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کوتاه اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت حداقل صادرات خدمات فنی و مهندسی 
در سال جاری را 10 میلیارد دالر پیش بینی کرد و گفت: توانمندی ایران در 

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی باالتر از این رقم است.
مهدی غضنفری در حاش��یه نشس��تی باحضور دست اندرکاران حوزه تجارت 
خارجی در س��ازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی درباره نقش مناطق آزاد 
در افزایش میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: به طور قطع مناطق آزاد 

یکی از مراکز اصلی ارایه خدمات با رویکرد ارز آوری به شمار می آیند.
وی ب��ا بیان اینکه مناطق آزاد نقش مهمی در اس��تقالل ارزی و رونق تولید 
دارن��د، افزود: این مناط��ق می توانند در ارایه خدمات گوناگون از جمله توس��عه 

صادرات خدمات فعال شوند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مناطق آزاد از چند جنبه می تواند 
در فرایند س��رمایه گذاری تا صادرات موثر واقع شود، بنابراین حلقه مکملی برای 

ادغام بازرگانی و صنایع معادن محسوب می شوند.
از نظر غضنفری، مناطق آزاد ضمن جذب سرمایه گذاری خارجی، توانمندی 
ایجاد برخی واحدهای تولیدی با شرایط مناسب را ایجاد کرده و محلی برای تامین 

مواد اولیه حوزه تولید به شمار می رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان چگونه 
می توانند از مناطق آزاد در مقایسه با سایر شهرها استفاده مناسب تری کنند، گفت: 
آنها می توانند فعالیت تجاری خود نظیر تامین مواد اولیه و قطعات واس��طه ای را 

در این مناطق انجام دهند.
وی در عین حال گفت: این مناطق می توانند به محل پردازش صادرات تبدیل 
شده و تسهیالتی را برای تولید صادرات گرا و صادرات این محصوالت فراهم کنند.

غضنفری با تاکید بر این که مناطق آزاد تاثیر به س��زایی در تحقق اس��تقالل 
ارزی دارند، افزود: با شرایطی که در این مناطق ایجاد می شود، از یک سو زمینه 

کمک به کاهش ارزبری ایجاد و از دیگر سو امکان ارز آوری فراهم می شود.

وزیر صنعت پیش بینی کرد

10 میلیارد دالر صادرات
 خدمات فنی و مهندسی در سال جاری

مدیرعامل شرکت فرابورس 
ایران، بازار سرمایه را بهترین 
راه�کار تأمین مالی واحدهای 

تولیدی دانست.
امیر هامونی گفت: تأمین مالی 
از طریق بازار س��رمایه می تواند 
مش��کل »معوق��ات بانک��ی« را 
برطرف کن��د. یک��ی از بهترین 
راهکارهای تأمین مالی از طریق 
بازار س��رمایه، افزایش سرمایه از 

طریق صرف سهام است.
اظهار  فراب��ورس  مدیرعامل 
داش��ت: در این روش ش��رکت، 
س��هام خود را ب��ه مبلغی بیش 
از قیم��ت اس��می و از طری��ق 
پذیره نویسی به فروش رسانده و 
تفاوت حاصل از قیمت فروش و 
قیمت اسمی سهام را به حساب 
اندوخت��ه منتقل ی��ا در ازای آن 
سهام جدید به سهامداران قبلی 

می دهد.
وی تصریح ک��رد: البته همه 
شرکت ها نمی توانند از این روش 
اس��تفاده کنند بلکه باید ساختار 
شرکت بر مبنای سودآوری باشد، 
عالوه بر اینکه اندازه شرکت نیز 

مهم است.
هامون��ی، روش دیگر تأمین 

یک مسئول اقتصادی:

بورس بهترین راهکار تأمین مالی واحدهای تولیدی است

مالی در بورس را انتش��ار اوراق 
بدهی دانس��ت و گف��ت: تأمین 
مال��ی معموال در بازار س��رمایه 
زمان بر  اس��ت و باید با برگزاری 
س��هامداران،  رضایت  مجم��ع، 
مجوزهای الزم، گزارش توجیهی 
و غیره همراه باشد اما مزیت مهم 
آن این اس��ت که ریسک نکول، 
در این روش به حداقل می رسد.

ب��ه گفته وی، درحال حاضر 
دو ه��زار و 200میلی��ارد تومان 
اوراق ب��رای تأمی��ن مال��ی در 

فرابورس منتش��ر ش��ده که بین 
س��ه تا چهار برابر گردش داشته 
اما تاکنون نکول نداش��ته است. 
وی معتقد است اگر همکاری دو 
بازار پول و س��رمایه افزایش یابد 
مش��کل تأمین مالی شرکت ها و 
بنگاه های بزرگ در کشور برطرف 

خواهد شد.
مدیرعام��ل فراب��ورس تأکید 
کرد: کشوری با بیش از 500هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در جریان 
نباید برای تأمین مالی بنگاه های 

تولی��دی خود با مش��کل مواجه 
باش��د. هامونی با اشاره به اینکه 
بانک ها به طور قطع رکن اساسی 
در تامی��ن مالی هس��تند افزود: 
بانک ها باید ضامن و اعتبار دهنده 
باشند اما تأمین مالی از طریق بازار 
سرمایه ش��فافیت بیشتری  دارد 
عالوه بر اینک��ه با افزایش تأمین 
مالی در بازار سرمایه بانک ها نیز 
با پدیده ای به نام معوقات بانکی یا 
بدهی های مشکوک الوصول روبه رو 

نخواهند شد.

