اقتصاد

پنجشنبه اول خرداد 1393

یارانه

یارانه بگیران بازهم سرگردان شدند!

اصالح نرخ سود سپردههای بانکی

مدیرعام��ل بانک مه��ر اقتصاد از پیش��نهاد
اص�لاح نرخ س��ود س��پردهها به بان��ک مرکزی
خب��ر داد .به گزارش تس��نیم ،غالمحس��ن نتاج
در جم��ع خبرن��گاران به وضعیت نرخ س��ود در
سیستم بانکی اش��اره و تصریح کرد :با توجه به
نرخه��ای جدید و نبودن تفاوت بین نرخ س��ود
س��پردهها در بانکه��ای غیر دولت��ی و دولتی
بهنظر میرس��د با توجه به باالتربودن ریسک در
موسس��ات و بانکهای غیردولتی ،سپردهگذاران
ترجیح میدهند در بانکهای دولتی که ریسک
پایینتری دارند سرمایهگذاری کنند .وی گفت:
این درحالی اس��ت که معم��وال باید تفاوتی بین
نرخ س��ود س��پردههای بانکه��ای خصوصی با
بانکهای دولتی و همچنین نرخ سود موسسات
مالی با بانکها باش��د ،به همین دلیل پیشنهاد
دادهایم این اصالحات در نرخ س��ود اعمال شود
تا موسس��ات اعتباری بتوانند سودهای باالتری
را با عنوان پاداش ریس��ک پرداخت کنند .البته
بانک مرکزی از این پیشنهاد استقبال کرد .نتاج
تاکید کرد :از زمان تغییر نرخ س��ود س��پردهها
منابع از بانک خارج نشده است اما افزایش منابع
نیز صورت نگرفته است .وی با بیان اینکه میزان
معوقات بانکها ارتباط بس��یاری با نحوه وصول
آنها دارد ،تصریح کرد :موسسات پولی و اعتباری،
وکیل س��پردههای مردم هس��تند نه مالک آنها
از همین رو باید به حداقل رس��اندن معوقات از
اولویتهای آنها باشد .نتاج در ادامه درباره قیمت
تمام ش��ده پول در ش��بکه بانکی کش��ور گفت:
قیمت تمام ش��ده پول در بانکهای دولتی ،غیر
دولتی و موسس��ات اعتباری از  21تا  26درصد
متفاوت است.

گروه اقتص�ادی :ثبت تغییرات اطالع��ات خانوار روز
گذش��ته در مراکز پلیس 10+و فرمانداریها آغاز شد.
در این مرحله آن گروه از خانوارهایی که قصد اصالح
اطالعات اقتصادی خود در سامانه رفاهی را دارند باید
به دفاتر پلی��س  10+بروند و گروهی که میخواهند
سرپرس��ت خانوار خ��ود را تغییر دهند بای��د ابتدا به
فرمانداری مراجعه کنند و سپس به دفاتر پلیس 10 +
بروند .به گزارش «وطن امروز» ،مش��اهدات خبرنگاران
نشان میدهد که استقبال از تغییرات اطالعات خانوار در
برخی مراکز پلیس  10 +پایتخت بسیار زیاد بوده و مردم
برای دریافت پاس��خ به سؤاالت خود باید مدت زیادی را
در صف بمانند .در این میان بسیاری از مراجعهکنندگان
با مش��کالت فراوانی مواجه ش��دند و مس��ؤوالن مراکز
پلیس 10+به درستی پاسخ ابهامات مراجعهکنندگان را
نمیدهند .یکی از مراجعهکنندگان به مرکز پلیس10+
خیابان انقالب در گفتوگو با ما درباره علت مراجعه خود
گفت« :من برای اضافه کردن نام پس��رم که تازه به دنیا
آم��ده مراجعه کردم اما کارمن��دان این مرکز میگویند
فقط تغییراتی که با ازدواج و طالق به وجود آمده را ثبت
میکنند!» طبق اطالعیه س��ازمان هدفمندی یارانهها
کس��انی که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن
یارانهه��ا ثبتنام کرده و به دلیل یکی از وقایع چهارگانه
تولد ،فوت ،ازدواج و طالق متقاضی دریافت این تغییرات
در سامانه  www.refahi.irهستند ،میتوانند با مراجعه
به دفاتر پلیس  10+نسبت به ثبت تغییرات مزبور اقدام
کنند اما بسیاری از کسانی که به واسطه تولد ،قصد افزودن
نام عضو جدید را داشتند با پاسخ منفی کارمندان مراکز
پلیس 10+مواجه ش��دند .اما نکته دیگر حضور کسانی
که خواهان تغییر سرپرس��ت بودند در این مراکز بود .با
توجه به اطالعیه س��ازمان هدفمندی یارانهها این دسته
از هموطن��ان که به دالیل مختلف از جمله محجوریت،
فقدان سرپرس��ت ،عدم صالحیت سرپرس��ت خانوار و...
متقاضی تغییر سرپرست خانوار خود جهت ادامه دریافت
یارانه نقدی هستند ،باید ابتدا به فرمانداری محل سکونت
مراجعه کنند و اگر مس��ؤوالن فرمان��داری تایید کردند
میتوانند بعد از دریافت نامه تاییدیه به مراکز پلیس10+
مراجعه کنند .این فرآیند طوالنی موجب شد بسیاری از
مردم به زحمت بیفتند و این س��ؤال در ذهن آنها شکل
بگی��رد که چرا برای اصالح تغییرات در خانوارها به جای
مراجعه به سایت رفاهی باید به این مراکز مراجعه کنند
و فرآیندی طوالنی را بگذرانند؟ البته مراجعهکنندگان به
مراکز پلیس 10+ابهامات بس��یاری داشتند که در ادامه
گزارش به آن اشاره میکنیم.

