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اقتصاد

چهار شنبه  31 اردیبهشت 13۹۹ 
26 رمضان 1441   20 می 2020   شماره 3667

  پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار که راهی برای کاهش بروکراسی های اداری و کاهش فرایند راه اندازی یک کسب و کار از 7۲.5 روز به 3 روز است، بزودی آغاز به کار می کند. فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که   اقتصاد
با استناد به آن می توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سالمت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود 
شاخص های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

شمارش معکوس برای کاهش ۷۰ روزه صدور مجوزهای کسب و کار

طبق آخرین بخشنامه دولت؛
دورکاری کارکنان برقرار است

حضور 100 درصدی نیست
 در حال حاضر و طبق آخرین تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و بخشنامه دولت، 
نحوه حضور کارکنان در محل کار به صورت دو سوم بوده و مابقی دورکار و یا امکان استفاده 
از مرخصی دارند. تاکنون هیچ تغییری در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در این رابطه 

ایجاد نشده است.
به گزارش ایسنا، از اســفندماه و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و تاکید بر محدودیت 
تردد و تجمع با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، تغییراتی نیز در نحوه  حضور کارکنان در محل 
کارشان ایجاد شد؛ به طوری که در ابتدا ساعت های کاری به ۸ تا ۱3 تغییر کرد و در ادامه در 

ایام نوروز با حضور کارکنان محدودتر شد.
بر این اساس طبق بخشنامه پنجم فروردین ماه امسال در خصوص »ارائه ی خدمات عمومی 
و ضروری دولت در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری« تا بیستم فروردین ماه 

حضور کارکنان به صورت یک سوم بود و دو سوم دیگر به صورت دورکار بودند.
اما بعد از آن و با تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا قرار شد که از ۲3 فروردین کارکنان به 
صورت دو سوم در محل کار حاضر شوند، از این رو با ابالغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی 
به دستگاه ها و سازمان ها اعالم شدکه یک سوم دیگر از طریق دورکاری و یا اعطای مرخصی به 
صورت نوبت بندی از حضور در محل کار معاف شوند. افرادی که از مرخصی استفاده می کنند 

نیز استحقاقی محسوب نمی شود. در عین حال که ساعت کاری نیز به 7 تا ۱4 تغییر کرد.
آخرین پرس وجو از سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که همچنان بخشنامه 

پابرجا است و  تصمیم جدیدی در رابطه با شرایط کاری و حضور کارکنان اخذ نشده است.
بر این اساس در حال حاضر الزامی برای حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در محل کار نیست و تا 
زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم جدیدی نگیرد و از سوی سازمان اداری و استخدامی 

ابالغ نشود،  دستگاه ها باید پیرو دستورالعمل قبلی باشند.
البته دورکاری کارکنان ماجرای محدود به کرونا نیست و در سال ۱3۸۹ بود که هیات دولت 
طی مصوبه ای مجوز دورکاری کارکنان بر اســاس وضعیت شغلی اعالم کرده بود که حتی در 
اسفندماه سال گذشته و در جریان ویروس کرونا سازمان اداری و استخدامی با بخشنامه ای به 
دستگاه ها اعالم کرد که می توانند طبق این مصوبه دولت کارکنان خود را بنا به پست و وضعیت 

شغلی و امکانی که دارند دورکار کرده و بالمانع است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد
درس مهم کرونا برای اقتصاد ایران

 رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید با وجود آنکه کرونا برای اقتصاد ایران در بسیاری 
از کشورهای جهان شرایط دشواری به وجود آورد، اما یک درس مهم داشت و آن امکان مدیریت 

اقتصاد با حذف بسیاری از بروکراسی ها بود.
مسعود خوانساری در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال ۱3۹۹ 
بیان کرد: در کشــور ما برای راه اندازی یک واحد تولیدی یا آغاز فعالیت اقتصادی به روزهای 
طوالنی و دوندگی در دستگاه های مختلف نیاز است، اما در جریان کرونا دیدیم که دولت در 
فاصله چند ساعت مجوز تولید الکل و راه اندازی خطوط مربوط به تولید محصوالت مقابله با 

