اقتصاد

چهارشنبه اول مرداد 1393

انتصاب

انتصابسعیدیکیا
به ریاست بنیاد مستضعفان

حض��رت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در حکمی آقای مهندس محمد سعیدیکیا
را برای یک دوره  5ساله به ریاست بنیاد مستضعفان
منصوب کردند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام
معظم رهبری ،متن حکم رهبر انقالب به این شرح
است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
جن��اب آق��ای مهن��دس محمد س��عیدیکیا
دامتوفیقه
با انقضای مدت مس��ؤولیت تمدید شده جناب
آقای مهندس محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان
و با تش��کر و تقدیر ف��راوان از زحمات و تالشهای
مس��تمر و ارزشمند ایش��ان در انسجام و انضباط و
اصالح آن بنیاد و ارتقای بهرهوری و ظرفیت آن در
طول  15س��ال گذش��ته ،جنابعالی را برای مدت 5
سال به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب میکنم.
امیدوارم با تعهد و مدیریت و امانت و پشتکاری
که در جنابعالی مش��هود اس��ت ،بتوانید با حفظ و
استفاده بهینه از این مجموعه و بهرهگیری از تمامی
ت��وان و امکان��ات موجود که متعلق ب��ه بیتالمال
کشور است ،در چارچوب سیاستهای کلی نظام و
دستورالعملهای ابالغی در خدمت بایسته و شایسته
به محرومان و مس��تضعفان و ارتقای سطح زندگی
مادی و معنوی آنان و تحقق اهداف عالیه بنیاد موفق
باشید و توفیق الهی شامل حال شما باشد.
سیدعلیخامنهای

گفتنی است ،مراسم تودیع و معارفه محمد فروزنده
و س��عیدیکیا روز ش��نبه آین��ده در مح��ل بنیاد
مستضعفان برگزار میشود.
سهام

آزادسازی سهام عدالت بالمانع است

با تصویب شورایعالی بورس ،ضوابط بهرهمندی
شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه از سقف
معافیت مالیاتی ،تسهیل ش��د .به گزارش مهر ،با
تصویب شورایعالی بورس ،مقرر شد در مواردی که
نماد شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ،به
دلیل ابهامات اساسی خارج از حیطه اختیار شرکت
متوقف میش��ود ،ضریب ش��ناوری شرکت صرفا
براس��اس روزهای معامالتی نماد شرکت محاسبه
شود .با این مصوبه ،تعداد بیشتری از شرکتهای
پذیرفته شده در بازار سرمایه ،مشمول بهرهمندی
از س��قف معافیت مالیاتی خواهند شد .در جلسه
اخیر شورایعالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد
در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد،
مقرر شد در مواردی که نماد شرکتهای پذیرفته
شده در بازار سرمایه ،به دلیل ابهامات اساسی خارج
از حیطه اختیار و عملکرد شرکت ،متوقف میشود،
ضریب ش��ناوری ش��رکت صرفا براساس روزهای
معامالتی نماد ش��رکت محاس��به ش��ود .با این
مصوبه ،ضمن افزایش ضریب شناوری شرکتها،
تعداد بیش��تری از ش��رکتهای پذیرفته شده در
بازار سرمایه ،مشمول بهرهمندی از سقف معافیت
مالیاتی خواهند شد .در جلسه شورایعالی بورس،
ضم��ن ارائه گ��زارش تفصیلی درب��اره نقش بازار
سرمایه در تأمین مالی و خروج از رکود اقتصادی،
نقش��ه راه بازار س��رمایه در این باره به تایید شورا
رسید .شورایعالی بورس در جلسه خود ،همچنین
طرح آزادسازی س��هام عدالت در قالب راهاندازی
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
( )ETFرا در صورت تایید س��ایر مراجع ذیربط،
بالمانع دانست .ش��ورایعالی بورس در این جلسه
مقرر کرد ش��رکت فرابورس ای��ران در همکاری با
بانک مسکن ،راهکارهای الزم برای ایجاد تعادل در
بازار اوراق تسهیالت مسکن را اتخاذ کند.
■■جاماندهها امیدوار نباشند
در همی��ن حال س��ازمان خصوصیس��ازی با
انتشار گزارشی درباره بالتکلیفی سهام عدالت ۷۰۰
هزار بازنشس��ته و چرایی عدم پردخت سود سهام
عدالت توضیحاتی را ارائه داد .به گزارش تس��نیم؛
در گزارش س��ازمان خصوصیسازی آمده است :به
استناد بند « »1مصوبه مورخ  1386/10/20ستاد
مرکزی توزیع س��هام عدالت ،کلیه بازنشس��تگان
کش��وری ،لشکری و تأمین اجتماعی و افراد تحت
تکفل آن��ان با هر میزان حقوق و مزایا ،مش��مول
برخورداری از طرح س��هام عدالت میباشند .تاریخ
پایان اس��فند ماه  1385مقطع زمانی تش��خیص
مشمولین بازنشس��تگی بوده و کسانی که تا قبل
از این تاریخ بازنشسته شدهاند ،تا تاریخ 86/10/30
مهلت داشتند که نسبت به تکمیل فرم شناسایی و
تحوی��ل آن به مراجع ذیربط اقدام نمایند .در این
گزارش تأکید شده است :طی چندین نوبت تمدید
مهلت ثبتنام مشموالن ،در ایام مذکور ،هیچگونه
محدودیتی جهت بهرهمندی بازنشستگان از سهام
عدالت وجود نداش��ته و بالطبع کلی��ه افرادی که
نس��بت به تکمیل و تحویل فرم شناسایی خانوار
اق��دام نمودهان��د ،از س��هام عدال��ت و مزایای آن
برخوردار شدهاند.