عكس :مهر

بانک

سرخط خبر

آغاز ثبت تغییرات اطالعات خانوار

انصراف  23هزار نفر از یارانه نقدی

گ�روه اقتصادی :ظرف هفتههای گذش��ته 23
هزار نفر دوباره به س��ایت رفاه��ی مراجعه کرده
و از دریافت یارانه نق��دی انصراف دادهاند .به نظر
میرسد با مش��خص ش��دن نحوه هزینه کردن
منابع حاصل از انصراف و اینکه این منابع به خزانه
دولت نمیرود بلکه در بیمارستانها صرف ارزان
کردن هزینه درمان انس��انهای نیازمندی که به
بیمارستانها مراجعه میکنند ،میشود ،این 23
هزار نفر همکاری بیشتری با دولت نشان دادهاند.
سخنگوی دولت با بیان این مطلب درباره افزایش
قیمت خودرو هم گف��ت :دولت با افزایش قیمت
خودرو مخالف است و شورای رقابت نیز هر افزایش
قیمت��ی را تکذیب میکند .محمدباقر نوبخت در
جمع خبرنگاران اضافه کرد :مسألهای که در جلسه
دیروز دولت طرح شد ،اجرای ماده اول قانون برنامه
پنجم درباره الیحه الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
است که باید مبنای برنامه ششم قرار گیرد .وی با
بیان اینکه برنامه شش��م با یک نوآوری نسبت به
برنامه پنجم ،تهیه خواهد شد ،اضافه کرد :از شکل
برنام��ه پنجم و برنامههای قبلی آسیبشناس��ی
انجام شده و در برنامه ششم از تجارب برنامههای
قبلی اس��تفاده خواهیم کرد .نوبخ��ت ادامه داد:
خوش��بختانه یکی از مواردی که در برنامه تحول
نظام سالمت تعریف شده ،بیمه کردن افراد فاقد
بیمه بوده و باید به اطالع برسانم تا به امروز بیش
از  4میلیون نفر از کسانی که فاقد دفترچه بیمه
بودند به طوررایگان برای آنها دفترچه بیمه صادر
شده است .به گفته نوبخت ،فرآیند تهیه و تنظیم
برنامه ششم از امروز آغاز خواهد شد و ما میتوانیم
تا  15شهریورماه سال  94مصوبه نهایی این الیحه
را که در سال  93تنظیم میشود بهعنوان مصوبه
داشته باشیم و بودجه سال  95را براساس الیحه
برنامه ششم تهیه کنیم .نوبخت با بیان اینکه در
قانون برنامه پنجم یکسوم از رشد متوسط ساالنه
8درصدی باید از طریق افزایش بهرهوری حاصل
شود ،خاطرنشان کرد :باید برنام ه جامع بهرهوری
ایجاد شود .وی درباره فهرست بدهکاران بانکی ،با
اشاره به اینکه فهرستی که از سوی دولت ارائه شده
برگرفته از گزارشاتی است که از نظام بانکی تهیه
شده است ،اظهار داشت :مستند ما گزارشی است
که بانکها دادهاند .وی درباره اقدام دولت در زمینه
اجرایی شدن سیاستهای ابال غ شده جمعیت از
سوی مقام معظم رهبری ،اظهار داشت :با توجه به
اینکه اجرای سیاستهای کلی ابال غ شده نیازمند
بسترهای قانونی است ،ما سیاستهای ابال غ شده
جمعیت و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در
الیحه برنامه ششم خواهیم دید .سخنگوی دولت
درباره رانت  650میلیون یورویی که توسط یکی
از نمایندگان مردم تهران در مجلس بیان ش��ده
و با واکن��ش تعدادی از نمایندگان روبهرو ش��د،
گفت :پس از طرح این مسأله در کمیسیونهای
اقتص��ادی مجل��س ،وزیر صنعت نی��ز بهصورت
مکتوب به ریاس��ت مجلس جواب این ابهامها را
داده است .نوبخت اضافه کرد :اگر قرار باشد ادعایی
درباره رانت صورت گیرد ،از س��وی دولت خواهد
بود .وی در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه و
نمایندگان مجلس این پرسش را مطرح میکنند
که چرا بانکها از بدهکاران ش��کایت نمیکنند و
شکایتی از سوی دولت هم نمیشود؟ اظهار داشت:
بانکها باید در این زمینه هرچه زودتر اقدام کنند و
موظف هستند همه راههایی را که منجر به وصول
معوقات بانکی میشوند ،طی کنند.