کرونا را صادر کرد و در کنار تامین نیازهای داخلی شرایط برای سرمایه گذاران نیز فراهم شد.
وی با بیان این که می توان از دوران کرونــا درس گرفت، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین این 
درس ها باید کوچک و چابک کردن دولت باشــد. می توان این مسیر را در ماه های پیش رو نیز 

ادامه داد که قطعا برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که سال پیش رو برای اقتصاد ایران سالی دشوار است 
بیان کرد: براساس آخرین ارزیابی ها میزان نقدینگی کشور به بیش از ۲4۰۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده است که قطعا سرگردان شدن آن می تواند برای اقتصاد مشکالت جدی به وجود بیاورد. 
ما در سال های گذشته دیدیم که ورود این نقدینگی به بازارهایی مانند طال، ارز و خودرو می تواند 

چه مشکالتی ایجاد کند.
خوانساری ادامه داد: در کنار نقدینگی کسری بودجه که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی 
و رکود حاصل از کرونا رخ می دهد نیز قابل ارزیابی است. از این رو استفاده از تمام گزینه های 

موجود برای دولت در عبور از این شرایط اهمیت فراوانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رونق بازار پول در هفته های گذشته اظهار کرد: این بازار 
توانسته رکوردهای قابل توجهی را ثبت کند. اما دولت باید برای تداوم این مسیر از بازار مراقبت 
کند و در کنار واگذاری سهام مالکیتی، سهام مدیریتی خود را در بازار عرضه کند و با افزایش 

عرضه های اولیه به بازار بورس عمق بیشتری بدهد.

رئیس سازمان ملی بهره وری:
بی توجهی به بازار مسکن به دلیل رشد 

بورس،خطر بزرگی برای اقتصاد است
 رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: جذب سرمایه های خرد در بازار سرمایه به عنوان 
رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است و هر لحظه احتمال افزایش بیش از 

حد نرخ مسکن را به دنبال دارد.
فاطمه پهلوانی دیروز در نشست خبری به مناسبت روز ملی بهره وری، با اشاره به استقرار 
چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: نقطه ضعف ماده 5 برنامه ششم که به 
استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی اشاره دارد، زمانبندی آن است. طبق این ماده 
باید ظرف ۶ ماه چرخه بهره وری مستقر شــود در حالی که به نظر می رسد قانون گذار نمی 
دانســته چرخه بهره وری به چه معناست. هیچ دستگاهی نمی تواند در ۶ ماه هم چرخه بهره 
وری را مستقر کند و هم برنامه عملیاتی بهبود را بنویسد. این کار حداقل یک تا ۲ سال زمان نیاز 
دارد که در سال ۹7 وقتی دیدیم دستگاه های اجرایی نمی دانند که چه کار باید کنند راهنمای 

اجرایی در قالب ۱۰ گام را ارائه دادیم.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران افزود: دستگاه های پیشرو تا گام 5 جلو آمدند اما در ادامه 
به مشکل خوردند و ما دستورالعمل تکنیکی تدوین و اواخر سال ۹۸ ابالغ کردیم. طی روزهای 

گذشته نیز جلسات آموزشی برای دستگاه های اجرایی برگزار کردیم.
وی ادامه داد: میزان کلی استقرار چرخه بهره وری در کلیه دستگاه های اجرایی معادل ۲۲ 
درصد بوده است؛ تاکنون وزارت جهاد کشاورزی با 45 درصد پیشرفت پیشروترین دستگاه در 
طرح استقرار چرخه بهره وری بوده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، بانک 
مرکزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و ســازمان برنامه و بودجه باید همکاری بیشتری با ما 
داشته باشند. )برای دریافت اطالعات تکمیلی مربوط به عملکرد دستگاه ها در حوزه بهره وری 