وطن امروز

سرخط خبر

تذکر دیوان محاسبات به مسؤوالن دولت یازدهم

رانت 3هزارمیلیاردی سرانجام تأیید شد

گ�روه اقتص�ادی :روز گذش��ته و پ��س از اعتراضات
و انتق��ادات صورتگرفت��ه ب��ه موضوع ران��ت 650
میلیون یوروی��ی واردات نهادههای دامی ،دادس��تان
دیوان محاس��بات کش��ور رانت650میلیون یورویی
(3هزار میلیارد تومانی) را تایید کرد و در گزارش خود
به مس��ؤوالنی مثل رئیس کل بانک مرکزی و وزارت
صنع��ت تذکر داد .در بهار امس��ال و بهدنبال اعتراض
احمد توکلی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به
رانت صورت گرفته ،پرونده این تخلف به مراجع قضایی
ارس��ال شد .توکلی در آن زمان و پس از نامهنگاریها
و پیگیریهای زی��اد درباره رانت 650میلیون یورویی
وزارت صنع��ت ب��ه یک تاجر خ��اص ،با ارائه اس��ناد
و م��دارک به توضیح این تخلف آش��کار پرداخت و از
تایید رانت بودن این اقدام توس��ط دیوان محاس��بات
خب��ر داد .دی��وان محاس��بات هم در پاس��خ به نامه
توکلی درباره رانت  650میلیون یورویی ،رانت وزارت
صنعت به یک ش��رکت خاص را تایید کرد .همچنین
کمیس��یونهای اصل  90و اقتصادی مجلس نیز در
اینباره گزارش خود را منتشر کردند .بهگفته توکلی،
ماجرا از آنجا شروع شد که در واردات کاالهای اساسی،
کشتیها ،کاالی اساسی را از مقصد بار میکردند اما در
مالکیت فروشنده بود .در خلیجفارس و آبهای ایران
تا ارز تخصیص داده نمیش��د و فروشنده خاطرجمع
نمیشد که ارز به حس��اب او رفته ،اجازه پهلوگرفتن
کش��تی و تخلیه بار را نمیداد .برخی کشتیها تا 11
ماه منتظر میماندند و روزی  25هزار دالر خس��ارت
تاخیر تخلیه میدادند تا ارزی از چین حواله ش��ده و
به این بار تخصیص داده شود ،ارزی که تخصیص داده
میش��د الاقل  25روز تا  4ماه زمان نیاز داش��ت که
البته دولت تالش میکرد این مدت را کوتاه کند ولی
در حال��ت طبیعی حداق��ل  25روز و حداکثر  45روز
طول میکشید و برای اینکه دست به دست چرخیده
و به دس��ت فروشنده در کشور مبدا صدور برسد بین
 9تا  13درصد هزینه انتقال ارز آن میشد .داستان از
این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح
میکند که توسط یکی از اس��تانداران سابق که االن
همکار این تاجر ش��ده به دست وزیر صنعت ،معدن و
تجارت میرس��د که اجازه دهید من به اعتبار خودم
جنس از خارج میآورم ،به من اجازه تخلیه دهید چون
من رضایت فروش��نده را قب��ل از اینکه به او ارز بدهم
میگیرم و کاال را تخلیه میکنم .ش��ما قبل از اینکه
ب��ه من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که
من کاال را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم ،بعد
به من تعهد دهید که س��ر  4ماه 5 ،ماه و  6ماه چقدر
ارز ب��ه من تخصیص خواهید داد .به این ترتیب چند
اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمیدهد
و  6ماه بعد که کشتیها به آبهای ایران رسید تخلیه