وطن امروز

■■زمان
کسی نمیداند که فرآیند ثبت تغییرات خانوارها تا چه
زمانی ادامه خواهد داشت .این موضوع موجب ازدحام در
مراکز پلیس 10+در روز اول شد .مراجعهکنندگان اعتقاد
داشتند عدم تعیین زمان معین یا نبودن عباراتی مانند
«تا اطالع ثانوی» در اطالعیه سازمان هدفمندی یارانهها
موجب شده که مردم و مراجعهکنندگان سردرگم شوند.
موضوع دیگر اینکه بس��یاری از مردم اعتقاد داشتند
برخی اتفاقات غیرمترقبه و مش��کالت فراوان خانوادگی
مان��ع ثبتنام در  12روز تعیینش��ده بوده و دولت باید
برای این افراد مهلت دیگری در نظر میگرفت.
یکی از این مراجعهکنندگان میگوید« :دولت باید هر
دو مورد ثبتنام و انصراف از یارانه را در سایت رفاهی باز
بگذارد تا هم کسانی که میخواهند انصراف بدهند بیایند
انصراف دهن��د و هم آنهایی که بنا به هر دلیلی انصراف
دادند یا ثبتنام نکردند بتوانند ثبتنام کنند».
■■ثبتنامنمیشوید!
یکی دیگر از متقاضیان مش��کل جدیدی را مطرح
میکند« :من چون ازدواج كردم خودم را از يارانه پدرم
حذف كردم و همس��رم هم از خان��واده خودش ،چون
مس��ؤوالن گفته بودند برای ثبتنام ما زمان معینی را

