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اخبار
صنعتگران و تجار چقدر وام
گرفتند؟

تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در
هش��ت ماهه س��ال  ۱۳۹۶در بخ��ش صنعت و معدن
نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد  ۱۴.۷درصدی
روبرو بوده و به رقمی معادل  ۱۰۶.۵هزار میلیارد تومان
رسیده است .عالوه بر این در بخش بازرگانی نیز ۵۰.۸
هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده که در مدت
مذکور رشدی برابر با  ۹.۸درصد را نشان میدهد.
به گزارش ایسنا ،سهم تس��هیالت پرداختی در قالب
س��رمایه در گردش در تمام بخشه��ای اقتصادی طی
هشت ماهه سال جاری مبلغی معادل  ۲۲۳.۲هزار میلیارد
تومان (معادل  ۶۲.۵درصد کل تسهیالت پرداختی) است
که در مقایس��ه با سال قبل مدت مش��ابه سال قبل که
مبلغ��ی معادل  ۱۰.۵هزار میلیارد توم��ان بوده 8درصد
افزایش داش��ته است .بنابر اطالعاتی که در اختیار ایسنا
قرار گرفته است ،از  ۱۰۶.۵هزار میلیارد تومان تسهیالت
پرداخت��ی در بخش صنعت و معدن معادل  ۸۴.۴درصد
آن (مبلغ  ۸۹.۹هزار میلیارد تومان) در تامین س��رمایه
در گردش پرداخت ش��ده شده اس��ت .میزان تسهیالت
پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در بخش صنعت و
معدن طی هشت ماهه سال جاری  ۱۰۶.۵هزار میلیارد
تومان و طی هشت ماهه سال گذشته  ۹۲.۸هزار میلیارد
تومان بوده است .همچنین در بخش بازرگانی طی هشت
ماهه سال جاری  ۵۰.۸هزار میلیارد تومان و طی هشت
ماهه سال گذش��ته  ۴۶.۳هزار میلیارد تومان تسهیالت
پرداخت شده است.در بخش تامین سرمایه در گردش نیز
طی هشت ماهه سال جاری  ۸۹.۹هزار میلیارد تومان در
بخش صنعت و معدن و رقمی معادل  ۳۶.۱هزار میلیارد
تومان در بخش بازرگانی پرداخت شده است.

دست خالی ایرانیان از صادرات
دارو

م��روری بر آمارهای رس��می گویای آن اس��ت که
ایران از کل صادرات دارو در دنیا هیچ گونه س��همی
ندارد .به گزارش ایس��نا ،آمارهای رس��می ارائه شده
گویای آن اس��ت که در س��ال  ۲۰۱۶میالدی ارزش
صادرات دارویی ایران تنها  ۶۰میلیون دالر بوده ،این
در حالی اس��ت که کشور آلمان به عنوان بزرگترین
صادر کننده در این بخش در س��ال  ۲۰۱۶میالدی
بالغ بر  ۷۷میلیارد دالر درآمد داش��ته و در مجموع
۱۶درصد از صادرات داروی دنیا را به خود اختصاص
داده است .پس از آلمان ،سوئیس در رده دوم جدول
صادرکنندگان دارو قرار میگیرد و در س��ال ۲۰۱۶
میالدی با صادرات  ۶۷میلیارد دالر دارو ۱۴درصد از
کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
آمری��کا نیز ۱۰درصد از کل صادرات داروی دنیا را در
اختیار داش��ته و حدود  ۴۷میلی��ارد دالر درآمد در این
بخش داشته است .بلژیک با صادراتی حدود  ۴۲میلیارد
دالر و 8درص��د از کل ص��ادرات داروی��ی جهان در رده
چهارم و انگلس��تان با صادراتی بالغ بر  ۳۲میلیارد یعنی
بی��ش از 7درصد مجموع ارقام در رده پنجم جدول قرار
دارد ،اما ایران با صادرات تهران  ۶۰میلیون دالر کاال در
زمینه دارویی س��همی صفر درصدی از مجموع صادرات
دارویی جهان داشته است .در زمینه واردات نیز کشور با
وارد کردن یک میلیارد و  ۳۱۶میلیون دالر دارو در سال
 ۲۰۱۶میالدی سهمی معادل صفر درصد از کل واردات
داروی��ی دنی��ا را به خود اختصاص داده اس��ت که البته
این رقم نس��بت به واردات ی��ک میلیارد و ۲۳۸میلیون
دالری سال  ۲۰۱۵با رشد اندکی مواجه بوده است.طبق
آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
صادرات دارو در س��ال  ۱۳۹۵رش��د  ۳۱درصدی داشته و
به ارزش��ی بالغ بر ۱۳۲میلیون دالر رس��یده است که این
رقم در مقایسه با سال  ۱۳۹۴بالغ بر ۳۱میلیارد دالر رشد
داشته و  ۳۴درصد رشد منفی صادرات دارو در این سال به
 ۳۱درصد رشد رسیده است .در پنج سال گذشته در سال
 ۱۳۹۳بیشترین میزان صادرات دارو را شاهد بو دهایم و در
طول این س��ال بالغ بر ۱۵۳میلیون دالر انواع محصوالت
دارویی به کشورهای مختلف صادر شده است.