میشود ،این تاجر میتواند کاال را ترخیص کرده و بازار
را معتدل نگه دارد تا مصرفکنندگان ما که دامداران
و پرورشدهندگان طیور هستند ،از این بهتر استفاده
کنند .تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامهریزی داده
و نااطمینانی را کاهش میدهد که امر مثبتی اس��ت،
عالوه بر این به بان��ک مرکزی هم امکان برنامهریزی
میدهد چون میداند که چه مقدار و چه وقت باید به
این تاجر ارز تخصیص دهد.
■■مشروح گزارش دیوان محاسبات
دادس��تان دیوان محاسبات کش��ور تصمیم خود
درباره رس��یدگی به پرونده موس��وم ب��ه رانت ۶۵۰
میلیون یورویی را اعالم کرد .گزارش دادستان دیوان
محاسبات به شرح زیر است :
عملکرد وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت و بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران مبتنی بر گزارش
ش��ماره /976/15300م 2/م��ورخ 1393/2/16
حسابرس کل دیوان محاس��بات کشور درباره انعقاد
تفاهمنام��ه مورخ  1392/8/29س��هجانبه بین بانک
مرکزی ،بانک پاس��ارگاد و ش��رکت س��پید اس��توار
آس��یا ،پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور
و اخالل در رقاب��ت و انحصار بهتبع تفاهمنامه مورد
اش��اره بهمنظور واردات نهادهه��ای دامی و ترخیص
زودهنگام کاالهای موجود در بنادر ،در دادس��را مورد
رس��یدگی و تحقیق قرار گرفت که پس از اس��تماع
توضیحات حسابرس��ان و کارشناس��ان ذیمدخل و

بازگشت بُن نقدی به فیشهای حقوق کارگران
زمینه بازگش��ت بن نقدی به فی 
ش
کار
حقوق��ی کارگ��ران و ازس��رگیری
دریافت حق بیمه آن ،فراهم شده است .فرامرز توفیقی،
رئیس کارگروه تخصصی مزد و
به��رهوری وزارت کار از برگزاری
نشست با وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و معاون روابط کار این
وزارتخانه و مذاکره درباره عملکرد
کارگروه و همچنین طرح برخی
گالیهها از علی ربیعی خب��ر داد .توفیقی در گفتوگو
با مهر افزود :در جلس��های که با حضور وزیر کار برگزار
ش��د به نمایندگی از کارگران گالیهای را درباره حذف
بن نقدی از فیشهای حقوقی مطرح کردم .وی اضافه
کرد :حذف بن نقدی از فیشهای حقوقی کارگران به
محاسبات مرکز آمار نشان میدهد
اشتغال
که نرخ بیکاری در بهار امس��ال به
 10/7درصد افزایش یافته اس��ت .نتایج آمارگیری
نی��روی کار در بهار  1393نش��ان میدهد که نرخ
بیکاری کل کش��ور در این تاریخ ب��ه  10/7درصد
رسیده ،این درحالی اس��ت که نرخ بیکاری در بهار
و زمس��تان پارس��ال به ترتیب  10/6و  10/5درصد
گزارش شده بود .این شاخص ،نسبت به فصل مشابه
سال قبل  0/1درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته
 0/2درصد افزایش داشته است .بررسی نرخ بیکاری
جمعیت  10س��اله و بیش��تر نیز نشان میدهد که
 10/7درصد از جمعیت فعال ،بیکار بودهاند .این آمار
نشان میدهد که  9/5درصد جمعیت شاغل دارای