به اینجا مراجعه کنید(
طراحی شبکه ملی بهره وری

پهلوانی در ادامه با بیان اینکه اشــتغال، سرمایه و بهره وری عوامل رشد اقتصادی هستند، 
گفت: یکی از مهم ترین بســترهای الزم برای حرکت به سمت بهره وری، داشتن شبکه است 
که ما در این راستا، شبکه ملی بهره وری را طراحی کردیم. از پورتال این شبکه تا پایان خرداد 

رونمایی می شود.
وی افزود: شبکه ملی بهره وری محلی است که تمامی ذی نفعان بهره وری اعم از دستگاه های 

اجرایی، مشاورین و … در آنجا با هم مرتبط خواهند شد.
پهلوانی گفت: دولت ها فقط به موضوع اشتغال و سرمایه توجه می گویند و هیچ توجهی به 

بهره وری در ایران ندارند.
رشد منفی 2.4 درصدی بهره وری در دو سال اول برنامه ششم

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه بهره وری ما بوی نفت می دهد، اظهار داشت: 
بهره وری در ســال ۹7 منفی ۶.۱۲ درصد بوده است. تا زمانی که نهاده محور باشیم هم رشد 

منفی خواهد بود و هم بهره وری کمکی نخواهد کرد.
وی افزود: هدف گذاری در برنامه ششم این بود که 35 درصد رشد اقتصادی از بهره وری باشد 
اما طی دو سال نخست برنامه ششم توسعه، رشد بهره وری منفی ۲.4 درصد از رشد اقتصادی 
منفی ۸ درصد بوده است. این مقام مسئول تصریح کرد: ما نمی دانیم چرا بهره ور نیستیم. باید 
علت را پیدا کنیم. دستگاه های ما فرق مشکل و مساله را نمی دانند؛ من روز گذشته این موضوع 
را برای نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور توضیح دادم. ما فقط مشکل را می گوئیم اما راه 
درست و مساله را نمی دانیم، مصداق این موضوع همان پیش بینی استقرار چرخه بهره وری 
در دستگاه های اجرایی طی ۶ ماه است! وی گفت: اعالم نرخ بهره وری هیچ فایده و نتیجه ای 
ندارد. باید بدانیم چرا به این نقطه رسیده ایم و چگونه باید از این وضعیت خارج شویم. نهاده 
محور بودن و داشــتن عواملی همچون نیروی انسانی و سرمایه های خوب، بسیار خوب است 
اما باید بدانیم که چگونه از اینها استفاده کنیم. ما به زیرساخت های سیستمی توجه نداریم و 

فرایندمحور کار نمی کنیم.
بی توجهی به بازار مسکن به دلیل رشد بورس، خطر بزرگی برای اقتصاد 

است
پهلوانی در ادامه گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمایه گذاری روی زیرساخت ها 
توجه نکنیم، آسیب بد و درازمدتی خواهیم داشت. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: 
جذب سرمایه های خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد 
کشور است، زیرا هر لحظه ممکن است بازار سرمایه به مشکل خورد و سرمایه خرد مردم از بین 
برود و بازار مسکن هم به مشکل بخورد. در این صورت نرخ مسکن به قدری رشد می کند که کل 

سود بازار سرمایه پاسخگوی خریدن یک متر آپارتمان نخواهد شد.

سرپرست معاون بازرگانی وزارت صنعت خبر داد:

حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی برای جلوگیری از هرگونه نوسانات کاال
  سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت 
از برنامه این وزارتخانه برای حفظ موجودی ذخایر راهبردی 
کاالها خبر داد و گفت: رصد پذیرکردن جریان گردش کاال 

یکی از برنامه های جدی وزارت صنعت است.
به گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، محمد رضا 
کالمی در خصوص برنامه های عملیاتــی معاونت بازرگانی 
داخلی در سال ۱3۹۹ بیان کرد: در همین راستا دفتر برنامه 
ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارتخانه، تأمین حداکثری 
کاالهای اساســی و ضروری با قیمت های مناسب با اولویت 
تولیدات داخلی و در صورت نیــاز از محل واردات و اولویت 
حمایت از تولیدات داخل در مورد کاالهایی که دارای تولید 
داخل می باشــند و ممنوعیت واردات چنین کاالهایی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه پیش بینی مقــدار کاالی مورد نیاز 
برای واردات در ســال ۹۹ و افزایش استفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع نیز در دســتور کار 
است، اضافه کرد: تدابیر الزم برای جلوگیری از رسوب کاال در 
بنادر و مبادی ورودی کشور تداوم می یابد و تعیین و بررسی 
روش های مؤثر در کاهش قیمت تمام شده )کاهش مالیات، 
تســهیل در فرآیند ترخیص کاال و جلوگیری از دموراژ( در 

