکه بحران در اين
حوزه را تشديد مي کند .مهدي کرباسيان در آیين افتتاحيه
هيجدهمين نمايشگاه و سمپوزيوم ساالنه فوالد گفت :ارزش
زنجيره حوزه معدن و صنايع معدني در سال  ،2014دو هزار
ميليارد دالر بوده که از اين ميــزان حدود  969ميليارد دالر
يعني  48درصد به فوالد اختصاص داشته است .وي با تاکيد بر
اهميت جايگاه فوالد در پيشرفت و توسعه کشورها گفت :توجه
به اين حوزه يعني توجه به اشتغال ،توسعه و بهره برداري از
امتيازات آن است .کرباسيان با ابراز خرسندي از لغو تحريم ها
اظهارداشت :اين اقدام ارزشمند سبب رهايي کشور از بسياري
از مخاطرات شده است که اميدواريم بتوانيم از آن بهره برداري
الزم را داشته باشيم.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :در سال 2000توليد
فوالد خام  850ميليون تن بوده که در سال  2014اين رقم به
يک ميليارد و  650ميليون تن رسيده است که نشان از توسعه
دارد و پيش بيني مي شود اين ميزان تا سال  2030به دو هزار
و  500ميليون تن برسد.
وي به اتفاق هاي بزرگ و بحران در اين حوزه در سال 2015
اشــاره کرد و گفت :پيش بيني ما اين است که اين وضعيت
در ســال  2016نيز ادامه يابد ،دولت چين اجازه ايجاد واحد
جديد در چين را نمي دهد و ســال هاي آينده  150ميليون
تن از ظرفيت فــوالد چين کاهش خواهد يافــت و از طرفي
دولت چين  70دالر به حوزه صادرات فوالد در هر تن کمک
ميکند و اين نشان مي دهد که در سال  2016روند مشکالت
ادامه خواهد داشــت  ،اما ســرعت ســال  2015را نخواهد
داشت .

اقتصاد

ریيس انجمــن توليدکنندگان فــوالد ايران و
پروژه ای که ملی است
مديرعامــل فوالد مبارکه گفت :چنانچه شــش وی عملياتي شــدن اين کار را بــه عنوان يک
شركت توليدكننده فوالد در منطقه خليج فارس پروژه ملي مورد تأکيد قرار داد و اظهار داشــت:
با هم ادغام شوند  ،هدفگذاري توليد 10ميليون اگر بخواهيم ملي فكر بكنيم ايــن اتفاق بايد رخ
تن فوالد در اين منطقه امکانپذير خواهد شــد و بدهد ،در حال حاضر شــش شــركت در منطقه
مزيت هاي همگرايي و کاهش هزينه ها را نيز در ويژه خليجفارس به صورت جزيره اي مشــغول
پي خواهد داشت.
به كار هستند و ســرمايه گذاري هاي آنها هم به
دکتر بهرام ســبحاني تصريح کــرد :حدود يک صورت لكه اي اســت كه اين شــكل از فعاليت،
ســال قبل اين رقم اولين بار بعد از ســفر ریيس عواقبي جز ،تلف شدن وقت ،انرژي و منابع را در
جمهوري به هرمزگان مطرح شد.
بر نخواهد داشت.دکتر سبحاني با
ریيس جمهوري در اين سفر اعالم
بيان اينکه در سيستم فعلي هركدام
كرد كه اين منطقه بايد ساالنه  10باراهاندازييكشركت از اين شركت ها بايد به تنهايي براي
ميليون تن فوالد توليد كند اين در ادغاميفوالددرمنطقه خود زيربناهايي فراهم كنند ،افزود:
در حال حاضر يكــي از بزرگ ترين
حالي است که واقعاً ظرفيت هايي از ميتوان،يكمجموعه
قبيل قرار داشتن در كنار دريا براي
مشكالت صنعت فوالد ما توليد در
بزرگ 10ميليونتني
ظرفيت هاي پايين اســت كه اص ً
تســهيل در امر صادرات و نيروي
ال
راتعريفكردكهاين
انساني در اين منطقه وجود دارد که اتفاقمزيتهايزيادي اقتصادي نيســت .به همين دليل
با اجرايي شدن اين هدف ،مي توان
پيشنهاد داديم ،همه شركتهايي
ازجملهصرفهجوييدر
روي صادرات اين حجــم از توليد
كه در اين منطقه ســرمايه گذاري
منابعوکاهشهزينهها
حساب ويژه اي باز كرد.
كرده اند يا در حال سرمايه گذاري
رادرپيخواهدداشت
مدير عامــل فــوالد مبارکه خاطر
هســتند به يك مجموعه مشترك
نشــان کرد :چنانچه صنعت فوالد
مبدل شــوند و هر كــدام از اينها
ايران بتواند در اين مسير گام بردارد
ســرمايه گذاري هاي خــود را به
ميتوان گفت اين صنعت در کشــورمان به بلوغ عنوان آورده به شركت مشترك بياورند ،همانطور
خود نزديک شده اســت هرچند اين بلوغ نسبت كه امروز شــركت ها يا بانك هــاي مختلفي در
به همساالن اين صنعت در كشــورهاي ديگر با فوالدمباركه سهامدار هستند و به نوعي صاحب
فاصلهاي چشمگير آغاز شده باشد.
اين مجموعه بزرگ هستند.
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خبر ویژه
آغاز پیش فروش بلیت نوروزی اتوبوس از امروز