منظ��ور حذف دریافت حق بیمه ،به زی��ان کارگران و
تقویت منابع تامین اجتماعی انجامیده است .توفیقی
ادام��ه داد :خواهش کردم تا تصمیم اخیر ش��ورایعالی
کار درب��اره بن نق��دی کارگران
برگردانده شود و ربیعی نیز قول
داد تا در این زمینه بررسی کند
و صحبتهایی را درباره آن انجام
دهد .وی با اشاره به اینکه زمینه
بازگشت حق بن نقدی به عنوان
یکی از بندهای فیش حقوقی مشموالن قانون کار فراهم
شده ،گفت :به وزیر کار تاکید شد که پرداخت حق بیمه
ب��ن نقدی عالوه بر اینکه ب��رای کارگرانی که در پایان
دوره خدمت هس��تند موثر خواه��د بود ،باعث تقویت
منابع تامین اجتماعی نیز میشود.

اش��تغال ناقص بودهان��د .این
شاخص در بین مردان بیشتر
از زن��ان و در نقاط روس��تایی
نسبت به نقاط شهری بیشتر
بوده است .بررسی اشتغال در
بخشهای عمده اقتصادی نیز
نش��ان میدهد که بخش خدمات ب��ا  47/3درصد
بیش��ترین سهم اش��تغال را به خود اختصاص داده
است و بخشهای صنعت با  33و کشاورزی با 19/6
درص��د در ردهه��ای بعدی قرار دارند .بررس��ی نرخ

همچنین در سال جاری نیز بانک سینا اعالم کرد که
امکان دریافت بی��ش از  200هزار تومان با کارتهای
این بانک و از خودپردازهای آن فراهم ش��ده است .در
عین حال برخ��ی خبرها بیانگر
این است که در تعدادی دیگر از
بانکها نیز به طرق دیگر چنین
امکان��ی وج��ود دارد .بانکهای
موردنظر در حالی افزایش سقف
برداش��ت از خودپردازهای خود
را براس��اس ی��ک تصمیم داخلی و ب��ه دلیل تقاضای
مش��تریان با توجه به افزایش تورم و ثابت ماندن رقم
قابل برداشت عنوان کردند که بانک مرکزی در واکنش
به این موضوع اعالم کرد که این اقدام غیرقانونی بوده و
این بانک هیچ مجوزی در این رابطه صادر نکرده است.

زودهن��گام و ع��دم پرداخت دم��وراژ ،فرجه و مهلت
حاصله در پرداخت مع��ادل ریالی  650میلیون یورو
بهمدت حداقل  4ماه و ترخیص کاال قبل از پرداخت
معادل ریالی آن ،کاهش هزین ه انتقال ارز ،حذف هزینه
معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری
از بازار ،منافع قابلتوجهی بهدنبال داشته است ،ولی
تحصیل منافع برای ش��رکت موصوف بهمعنای ورود
ض��رر و زیان به بیتالمال نیس��ت .رابع��ا در تعاقب
این موضوعات مس��ؤوالن امر با صدور بخشنامههای
اصالحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تأمین
و تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی استقبال
کردهان��د .درنهایت با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز
س��وءنیت و نیز عدم ورود ض��رر و زیان به بیتالمال
از قبل از اقدامات و تصمیمات گرفته شده مسؤوالن
امر ،بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواس��ت و
طرح آن در هیأت مستشاری فایدهای مترتب نیست،
بنابراین با اکتفا به تذکر مسؤوالن امر در رعایت دقت
و بهنگام قوانین و مق��ررات و خودداری از اقدامات با
شائبه ایجاد تبعیض ،ضمن صدور قرار تعلیق بهمدت
یک س��ال ،اعالم میشود اش��خاص متضرر از اقدام
ش��رکت سپید استوار آسیا و اخالل موجده در رقابت
از سوی آن شرکت با استناد به ماده  62قانون اجرای
سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساسی میتوانند
شکایت خودشان را علیه ش��رکت مذکور در شورای
رقابت طرح کنند.