اعالم میکنند اما با مراجعه به پلیس 10+به ما گفتند
چون ثبتنام نکردهاید نمیتوانید االن خانوار جدید را
وارد س��امانه رفاهی کنید! در روزهاي نخست ثبتنام
هي��چ كس نبود ما را راهنماي��ي كند و به علت اینکه
اعالم کرده بودند نباید اطالعات نادرست بدهید ما نیز
اقدام به ثبتنام نکردیم» .البته طبق اطالعیه سازمان
هدفمندی تنها کسانی میتوانند تغییرات خانوار خود
را اص�لاح کنند ک��ه در فروردین ماه ثبتن��ام کرده
باش��ند .یعنی اگر کس��ی به تازگ��ی ازدواج کرده بود
باید زیرمجموعه سرپرس��ت قبلی ق��رار میگرفت .به
همین علت کس��انی که به تازگ��ی ازدواج کرده و در
زیرمجموعه سرپرست قبلی قرار نگرفتهاند نمیتوانند
ثبتنام کنند .اما مشکلی که برخی مراجعهکنندگان
با آن مواجه بودند ایجاد اش��کال در زمان ثبتنام بود.
مثال یکی از متقاضیان دریافت یارانه در این باره گفت:
«برای ثبتن��ام در رفاهی در یکی از مراکز پلیس10+
ثبتنام کردم اما کارمند آنجا به اشتباه به جای  3عضو،
فق��ط یک عضو را ثبتنام کرد .حاال که مراجعه کردم
میگویند امکانپذیر نیست ».یا یک مراجعهکننده دیگر
میگوی��د« :بنده قبل عید ازدواج کرده و اقدام به ثبت
خانوار جدید کردم ( 25اسفند) .در ثبتنام مرحله دوم

تأمین نقدینگی تولیدکنندگان اولویت دارد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از ارسال
تولید
پیشنویس قان��ون حمایت از تولید
برای نظرخواهی نمایندگان مجلس به پارلمان خبرداد و
گفت :تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید
در اولوی��ت تصمیمات مجلس
قرار گیرد .محمدرضا نعمتزاده
با بی��ان اینک��ه اص�لاح برخی
مقرراتپیشرویتولیدکنندگان
در اقتص��اد ،الزم و ض��روری به
نظر میرس��د ،اف��زود :این امر با
همراهی مجلس شورای اس�لامی فراهم میشود و به
همین دلیل ،پیشنویس الیحه حمایت از تولید تهیه
و ب��رای بهرهمندی از نظرات نمایندگان به مجلس نیز
ارائه ش��ده است .وی ادامه داد :مجلس باید تصمیمات
الزم و موثر برای برونرفت از رکود اقتصادی ،گردشی
کشاورزی مدیرکل دفتر ام��ور طیور ،زنبور
عس��ل و ک��رم ابریش��م کش��ور
پیشبینی کرد :امس��ال بی��ش از  2میلیون و 100
هزار تن گوشت مرغ تولید میشود که  100هزار تن
آن صادر خواهد شد .ترکاشوند اظهار کرد :مازندران
در بخش گوش��ت مرغ به عن��وان یکی از قطبهای
موفق در کشور مطرح است .وی با بیان اینکه ساالنه
بیش از  2میلیون تن گوش��ت مرغ در کشور تولید
میش��ود ،پیشبینی کرد :امسال بیش از  2میلیون
و 100هزار تن گوشت مرغ تولید میشود .وی ادامه
داد :تالش��مان بر این است با این میزان تولید عالوه
بنزین

شرایط جدید خرید بنزین  700تومانی

 60لیتر سهمیه بنزین نیمهیارانهای
خودروهای ش��خصی با قیمت 700
تومان از س��اعت  24دیشب در حالی
واریز ش��د که این س��همیه تنها با به
پایان رس��یدن ذخی��ره بنزین 400
تومانی کارتهای هوشمند سوخت قابل برداشت خواهد
بود .به گزارش مهر 60،لیتر س��همیه بنزین نیمهیارانهای
خودروهای ش��خصی ب��ا قیمت  700تومان دیش��ب در
کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز شد .در خرداد
س��ال جاری 300لیتر س��همیه بنزین آزاد با نرخ 1000
توم��ان در کارتهای س��وخت خودروها واریز میش��ود
ک��ه با پایان یافتن س��همیه  700تومانی قابل اس��تفاده
خواهد بود .همچنین سهمیه  700تومانی واریز شده به
کارتهای هوشمند سوخت در حالی قابل برداشت است
که ذخیره بنزین  400تومانی کارتهای هوشمند سوخت
خودروهای ش��خصی به پایان رسیده باشد .با این وجود
مردم میتوانند با استفاده از کارت جایگاهداران بنزین را
با قیمت  1000تومانی از پمپ بنزینهای سراسر کشور
خریداری کنند.