دست انجام است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با تأکید بر 
اجرای طرح های کاهش ضایعات تولید محصوالت کشاورزی 
)در زمان تولید، توزیع، فرآوری( و اجرای الگوی ســطح زیر 
کشــت، گفت: مدیریت حوزه توزیع بــرای حداکثر نمودن 
دسترسی اقشار مختلف جامعه به کاالهای اساسی مشمول 
ارز حمایتی، استفاده از ظرفیت بخش های مختلف از جمله 
اتاق اصناف، اتاق تعاون، ســازمان میادیــن میوه و تره بار و 
پیش بینی ســاز و کار توزیع الکترونیکی کاالهای اساسی از 

دیگر برنامه ها است.
حفظ ســطح مطلوب ذخایر راهبردی برای جلوگیری از 

هرگونه نوسانات احتمالی کاال در بازار
کالمی، حفظ ســطح مطلــوب ذخایر راهبــردی برای 
جلوگیری از هرگونه نوسانات و تالطم های احتمالی کاالهای 
اساســی در بازار را یک اولویت دانســت و افزود: استفاده از 
کارکردهای بورس کاال برای تنظیم بــازار مؤثر محصوالت 
پتروشــیمی و فوالد، تعریف دقیق سیســتم گزارش گیری 
و گزارش دهی جهت تســریع در اجرایی شدن تصمیمات 
کارگروه تنظیم بازار برای فعال سازی بیش از پیش کارگروه 
ملی و کارگروه های استانی، برنامه ریزی برای افزایش کارایی 
نظارت ها با استفاده حداکثری از ظرفیت تمام دستگاه های 
نظارتی کشور، تدوین و اجرای تقویم تنظیم بازار )تولیدات، 
واردات، صادرات، مصرف( کاالهای اساسی و ضروری و اجرای 
طرح های ویژه مناســبت های ملی، مذهبی )ایام ماه مبارک 
رمضان، بازگشایی مدارس، ایام محرم و صفر، ایام پایانی سال، 

بازگشت حجاج( از دیگر اولویت ها است.
وی در مورد وظایف دفتر امور خدمــات بازرگانی وزارت 
صمت نیــز بیان کرد: رصد پذیرکــردن جریان گردش کاال 
یکی از اقدامات این دفتر است و با توجه به مشکالت حادث 
شــده در ارتباط با تحریم های ایجاد شده و محدودیت های 
انتقــال ارز و به تبــع آن ایجاد کنــدی در تأمین کاال الزم 
است که جریان گردش کاال از مبدا تولید یا واردات تا سطح 
خرده فروشی رصد شود تا از نشت کاال از شبکه های توزیع 
جلوگیری شود که این پروژه برای این منظور و با استفاده از 
ســامانه جامع تجارت داخلی برای کاالهای اساسی در حال 

انجام است.
سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت صمت، 
ســاماندهی شــرکتهای پخش کاال را از دیگــر اولویتهای 
این دفتر دانست و گفت: شــرکتهای پخش کاال بنگاههای 
توانمندی هستند که با ســاماندهی و اتصال آنها به سامانه 
جامع بهره وری توزیع کاال افزایش می یابد و این پروژه حدود 

۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

کالمی بــا تأکید بر ضرورت ســاماندهی و بهبود عملکرد 
فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای، بیان کرد: فروشگاه های 
زنجیره ای در ایجاد تعادل و ثبــات قیمتها در بازار کاالهای 
اساسی مورد مصرف خانوارها بسیار مؤثر بوده اند و این پروژه 