شایعات در خصوص کمبود آرد را تکذیب می کنم، ضمن آنکه 
هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت گندم، آرد و نان نداریم.

عب��اس قبادی مع��اون وزیر صنعت و تج��ارت در گفت وگو با فارس 
در خص��وص تغییر قیمت گندم، آرد و نان گفت: این مس��ائل مربوط به 
سیاس��تهای دولت است و ما هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت گندم، آرد 

و نان نداریم.
وی افزود: شایعاتی که در خصوص تامین آرد مطرح است را به شدت 
تکذیب می کنم چرا که ش��رایط موجودی گندم و آرد کشور عادی است 

و تنها به دلیل اختالف قیمتی که وجود دارد، تقاضا روند فزونی دارد.
قبادی در ادامه و در پاسخ به این سوال که خبرگزاری رویترز خبری 
مبنی بر خرید 600 هزار تن گندم از منطقه دریای بالتیک و آلمان توسط 
ایران درج کرده اظهار داشت: خبر خرید گندم از این منطقه درست است 

اما ما چگونگی و دلیل خرید را اعالم نمی کنیم.
وی افزود: ما به دنبال آن هستیم تا ذخایر استراتژیک را در سطح باالیی 

حفظ کنیم و طبیعتا در این راستا خریدهایی انجام می دهیم.
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران در واکنش به این سوال که 
برنامه شما و همچنین پیش بینی تان برای خرید تضمینی گندم در سال 
جاری چقدر است، گفت: تمام تالشمان را می کنیم تا حداکثر میزان خرید 

تضمینی گندم را در داخل کشور داشته باشیم.
معاون وزیر صنعت گفت: تاکنون یک میلیون و 400 هزار تن گندم 
خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 18 درصدی 
داش��ته است. بنابراین گزارش: رویترز روز گذشته طی گزارشی نوشت: با 
وجود تحریم ها و مشکالت پرداخت پول برای محصوالت وارداتی ایران، از 
آنجایی که پیش بینی ها از میزان محصول برداشتی گندم ایران کاهش یافته 
این کشور با خرید بیش از نیم میلیون تن گندم برای پر کردن سیلوهای 

خود، دوباره به بازارهای بین المللی غالت بازگشته است.
به گفته تاجران غالت، ایران در 2 هفته گذشته، حدود 600 هزار تن 

گندم از منطقه دریای بالتیک و آلمان خریداری کرده است.

معاون وزیر صنعت و تجارت:

دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت
گندم، آرد و نان ندارد

وزی�ر نف�ت دول�ت جدید 
پاکستان شایعات اخیر درباره 
احتم�ال کنار کش�یدن دولت 
نوازش�ریف از ط�رح خط لوله 

گاز ایران را رد کرد.
به گزارش فارس شاهد خاقان 
عباس��ی وزیر جدید نفت و منابع 
طبیعی پاکس��تان، شایعات اخیر 
درباره احتمال کنار کشیدن دولت 
ن��واز ش��ریف از پروژه خ��ط لوله 
گاز را رد ک��رد و گف��ت: دول��ت 
جدید پاکستان از این پروژه دست 

برنخواهد داشت.
وزیر نفت پاکس��تان که پس 
از مراس��م تحلیف ب��ا خبرنگاران 
گفت وگو می کرد، افزود: پاکستان 
ب��رای تامین انرژی مورد نیاز خود 
به ش��دت نیازمند گاز اس��ت و ما 
نمی توانیم این پروژه مهم را نادیده 

بگیریم.وی اعالم کرد: اولویت های 
مصرف گاز در پاکستان، ابتدا تولید 
برق و س��پس مش��ترکان خانگی 

می باشند.
پ��س از روی کار آمدن دولت 
جدید حزب »مسلم لیگ نواز« به 
رهبری نواز ش��ریف در پاکستان، 
برخی رس��انه ها از احتمال تجدید 
نظر ش��ریف در ای��ن پروژه عظیم 

گازی خبر دادند.
این در حالی است که مقامات 
تهران و اس��الم آباد اس��فند سال 
گذش��ته، طرح تکمیل پروژه خط 
لوله گاز »صلح« در خاک پاکستان 
را پس از کش وقوس های فراوان و 
به رغم فشارهای شدید آمریکا به 

امضا رساندند.
پ��روژه خط لول��ه صلح، خط 
لوله ای به ط��ول 2700 کیلومتر 

است که قرار است گاز ایران را به 
پاکستان و هند صادر کند.

در این پروژه پیش بینی ش��ده 
اس��ت ک��ه 1100 کیلومتر از این 
خط لوله در ایران، 1000 کیلومتر 
در پاکستان و 600 کیلومتر آن نیز 
در هند احداث شود.هم اکنون این 
طرح در خاک ایران تقریبا به اتمام 
رس��یده و کار ساخت آن در خاک 
پاکس��تان نیز به رغم فش��ارهای 
آمری��کا، با همکاری ش��رکت های 
ایرانی و پاکس��تانی در حال انجام 

است.
با تکمیل این طرح، روزانه 150 
میلیون متر مکعب گاز ایران به هند 
وپاکس��تان صادر می شود که 90 
میلی��ون متر مکعب آن برای هند 
و 60 میلیون متر مکعب آن برای 
پاکستان در نظر گرفته شده است.