بوی گرانی چرم ایرانی در بازارهای
جهانی

آمارهای شش ماهه اول سال جاری گویای آن است
ک��ه در حوزه برخی مصنوعات چرمی ش��اهد افزایش
۲۰درصدی ارزش صادرات بودهایم.
به گزارش ایس��نا ،آمارهای ارائه ش��ده از س��وی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گویای آن اس��ت که
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری در ح��وزه صادرات
محصوالت دباغی و پرداخت چرم ،س��اخت چمدان،
کیف دس��تی ،زین و یراق و انواع پاپوش بالغ بر ۱۲
هزار تن کاال با ارزش��ی بی��ش از  ۷۳میلیون و ۶۰۰
هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است.
نکته جالب آنکه وزن صادرات این بخش نس��بت به
مدت مشابه سال گذشته تنها  ۱.۷درصد افزایش پیدا
کرده ،اما با این وجود از نظر ارزش این صادرات رشدی
معادل  ۲۰.۷درصد داشته است که این امر گویای آن
اس��ت که قیمت این محصوالت در بازارهای جهانی با
افزایش قابل توجهی مواجه بوده اس��ت .در شش ماهه
اول سال گذشته در این بخش حدود  ۱۲میلیون دالر
کاال به کشورهای مختلف صادر شده بود که ارزش این
کاالها حدود  ۶۱میلیون دالر اعالم شده است.
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حذف ورود حاملهای کاالهای صادراتی به گمرکات
در مسیر سبز و زرد

گمرک ایران تس��هیالت جدیدی را با
حذف ورود حاملهای کاالهای صادراتی
به گمرکات در مس��یر سبز و زرد ایجاد
کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به
نقل از گمرک جمهوری اس�لامی ایران،
بر همین اس��اس به کم��ک قابلیتهای
س��امانه جامع گمرکی و پنج��ره واحد
تجارت فرام��رزی و کنترل کامل تمامی
کاالها از طریق این سامانهها ،در صورتی
که مس��یر اظهارنام��ه صادراتی کنترل
سیس��تمی س��طح یک (س��بز) تعیین
ش��ود نیازی ب��ه ورود حاملها به داخل
گمرک مب��دأ ص��ادرات (به اس��تثنای
اظهارنامههای��ی که گم��رک مبدأ و مرز
خروج یکسان باش��د) و توزین و الصاق
پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست.
در مرحل��ه ابتدای��ی ،صاح��ب کاال یا
اظهارکنن��ده در کارتاب��ل مربوط��ه در

