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تولید و صادرات فوالد یکی سودآورترین بخش های اقتصادی 
در بس��یاری از کشورها می باش��د. در واقع صنعت فوالد یکی از 
پایه های مهم اقتصاد هر کش��وری است، تا جایی که مصرف سرانه 
فوالد را به عنوان شاخصی جهت ارزیابی صنعتی بودن یک کشور 
برش��مرده اند. وضعیت تولید فوالد خام در جهان در س��ال 2015 
بال��غ بر یک میلیارد و 697 میلیون تن در نقاط مختلف جهان بوده 
که بیش از 98 درصد این رقم فقط در62 کش��ور تولید شده است. 
بررسی روند تولید فوالد خام و محصوالت آن در ایران، حاکی از 
رشد شتابان تولید از دهه هفتاد می باشد، تولید محصوالت فوالدی 
کشور که در سال 2002 معادل 7/5 میلیون تن بود با رشد متوسط 
ساالنه 11/9 درصد در سال 2005 به 9/7 میلیون تن افزایش یافت 
و در س��ال 2015 ایران با تولید 16میلیون و 110 هزار تن توانست 
رتبه چهاردهم تولید فوالد جهان را به خود اختصاص دهد. ذخائر 
پیش بینی ش��ده معادن س��نگ آهن در ایران بیش از 5 میلیارد تن 
اس��ت. از س��وی دیگر با توجه به س��ابقه تاریخی ایران در تولید 
فوالد و نقاط قوت و فرصت هایش )همانند ش��رکت های فعال و 
معتبر جهانی با تکنولوژی های مورد قبول در صنعت فوالد ایران، 
نزدیکی ب��ه بازارهای جهانی جهت ف��روش محصوالت فوالدی، 
ب��ازار رو به رش��د مصرف فوالد و محصوالت ف��والدی در داخل 
 کشور، تکنولوژی تولید و دسترسی نهاده های اولیه تولید همچون 

س��نگ آه��ن و مناب��ع گاز(، خالی از لطف نیس��ت، که به صنعت 
فوالد کشور، به عنوان یک محصول صادراتی غیرنفتی و قدرتمند 
نگریسته شود. چرا که صادرات غیرنفتی یکی از متغیرهای کلیدی 
در اقتصاد ایران اس��ت، که طی س��ال های اخیر با توجه به عوامل 
سیاس��ی و اقتصادی داخل و خارج از کشور، اهمیتی بیش از پیش 
یافته اس��ت. در برنامه س��وم، چهارم و پنجم توس��عه اقتصادی – 
اجتماعی ایران تاکید شده است که میزان تولید فوالد ایران تا سال 
1404 بای��د به مرز 55 میلیون تن دس��ت یابد. ب��ه همین منظور، 
در س��ال 1382 مطالعات جامع فوالد کش��ور توسط شرکت ملی 
فوالد ایران با نگاهی به افق 1404 انجام پذیرفت. مطالعات صورت 
گرفته، زمینه س��از اجرای طرح های هف��ت گانه ای گردید که در 
7 منطقه کم تر برخوردار و محروم کش��ور در دس��ت اجرا هستند 
که ش��امل: طرح فوالد س��فید دش��ت در چهارمحال و بختیاری؛ 
طرح فوالد نیریز در اس��تان فارس؛ طرح فوالد ش��ادگان در استان 
خوزستان؛ طرح فوالد میانه در استان آذربایجان شرقی؛ طرح فوالد 
قائنات در اس��تان خراسان جنوبی؛ طرح فوالد س��بزوار در استان 
خراسان رضوی، طرح فوالد بافت در استان کرمان می شوند. طرح 
 های فوالدی استانی هر یک دارای ظرفیت 800 هزار تن هستند که 
با این حس��اب مجموع ظرفیت آنها به 6/4 میلیون تن می  رسد. 7 
طرح فوالدی جزو طرح  هایی به  شمار می  روند که در دولت دهم 