مهر :پيشفــروش اينترنتی بليت اتوبوسهای مســافربری جادهای در ايام
نوروز  ۹۵از امروز آغاز میشود.سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعالم
کرد :پیشفروش بلیت به صورت مراجعه حضوری نیز از تاریخ  ۱۸اسفندماه
آغاز میشود كه به هموطنان توصیه میشود برای انجام سفرهای برنامهای
به صورت اینترنتی و غیرحضوری بلیت سفرهای نوروزی خود را تهیه كنند.
پیشفروش حضوری بلیت با ایجاد گیشه اختصاصی در محل فعالیت شركتها مستقر در پایانهها و با دایرکردن
تعداد مناسبی از دفاتر متمركز در سطح شهر صورت می پذیرد.

عرضه بلوکی  ۳شرکت بورسی توسط
اقتصاد نوین
بانک 

بانــک اقتصاد نوین تصمیــم به عرضــه  ۴۵.۲درصدی
جوشکاب یزد و دو بلوک  ۸و  ۶.۲درصدی ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ایرانیان
گرفتــه و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻳﺮاﻧﻴﺎن هــم واگذاری ۱۶.۷۵
درصدی موتوژن را اعالم کرده است.
قیمت پایه هر سهم دو بلوک  ۲۲۰تومان تعیین شده که
از سوی ﻛﺎرﮔﺰاری بانک اقتصاد ﻧﻮﻳﻦ به صورت یکجا و نقد
روانه میز فروش خواهد شد .این دو بلوک شامل  ۸۶و ۶۳
میلیون سهم ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ایرانیان هستند.

همراه اول برگزیده پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت

خانهنشینی جوانان  ۲برابر شد
سیلبیکاریوغیرفعالی ۶.۸میلیونفارغالتحصیلدانشگاهی
بازار کار را تهدید میکند

تایم الین اقتصادی

91
میلیون

نسل فردا
وزارت کار در جدیدترین
گروه اقتصاد گزارش خود از وضعیت
بازار کار کشــور در دوره  ۹ساله  ۱۳۸۴تا ،۱۳۹۳
مباحث جدیدی را در اینباره مطرح کرده اســت.
در گزارش ارایه شده ،برخی موارد مانند افزایش

فروش خودرو در جهان به  91میلیون دستگاه میرسد
پیشبینی میشود با توجه به قیمت پایین نفت و رشد بازار خودرو در آمریکا و اروپا
تقاضای خودرو در سال جاری با رشد 1.9درصدی به 91میلیون دستگاه برسد .رییس
انجمن جهانی خودروسازان گفت :سال گذشته 89میلیون خودرو در سراسر جهان به
فروش رسید ،البته خودروسازان دیگر سودهای آنچنانی نصیبشان نمیشود و وضعیت
مانندگذشتهنیست.ویگفت:ایراننیز 80میلیونجمعیتداردوباتوجهبهآنصنعت
خودروی ایران پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به مرکز تولید خودرو در منطقه دارد.

TCI

نسل فردا:در پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری
اطالعات ایران ،همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت
 ۴ستاره شد ICTINQA .جایزه ای ملی است که بر اساس مدل بومی
و ملی ارزیابی ایران جهت شناســایی واحدهای برتر در زمینه های
ارتباطات و فناوری اطالعات و انتخاب برترین آنها برگزار می شــود.
این جایزه همه ساله بر مبنای کیفیت محصول و بر اساس نتایج ارزیابی های دقیق و علمی بر پایه منطق
 RADARبه شرکت ها ،بانک ها ،دانشگاه ها و سایر ســازمان های دولتی ،خصوصی و تعاونی در عرصه
ارتباطات و فناوری اطالعات کشور اعطاء می شود.