وزیر نفت نواز شریف:

دولت جدید پاکستان پروژه خط لوله گاز ایران را 
ادامه می دهد

تونل ریلی زیرزمینی راه آهن 
تهران-تبری�ز در مناطق 17 و 18 
ته�ران ب�ا حضور رئی�س جمهور 

افتتاح شد.
عملیات انتقال خط  آهن تهران- 
تبری��ز در منطق��ه 17 و 18 تهران به 
زیرزمین، به عنوان یکی از پروژه های 
مهر ماندگار دول��ت، چندی پیش به 
اتمام رسید و این پروژه دیروز با حضور 
وزی��ر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل 

راه آهن مورد بهره برداری قرار گرفت.
عملی��ات اجرای��ی این پ��روژه از 

با حضور رئیس جمهور انجام شد

بهره برداری از تونل ریلی راه آهن تهران- تبریز

مهرماه سال 1387 آغاز شد تا با اجرای 
آن خط آهن محور تهران- تبریز از پل 
نواب )تقاطع قلعه مرغی( تا بازار آهن 
شادآباد به زیرزمین منتقل شود بدین 
ترتیب با بهره ب��رداری از آن موجبات 
کاه��ش ترافیک و آلودگ��ی صوتی و 
زیس��ت محیطی برای ساکنان مناطق 

17 و 18 تهران فراهم شد.
این مسیر ریلی در منطقه 17 و 18 
در راستای کاهش تولید آالینده های 
زیست محیطی و صداهای ناهنجار به 

تونل زیرزمینی انتقال داده شد.
عدم برخورد عابران با قطار، کاهش 
ترافیک شهری و کاهش بافت فرسوده، 
از اهداف اجرایی این طرح اس��ت؛ به 
دلیل عبور خط آه��ن و تردد قطارها 
در مناط��ق 17و 18، م��ردم س��اکن 
این منطقه با مشکالتی مواجه بودند؛ 
آلودگی ه��ای صوت��ی، آلودگی ه��ای 
بصری، ترافیک بین دو منطقه، وجود 
خیابان ه��ای کم عرض و آلودگی های 
زیس��ت محیط��ی از دالیل��ی بود که 
موجب شد شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران به دستور رئیس جمهور 
مس��یر قطار در ای��ن دو منطقه را به 

زیرزمین منتقل کند.
در این پروژه مس��یر از نظر اندازه 
ابع��اد )طول، ع��رض و ارتفاع( طوری 
طراحی ش��ده که هم برای قطارهای 
معمول��ی و هم ب��رای قطارهای برقی 

قابلیت استفاده را دارد.
اضطراری  سیستم های  همچنین 
مربوط به آتش س��وزی، تهویه،  پلکان 
اضط��راری و از این قبیل در این تونل 
مطابق ب��ا اس��تانداردهای روز تعبیه 

شده است.
ای��ن پروژه طوری طراحی ش��ده 
اس��ت ک��ه از لحاظ مش��خصات فنی 
می تواند 4 خط قطار از خود عبور دهد.

در این پروژه قطار در دو باند رفت 
و دو باند برگش��ت از تونل اس��تفاده 
می کند، ضمن اینکه عرض تمام شده 
تونل 23 مت��ر و ارتفاع آن 7/20 متر 
است و عالوه بر این مشخصات امکان 
استفاده از قطار برقی هم در این تونل 
وج��ود دارد؛ در واق��ع 40 کیلومت��ر 
خط آهن در قالب 4 خط 10 کیلومتری 
)2 خط رفت و 2 خط برگشت(، توسط 
پیمانکاران ایرانی )قرارگاه خاتم االنبیاء( 
در تونل زیرزمینی راه آهن در مناطق 

17 و 18 تهران احداث شد.
بنا ب��ه گفته مدیرعام��ل راه آهن 
فضای باز ایجاد ش��ده بع��د از انتقال 
ری��ل به زیرزمی��ن در این مناطق، به 
افزایش فضای سبز و مبلمان شهری و 
بازارهای اقتصادی منطقه، اختصاص 
می یابد که به ارزش اقتصادی و توسعه 

منطقه می افزاید.
محم��دی  صاح��ب  عبدالعل��ی 
گف��ت: پس از ب��ه زیر زمی��ن رفتن 
خط آه��ن تهران- تبری��ز در مناطق  
17 و 18 ته��ران، 30 هکت��ار زمی��ن 
اس��تحصال می ش��ود و منطقه ای که 
منش��أ ناهنجاری های اجتماعی بود با 
اتمام این پروژه به منطقه ای سالم برای 
گذراندن اوقات فراعت با منازل شهری 

زیبا تبدیل می شود.
بنا به گفته وی 4 کیلومتر پارکینگ 
در طول مسیر تونل استحصال می شود، 
همچنین طراحی زیب��ای 30 هکتار 

اراضی اس��تحصال شده با نگاه تأمین 
نیازهای شهری شهروندان در مناطق 

17 و 18 انجام خواهد شد.
صاح��ب محم��دی تأکی��د کرد: 
کاهش چشم اندازهای نامناسب شهری 
در حاش��یه خطوط راه آه��ن، ارتقای 
کیفی راه آهن موجود، امکان توس��عه 
حمل و نقل ریل��ی خط  آهن تهران- 
تبریز در آینده و کاهش آلودگی های 
زیس��ت محیطی از مزایای عمده این 