و در س��ال 1385 کلنگ آن ها بر زمین خورده بود و در این س��ال 
ها با مشکالت اجرایی زیادی در بخش های مختلف مواجه گشته 
بود. اکنون با گذشت 11 سال دو طرح فوالد شادگان و فوالد میانه 
با "استراتژی ایمیدرو" در راستای جذب سرمایه بخش خصوصی 
بر محور تولید و با کمک "بانک صنعت و معدن" افتتاح شده است 
و قرار اس��ت ظرف 2 س��ال آینده نیز فازهایی از طرح های دیگر 

به بهره برداری برس��د. در س��ال های اخیر، بانک صنعت و معدن 
تامین مالی 50 درصد از ظرفیت تولید فوالد کشور را برعهده گرفته 
است و اکنون 13 طرح فوالدی نیز با تسهیالت این بانک در حال 
اجراست. گ�شایش خطوط اعتباری چین برای طرح های فوالدی 
کشور توسط بانک صنعت و معدن )که با همکاری وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی، امورخارجه، بانک 
مرکزی و صندوق توس��عه ملی صورت گرفته اس��ت( یکی از مهم 
ترین دالیل شتاب گرفتن افتتاح طرح های فوالدی در کشور است. 
بحران های اقتصادی موجود در بازارهای جهانی، مانند عدم ثبات نرخ 
ارز و نوسان قیمت نفت؛ تاکیدی بر این نکته است که کشور ایران، 
باید هر چه سریع تر جایگزین صادراتی غیرنفتی خود را به عرصه 
جهانی معرفی نماید و دراین میان، چه چیز بهتر از صنعتی همچون 
فوالد که بارها ثابت کرده اس��ت، توان رقاب��ت در عرصه بازارهای 
جهانی را دارا اس��ت. امروز، بیش از هر زمان دیگری، صنعت فوالد 
ایران برای بارور شدن، نیازمند مساعدت بخش های مختلف دولتی 
و خصوصی می باشد. چرا که در صورت عدم تامین سرمایه کافی، 
امکان بهره برداری از طرح های فوالدی وجود نخواهد داشت. امید 
اس��ت با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ایمیدرو؛ بانک 
صنعت و معدن و بخش خصوصی، ایران به زودی شاهد افتتاح هر 

هفت طرح فوالدی خود باشد.

7طرحفوالدی؛نیازمندچترحمایتیسرمایهگذاران

توسعه همكاري هاي لجستيكي 
 ايران و آلمان؛ 

دستاورد مهم كيش اينوكس ٢٠١7
 IT مع��اون وزی��ر حمل و نق��ل و
آلمان از توسعه همکاری های لجستیکي 
ای��ران و آلم��ان ب��ه عن��وان دس��تاورد 
مه��م کی��ش اینوک��س 2017 ی��اد کرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه روی��داد کیش 
 اینوک��س امس��ال بر حوزه لجس��تیک و 
حمل و نق��ل متمرکز اس��ت گفت: این 
دو مقول��ه مبنایي مهم براي موفقیت هاي 
 اقتص��ادي مل��ي محس��وب مي ش��ود و 
مي ت��وان آن را اس��تخوان  بندي اقتصاد 
ملي نامید.شولتس با اش��اره به روند رو 
به رش��د فرآیندهاي لجستیکي از جمله 
توس��عه تجارت آنالین که در ایران هم 
رشد سریعي داش��ته است اظهار داشت: 
لجس��تیک ی��ک عنص��ر کلی��دي براي 
رش��د و رون��ق اقتصادي و اش��تغالزایي 
 اس��ت که در آلم��ان ب��راي 3میلیون نفر 
اشتغالزایي داشته است.وي با اعالم اینکه 
صنعت لجس��تیک پس از صنایع خودرو 
و خرده فروشي به سومین صنعت بزرگ 
اقتصادي آلمان تبدیل ش��ده اس��ت و در 
کن��ار فراهم ک��ردن خدمات پش��تیباني 
و اش��تغالزایي موجب افزای��ش تولید نا 
خال��ص ملي GDP ش��ده اس��ت ابراز 
امیدواري کرد که توس��عه همکاري هاي 
لجس��تیکي میان ای��ران و آلمان از جمله 

دستاوردهاي این رویداد باشد.