با این هدف تهیه و اجرا شده است.
وی شناسه دار کردن کاالهای مشمول آئین نامه ماده ۱3 و 
عملیاتی نمودن سامانه های شناسه کاال و رهگیری را از دیگر 
کارهای در دست اقدام امسال دانســت و افزود: شناسه دار 
کردن کاالها برای رهگیری و طبقه بندی و شناسایی کاالها 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این پروژه در این راستا 

تعریف شده است.
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره 
به طراحی و پیاده سازی ســامانه یکپارچه اعتبارسنجی و 
رتبه بندی اعتباری گفت: بر اساس این پروژه حجم تجارت 
بازرگانان بر اساس اعتبار تجاری و عملکرد سالهای گذشته 

آنها تعیین و کنترل می گردد.
کالمی در پایان تدوین سند جامع نظام توزیع را نیز یکی از 
کارها دانست و بیان کرد: این سند تمامی روابط بین بخشهای 
اقتصادی و بازرگانی را باز تعریف می نماید و برای این موضوع 

۱۰ کشور جهان بررسی و تحلیلی شده اند.

خبرنامه

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن اعالم کرد:

اولویت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی در سال ۹۹

 مدیرعامل بانک صنعت ومعدن گفت: امســال که از سوی رهبر معظم 
انقالب به نام جهش تولید نام گرفته و سبب شــد تا این بانک نخستین اولویت 
کاری خود را برای واحد های تولیدی به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهد.

»حسین مهری« تصریح کرد : براساس برنامه ریزی امسال، تامین سرمایه در 
گردش واحد های تولیدی ، معدنی، و صنعتی در دستور کار است.

بانک صنعت و معدن 5.۲ درصد کل مطالبات جاری و غیرجاری
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعالم کرد: مجموع مطالبات جاری و غیر جاری 
سیستم بانکی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان اســت که این بانک با رقم ۱۰4 هزار 
میلیارد تومان سهمی به میزان 5.۲درصدی دارد. وی افزود: امروز بخش صنعت 
و معدن کشور ســهم 3۰ درصدی از پرداخت های بانکی را دارد و برای تامین 
نیازهای این بخش نیازمند تقویت ســرمایه هستیم و دولت در این ارتباط سال 

گذشته یکهزار و 4۰۰ میلیارد ریال سرمایه بانک را افزایش داد.
سهم بیش از سه درصدی مطالبات نسبت به نظام بانکی

وی پیرامون میزان مطالبات غیر جــاری بانک صنعت و معدن گفت: این رقم 
اکنون ۱4 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان است و متوسط مطالبات بانکی بیش از ۹ 

درصد است که سهم این بانک سه درصد باالتر را نشان می دهد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیــان اینکه میزان مطالبات غیرجاری این 
بانک ۱۲.۱ درصد است، گفت: تفاوت ســه درصدی در میزان مطالبات طبیعی 
است، زیرا یک بانک توسعه ای و تخصصی هستیم و پوشش طرح های طوالنی 

مدت ، بزرگ و متوسط را برعهده داریم.
بررســی آمار مربوط به میزان وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در پایان 
۱۲ ماهه سال گذشته نشــان می دهد ، با وجود مشکالت ناشی از تحریم های 
ظالمانه اقتصادی وصول معوقات این بانک از رقم 7۸ هزار میلیارد ریال در پایان 
سال ۹7 به رقم ۱۱3 میلیارد ریال در پایان سال ۹۸ رسید و از رشد 45 درصدی 

برخوردار شد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته بود، در ارتباط با 