طرح است.
اظهارات رئیس جمهور

دکتر محمود احمدی نژاد پیش از 
ظهر دیروز در مراس��م بهره برداری از 
طرح انتقال راه آهن تهران – تبریز به 
زیرزمین در مناطق 17 و 18 تهران با 
بیان اینکه ی��ک ملت و دولت برآمده 
از ملت برای اینکه بتواند ادامه حیات 
داده، از حقوق خ��ود دفاع کرده و در 
معادالت جهانی به نفع آرمانهای خود 
تاثیر گذار باشد باید در همه زمینه های 
علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ، اخالق 
و زیر س��اخت ها و عمران پیش��رفته 
باش��د، گفت ما باید ایران را بس��ازیم 
و این مس��تلزم انج��ام کاری همگانی 
اس��ت که همگان باید در این مس��یر 

مشارکت کنند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه 
خوش��بختانه در طول سالهای پس از 
انقالب اس��المی بوی��ژه در دولت نهم 
و دهم کارهای کم نظیر و بی نظیری 
در کش��ور اجرا ش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: بیش از 30 عنوان کار بزرگ 
و تعیین کنن��ده در دولت نهم و دهم 
وجود دارد که برای اولین بار به انجام 
رسیده که دس��تیابی به پیشرفتهای 
هس��ته ای و فرستادن ماهواره به فضا 

از جمله آنهاست.
دکت��ر احم��دی نژاد با اش��اره به 
اینک��ه بدخواه��ان ملت با پیش��رفت 
ای��ران مخالف هس��تند، تصریح کرد: 

آنه��ا بهانه های گوناگونی را در مقابله 
ب��ا ملت ب��ه کار می گیرند ام��ا انگیزه 
اصلی آنها مخالفت با پیش��رفت ملت 
ایران است چرا که به یکباره مشاهده 
کرده اند که ملت ایران بطور جهش��ی 
در حال طی کردن عرصه های مختلف 

پیشرفت است.
رئی��س جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه 
در  گرفت��ه  ص��ورت  پیش��رفت های 
بخش های مختل��ف از جمله افزایش 
ظرفیت تولید برق در کشور از 38هزار 
مگاوات به 70 هزار مگاوات و افزایش 
تولی��د س��یمان از 32 میلیون تن در 
س��ال ب��ه 80 میلیون ت��ن و اجرای 
طرح های بزرگ اقتصادی، خاطرنشان 
کرد: دش��منان ملت ای��ران زمانی که 
این پیش��رفت ها را مشاهده کرده اند 
طراحی ها و توطئه های خود را تشدید 
کرده و به مقابله با ملت ایران برخاستند 
و متاسفانه عده ای در داخل نیز آنها را 
همراهی کرده و به کارها و بهانه های 

سیاسی پست دست می زنند.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه در 
مباحث اخیر در کشور مشاهده شد که 
کسی ساده زیستی دولت را به تمسخر 
گرفته است، گفت: ساده زیستی دولت 
چندین معنی دارد؛ اول اینکه مسئولین 
نباید از امکانات بیت المال برای خود 
اشرافیت ایجاد کنند و بواسطه قدرت 
خود دفاتر و دکورهای مجلل برای خود 

ایجاد کنند.
رئیس جمهور افزود: معنای دیگر 
س��اده زیس��تی دولت این اس��ت که 
مدیری��ت جامع��ه باید ب��رای مردم 
کم خرج باش��د و دیگر اینکه س��اده 
زیس��تی به این معناس��ت که قدرت 
تس��لط بر منابع و اختیارات مسئول 
نبای��د به طعمه ای تبدیل ش��ود که 
کسی پس از کسب قدرت، وضعیتی 
متف��اوت با روز اول خود داش��ته و به 

ثروتی رسیده باشد.

دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران س�اختمانی کشور شرط بیمه 
کارگران ساختمانی را داشتن کارت مهارت فنی و حرفه ای ذکر و پیشنهاد 
کرد تا در کنار الزام کارت مهارت، شرایط احراز اشتغال کارگر هم مدنظر 

قرار بگیرد.
عل��ی یارمحمدی درگفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: براس��اس قانون کارگران 
ساختمانی برای معرفی به سازمان تامین اجتماعی تنها باید کارت مهارت داشته 

و آزمون مهارت فنی و حرفه ای را گذرانده باشند.
وی ب��ا بیان اینکه نمی توان به صرف داش��تن کارت مهارت برای افراد مجوز 
اس��تفاده از س��همیه کارگران س��اختمانی را صادر کرد، ادامه داد: سازمان فنی و 
حرف��ه ای تنها برای متقاضیانی که بتوانند در مراحل آزمون قبول ش��وند، کارت 

مهارت صادر می کند و وظیفه ای برای شناسایی کارگر واقعی از غیر را ندارد.
یارمحمدی افزود: در الیحه بیمه های اجتماعی مصوب سال 85 مجلس، مرکز 
پژوهش های مجلس نس��بت به این مس��ئله که داشتن کارت مهارت شرط بیمه 
کارگران ساختمانی باشد اعالم موضع کرد که در آنجا پیشنهاد شد احراز اشتغال 