پنج��ره واحد تجارت فرامرزی ،نس��بت
ب��ه ثبت ص��دور مجوز بارگی��ری ،ثبت
اطالع��ات حام��ل ،ثب��ت توزی��ن ،ثبت
بیج��ک ،مراحل درب خ��روج و بیجک
بین اقدام میکند.
در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی
کنترل سیستمی سطح دو (زرد ) تعیین
ش��ود ،نیازی به ورود حامله��ا به داخل
گم��رک مب��دأ ص��ادرات (به اس��تثنای
اظهارنامههای��ی که گمرک مب��دأ و مرز
خروج یکس��ان باش��د) و توزین و الصاق
پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست.
در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی
اظهارنامههای کنترل س��طح دو توسط
گمرک مب��دأ انجام میپذیرد ،س��پس
صاحب کاال ی��ا اظهارکننده در کارتابل
مربوط��ه در پنج��ره واح��د تج��ارت
فرامرزی ،با لحاظ کردن قفل سیستمی
روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز

بارگی��ری ،ثبت اطالع��ات حامل ،ثبت
توزین ،ثبت بیجک ،مراحل درب خروج
و بیجک بین اق��دام میکند ،در صورت
نیاز به تعیین ماهیت یا تغییر مسیر وفق
مقررات انجام شود.
در صورت��ی ک��ه مس��یر اظهارنام��ه
صادراتی کنترل سیس��تمی س��طح سه
(قرمز) تعیین شود  ،اگر واحد بازرگانی و
غیرتولیدی باشد ،ابتدا توسط کارشناس
مربوطه ،نوع حم��ل از ارزیابی در محل
به حمل یکس��ره یا قبض انبار (کاالهای
تعریف ش��ده ط��ی بخش��نامه مربوطه)
تغییر داده ش��ود و موض��وع طی اعالم
نظر به صاحب کاال ارس��ال شود ،سپس
صاحب کاال نس��بت به ثب��ت اطالعات
حامل و اطالع��ات وزن در پنجره واحد
تج��ارت اق��دام و مابقی مراحل ش��امل
ارزیابی و ثبت نظر ارزیابی ،الصاق پلمب،
باس��کول ،بیجک ،مراحل درب خروج و

بیج��ک بین در س��امانه جامع گمرکی،
توسط گمرک صورت میگیرد.
ام��ا اگر واحد تولیدی باش��د ،نیازی به
ورود حامله��ا ب��ه داخل گم��رک مبدأ
صادرات (به استثنای اظهارنامههایی که
گمرک مبدأ و مرز خروج یکس��ان باشد)
و نیز نی��ازی به توزی��ن در گمرک مبدأ
(داخلی) نیس��ت .بع��د از مراحل ارزیابی
و ثبت نظر ،الصاق پلمب و ثبت ش��ماره
پلمب در اع�لام نظر در س��امانه جامع،
مراحل بعدی ش��امل ثب��ت صدور مجوز
بارگیری (با لحاظ کردن قفل سیس��تمی
روی مجوزها) ،ثبت اطالعات حامل ،ثبت
توزین ،ثبت بیجک توس��ط صاحب کاال
در کارتابل مربوطه و تا زمان سیس��تمی
ش��دن ثبت شماره پلمب در پنجره واحد
تجارت فرام��رزی ،مراحل درب خروج و
بیجک بین در س��امانه جام��ع گمرکی،
توسط گمرک صورت میپذیرد.

توسعه صنعت ،نیازمند بازار توانمند
معاون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت گفت صنعت
ب��رای بقا بای��د از بیرون مورد حمایت ق��رار گیرد ،به
همین س��بب برای توس��عه آن نیازمن��د یافتن بازار
توانمند هستیم.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،حس��ن
یونسس��ینکی در نشس��ت خبری امضای تفاهم نامه
میان س��ازمان صنایع کوچک و متوسط ،اتاق اصناف،
وزارت صنع��ت مع��دن و تجارت اظهار کرد :مش��کل
اصلی نوع نگرش مس��ئوالن به چگونگی برونرفت از
مشکل پیش رو بوده این امر خود مسئله ای است که
در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
وی در ای��ن ب��اره گفت :بیش از آنک��ه وقت صرف
برنامهریزی برای آینده ش��ود ،زم��ان هزینه خروج از
مشکالت ش��ده و این موضوع هم دیگر مشکلی است