مطالبات معوق بانک ها از بخش غیر دولتی، چنانچه قانون و یا حکمی مورد نیاز 
است، این وزارتخانه آمادگی کامل برای همکاری دارد و می توان در این زمینه از 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز کمک گرفت.
شــورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز 
سال گذشــته در بیانیه ای اعالم کرد: بررسی ها نشــان می دهد رقم مطالبات 
غیرجاری بانک ها در اسفندماه ۹7 حدود ۱5۰ هزار میلیارد تومان بود و ذکر این 
نکته که این رقم دقیق مطالبات غیرجاری در گزارش پولی و بانکی نیست؛ زیرا 
این رقم شــامل خرید دین، اموال معامالت و مطالبات معوق، سررسید گذشته 
و مشکوک الوصول است که البته ســهم خرید دین و اموال معامالت از این رقم 
بسیار ناچیز است و این رقم را می توان به عنوان مبنایی برای مطالبات غیرجاری 

ذکر کرد.
همچنین در بهمن ماه سال ۱3۹7 میزان مطالبات غیرجاری معادل ۱۶۲ هزار 
میلیارد تومان ثبت شــده بود. بنابراین در ماه پایانی سال رشد ماهانه مطالبات 
غیرجاری به میزان منفی 7.4 درصد بود. این رقم در بهمن ماه معادل ۲۰.7 درصد 

ثبت شد که در اسفندماه به سطح ۱7.۲ درصد کاهش یافته است.
این موضوع نشــان می دهد که روند مطالبات غیرجاری در انتهای سال قبل 
نزولی بوده، اما یکی از مهم ترین معیارها برای بررســی این موضوع، آمار نسبت 
مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اســت؛ بررسی ها نشان می دهد که نسبت 
مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت در اسفندماه ۹7 رقمی معادل با ۱۱.۶ درصد 
بوده و این رقم در بهمن ماه ۹7 برابر با ۱3.۱ درصد گزارش شده است؛ بنابراین 

حدود ۱.5 واحد درصد از میزان این نسبت کاسته شده است.

خبر

 در آیین معارفه مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب اعالم شد؛

تولید حداکثری و حضور پررنگ در بازارهای داخلی و خارجی در سال جهش تولید
 با صدور حکمی از سوی رئیس گروه مالی گردشگری، بابک علیزاد شهیر 

به عنوان مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مدیرعامل هلدینگ گسترش 
صنایع و معادن ماهان در آیین معارفــه مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت 
بناب گفت: برنامه ریزی برای تولید ۸۰۰ هزارتن محصول فوالدی در این مجتمع 

انجام شده و جهش تولید در این مجموعه تحقق عینی خواهد یافت.
صادق جاهدخطیبی افزود : نیروی جــوان، متخصص و توانمند از مزیت های 
این شرکت بوده و بومی ســازی الزم برای تعمیرات، نوسازی و بهبود سیستم را 
محقق کرده که بی نیاز از واردات قطعات خارجی و کاهش هزینه های ارزی را 

بدنبال داشته است.
وی با اشــاره به ظرفیت های موجود در هلدینگ ماهان و زنجیره تولید فوالد 
تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت و توانمندی باالیی در هلدینگ ماهان وجود 
دارد و تامین مواد اولیه با وجود زنجیره تامین به راحتی انجام می شــود که در 
این زمینه آهن اســفنجی مورد نیاز این مجتمع از شــرکت احیاء استیل بافت 

تامین خواهد شد. 
حسینی هاشــمی رئیس هیات مدیره مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در این 
آیین با اشاره به جایگاه ویژه این مجتمع با اشاره به ظرفیت باالی آن در کشور و 
منطقه گفت: در حال حاضر رشد و توسعه این مجموعه عظیم فوالدی از برنامه 

های مهم و با اهمیت گروه مالی گردشــگری بوده و در راستای دستیابی به این 
امر مهم حمایت ها و اقدامات الزم اجرا خواهد شد.

مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در آئین معارفه گفت: در سالی 
که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده، با وجود 
طرح های توسعه ای احیاء استیل بافت با پشتوانه تامین مواد اولیه و شکل گیری 
زنجیره تامین در هلدینگ ماهان، امســال با شتاب خوب و قدرت کافی حرکت 

خواهیم کرد.
بابک علیزاد شــهیر افزود : با حمایت ها و تاکید رئیس گروه مالی گردشگری 
برای افزایــش تولید با دید کمی و کیفی و با توجه بــه تکمیل زنجیره تولید در 
هلدینگ با تکیه بر امکانــات موجود و با وجود نیروی توانمند ومتخصص، تولید 
حداکثری را در دســتور کار خواهیم داشــت و برای حضور پررنگ در بازارهای 

داخلی و خارجی اقدام الزم را انجام خواهیم داد .
وی در پایان با اشــاره به توان تولید واحد های فوالدسازی و نورد این شرکت 
گفت : تــوان تولیدی حدود دو میلیون تنی مجموعــه خطوط فوالد بناب قابل 
دستیابی است و ما باید در این راستا حرکت کنیم. برای ایفای نقش در راستای 
چشم انداز تعریف شده برای سال ۱4۰4 و تولید 5۰ میلیون تن فوالد کشورگام 
برداریم که همزمان طرح های توســعه ای را نیز در دستور کار خواهیم داشت و 

برای حضور در بورس با برنامه عمل خواهیم کرد.
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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خبر داد
آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از اول خردادماه امسال آغاز 
می شود.

محمد الهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: خوشبختانه پس از ماه ها مذاکره با بانک مرکزی این 
مجموعه سرانجام موافقت خود را با ابالغ دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اعالم کرد براساس برنامه ریزی صورت 

گرفته استرداد این مالیات از اول خردادماه آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به مشکل تامین ارز به عنوان یکی از دغدغه های واحدهای تولیدی بیان کرد: امروز واحدهای تولیدی با مشکل کمبود 
مواد اولیه مواجه هستند. یکی از اصلی ترین دالیل آن عدم تخصیص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی در دو ماه گذشته بوده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر ما نتوانیم برای این مشکل چاره ای بیندیشیم نه تنها امکان 
دستیابی به اهداف کالن وجود ندارد که حتی ذخیره مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی نیز ظرف هفته های آینده به پایان می رسد. 
در کنار آن بحث واردات در ازای صادرات نیز به دلیل برخی مشکالت عمال محدود شده و نمی توان به شکل گسترده استفاده کرد.
ما امیدواریم بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز برای واحدهای تولیدی باسرعت و قدرت بیشتری عمل کند تا بتوان دستیابی 

به اهداف مدنظر در این زمینه را امکان پذیر دید.

خبر
وضعیت مساعد بازار گوشت قرمز 

 قاچاق دام از کشور کنترل شد

 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قاچاق دام از کشور کنترل شده است،گفت:قیمت هرکیلوگرم شقه بدون 
دنبه برای مغازه دار بین ۹۰ تا ۹۲هزارتومان است که با ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه می شود.

علی اصغر ملکی وضعیت بازار گوشــت گوسفندی را مطلوب توصیف کرد و گفت: عرضه دام و گوشت مناسب و توزیع آن نیز 
مطلوب است. وی با بیان اینکه مردم استقبال خیلی زیادی از خرید گوشت نمی کنند، افزود: معموالً اوایل ماه مبارک رمضان، مصرف 
کنندگان خرید خود را انجام می دهند. االن هم که به روزهای پایانی ماه نزدیک می شویم و مجدداً در ابتدای ماه که حقوق ها واریز 
می شود میزان خرید نیز باال می رود. ملکی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مغازه داران ۹۰ تا ۹۲ هزارتومان اعالم کرد 
که با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف کنندگان عرضه می شود. وی درباره اینکه پیش بینی می کنید طی روزهای آینده شرایط 
بازار به چه صورت باشد؟، گفت: مشکل خاصی در این زمینه نخواهیم داشت چرا که باتوجه به بارندگی های مناسب، دام ها تغذیه 

خوبی داشته اند و به تدریج نیز به بازار عرضه می شوند.
ملکی افزود: اگر شرایط از جمله قاچاق دام اتفاق نیفتد شرایط بازار آرام خواهد ماند.

وی با بیان اینکه هم اکنون قاچاق دام کنترل شــده و تقریباً به صفر رسیده است، برخوردهای جدی در مرزبانی ها را از جمله 
دالیل این امر عنوان کرد.

خبر