به جای کارت مهارت  جایگزین شود.
دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور اضافه کرد: متاسفانه 
درحال حاضر روند بیمه کارگران ساختمانی به گونه ای پیش می رود که هر فرد 
متقاض��ی که آزمون فنی و حرفه ای را بگذراند و نمره قبولی کس��ب کند، کارت 
مهارت می گیرد و به س��ازمان تامین اجتماعی معرفی می شود در حالی که با این 
کار هم ترافیک عظیمی در س��ازمان ایجاد می ش��ود و هم افراد مستحق به دلیل 
اتمام سهمیه از بیمه باز می مانند.به اعتقاد وی اگر در کنار صدور کارت مهارت، 
متقاضی بیمه دوره آموزش��ی الزم را دیده و احراز اش��تغال او به تایید انجمنهای 
صنفی رسیده باشد می تواند به عنوان کارگر واقعی ساختمان بیمه شود.یارمحمدی 
در عین حال با اشاره به ابالغ بخشنامه بیمه کارگران ساختمانی به تمام استانها، 
درباره شناسایی کارگران واقعی ساختمان، گفت: خوشبختانه طی مذاکرات اولیه 
با مسئوالن امر قرار است تا موضوع بازرسی و شناسایی کارگران واقعی ساختمان 
به انجمنهای صنفی واگذار شود که با توجه به نظر مساعد سازمان تامین اجتماعی 

در صورت تایید نهایی به زودی ابالغ خواهد شد.

شرایط بیمه کارگران ساختمانی
 اعالم شد

رئیس انجمن مدیران صنایع گفت: کش�ور در حال حاضر با یک 
تضاد روبروس�ت که ادامه این تضاد در نهایت به ضرر نیروهای فعال 

در کشور و اقتصاد تمام خواهد شد.
محسن خلیلی عراقی دیروز در نشستی به مناسبت دهه تولید ملی گفت: 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
کشورهایی که دارای حاکمیت خوب هستند رشد اقتصادی بیشتری نسبت 

به سایر کشورها دارند.
وی افزود: ش��ورای بخش خصوصی قبل از انتخابات س��ال 1384 طی 
بیانیه ای راهکارهای پیشرفت کشور را اعالم کرد که متاسفانه دولتی که روی 

کار آمد به هیچ یک از توصیه ها و پیشنهادات ما عمل نکرد.
او با اش��اره به اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور از 0/8 
به 22 درصد رسیده افزود: متاسفانه تفاهم نامه هایی که برای تامین نقدینگی 
واحدهای تولیدی با وزارت صنعت داشتیم به مرحله اجرا نرسید و باید بگویم 
که سیاس��تگذاری و تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کش��ور یکپارچه نبوده و 

جزیره ای است.
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز در این نشست با اشاره 
به اینکه در حال حاضر 40 درصد فعالیت های تولیدی در کشور تعطیل شده 
و در پی آن اش��تغال موجود در این فعالیت ها نیز از بین رفته گفت: بعد از 
افزایش شدید نرخ ارز در سال قبل تعطیلی واحدهای تولیدی نیز بیشتر شد.

به گفته هادی غنیمی فرد بانک های عامل از پرداخت بیشتر تسهیالتی که 
از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی اختصاص یافته خودداری می کنند.

او با بیان اینکه عده ای در کش��ور درباره مبارزه با قاچاق اهمال کاری و 
فرافکن��ی می کنند، گفت: دولت نمی تواند جلوی قاچاق را بگیرد، نرخ ارز را 
ب��اال می برد تا صرفه اقتصادی قاچ��اق کاهش یابد و این کار غلط در نهایت 
به ضرر تولید تمام می ش��ود. عده ای مناف��ع میلیاردی در قاچاق کاال دارند. 
چرا ما می توانیم جلوی قاچاق اسلحه را بگیریم اما نمی توانیم جلوی قاچاق 

سایر کاالها را بگیریم؟
در نشس��ت خب��ری دیروز برخ��الف اعالم قبلی رواب��ط  عمومی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت علیرضا ش��جاعی، معاون برنامه ریزی این وزارتخانه 

حضور نداشت.

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن اعالم کرد
تعطیلی 40 درصد از فعالیت های تولیدی

بندری  تعرفه ه�ای  دریافت 
بصورت ارز از خطوط کشتیرانی 
با توجه به تحریم ها و محدودیت 
نقل و انتقال ارز از سوی سازمان 
اقدام�ی  دریان�وردی  و  بن�ادر 
نسنجیده و مشکل آفرین است.

امید ملک عض��و هیئت مدیره 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
در گفت وگو با ش��بکه اطالع رسانی 
جامع��ه دریایی )مانا( با بیان مطلب 
ف��وق و در واکن��ش ب��ه اظه��ارات 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
درباره تخلف ارزی نمایندگان خطوط 
کش��تیرانی، آن را اتهامی علیه این 

شرکت ها اعالم کرد.
وی گف��ت: س��ازمان بن��ادر در 
اقدامی نسنجیده از بهمن ماه گذشته 
از نماین��دگان خطوط کش��تیرانی 
خواست به منظور پرداخت عوارض 
بندری ارز با منشا خارجی را از بازار 
آزاد تهیه و به حس��اب این سازمان 

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی مطرح کرد

سیاست یک بام و دو هوای سازمان بنادر برای دریافت تعرفه ارزی

ن  ما ز س�ا م�ل  عا یر مد
تامین اجتماعی گفت: بسیاری 
از مش�کالت این سازمان در 
یک سال و چند ماهه گذشته 
به ش�ورای شهر و شهرداری 