مدرسه شهدای بانک مسکن افتتاح شد

در مراســمی با حضور جعفرآقامالیی عضو هیئت مدیره
بانک مسکن مدرسه شهدای بانک مسکن در شهرستان
میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.
عضــو هیئــت مدیــره بانــک مســکن گفــت :بــا
احتســاب ایــن مدرســه  ،بانک مســکن در کشــور
 ۱۰بــاب مدرســه و دو باب مســجد بنا کرده اســت.
همچنین آزادی زندانیان را نیز در دســتور کار دارد که
هزینه این عنایتهای الهی از محل منابع حســابهای
قرضالحسنه نزد بانک مسکن تامین میشود.

جمعیت غیرفعــال کشــور ،غیرفعالــی باالی
فارغالتحصیالن فوق لیسانس و دکترا و همچنین
خانه نشینی عجیب میلیون ها نفر در سن کار ،قابل
توجه است.بر پایه این گزارش ،در حالی که تعداد
غیرفعاالن اقتصادی کشور در سال  ۸۴به میزان ۳۳

780
میلیون

چالش واحد های کوچک
دکتر سبحاني بزرگ ترين چالش براي دستيابي
به اين کنسرسيوم را تك روي يا احداث واحدهاي
لك هاي و جزيرهاي و با ظرفيــت پايين خواند
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بر اساس گزارش وزارت کار

بانک نیوز

نگاهی به مزیت ها
ریيس انجمــن توليد کنندگان فــوالد ايران در
همين رابطه ادامه داد :با راه اندازي يك شــركت
ادغامي فوالد در منطقه مي توان ،يك مجموعه
بزرگ  10ميليــون تني را تعريف كــرد كه اين
اتفاق مزيت هاي زيــادي از جمله صرفه جويي
در منابع و کاهــش هزينه هــا را در پي خواهد
داشت.
به عنوان مثــال با اجرايي شــدن اين طرح ،يك
پســت برق ،يك خط راه آهن و يک تصفيه خانه
کافي خواهد بود زيرا زيربناها همگي مشــترك
خواهند شد ،در اين حالت يك مجموعه متمركز
در منطقه براي توليد فوالد ايجاد خواهدشــد ،
دراين حالت است که رقابت در بازارهاي جهاني
نيز ساده تر ميشود .براي اجرايي شدن اين طرح
نيز در صحبت هاي اوليه همگي موافقت خود را با
اين ايده اعالم كرده اند ،زيرا اين ايده در كل خوب
است و همه كليت آن را قبول دارند ،تنها چيزي
كه باقي مي ماند اين است كه با مشارکت خود اين
پروژه ملي كه به نفع همه است را به پيش ببرند.

زمان بر ،اما مفید
وي در خصوص زمان آغاز اجراي اين طرح ادغامي
تصريح کرد :اجراي چنين پروژه اي قطعاً به زمان
زيادي نياز خواهد داشت ولي آنچه مسلم است اين
است که گروه فوالد مبارکه براي اجراي طرحهاي
توسعه خود در فوالد هرمزگان ،قطعاً فرصت سوزي
نخواهد کــرد و منتظر نخواهيم مانــد تا ببينيم
كنسرسيوم به چه نتيجه اي مي رسد بديهي است
اجراي هرچه ســريع تر طرح هاي توسعه در اين
شرکت را در دســتور کار داريم به عنوان مثال اگر
طرح احياء فوالد صبا با فوالد هرمزگان ،كاوه جنوب
و ساير شــركت ها به صورت اشتراكي انجام شود
ميتوان به يك طرح هشت تا 10ميليون تني رسيد
كه بسيار اقتصادي است و مزيت هاي فراواني براي
صادرات ايجاد خواهد كرد.