بانکها به تجار تسهیالت ریالی نمیدهند
صادرکننده با توجه به وضع نرخ ارز،
تجارت
قدرت ریسکپذیری برای دریافت
تس��هیالت را ن��دارد و نمیداند تس��هیالتی که االن
دریافت میکند تا س��ال آینده
ب��ا چه نرخی بای��د برگرداند ،از
آن طرف بانکها نیز تسهیالت
ریالی نمیدهند .محمد الهوتی،
نایبرئی��س کنفدراس��یون
ص��ادرات در گفتوگو با فارس،
اظهار داش��ت :مش��کل صادرکنن��دگان در دریافت
تس��هیالت ارزی ب��ا تخفیف یک ت��ا  2درصدی حل
نمیش��ود ،چرا که نرخ تسهیالت از  12تا  17درصد
متغیر است و با هزینهای که بانکها محاسبه میکنند،
تا  18درصد هم میرس��د .وی به این نکته اشاره کرد

نرخ بیکاری بهار  10/7درصد شد

خودپردازها پرپول میشوند
مدیرکل فن��اوری اطالع��ات بانک
بانک
مرک��زی از احتم��ال تصمیمگیری
برای تغییر سقف برداشت از خودپردازها تا هفته آینده
خب��ر داد .به گزارش ایس��نا ،در
حال��ی بانک مرکزی تا چند روز
آینده درباره میزان افزایش سقف
برداشت روزانه از خودپردازها از
 200هزار تومان به طور رسمی
تصمیمگیری خواه��د کرد که
تعدادی از بانکها از چند ماه پیش این رقم را افزایش
داده بودند .این در حالی اس��ت که در نیمه دوم س��ال
گذش��ته برخی بانکها از جمله بانک توسعه صادرات
و در اواخر س��ال نیز بانک ملی میزان برداش��ت روزانه
از دس��تگاههای خودپرداز خود را افزایش داده بودند.

نیز اس��تماع دفاعیات مسؤوالن ذیربط دستگاههای
اجرای��ی صدرالذکر ،ضم��ن اعالم خت��م تحقیقات
بهش��رح زیر اظهار نظ��ر و تصمیمگیری میش��ود.
باتوجه به تحقیقات و بررسیهای معموله و نیز اسناد
و م��دارک مضب��وط در گزارش و مجم��وع دفاعیات
واصل��ه ،اوال از آنجا که درخواس��ت مورخ 1392/8/2
یکی از واردکنندگان کاالهای اساسی دایر بر دریافت
مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کاال مواجه با
پاسخ مورخ  1392/9/16بانک مرکزی مبنی بر اینکه
«حمل کاال قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با
مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حس��ب مقررات و
براس��اس نوبت صورت خواهد گرفت» شده ،از اینرو
انعق��اد تفاهمنامه موصوف و اعط��ای کد تخصیص
ارز و ترخیص زودهنگام کاالهای اساس��ی متعلق به
شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و
از مصادی��ق امتیاز ویژه (موضوع ماه  52قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی) است .ثانیاً
ترخیص زودهنگام کاال و اقدامات مس��ؤوالن وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت و بان��ک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران بهمنظور تأمین و توزیع کاالهای اساسی
و نهادههای دامی در ب��ازار و جلوگیری از کمبود آن
نهادهه��ا در بازار صورت پذیرفت��ه و کاال نیز بهمیزان
ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع
شده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده
است .ثالثاً هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص

بیکاری جوانان  15-24س��اله
حاک��ی از آن اس��ت که 24/8
درص��د از جمعی��ت فعال این
گروه س��نی بیکار بودهاند .این
ش��اخص در بین زنان نسبت
به م��ردان و در نقاط ش��هری
نس��بت به نقاط روستایی بیشتر بوده است .بررسی
روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان  15-24ساله کل
کشور نشان میدهد که این شاخص نسبت به فصل
مشابه در سال گذشته  1/9درصد افزایش و نسبت به