مربوط می شود.
س��عید مرتضوی در مراسم 
افتت��اح جبهه متعه��د کارگران 
ای��ران اس��المی که ب��ا حضور 
تش��کل های کارگری و مدیران 
س��ازمان تامین اجتماع��ی و نیز 
نامزدهای جبهه متعهد کارگری 
برگزار ش��د، گفت: بس��یاری از 
گره های سازمان تامین اجتماعی 
می توان��د ب��ا تعامل مناس��ب با 
شورای شهر و شهرداری برطرف 

شود.
وی با اشاره به ساختمانی که 
در جنب یادگار امام)ره( قرار دارد، 
اظهار کرد: ساختمانی 21 طبقه 
که جواز آن توس��ط ش��هرداری 
داده  تامین اجتماعی  به سازمان 
شده هم اکنون با مشکل توقیف 

عملیات اجرایی مواجه است.
مرتضوی افزود: در قبال این 
زمین های  ش��هرداری  سازمان، 
تامین اجتماع��ی در جن��ب برج 
می��الد را نیز گرفت��ه که پس از 
آن س��ازمان آغاز به س��اخت و 
س��از کرد، اما فردی پیدا شد که 
ادعای مالکیت زمین ها را داشت 
و هم اکنون قرار توقیف عملیات 

اجرایی آن را گرفته است.
به گفته وی، چند سال است 
به دلیل مش��کالت شهرداری و 
شورای ش��هر، ساخت وساز این 
س��اختمان معل��ق و بالتکلیف 

مانده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
همچنین به بحث رایتل و دکل های 
رایتل اشاره کرد و گفت: این موضوع 
نیز نیازمند پروانه ش��هرداری است 
و باید با همکاری ش��ورای ش��هر و 

شهرداری به آن توجه شود.
مرتض��وی در ادام��ه با بیان 
اینکه ی��ک زمین 100 هکتاری 
در سوهانک که 13 هکتار آن باغ 
است نیز باید با تعامل شهرداری و 
شورای شهر ساخت و سازش به 
پایان برسد، افزود: قصد داریم این 
زمین را به عنوان بوستان طبیعت 

تامین اجتماعی احیا کنیم.
وی ادامه داد: این مس��احت 
در نظر گرفته ش��ده مجموعه ای 
مناس��ب برای مباحث ورزشی و 
کوهنوردی است که در بهترین 
نقطه شهر قرار دارد، اما شهرداری 
ب��ه بهانه های مختلف، وس��ایل 
ساخت وس��از را توقیف می کند 
و در این حالی اس��ت که کم کم 
درصدد حل کردن این مش��کل 

هستیم.
در ادامه این مراس��م معاون 
اجتماع��ی ریاس��ت جمهوری با 
اش��اره به جلس��اتی ک��ه اخیرا 
با حض��ور مدیرعام��ل و رئیس 
کانون عالی بازنشستگان برگزار 
ش��ده، گف��ت: در این جلس��ات 
موضوع پرداخت افزایش حقوق 
بازنشس��تگان مطرح شد و طبق 
قولی که مدیرعامل این سازمان 
داده اس��ت، تا پای��ان خردادماه 
افزایش حقوق کلیه بازنشستگان 
تح��ت پوش��ش ای��ن س��ازمان 

پرداخت می شود.
شیخ االس��المی  عبدالرض��ا 
کارگ��ران را جزو قش��ر نخبه و 
پیش��رو جامعه دانست و گفت: 
این قش��ر در هم��ه دوران ها در 
زمان انقالب، دوران دفاع مقدس و 
دوران سازندگی بهترین آزمون ها 
را داده ان��د و باالتری��ن نمرات را 

کسب کرده اند.
وی ب��ا بیان اینک��ه با ایجاد 
تش��کل، بای��د به نح��و جدی تر 
و برنامه ری��زی ش��ده تر موضوع 
مرب��وط ب��ه کارگ��ران پیگیری 
ش��ود، خاطرنش��ان کرد: هفته 
آین��ده انتخ��اب بس��یار مه��م 
انتخاب��ات  و  ریاس��ت جمهوری 
اعضای ش��ورای اسالمی شهرها 

راپیش رو داریم.
و  ش��ورا  شیخ االس��المی، 
ش��هرداری را از جمله نهادهایی 
دانس��ت که گس��تره خدماتش، 
طیف وس��یعی را در برمی گیرد 
و بای��د در جایگاه��ی باالت��ر از 
آنچ��ه تاکنون ب��وده، به آن نگاه

شود.
وزی��ر س��ابق تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماع��ی با بی��ان اینکه 
یک��ی از نق��اط ضع��ف عملکرد 
شورای شهرها این است که مثابه 
شوراهای شهرداری ها درآمده اند، 
اظهار کرد: اگرچه شورای شهر در 
ذیل ش��هرداری ها قرار دارند، اما 
وظایف و ماموریت های ش��ورای 
شهر بسیار بیشتر از آن است که 

هم اکنون مشاهده می کنیم.