و در اين رابطه افزود :در شــرايط فعلي کشور ما،
واحدهاي کوچک  800هزار يا يك ميليون تني
 ،يک چالش هستند زيرا براي توليد يك ميليون
تن فوالد بايد هزينه هاي زيادي بابت آب ،برق ،گاز
و راه آهن پرداخت شود تا در نهايت به يك توليد
اندك برسيم در چنين شــرايطي هزينه سرمايه
گذاري بــراي توليد هر يك تن فوالد به شــدت
افزايش پيدا مي كنــد ،درحالي كه يك طرح 10
ميليون تني هم همان راه آهن يا همان پست برق
را نياز خواهد داشــت.مدير عامل فوالد مبارکه با
تأکيد بر اين مطلب که با راه اندازي اين کنسرسيوم
در امر صادرات نيز موفــق تر خواهيم بود  ،خاطر
نشــان کرد :فوالد مبارکه در زمان تحريمها در
زمينه صــادرات به خوبي عمل کــرد اکنون نيز
که تحريم ها برداشته شده قطعاً با سازوکارهاي
مناسب تري که دولت به اين منظور ارايه نموده
صادر کردن محصوالت کيفي به مراتب راحت تر
از دوران تحريم ها خواهد بود اين در حالي است
که كيفيت محصوالت ايراني در بازارهاي جهاني
پذيرفته شده است.

میلیون و  ۴۶۹هزار نفر بوده ،این تعداد در سال ۹۳
به  ۴۰میلیون و  ۱۹۸هزارنفر افزایش یافته است.
از سویی ،تعداد بیکاران از  ۲میلیون و  ۶۷۴هزارنفر
به  ۲میلیون و  ۵۱۴هزارنفر رسیده است.
همچنین باید گفت تعداد جمعیت باسواد غیرفعال
اقتصادی در سال  ۸۴به میزان  ۲۷میلیون و ۴۷۷
هزار نفر بوده که این تعداد با افزایش نسبتا باالیی
به  ۳۳میلیون و  ۲۵۶هزارنفر در ســال گذشــته
رسیده است؛ بنابراین در یک دوره  ۹ساله بر تعداد
جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور که اتفاقا در سن
کار هم قرار دارند ۵ ،میلیون و  ۷۷۸هزار و  ۴۶۰نفر
افزوده شده است.
در ســال  ۱۳۸۴تعداد  ۲میلیون و  ۱۱۵هزار نفر
دارایی تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس بودند که
بعد از فراغت از تحصیل به جای فعالیت اقتصادی،
راهی منازل شده و خانه نشینی گزیدند .این تعداد
در سال  ۹۳به میزان  ۵میلیون و  ۲۱۲هزار نفر تنها
در این دو گروه فارغ التحصیل افزایش یافته است.
عالوه بر این ،در ســال  ۹۳تعــداد  ۶۰۱هزار نفر
با مدرک فوق لیســانس و دکتــرا ی حرفه ای و
تخصصی غیرفعال بوده انــد .نکته حائز اهمیت و
عجیب درباره تصمیم  ۶۰۱هزار نفر که کمترین
میزان تحصیالت آنها فوق لیســانس است اینکه
چگونه فردی حاضر می شود نتیجه دستکم  ۱۸تا
بیش از  ۲۰سال از عمر خود را که صرف تحصیل
کرده است را با خانه نشینی و غیرفعالی عوض کند؟