ش��دن  10درصد تس��هیالت ریالی صندوق توس��عه
ملی ب��رای بخش صنعت و معدن ،لغو محدودیتهای
سازمانهای توس��عهای ،اختصاص اعتبارات الزم برای
بازس��ازی و نوسازی ماش��ینآالت صنعتی و معدنی و
تامین تس��هیالت س��رمایه در
گردش مورد نیاز را در اسرع وقت
در دس��تور کار خود ق��رار دهد.
وی تصریح کرد :رفعمش��کالت
تامین مال��ی واحدهای صنعتی
و معدن��ی و همچنین کمک به
توس��عه صادرات غیرنفتی از دیگر موضوعاتی است که
همراهی کمیسیون صنایع و معادن مجلس را میطلبد.
به گفته وزیر صنعت مس��ائلی چون افزایش بهرهوری،
کاهش قیمت تمامشده ،ارتقای دانش فنی و غیره باید
در رونق تولید مورد نظر قرار گیرد.

تولید بیش از  2میلیون تن گوشت مرغ
بر تامین نیاز کش��ور ،صادرات
به بازارهای خارج کش��ور هم
داشته باشیم .ترکاشوند اظهار
کرد :سال گذش��ته 150هزار
تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف
تولی��د کردی��م ک��ه 60هزار
تن آن در س��بدکاالی دولت ق��رار گرفت .وی افزود:
پایان س��ال گذشته شاهد شرایط مناس��ب بازار در
زمین
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رئی��س س��ازمان ام��ور اراض��ی که
امنی��ت غذایی را یک��ی از مهمترین
مولفهه��ای امنی��ت مل��ی میداند،
معتقد اس��ت کاهش ه��ر هکتار از
اراضی کش��اورزی امنیت غذایی 20
نفر در کش��ور را تهدید میکند و بای��د از آن جلوگیری
کرد .قباد افش��ار افزود :س��رانه هر ایران��ی از زمینهای
کشاورزی که تامینکننده امنیت غذایی آنها بوده ،حدود
 2400متر اس��ت در حالی که این سرانه در کشورهای
درحال توسعه و پیشرفته به حدود  7000متر میرسد.
به گفته وی بیشتر کالنشهرهای ایران بویژه استانهایی
مانند تهران ،مازندران ،البرز ،گیالن ،گلس��تان ،قزوین و
اردبیل با بحران زمین که همان تخریب و تغییر کاربری
غیرقانونی اراضی کش��اورزی اس��ت ،روبهرو هستند که
باید هر چه سریعتر جلوی آنها گرفته شود .افشار اضافه
کرد :به تازگی با دریافت اعتبارات الزم و تهیه تجهیزات
مورد نیاز ،یگانهای ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در
استانهای بحرانی تشکیل شده تا بتوانیم از آغاز تخلف و
تغییر کاربری اراضی کشاورزی با متخلفان برخورد کنیم.

م��ا را نه در خانوار جدید و نه در خانوارهای پدریمان
قبول نکردن��د و گفتند منتظ��ر بمانی��د...االن رفتم
پلیس 10+باز ما را قبول نکرد .ما نیاز ش��دید داریم».
یا دیگری میگوید« :من بازنشس��ته هستم و با وجود
مشکالت مالی که داش��تم برای یارانه ثبتنام نکردم.
طبق این اطالعیه فرزندم که ازدواج کرده به دلیل اینکه
من ثبتنام نکردم نمیتواند برای دریافت یارانه به مراکز
یادشده مراجعه کند ،آیا این بیعدالتی نیست؟ جواب
فرزندم را که دانشجو است چه بدهم؟»
■■قطعیسیستم
در برخ��ی مراکز پلی��س 10+به مردم گفته ش��د
سیستم ثبتنام مختل شده و روز شنبه مراجعه کنید.
اختالل در سیس��تم رفاهی موجب ایجاد مشکل برای
مردم و مراجعهکنندگان ش��د و این در حالی است که
حتی کارمندان پلیس 10+نمیدانستند که مهلت اصالح
تغییرات خانوارها تا چند روز است .همچنین بسیاری از
متقاضیان برای ویرایش اطالعات خود مراجعه کردند اما
اصالح و ویرایش اطالعات اقتصادی خانوار امکانپذیر نبود
و مشخص نیست آیا مسؤوالن برای ویرایش اطالعاتی
مانند درآمد خانوار یا خانهدار بودن متقاضیان تدابیری
اندیشیدهاند؟