که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین ادامه
داد :برنامهری��زی چهار س��اله ب��رای وضعیت صنعت
کشور با توجه به ش��اخصها صورت گرفت تا متوجه
اینکه چ��ه اقداماتی باید در این م��دت صورت گیرد
باش��یم ،همچنین اس��یر تمرکز خروج از مش��کالت
موجود نشویم.
این مقام مس��ئول افزود :مسئول برنامه ریزی برای
آینده اجتماعی کش��ور هس��تیم ،در حال حاضر یک
توس��عه یافتگی در اقتصاد اتفاق افتاده که باید دست
صنوف سنتی را در این خصوص به منظور حرکت در
این راستا بگیریم.
سینکی با اش��اره به اینکه توسعه یافتگی در زمینه
تجارت الکترونیکی ص��ورت گرفته که نیازمند فکر و

بررسی بوده اس��ت ،بیان کرد :با توجه به اینکه 470
ه��زار واح��د تولیدی صنفی در کش��ور وج��ود دارد
بهترین راه خروج از مش��کالت ،تحویل سهام تجارت
الکترونیکی به خود صنوف سنتی خواهد بود.
وی مطرح کرد :سیاس��ت اقتصاد با گذش��ته تغییر
کرده است ،به طوریکه در اقتصاد  20سال گذشته،
صنع��ت برای بقا بر منابع مالی خود تکیه میکرد ،اما
در حال حاضر باید از بیرون مورد حمایت قرار گیرد،
به همین س��بب برای توس��عه صنعت ابت��دا نیازمند
یافتن بازار توانمند هس��تیم.این مقام وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت تصریح کرد :افراد دیگ��ر با رویکرد
تولید کاالی با کیفیت به س��راغ یافتن بازار نمیروند،
بلکه ابتدا نیاز بازار را بررس��ی کرده ،س��پس درصدد
تولید کاال بر میآیند.

تولید کدام کاالهای صنعتی کم شد؟
طی هش��ت ماهه سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال قبل هفت گروه کاالیی
صنعتی و چهار گ��روه کاالیی معدنی در
میان کاالهای منتخب صنعتی و معدنی
با رشد منفی روبهرو شدند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین آمار
مربوط به تولید کاالهای منتخب صنعتی
از مجم��وع  ۳۰گ��روه کاالی صنعت��ی و
 ۱۳گ��روه کاالی معدنی به ترتیب هفت
کاالی صنعتی و چه��ار کاالی معدنی با
رشد منفی نس��بت به مدت مشابه سال
قبل روبهرو شدند.
براس��اس اطالعات��ی ک��ه در اختی��ار
خبرن��گار ایس��نا ق��رار گرفته اس��ت ،به
ترتی��ب تولی��د کولر آبی با رش��د منفی
 ۲۸.۱درص��دی ،نئوپ��ان با رش��د منفی
 ۱۶.۲درصدی ،وانت با رشد منفی ۱۰.۶
درصدی ،داروی انس��انی با رش��د منفی
 ۵.۳درصدی ،پودر شوینده با رشد منفی
 ۴.۳درصدی ،الکتروموتور با رشد منفی