در گزارش 6 ماهه اعالم شد؛
سود 98 ريالی بيمه دی

ش��رکت بیمه دی در دوره 6 ماهه 
منتهی به پایان ش��هریور 96 به ازای هر 

سهم 98 ریال سود محقق کرد.
شرکت بیمه دی با سرمایه ثبت شده 
2ه��زار و 500 میلیارد ری��ال اطالعات و 
صورت ه��ای مالی میان��دوره ای 6 ماهه 
منتهی به پایان شهریور 96 برای سال مالی 
منتهی به پایان اسفند 96 را اعالم کرد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه 
)سنا(، ش��رکت بیمه دی در دوره 6 ماهه 
منته��ی به پایان ش��هریور 96 به ازای هر 
سهم 98 ریال سود محقق کرد.این شرکت 
در دوره 6 ماهه س��ال مال��ی قبل به ازای 
هر سهم 76 ریال س��ود پوشش داده بود 
که در 6 ماهه امس��ال این مبلغ 29 درصد 
رشد داشته اس��ت.همچنین "دی" در 12 
ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به 
ازای هر سهم 150 ریال سود محقق کرد.
بیمه دی اعالم کرده اس��ت در پایان دوره 
6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال یک 
میلیارد و 214 ه��زار و 612 میلیون ریال 

زیان انباشته شناسایی کرده است.

حضوربانکتجارت
درنهمین

نمایشگاهفرصتهای
سرمایهگذاریکیش

الملل��ی  بی��ن  نمایش��گاه  نهمی��ن 
فرصت ه��ای س��رمایه گ��ذاری کی��ش 
)اینوکس 2017( ش��امگاه دوشنبه هشتم 
آبانم��اه طی مراس��می با حض��ور بانک 
تج��ارت در محل مرکز نمایش��گاه های 
بین المللی کیش افتتاح ش��د.به گزارش 
روابط عموم��ی بانک تجارت، این بانک 
هم��راه ب��ا ش��رکت های هولدینگ مالی 
خود با حضور در این نمایش��گاه آخرین 
دس��تاوردهای بانک در ح��وزه خدمات 
الکترونی��ک و حمای��ت از بخش ه��ای 
مختل��ف اقتصادی کش��ور را در معرض 
اس��ت.  داده  ق��رار  کنن��دگان  بازدی��د 
کارشناسان حاضر در غرفه بانک تجارت 
بانک��داری  بازاریاب��ی،  بخش ه��ای  در 
ش��رکتی ، مدیری��ت س��رمایه گ��ذاری ، 
طراح��ی و توس��عه محصول ، باش��گاه 
مش��تریان ، بیم��ه تجارت نو ، ش��رکت 
کارگ��زاری بان��ک تج��ارت و ش��رکت 
س��یمرغ تجارت ضمن مذاکره با چندین 
شرکت سرمایه گذاری خارجی ، آخرین 
برنامه های ای��ن بانک در زمینه حمایت 
از بخش ه��ای مختلف اقتصادی را ارائه 
و به سواالت بازدید کنندگان در هر یک 
از حوزه ه��ای مالی و س��رمایه گذاری 
پاس��خ می دهند. دکت��ر محمدی- رییس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ایران، 
دکتر همت��ی- رییس کل بیم��ه مرکزی ، 
کاپیت��ان جدیدی- مدیر عامل ش��رکت 
کی��ش ایر و دکتر محس��نی- مدیر عامل 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی از جمله 
بازدی��د کنندگان از غرف��ه بانک تجارت 
در روز نخس��ت برگزاری این نمایشگاه 
بودند.گفتن��ی اس��ت؛ نهمین نمایش��گاه 
ایران  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
طی روزهای 8 ت��ا 11 آبانماه در جزیره 

کیش در حال برگزاری است.