که قبل از تحریمها صادرکننده با پیشفروشی که از
طریق گش��ایش خطوط اعتباری  LCانجام میداد،
میتوانس��ت برنامهریزی کند تا پول خود را دریافت و
با سودی اندک تسهیالت ارزی
بانکی را تسویه کند اما اکنون به
دلیل تحریمها این امر امکانپذیر
نیس��ت و آنهایی که در گذشته
تس��هیالت ارزی گرفتند برای
تبدیل نرخ ارز با مشکل مواجه
ش��دهاند و توان پرداخت ندارند .وی افزود :متاس��فانه
بانک توسعه صادرات تس��هیالت ریالی که مورد نیاز
صادرکنندگان است را یا نمیدهد یا سقف آن محدود
و اندک است که عمال کارآیی الزم را برای صادرکننده
ندارد.
فصل قبل  0/6درصد کاهش یافته است .نرخ بیکاری
جوانان  15-29ساله نیز حاکی از آن است که 22/2
درصد از جمعیت فعال  15-29ساله بیکار بودهاند.
این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط
شهری نس��بت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررس��ی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15-29
ساله نش��ان میدهد که این شاخص نیز نسبت به
فصل مشابه درسال گذشته  1/9درصد و نسبت به
فصل قبل  0/1درصد افزایش پیدا کرده است .بررسی
سهم شاغالن  15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول
 49س��اعت و بیشتر نش��ان میدهد 39/8 ،درصد
شاغالن به طور معمول بیش از  49ساعت در هفته
کار میکنند.

عرضه روغن زیتونهای غیرخوراکی در بازار
به دلیل عدم پرداخت تعرفه و س��ود
سفره
بازرگانی مقدار زیادی روغن زیتون به
صورت غیرمجاز وارد کش��ور میشود که قابلیت مصرف
خوراکی ندارد چراکه این روغنها
حاص��ل از تفاله زیتون اس��ت و
در حالی وارد ش��ده و به مصرف
خوراک��ی خانوارها میرس��د که
زمین��ه مصرف آنه��ا در صنایعی
همچون پماد ،کرم ،خمیر ریش
و شامپوس��ازی است .محمدرضا هاتفی مینایی -رئیس
انجمن روغن زیتون و زیتون شور – در گفتوگو با ایسنا
با بیان اینکه سال گذشته  2000تن روغن زیتون و 30
هزار تن زیتون شور در کشور تولید شد ،پیشبینی کرد
امس��ال میزان تولید به  5000ت��ن روغن و  40هزار تن
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زیتون شور افزایش پیدا کند .وی با بیان اینکه صادرات در
بخش زیتون وجود ندارد ،اظهار کرد :سال گذشته بیش
از  15هزار تن روغن زیتون به کش��ور وارد ش��د .هاتفی
درباره روغنهای زیتون ناسالم در
ب��ازار ،گفت :مق��دار زیادی روغن
زیت��ون به صورت غیرمج��از وارد
کشور میش��ود که بسیار زیانبار
است .رئیس انجمن روغن زیتون و
زیتون شور اظهار کرد :این واردات
غیرمجاز به منظور عدم پرداخت تعرفه و س��ود بازرگانی
انجام میش��ود .وی ادام��ه داد :روغن زیتونهای حاصل
از تفاله زیتون در حالی وارد ش��ده و به مصرف خوراکی
خانوارها میرس��د ک��ه زمینه مصرف آنه��ا در صنایعی
همچون پماد ،کرم ،خمیر ریش و شامپوسازی است.