 ۳.۷درص��دی ،ان��واع تلویزیون با رش��د
منفی  ۱.۶درصدی ،روغن موتور صنعتی
تصفیه اول با رش��د منف��ی  ۰.۳درصدی
دارای بیش��ترین میزان رش��د منفی در
می��ان کااله��ای منتخ��ب صنعتی طی
هشت ماهه سال  ۱۳۹۶نسبت به هشت
ماهه سال  ۱۳۹۵بودند.
در بی��ن کااله��ای منتخ��ب معدنی و
صنایع معدنی نیز ب��ه ترتیب تولید کاتد
م��س ب��ا رش��د منف��ی  ۲۹.۴درصدی،
س��یمان با رش��د منف��ی  ۴.۸درصدی،
ظروف شیش��های با رش��د منف��ی ۱۳.۶
درص��دی و ظروف چینی با رش��د منفی
 ۳.۹درص��دی طی هش��ت ماهه س��ال
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با
بیشترین میزان رشد منفی روبرو شدند.
در ای��ن بی��ن ام��ا ب��ه ترتی��ب تولید
کمباین با رش��د مثبت  ۱۲۳.۷درصدی،
اتوبوس ،مینیبوس و ون با رش��د مثبت
 ۸۸.۳درصدی ،انواع کاغذ با رشد مثبت

 ۲۶.۹درصدی ،دوده با رشد مثبت ۲۶.۶
درصدی و ماش��ین لباسش��ویی با رش��د
مثبت  ۲۲.۹درصدی به ترتیب پنج گروه
کاالیی منتخب صنعتی هس��تند که طی
هشت ماهه س��ال جاری نسبت به مدت
مش��ابه سال قبل بیش��ترین درصد رشد
تولید را به خود اختصاص دادند.
همچنی��ن در خص��وص آم��ار تولید
کااله��ای منتخ��ب معدن��ی و صنعتی
باید خاطرنش��ان کرد ک��ه از  ۱۳گروه

کاالی��ی منتخب ،پنج گ��روه کاالیی با
عنوان چینی بهداش��تی با رش��د مثبت
 ۲۶.۶درص��دی ،شیش��ه جام با رش��د
مثبت  ۲۶.۳درصدی ،کاش��ی با رش��د
 ۱۶.۶درصدی ،کنسانتره زغال سنگ با
رشد مثبت  ۱۴.۷درصدی و محصوالت
فوالدی با رش��د مثبت  ۱۱.۷به ترتیب
پن��ج گروه��ی هس��تند که بیش��ترین
می��زان تولید را در مدت مذکور به خود
اختصاص دادند.

قابل توجه سرمایهگذاران صندوق
سرمایهگذاری مشترک اندیشه فردا

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ  1396/10/03و تاییدیه
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند  10-3امیدنامه صندوق تغییر یافت.
برای مشاهه جزئیات بیشتر و متن کامل صورتجلسه به آدرس
تارنمای صندوق مراجعه فرمایید.
http://www.andishefardafund.com