طرح توقف عرضه کارت بنزین در آستانه نوروز
مهر :یک مقام مسئول با اشاره به نشست جایگاهداران و شرکت پخش،
گفت :پیشنهاد توقف آزمایشی عرضه کارت بنزین برای نوروز و روزهای
پایانی اسفند ارایه ودر صورت موافقت ،عرضه بنزین آزاد میشود.رییس
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه های ســوخت
کشــور گفت :در حال حاضر بالغ بر  ۹۰درصد مردم از کارت سوخت
جایگاهداران برای خرید بنزین استفاده میکنند و عدم استفاده از کارتهای شخصی سوخت توسط مردم
مشکالت متعددی را در سطح جایگاههای بنزین کشور به وجود آورده است .ناصر رییسیفرد تبیین کرد:
امسال نخستین نوروزی خواهد بود که عم ً
ال سهمیهبندی بنزین لغو شده است.
آیا دلیل بروز چنین پدیــده ای در بازار کار ایران -۳ ،با وجود اینکه در  ۹سال گذشته یک میلیون
ناکارآمدی آموزش های دانشگاهی و عدم مطابقت و  ۵۱۷هــزار نفر فارغ التحصیل فوق لیســانس،
آن با نیازهای بازار کار است؟ یا اینکه این گروه ها دکترای تخصصی و حرفه ای شده اند ،اما مجموع
از تالش برای گرفتن یک پذیرش شغلی در اقتصاد بیکاران و غیرفعاالن این گروه تحصیلی به ۷۳۰
هزار نفر رسیده است .یعنی اینکه نیمی از جمعیت
ایران ناامید شده و خانه نشینی گزیده اند؟
تحصیل کرده عالی کشور در یک دهه اخیر شانس
ورود به بازار کار را نیافته اند و باید گفت در شرایط
تحوالت مهم در بازار کار ایران
امروز بازار کار ،حتی تحصیالت دکترا
 -۱تعــداد غیرفعــاالن اقتصادی
هم دیگر نمی توانــد ضامن قطعی
در ســن کار ایران از  ۳۳میلیون و
تعدادجمعیتباسواد
اشتغال افراد باشد.
 ۴۶۹هزار نفر در سال  ۸۴به صورت
غیرفعالاقتصادیدر
 -۴تعداد فارغ التحصیالن لیسانس و
مرتب افزایش یافته و در نهایت به
باالتر کشور در سال  ۱۳۸۴به میزان
 ۴۰میلیون و  ۱۹۸هزارنفر در سال
سال ۸۴بهمیزان۲۷
یک میلیون و  ۴۳۶هزارنفر بوده که
 ۹۳رسید که نشان دهنده افزایش
میلیونو ۴۷۷هزار
این تعداد در ســال  ۱۳۹۳تنها در
 ۶میلیون و  ۷۲۸هزارنفری تعداد
نفربودهکهاینتعداد
بخش لیسانســیه ها بدون در نظر
خانه نشینان بازار کار کشور است.
باافزایشنسبتاباالیی
گرفتن مدارج باالتر ،به  ۳میلیون و
 -۲در سال  ۱۳۸۴تعداد  ۲میلیون
به ۳۳میلیونو۲۵۶
 ۸۱۷هزار نفر رسید .یعنی در طول
و  ۶۴۴هــزار نفــر فــوق دیپلم و
لیســانس در کشــور غیرفعال و هزارنفردرسالگذشته  ۹ســال مجموع فــارغ التحصیالن
لیسانس کشــور  ۲۶۰درصد بیشتر
یا بیکار بــوده اند که ایــن تعداد
رسیدهاست
شــده اســت .در عین حال ،تعداد
در ســال  ۹۳به  ۶میلیون و ۱۱۷
بیکاران لیســانس و باالتر کشور در
هزارنفر در سال  ۹۳رسید .به بیان
سادهتر ،در طول  ۹سال گذشته بر تعداد جمعیت سال  ۸۴به میزان  ۳۴۳هزارنفر بوده که این میزان
تحصیل کرده تا لیسانس کشور که بیکار بوده و یا در سال گذشــته تنها در بخش فارغ التحصیالن
خانهنشینی گزیده اند ۳ ،میلیون و  ۴۷۳هزار نفر لیسانس به  ۷۲۲هزار نفر رسیده که نشان دهنده
افزوده شده است که نشان دهنده رشد  ۲.۳برابری افزایش  ۲۱۰درصــدی بیــکاری در این بخش
است.
( ۲۳۰درصدی) در این بخش است.

پرداخت 780میلیون دالر به صندوق بین المللی پول

معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد :افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول با
پرداخت 780میلیوندالرازطریقسوئیفتانجامشد.غالمعلیکامیاببااشارهبهافزایش
سهمیهوحقرایجمهوریاسالمیایراندرصندوقبینالمللیپول،افزود:سهمیهایران
در صندوق بین المللی پول با 138درصد افزایش از رقم قبلی 1.497میلیون SDRبه رقم
جدید 3.567میلیون  SDRافزایش یافت و به تبع آن حق رای کشورمان در این صندوق
نیز از 0.62درصد به 0.74درصد رسید.

امضای سه تفاهمنامه خودرویی با سوئد ،ترکیه و هند
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تفاهمنامه

در مراسم افتتاحیه سومین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران ،سه تفاهمنامه
در حوزه های تولید خودرو ،همکاری انجمن های قطعه سازی و همچنین همکاری های
علمی به امضا رسید .همایش بین المللی صنعت خودروی ایران تاکنون در سه سال
متوالی برگزار شده است؛ همایش نخست ،آذرماه  92با هدف معرفی صنعت خودروی
ایران ،همایش دوم در آذرماه پارســال با موضوع تبیین برنامه های صنعت خودرو و
همایش امسال «رقابت پذیری و همکاری های بین المللی» مورد توجه قرار گرفته است.