گمرک جمهوری اس�لامی
ایران بس��ته حمایتی صادرات
را در راستای سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومت��ی برای اجرا به
گمرکات سراس��ر کشور ابالغ
کرد .این بسته شامل  20نوع تسهیالت گمرکی
است.
اتحادیه کارگاههای نس��اجی اصفهان با ارسال
نامهای به قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
ایجاد بازار سیاه محصوالت پتروشیمی را ناشی از
کمکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت دانست.
عل��ی جهاندی��ده ،مع��اون
بن��دری س��ازمان بن��ادر و
دریان��وردی با تاکی��د بر اینکه
بندر شهید رجایی محدودیتی
برای پهلوگیری کش��تیهای
خارجی و داخلی ندارد ،گفت :کشتیرانی جمهوری
اس�لامی ای��ران درب��اره عدم پهلودهی کش��تی
مستندات را به ما ارائه کند.
بان��ک دولتی پاکس��تان به بهان��ه تحریمهای
پاکس��تان از پرداخت  ۴۵میلی��ون دالر پول ۱۳
ترانسفورماتور سنگین برق به یک شرکت ایرانی
خودداری کرد.
ارسالن قاسمی ،مدیرعامل اتحادیه شرکتهای
تعاون��ی تکثیر و پرورش میگو و ماهی با تاکید بر
اینکه بیش از  ۷۰درصد محصوالت صادراتی تولید
بخش تعاون است ،گفت :جایگاه بخش تعاون در
شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی نادیده گرفته
شد.
عل��ی فاضلی ،رئی��س اتاق
اصن��اف ای��ران با بی��ان اینکه
نمیت��وان کتم��ان ک��رد که
حالوت و شیرینی واسطهگری
غیرمفید آنقدر در اقتصاد ایران
زی��اد بود که تولید را تعطیل کرده اس��ت ،گفت:
دالالن کاالهای اساسی شناسایی و به ستاد مبارزه
با مفاسد اقتصادی معرفی شدهاند.
قیمت هر برگ اوراق امتیاز تسهیالت مسکن در
بازار معامالت دیروز فرابورس ایران در آستانه 100
هزار تومان قرار گرفت.
س��یدعباس حس��ینی ،مدیرکل دفتر مقررات
واردات و صادرات وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با بیان اینکه سیس��تم ثبت سفارش همچنان به
کار خود ادامه میدهد ،گفت :اصالح و روانسازی
فرآیند ثبت س��فارش به منظور کمک به کاهش
بروکراس��ی تجارت خارجی کشور در دستور کار
قرار گرفته است.
مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان س��هام
ایرانخودرو با حضور اکثریت اعضا برگزار ش��د و
مجمع به دلیل زیان انباشته شرکت در سال ۹۲
سودی برای تقسیم نداشت .جلسه مجمع عمومی
صاحبان سهام گروه خودروسازی سایپا هم برگزار
ش��د که به دلیل زیاندهی ،سودی برای تقسیم
نداشت.
محم��د آزاد ،رئیس اتحادیه
آهنفروشان گفت :با گذشت ۴
ماه از سال خبری از طرحهای
عمرانی راهآهن و سدسازی که
 ۲۰درصد بازار آهن را مصرف
میکند ،نیست .آهن مورد مصرف مسکن هم در
انبارها خاک میخورد و آزاد ش��دن صادرات این
محصول به داد تولیدکنندگان رسید.
محمدرضا هاتفی ،رئیس هیأت امنای ش��هرک
صنعتی نظرآباد اس��تان البرز با اشاره به مشکالت
زیرس��اختی این ش��هرک ،گفت :برای زمینهای
این شهرک ،سند مالکیت صادر نشده و یک ملک
مشاع به حساب میآید که حد و مرز آن مشخص
نیست.
صنعت

 7طرح فوالدی تعیین تکلیف شد

رئیس هیاتعامل س��ازمان توسعه و نوسازی
مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران از تعیین تکلیف
 7طرح فوالد اس��تانی خبر داد .مهدی کرباسیان
در اینباره اظهار داش��ت :طرح فوالد اس��تانی که
در گذش��ته با نقاط ضعف روب��هرو بودند ،اکنون
با برنامهریزیهای انجام ش��ده توسط ایمیدرو و
واگذاری و گشایش اعتبار سر و سامان گرفتهاند.
وی اف��زود :با حل مش��کالت اجرای��ی واحدهای
فوالدسازی  7طرح اس��تانی راهاندازی واحدهای
احیای طرحها در دس��تور کار قرار گرفت و تالش
خواهد شد تا  3سال آینده بخش فوالدسازی این
طرحها نیز به مرحله تولید برس��د .کرباس��یان با
بیان اینکه ب��ا راهاندازی طرحهای هفتگانه حدود
 7میلیون تن به ظرفیت تولید فوالد کشور افزوده
خواهد ش��د ،گفت :دولت درنظر دارد با مشارکت
و حض��ور بخش خصوص��ی داخل��ی و خارجی
ظرفیت تولید فوالد کش��ور را به  55میلیون تن
برس��اند .وی درباره جایگاه صنعت فوالد ایران در
جهان اظهار کرد :مطابق آمارهای جهانی ایران در
سال  2013میالدی با تولید بیش از  15میلیون
و  400ه��زار تن فوالد خام به عنوان پانزدهمین
فوالدس��از بزرگ جهان معرفی شد ضمن اینکه
با اج��رای طرحهای فوالدی در دس��ت اجرا اعم
از ایمی��درو و بخ��ش غیردولت��ی ،تولی��د فوالد
در ایران در مسیر توسعه قرار دارد.