اصناف
زنجیره تولید و فروش متوازن
نیست

موضوع مش��کالت تولی��د ،بازاریابی ،توزی��ع و فروش
واحده��ای کوچک صنعتی و گالی��ه از عدم حمایت الزم
از این موارد موضوعاتی بود که به طور مش��ترک از سوی
رئیس اتاق اصناف و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه
س��هجانبه میان س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعت��ی ایران ،معاونت امور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت و همچنین ات��اق اصناف ایران
مورد تاکید قرار گرفت .به گزارش ایسنا ،در مراسم امضای
تفاهمنام��های س��هجانبه میان س��ازمان صنایع کوچک
و ش��هرکهای صنعت��ی ایران ،معاونت ام��ور اقتصادی و
بازرگان��ی وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت و اتاق اصناف
ایران که با حضور مس��ئوالن عالیرتبه این دستگاهها در
محل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
برگزار شد ،علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف ایران با گالیه از
کم توجهی به تولیدیهای صنفی گفت :اکنون حدود 650
هزار واحد صنفی تولیدی در کل کش��ور داریم که حتی
بعضی از اینها مزیت اقتصادی بهتری نسبت به واحدهای
صنعتی دارند که متاس��فانه بخصوص در دهه اخیر توجه
چندانی به آن نشد و شاهد این بودیم که بخشی از سرمایه
تولید وارد حوزه واسطهگری و داللیهای غیرمولد شد.
وی در ادام��ه اف��زود :متاس��فانه در ای��ن مجموع��ه
خصوصیس��ازی مناسبی انجام نشده و موضوع تخصیص
شهرکهای صنفی تخصصی نیز که میتواند عامل موثری
در حمای��ت اینگونه واحدها باش��د ،چن��دان مورد توجه
قرار نگرف��ت و همچنین اجرای بند  20م��اده  55قانون
ش��هرداری که در آن موضوع جلوگی��ری از فعالیتهای
واحدهای کارگاهی در س��طح شهر مطرح میشود نفس
تولیدیهای صنفی را گرفته است .اما اکنون با آمدن آقای
شریعتمداری به وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقرر شد
تا با ارائه تس��هیالتی به بخش اصناف حمایت الزم جهت
ایجاد شهرکهای تخصصی برای این دسته از بنگاهها در
دستور کار قرار بگیرد که تفاهمنامهای که اکنون به امضا
خواهد رسید به دنبال حرکت در این مسیر است.
فاضلی با اش��اره جزئیتر به مفاد تفاهمنامه س��هجانبه
گفت :در این تفاهمنامه موضوع شهرکهای صادراتمحور
و خصوصیس��ازی مجموع ه مواردی هستند که میتواند
در مس��یر اجرایی اقتصاد مقاومت��ی و بهبود فضای تولید
کمککننده باشند.
همچنین در ادامه این برنامه صادق نجفی ،رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران گفت :وجود  470هزار واحد صنفی تولیدی
و همچنین بیش از  80هزار صنایع کوچک و متوسط در
کشور گویای این مساله اس��ت که باید این واحدها را در
کن��ار هم قرار داد تا یک همافزای��ی در فعالیتها صورت
پذیرد .وی افزود :این همکاریها باید در حلقههای مفقوده
زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد چراکه اکنون بازار در
کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منسجم در کنار
ش��بکه توزیع قرار نگرفته اس��ت و هدف ما این است که
بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیههای مختلف ،اتاق
اصناف ،س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و
همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
این همافزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.
نجفی با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش
گفت :متاس��فانه اکنون ارتباط تنگاتنگ��ی میان توزیع و
تولید نیس��ت که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف
در مغازهها و فروش��گاههای زنجیرهای بتوانیم زمینه الزم
را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران گفت :در سه حالت این مجموعهها در کنار یکدیگر
قرار خواهن��د گرفت .یک موضوع تامین مالی اس��ت که
البته اعتقاد دارم که تامین مالی اولین مشکل بحث تولید
نیس��ت .ش��اید نبود برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها
مهمترین مشکل این حوزه باشد .از طرفی دیگر نشناختن
بازار نیز خود یکی از مش��کالت اساس��ی به شمار میرود
به ط��وری که بازار ما نمیداند ک��دام کاال در کدام واحد
تولیدی ،تولید میش��ود و حج��م ،کیفیت و خدمات این
کاال به چه صورت است .این تفاهم در تالش است که این
ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی
صنوف را هم در کنار ایجاد و توس��عه بازار در دستور کار
خود داشته باشیم.
به گزارش ایسنا ،تفاهم صورت گرفته با موضوع فراهم
ش��دن زمینههای الزم ب��رای ایجاد همافزای��ی و تدوین
برنامههای یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاههای
خرد ،کوچک و متوس��ط تحت سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی و برنامههای راهب��ردی وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت به منظور بهرهگی��ری بهینه از مزای��ای قانونی،
امکانات و برنامههای حمایتی س��ازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران ،اتاق اصناف ایران ،معاونت امور
اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سایر
دستگاههای اجرایی ،سازمانها و نهادهای عمومی دولتی و
غیردولتی به امضا رسید.

قابل توجه سرمایهگذاران صندوق
سرمایهگذاری اندیشه زرین پاسارگاد

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ  1396/08/06و تاییدیه
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند  2-4و  3-10و  3-2و 1-2-2
امیدنامه صندوق تغییر یافت.
برای مشاهه جزئیات بیشتر و متن کامل صورتجلسه به آدرس
تارنمای صندوق مراجعه فرمایید.
http://www.azpfund.com