شرکت نفت :مخالف واردات بنزین هستیم
مسؤوالن شرکت ملی نفت ایران در
سوخت
حالی اعالم میکنند مخالف واردات
بنزین هستند که تاکید میکنند :دلیل واردات بنزین
را باید از ش��رکت ملی پاالیش و پخش نفتی بپرسید
که مع��اون وزیر نف��ت واردات
بنزین را دارای توجیه اقتصادی
اع�لام میکن��د .سیدمحس��ن
قمص��ری در گفتوگ��و با مهر
درباره جزئیات واردات بنزین با
تاکید بر اینک��ه ایران نفت خام
با بنزین تهاتر نمیکند ،گف��ت :واردات بنزین از اواخر
سال گذشته افزایش یافته و تاکنون هم ادامه دارد .مدیر
امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این
س��ؤال که واردات بنزین بر اساس کدام ردیف بودجه
مالی انجام میش��ود؟ تصریح کرد :تامین منابع مالی

تولید ،عرضه و قیمت متعادل
گوش��ت مرغ بودیم که بعد از
تعطیالت نوروزی  70هزار تن
در انبارها ذخیرهسازی صورت
گرفته است .ترکاش��وند ادامه
داد :تالشمان بر این است تولید
گوشت مرغ امسال بهتر از سال گذشته باشد و بتوانیم
م��ازاد تولید را ب��رای بازارهای منطقه هدایت کنیم.
لبنیات

یارانه شیر حذف نمیشود

دولت امنیت غذای��ی مردم را تامین
و بزودی مصوبه یارانه ش��یر را ابالغ
خواهد كرد .دبیر انجمن صنایع لبنی
گفت :یارانه شیر حذف نخواهد شد و
دولت بزودی آن را ابالغ میكند .رضا
باكری در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت :قطعا یارانه شیر
حذف نخواهد ش��د و دولت امنیت غذایی مردم را تامین
خواهد كرد .وی افزود :هر چند هنوز مصوبه آن ابالغ نشده
اس��ت اما این امر موضوع تازهای نیست زیرا در سالهای
 90و  91نیز این یارانه در قالب كمكهزینه به نهادههای
دامی و علوفه داده شد و در سال  92نیز تنها در  4ماهه
آخر س��ال مبلغ  300میلیارد تومان برای تثبیت قیمت
ش��یر خام و جلوگیری از زیان دامداران تصویب شد .وی
افزود :در حال حاضر هم بهرغم مش��کالت متعدد برای
پرداخ��ت این یارانه ،بی��ش از  170میلی��ارد تومان آن
پرداخت شده و مابقی نیز هر چه سریعتر پرداخت خواهد
شد .باكری تصریح كرد :دولت بزودی مصوبه یارانه شیر را
ابالغ خواهد كرد .با حذف یارانه شیر مطمئنا قیمت این
كاال رشد میكند.
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برای واردات بنزین توسط شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی انجام ش��ده و در واقع از درآمدهای
این شرکت بنزین وارد میکنیم .وی با تاکید بر اینکه
هیچگونه مجوزی برای تهاتر نفتخام با بنزین وجود
ن��دارد ،درب��اره صادرکنندگان
بنزین به ایران ،گفت :بنزین صرفا
از یک کشور خاص وارد نمیشود.
قمصری درباره بیکیفیت بودن
بنزینهای وارداتی اظهار داشت:
واردات بنزین ب��دون کیفیت را
قبول نداریم و بنزین وارداتی دارای باالترین استاندارد
است .وی با اعالم اینکه هماکنون بنزین وارداتی دارای
 1/4درص��د بنزن 100 ،پیپ��یام گوگرد و  25درصد
آروماتیک است ،تاکید کرد :کیفیت بنزین وارداتی به
مراتب باالتر از بنزین پتروشیمیهاست.
ترکاش��وند با بیان اینکه ظرفیت تولید مازاد گوشت
مرغ به بازارهای منطقه یکمیلیون تن است ،گفت:
تالشمان بر این اس��ت 100هزار تن مرغ موجود را
به بازارهای منطقه صادر کنیم .وی اصالح س��اختار
صنعت طیور کش��ور را یکی از برنامههای اساس��ی
بخش کشاورزی در حوزه دام و طیور دانست و افزود:
با این هدف میتوانیم تولید مناسب و رقابتپذیری را
داشته باشیم .مدیرکل دفتر امور طیور ،زنبور عسل و
کرم ابریشم کشور با تاکید بر صادرات پایدار گفت :با
اصالح ساختار موجود میتوان به صورت یکپارچه از
همه ظرفیتها در بخش دام و طیور استفاده کرد.
بورس