پرداخت افزایش 
حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی 
تا پایان خرداد

مع�اون وزیر نفت از تامین 
کامل بنزین سفرهای تابستانی 
داخل  پاالیش�گاه های  توسط 

کشور خبر داد.
علیرض��ا ضیغم��ی در گفتگو 
ب��ا مهر با اش��اره ب��ه زمان بندی 
توقف تولید بنزین در مجتمع های 
پتروشیمی، گفت: از سال گذشته 
تاکنون با بهره برداری از سه طرح 
جدید بنزین سازی مجموع ظرفیت 
تولی��د بنزین ایران از 44 میلیون 
لیتر ابتدای برنامه چهارم به حدود 
66/4 میلیون لیتر در روز افزایش 

یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی با 
اعالم اینکه تا اواس��ط تابس��تان 
س��ه طرح جدید بنزین س��ازی و 
توسعه پاالیشگاه های نفت در مدار 
بهره ب��رداری قرار خواهند گرفت، 
تصریح کرد: در حال حاضر مراحل 
ساختمان و نصب سه طرح بنزین 
سازی پاالیشگاه اصفهان، تبریز و 
طرح توسعه پاالیش��گاه الوان به 

پایان رسیده است.
معاون وزیر نف��ت با یادآوری 
اینکه با راه اندازی این سه طرح و 
تثبیت تولید دیگر نیازی به تولید 
بنزین در مجتمع های پتروشیمی 
نیس��ت، تاکید کرد: بر این اساس 
ب��ا توجه به متوس��ط مصرف 65 
ت��ا 68 میلیون لیت��ری در فصل 
بنزینی  نیازهای  تمامی  تابستان، 
داخل کشور به طور کامل توسط 
پاالیشگاه های نفت تامین خواهد 

شد.
این عضو هیات مدیره شرکت 
ملی نفت با بیان اینکه همزمان با 
افزایش ظرفیت تولید بنزین و سایر 
فرآورده ه��ای نفتی چندین طرح 
ساخت و توسعه انبارهای نفتی هم 
در مدار بهره برداری قرار می گیرد، 
تبیین ک��رد: از ای��ن رو عالوه بر 
تامی��ن نیازه��ای داخل��ی امکان 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی این 
فرآورده نفتی هم فراهم می شود.

این مقام مس��ئول در پایان با 
اش��اره به برنامه ری��زی به منظور 
افزایش سه میلیارد لیتری ظرفیت 
ذخیره س��ازی فرآورده های نفتی 
کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه، 
خاطرنشان کرد: از این رو ظرفیت 
ذخایر سوخت استراتژیک کشور به 
بیش از 14/5میلیارد لیتر افزایش 

می یابد.

معاون وزیر نفت اعالم کرد

تامین بنزین 
سفرهای 
تابستانی

واری��ز کنند در غیر ای��ن صورت از 
پهلودهی و خروج شناورهای خارجی 

خودداری خواهد کرد.
طب��ق  آنک��ه  ب��ا  اف��زود:  وی 
قانون، س��ازمان بنادر و دریانوردی 
می بایستی عوارض بندری کشتیهای 
ب��ا پرچم غیرایرانی را به ارز دریافت 
نمای��د ولی از س��ال 87 ب��ا توجه 
ب��ه محدودیت های اعمال ش��ده بر 
نظام بانکی، این س��ازمان براساس 
استعالمی که از بانک مرکزی انجام 
داد ش��رکت ها را مج��از به پرداخت 
معادل ریالی صورت حسابهای ارزی 
ب��ا نرخ واریز نامه ای کرد که در این 
سالها برخی به ریال و برخی هم به 
دالر و یا حتی یورو صورت حسابها را 
تسویه کردند اما از اواخر تابستان 90 
که ارتباط بانکی بین بانکهای ایرانی 
و بانکهای مستقر در امارات محدود 
و مس��دود شد همزمان افزایش نرخ 
ارز و کاه��ش ارزش پ��ول ملی نیز 

رقم خورد.
وی ادامه داد: مع الوصف تسویه 
صورت حس��ابهای حقوق و عوارض 
بن��دری کش��تیها به روال س��ابق تا 
اواس��ط زمس��تان س��ال 91 انجام 
می ش��د اما پس از آن سازمان بنادر 
و دریانوردی بدون ارائه دستورالعمل 
روشن و اجرایی از نمایندگان خطوط 
تقاض��ای ارز با منش��أ خارجی و یا 
دالر درخواس��ت کرد که اولی قابل 
دستیابی نیست و دومی نیز خود با دو 
اشکال اساسی روبرو است، اوال محمل 
قانون ندارد و ثانیا از لحاظ عملیاتی 

و امنیتی دچار اشکال جدی است.
ملک با بیان اینکه با توجه به باال 
بودن حجم ارز مورد نیاز، امکان تهیه 
ک��ردن آن در بازار آزاد غیرممکن و 
غیرقانونی اس��ت گفت: مضافا اینکه 
عملک��رد ش��بکه بانکی نی��ز باعث 
بی اعتمادی شرکتهای دریایی به این 
مجموعه ش��ده است.وی با ذکر این 

نکته که سازمان بنادر و دریانوردی 
مص��ر به دریافت نقدی دالر اس��ت 
گفت: این در شرایطی است که طبق 
مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و بانک مرکزی نقل و انتقال مبالغ 
کالن در داخل کشور جرم است و در 
شبکه بانکی نیز نمی توان بیش از 15 
میلیون تومان در روز دریافت نقدی 
انجام داد.عضو هیئت مدیره انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان 
اینکه س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
به پیش��نهادات پاسخی نداده است 
گفت: س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
از شرکتها خواسته است ارز با منشأ 
خارجی را نقدی یا از طریق ش��عب 
منتخ��ب به این س��ازمان پرداخت 
کند این در حالی اس��ت که بانک از 
جمله بان��ک ملت در نامه ای به این 
سازمان اعالم کرده معادل ریالی ارز 
واریزی نمایندگان خطوط و مالکان 
کشتی را به حساب این سازمان واریز 