خبرنامهخبرنامه

مرتضی س��رمدی در مراسم آغاز به 
کار نهمین نمایش��گاه معرفی فرصت های 
س��رمایه گ��ذاری کش��ور و چهارمی��ن 
نمایشگاه بین المللي بورس،بانک، بیمه و 
خصوصی س��ازی در جزیره کیش افزود: 
وزارت ام��ور خارجه ت��الش می کند که 
عالوه بر توافق برجام و عملیاتی شدن آن، 
طی روندی تمامی طرفین به تعهدات خود 
عمل کنند. ضم��ن اینکه از ابتدای دولت 
دوازده��م قرار بر این ش��د ک��ه معاونت 
اقتص��ادی وزارت امور خارجه، کار خود 
را شروع کند.س��رمدی گفت: در دورانی 
که ای��ران تحریم بود، در حوزه بانکداری 
بین المللی تغییرات اساسی صورت گرفته 
و این سبب ش��ده است که برجام و رفع 
تحریم های هس��ته ای، آثار مناسبی را در 
بخش بانکی نداش��ته باش��د. پ��س نظام 
بانکی باید خود را با اس��تانداردها تطبیق 
دهد، اگرچه ظرف دو س��ال اخیر نیز در 
جهت از بین بردن نگرانی هایی که ریسک 
بانک های ایرانی می توانس��ت ایجاد کند، 
کار گس��ترده ای میان وزارتخانه های امور 

خارجه و اقتصاد و بانک مرکزی صورت 
گرفته و تالش ش��ده ت��ا موضوع تحریم 
گ��روه ویژه اق��دام مالی با نزدیک ش��دن 
اس��تانداردهای ایران به سطح بین المللی، 
از بی��ن برود.وی افزود: ای��ران نه فقط به 
واسطه نداشتن استانداردهای الزم بلکه به 
واسطه مسائل سیاسی تحت تحریم گروه 
ویژه اق��دام مالی، قرار داش��ت. بنابراین 
تالش ما این است که آثار تحریم سیاسی 
از بین برود.قائم مق��ام وزیر امور خارجه 
ادام��ه داد: موضوع فضای سیاس��ی را نیز 
نباید نادیده گرفت. در برجام، نشان دادن 
رویک��رد تعامل و کار ب��ا دنیا را در پیش 
گرفتیم تا نگرانی ها برطرف شود و همه از 
نتایج یک مذاکرات سیاسی موفق بهره مند 
ش��وند، اما در بعد منطقه ای نیز سیاس��ت 
جمهوری اس��المی ایران آن اس��ت که با 
تروریس��م و افراط گرایی مب��ارزه کند و 
اگر منطقه را با سه سال قبل مقایسه کنیم 
به خوبی مشاهده می ش��ود که تروریسم 
و افراط گرای��ی در عراق و س��وریه بهبود 
یافت��ه و تقریب��ا از نظر جغرافی��ا، داعش 

جایگاهی در این منطقه ندارد. ایران یکی 
از اصلی ترین طرف هایی بوده اس��ت که 
مب��ارزه ب��ا تروریس��م را در منطقه دنبال 
کرده است.س��رمدی افزود: ایران، راه حل 
سیاس��ی را ب��ه ج��ای راه ح��ل نظامی و 
مسلح کردن گروه های تروریستی در پیش 

گرفته و بیش از هر زمانی شاهد دورنمای 
 پیدا کردن یک راه حل سیاس��ی هس��تیم. 
در بحران سوریه نیز علیرغم ناکامی های 
حوزه بین المللی، اجالس آستانه را داریم 
که می توان امیدوار بود به راه حل سیاسی 

در سوریه نزدیک تر شویم.