راهاندازی بازار دارایی فکری

مدیرعامل فرابورس ایران از افتتاح بازار
دارایی فکری در روز یازدهم خردادماه
خب��ر داد و آن را آغازی برای حرکت
کش��ور به س��وی اقتصاد دانشبنیان
تلق��ی ک��رد .امی��ر هامونی ب��ا بیان
اینکه بازار دارایی فکری گام عملی فرابورس در راس��تای
دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است ،گفت :این بازار
آمده است تا با شفافسازی ابعاد پیچیده حقوق مالکیت
معنوی ،شرایطی را برای تکمیل ارتباط حلقه علم و صنعت
مهیا کند تا دانشگاهیان ،مخترعان و مبتکران بتوانند در
ارتباط��ی نظاممند ،ایدهها و ابت��کارات خود را به مرحله
تجاریس��ازی برسانند .به گفته وی دانشی که هماکنون
پیرام��ون بازار دارایی فکری در فراب��ورس ایران به وجود
آمده یک دانش بینرشتهای مثالزدنی است ،چرا که ابعاد
مختلف این قضیه بیش از  2س��ال و بهصورت مداوم در
فرابورس مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده فرآیندهای
مالی و اقتصادی به همراه مسائل حقوقی ،فقهی ،اجتماعی
و فرهنگ��ی در راهاندازی این بازار مورد توجه قرار گیرد و
به هم پیوند بخورد.