می کند و سازمان مذکور نیز باید برای 
تامین نیاز ارزی خود با بانک مرکزی 

هماهنگ کند.
ملک افزود: نکته جالب اینجاست 
که سازمان بنادر چند سال پیش در 
بخشنامه ای به ش��رکتها اعالم کرد 
ک��ه امکان صدور صورت حس��اب با 
ارزهای��ی مانند دالر، ی��ورو، درهم و 
ریال هم وجود دارد بنابراین بسیاری 
از صورت حس��ابها ب��ه ری��ال صادر 
شده که بیش��تر شرکتها هم تسویه 
حس��اب کردند اما در ح��ال حاضر 
ش��اهد بازگش��ت به عقب هستیم و 
این کم لطفی سازمان بنادر است که 
نمایندگ��ی خطوط را به فروش دالر 
دربازار آزاد متهم می کند در حالیکه 
شرکتهای فعال در این حوزه بدلیل 
تحریم ها فش��ار چند برابری را برای 
نق��ل و انتقال دریای��ی کاال تحمل 

می کنند.
ملک گف��ت: البت��ه در رابطه با 
این اقدام س��ازمان بن��ادر برخی از 
خط��وط به مراجع قضایی ش��کایت 
کرده اند ضمن اینک��ه مکاتباتی نیز 
با ریاس��ت جمهوری برای رسیدگی 
فوری به این موضوع انجام شده چرا 
که ما معتقدیم تبعات آن دامن گیر 
بنادر کشور، جریان واردات و صادرات 

کاال خواهد شد.

تسلیت

درگذشت همسر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت 
عرض نموده، بقای عمر جنابعالی را از خداوند منان 

مسئلت می دارد.

جناب آقای حاج حسین بنویدی

اتحادیه و شرکت تعاونی
 مصالح ساختمانی شهرری 

*علیرغم کاهش س��رانه اس��کناس در کش��ور هنوز فاصله زیادی با 
استانداردها داریم به همین دلیل یکی از برنامه های ما چاپ و توزیع 
اسکناس های درشت تر است. بهزاد قیاسوند مدیرکل نشر و ریالی بانک 
مرکزی  در پاس��خ به این سوال که چرا در خودپردازها تاکید بیشتر 
بر روی ارائه اسکناس های درشت تر است؟ گفت: میزان خدمات دهی 
خودپردازها زیاد اس��ت بنابراین از اس��کناس های درشت تر استفاده 
می شود. وی گفت: اگر خودپردازها اسکناس ریزتری ارائه دهند تعداد 
ش��ارژ این دستگاهها بیشتر ش��ده و باعث می شود در مواقعی از روز 

خالی شوند.
* رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ش�رکت مخابرات اس�تان 
تهران انتخاب شدند.به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات 
استان تهران براساس تصمیمات هیئت مدیره مهندس علی رضا 
صی�دی به س�مت مدیرعامل�ی و دکتر علی بقایی به س�مت 
رئیس هیئت مدی�ره و مهن�دس غالمرضا ش�یدایی با عنوان 

نایب رئیس شرکت مخابرات استان تهران تعیین شدند.
* تازه ترین گزارش واحد اطالعات اکونومیس��ت نشان می دهد که از 
سال آینده رشد اقتصادی ایران روند صعودی به خود خواهد گرفت. 
واحد اطالعات اکونومیست در گزارش ماه آوریل 2013 خود اعالم کرد 
که در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل منفی 
1/3درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی سه درصدی در سال 
گذشته بهبود نشان می دهد. اکونومیست همچنین پیش بینی کرده 
است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 0/8درصد افزایش یابد.
* در بازاره�ای فراب�ورس 2 میلیارد و 805 میلیون س�هم و 
اوراق ب�ه ارزش 11 ه�زار و 622 میلی�ارد و 349 ه�زار ریال 
توسط خریداران معامله شد. در حالی سرمایه گذاران دیروز در 
بازارهای فرابورس 2 میلیارد و 805 میلیون سهم و اوراق را در 
7هزار و 619 نوبت معامله کردند که حجم عمده این معامالت 
به عرضه بلوکی س�هام شرکت پتروش�یمی تبریز اختصاص 
داشت.از سوی دیگر در میان سایر بازارهای فرابورس، شرکت 
سرمایه گذاری پارس آرین و در بازار پایه با معامله 15/1 میلیون 
س�هم بیش�ترین حجم مب�ادالت را داش�ت و کمترین حجم 
معامالت به خرید و فروش 100 س�هم بیمه میهن تعلق گرفت 

و هر سهم آن با رشد 0/4 درصد به نرخ 1145 ریال رسید.
* در معامالت روز ش��نبه بورس اوراق به��ادار تهران 237 میلیون 
سهم و حق تقدم به ارزش 110 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار 
گرفت. در پایان معامالت دیروز شاخص کل با 101 واحد کاهش در 
رقم 45هزار و 488 واحد متوقف شد. شاخص صنعت با 114 واحد 
کاهش به رقم 39 هزار و 530 واحد رس��ید و شاخص آزاد شناور با 
216 واحد کاهش عدد 51هزار و 937 واحد را تجربه کرد. همچنین 
شاخص بازار اول با 137 واحد کاهش به رقم 34هزار و 302 واحد 
رس��ید اما ش��اخص بازار دوم با 114واحد افزای��ش رقم 85 هزار و 

249واحد را به ثبت رساند.