سیاستاصليوزارتامورخارجه
توجهبهجلبوجذبسرمایهگذاراست

دکتر همتی در مراسم افتتاحیه چهارمین 
نمایش��گاه بین المللی ب��ورس، بانک، بیمه 
و خصوص��ی س��ازی و نهمین نمایش��گاه 
س��رمایه گذاری  ه��ای  فرص��ت  معرف��ی 
کش��ور، بازارهای مالی را ج��زء ابزار های 
توس��عه پای��دار دانس��ت و گف��ت: بدون 
 وجود بازاره��ای مالی جامع و تکامل یافته 
نمی توان قدم های محکمی برای توس��عه 
کشور برداش��ت.وی با اعالم این مطلب که 
از س��ه هزار میلیارد دالر ریس��ک نهفته در 
هنگف��ت س��رمایه گذاری خاص  مجموعه 
کش��ور فقط ه��زار میلی��ارد دالر آن تحت 
پوش��ش بیمه قرار دارد،گفت: دالیل مهمی 
باعث ش��ده بخش عظیمی از سرمایه کشور 
تح��ت پوش��ش بیمه نباش��د وعل��ی رغم 
ظرفیت های باالی صنعت بیمه تقاضا برای 
پوش��ش بیمه 30 درصد ریس��ک ها اس��ت 
برای نمون��ه می توان به س��هم13درصدی 
تعداد بیم��ه بدنه خودرو ه��ا، 11درصدی 
بیم��ه آتش س��وزی منازل مس��کونی و 14 
درص��دی بیمه های عمر اش��اره کرد.رئیس 
کل بیمه مرکزی با اش��اره به نقش بیمه های 
عم��ر در بازاره��ای مالی گف��ت: در حال 

حاضر سهم منطقه منا از بیمه های عمر 25 
درصد و در جهان حدود 60 درصد اس��ت 
که خوشبختانه در کشور ما نیز طی دو سال 
گذش��ته به خاطر توجه مردم به آتیه خود و 
خانواده ش��ان 70 درصد رشد داشته است.
دکت��ر همتی رش��د بیمه را 4.5 برابر رش��د 
تولید ناخالص ملی طی بیست سال گذشته 
دانس��ت و گفت: این نش��انه پتانسیل باالی 

صنعت بیمه اس��ت که می توانیم با سرعت 
بیش��تری در رش��د تولید ملی حرکت کنیم. 
رئیس کل بیمه مرکزی بازار بیمه کش��ورمان 
را فضای بکری برای سرمایه گذاری خارجی 
دانست و گفت: تا کنون با شرکت های طراز 
اول اتکایی جهان مذاکرات خوبی داش��تیم 
و تمایل زیادی ب��رای فعالیت در بازار ایران 
داشتند. وی افزود: بعد از برجام روابط خوبی 

در میان صنعت بیمه کش��ور و شرکت های 
بیمه اروپایی ش��کل گرفت و برای اولین بار 
در سال گذشته مجوزپوشش بیمه عمر را به 
یک بیمه اتکایی آلمانی دادیم و امس��ال هم 
برای ریس��ک های فاجعه آمیز پوشش های 
الزم از شرکت اتکایی فرانسوی گرفتیم.وی 
گفت:همچنین دو تقاضا از شرکت های بیمه 
ایتالیایی و آلمانی برای خرید بخشی از سهام 
شرکت های بیمه را در دست بررسی داریم 
و مذاکرات جدی را شروع کردیم و تصمیم 
دولت هم بر این اس��ت که س��هم دولت در 
دو شرکت بیمه آس��یا و دانا واگذار شود که 
زمینه خوبی برای سرمایه گذاری خارجی را 
فراهم آورند. در پایان دکتر همتی با تش��کر 
از برگزارکنندگان این نمایش��گاه برای ایجاد 
انس��جام میان بازارهای مالی گفت: با توجه 
به نیاز مبرم کشور به شورای ثبات بازارهای 
مالی، خوشبختانه مجلس شورای اسالمی در 
طرحی تشکیل شورای ثبات با حضور وزیر 
اقتصاد و روسای بانک مرکزی، بیمه مرکزی، 
سازمان بورس رامطرح کرده است تا بتوانند 
هماهنگی و ثبات را در بازارهای مالی ایجاد 

کنند.

رئیسکلبیمهمرکزیتاکیدکرد

فضای بكر بازار بيمه برای سرمايه گذاران

    

عکس:
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