در انتخابات دیروز اتاق اصناف ابراهیم درستی
با  ۸۲رأی ،خس��رو ابراهیمینی��ا با  ۷۵رأی ،علی
فاضل��ی با  ۷۰رأی ،حس��ین درودیان با  ۵۴رأی،
و علیرضا رأس��ی ب��ا  ۵۱رأی به عن��وان اعضای
هیأترئیس��ه اتاق اصناف انتخاب شدند .در این
دوره تقی علیاکب��ری و محمد طحانپور نیز به
عنوان اعضای علیالبدل اتاق اصناف انتخاب شدند.
در جریان آخرین روز معامالتی هفته ش��اخص
بورس با رش��د  133واحدی در ارتفاع  76هزار و
 767واحد با اردیبهشت امسال خداحافظی کرد.
واردات نف��ت چی��ن از ایران در آوریل امس��ال
نس��بت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر
شد و به رکورد  ۸۰۰هزار بشکه در روز رسید.
مس��کن فرهنگیان ،طرحی که ق��رار بود با ۳۰
درصد قیمت بازار فرهنگیان را خانهدار کند ،پس
از گذش��ت حدود  ۸ماه از طرحش��دن هنوز روی
کاغذ مانده و خبری از اجراییشدن آن نیست.
بیزینس مانیت��ور اعالم کرد
دارای��ی بانکه��ای ای��ران در
دو س��ال گذش��ته ک��ه هدف
تحریمهای غرب قرار داشتهاند،
 ۴۱درصد رش��د داش��ته و به
 ۹۴۹ه��زار میلیارد تومان در پایان س��ال ۲۰۱۳
رسیده است.
والاستریت ژورنال با اشاره به گسترش استفاده
از خودروهای گازس��وز در جهان طی  ۱۰س��ال
گذشته اعالم کرد  3/5میلیون خودروی گازسوز
که یک پنجم کل خودروهای گازسوز جهان است
در ایران تردد دارند.
با اعالم س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،برخی
محصوالت تولیدی ش��رکت پتروش��یمی محمد
ارمغان فریمان غیراستاندارد اعالم شد.
با بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ،غذای
س��گ و گربه از اولویت نهم ب��ه دهم منتقل و از
این پس به جای ارز مبادلهای ،ارز متقاضی (بازار
آزاد) با پرداخت دوبرابری سود بازرگانی به این کاال
اختصاص خواهد یافت.
مع��اون اول رئیسجمه��ور مصوب��ه افزای��ش
ی بازنشستگان ،ازکارافتادگان
۲۵درصدی مستمر 
و مجموع مس��تمری بازماندگان در س��ال  ۹۳را
ابالغ کرد.
عبدالرضا اس��دی ،مع��اون برنامهریزی تلفیقی
ش��رکت ملی نفت ایران با اع�لام اینکه  ۴۱طرح
نفت��ی و گازی ب��رای س��رمایهگذاران داخل��ی و
خارجی تعیین ش��ده است ،از عالقهمندی برخی
شرکتهای آسیایی و اروپایی برای حضور در این
طرحها خبر داد.
مع��اون وزیر نیرو با اش��اره به ارائه تس��هیالت
بالعوض برای احداث نیروگاههای برق خورشیدی
در س��اختمانهای خانگ��ی ،اعالم ک��رد :وزارت
نی��رو آمادگ��ی دارد  4/5میلیون توم��ان به ازای
هر کیلووات س��اعت قدرت نصب ش��ده نیروگاه
خورشیدی ،تسهیالت بالعوض به مردم پرداخت
کند.
باران هاشمزهی ،مدیرعامل
شرکت عمران شهر پرند از آغاز
جریمه پیمانکاران بدحس��اب
مسکن مهر این شهر خبر داد
و گفت :پاسخی که متقاضیان
مسکنمهر از مجموعه دولت انتظار دارند ،تامین
س��ریع و بدون وقفه خدمات ای��ن واحدها برای
افتتاح و سکونت در آنهاست.
گمرك اعالم کرد :نش��ان تج��اری (برند) مدل
و مش��خصات اصل��ی خودروهای قاب��ل ورود در
چارچوب آییننامهای كه توس��ط وزارت صنعت،
معدن و تجارت اعالم میشود ،برای مدت یكسال
قابل ثبت س��فارش است .همچنین گمرك برای
ارائه تسهیالت بیشتر و كاهش هزینههای گمركی،
تسهیالت ویژه به دو كاالی اساسی کنجاله سویا و
ذرت اختصاص داد.
سبزه میدان

افزایش قیمت سکه و دالر

دیروز نرخ هر دالر آمریکا برای فروش 3295
تومان ،و هر س��که تمام طرح جدی��د  993هزار
تومان معامله ش��د .صرافان بازار ارز دیروز نرخ هر
دالر آمریکا را برای فروش  3295تومان ،هر یورو را
 4530تومان ،هر پوند را  5540تومان و هر درهم
امارات را  899تومان اعالم کردند .همچنین ،نرخ
فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
دیروز چهارش��نبه در بازار  993هزارتومان ،طرح
قدیم  991هزار تومان ،نیمسکه  499هزار تومان،
ربع سکه  291هزارتومان و گرمی  195هزارتومان
اعالم شد .در همین حال ،نرخ هر گرم طالی زرد
 18عیار در بازار داخلی  100هزار و  997تومان و
نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی  1294دالر
قیمتگذاری شد.
دخانیات

تولید حدود  20میلیارد نخ سیگار

طی دوازده ماهه س��ال  1392تولید س��یگار در
س��ال گذشته  19میلیارد و  11میلیون نخ بوده كه
در مقایسه با تولید سال  91كه رقمی در حدود 16
میلیارد و  540میلیون نخ بوده حدود 19درصد رشد
تولید را نشان میدهد .در همین مدت رقم 11/126
تن س��یگار به ارزش  98/440هزار دالر وارد كشور
شده است ،واردات این محصول نسبت به سال قبل
 8/52درص��د افزای��ش وزن��ی و  0/1درصد افزایش
ارزشی داشته است.عمده واردات سیگار از كشورهای
تركیه ،امارات عربی متحده و فدراسیون روسیه بوده
است.گفتنی است ،میزان مصرف سیگار در سال 92
رقمی حدود  65میلیارد نخ بوده كه حدود  25درصد
آن قاچاق بوده است.

