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کوتاه اقتصادی

نمایش�گاه  چهاردهمین 
بین المللی صنایع مخابراتی 
و اطالع رسانی )تلکام 2013( 
با حضور 255 شرکت داخلی 
و خارج�ی از فردا در تهران 

برپا می شود.
کل  مدی��ر  زارعی��ان  داود 
روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت مخابرات ایران در جمع 
خبرنگاران گفت: این نمایشگاه با 
حضور 200 شرکت ایرانی و 55 
شرکت خارجی از 4 تا 7 مهر در 
نمایش��گاههای  دائمی  مح��ل 
بین المللی تهران برگزار می شود.
زارعیان، از رونمایی س��یم 
کارت دانشجویی در نمایشگاه 
تلکام خبر داد و گفت: این سیم 
کارت اعتب��اری که پایین ترین 
نرخ مکالم��ه را در بین تمامی 
سیم کارت های اعتباری کشور 

داراس��ت، در ایام چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی مخابرات و 
صنایع اطالع رسانی- ایران تلکام 

2013- رونمایی می شود.

وی همچنی��ن از امض��ای 
قرارداد تأس��یس فروشگاه های 
مش��ترک بین آش��نای اول و 
همراه اول و راه اندازی فروشگاه 

هم��راه اول در این نمایش��گاه 
خبر داد.

زارعیان گفت: ش��بکه تالیا 
هم اکنون 30 مرکز استان و 60 

شهر کشور را تحت پوشش دارد 
که امیدواریم پوشش سراسری 
خود را در این نمایش��گاه اعالم 

کند.
زارعیان همچنین از طراحی 
و راه ان��دازی س��امانه ای با نام 
»2000« خبر داد که از طریق 
این س��امانه و با گرفتن شماره 
2000 همه قبوض تلفن ثابت 
و هم��راه، آب، ب��رق، گاز قابل 

پرداخت خواهد بود.
وی در ادامه و در پاس��خ به 
سؤال برخی خبرنگاران درباره 
تعرفه ه��ای تلفن ثابت و همراه 
گف��ت: اگر ت��ا 5 مه��ر وزارت 
ارتباط��ات تکلی��ف تعرفه های 
تلفن ثابت و همراه رامش��خص 
نکن��د پ��س از 5 مه��ر قبوض 
به صورت علی الحس��اب صادر 

می شود.

از فردا در تهران انجام می شود
برپایی نمایشگاه تلکام 2013 باحضور 255 شرکت داخلی و خارجی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
نرخ ارز در بازار آزاد به کف رسیده 

است.
ولی اهلل س��یف دیروز در حاش��یه 
صبحان��ه  کاری اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ای��ران در جمع 
خبرنگاران در خصوص دالیل کاهش 
ن��رخ ارز در بازار گفت: کاهش نرخ ارز 
دلیل خاصی ندارد و خوش��بینی افراد 
باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق 
خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن 
از س��وی دیگر تاثیرات منفی را دربر 
دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر 

نرخ ارز در بازار وجود ندارد.
س��یف با بیان اینکه ن��رخ ارز در 
بازار منطقی اس��ت، بیان کرد: شرایط 
اقتصادی کش��ور دامنه ای برای تغییر 
ن��رخ مجاز را می توان��د تعیین کند و 
ن��رخ ارز در ب��ازار در حال حاضر نرخ 
کف اس��ت و بعید اس��ت بیش از این 

پایین بیاید.
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا راه اندازی سوئیفت امکان پذیر 
شده است یا خیر؟، گفت: این موضوع 
چن��دان ب��رای نظام بانک��ی پیچیده 
نیس��ت و م��ا جایگزین ه��ای الزم را 
برای آن پی��دا کرده ایم، برای ارتباط 
ب��ا بانک های طرف خ��ود از ابزارهای 
جایگزین اس��تفاده می کنیم، اما اگر 
بخواهد راه اندازی سوئیفت انجام شود 
و این موضوع به حالت قبل بازگردد، 
امکان پذیر اس��ت، اما در حال حاضر 
راه اندازی مجدد س��وئیفت مش��کل 
خاصی را حل نمی کند و این موضوع 

مشکل اصلی ما نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره 
به بازنگری مقررات و رفع موانع تولید 
گفت: بخش��نامه گش��ایش اعتبارات 
اس��نادی تجدید نظر و ابالغ ش��د. در 
گذش��ته در این زمینه گشایش کننده 
اعتب��ار الزم بود که صددرصد مبلغ را 
گش��ایش اعتبار کند، اما با بخشنامه 
جدید حداکث��ر 30 درصد تامین ارز 
توسط گشایش کننده ارزی کافی است، 
البت��ه بانک مرکزی ب��رای 70 درصد 

باقیمانده نیز مجوز صادر می کند.
ب��ه  همچنی��ن  داد:  ادام��ه  وی 
منظور مصونیت از نوسانات ارزی اگر 
گشایش کننده اعتباری بخواهد بیش 
از رق��م 30 درصد خریداری کند، این 

امکان وجود دارد.
س��یف همچنین از تجدیدنظر در 

مورد لیست افراد ممنوع الخروج نظام 
بانک��ی خبر داد و با بی��ان اینکه این 
بخش��نامه جدید طی امروز یا فردا به 
نظام بانکی ابالغ خواهد ش��د، تصریح 
کرد: براساس این تجدیدنظر یک سوم 
از مشمولین لیست ممنوع الخروجی ها 

رفع ممنوعیت شدند.
وی افزود: ممنوع الخروج بودن به 
معنای محرومیت از حقوق شهروندی 
است؛ بنابراین در آینده در مورد بقیه 
اف��رادی که اس��امی آنها در لیس��ت 
دارد،  وج��ود  ممنوع الخروجی ه��ا 
بررس��ی هایی انجام خواهد شد و اگر 
بانکها اس��ناد الزم را مبنی بر ضرورت 
اس��تمرار ممنوع الخروجی ها به بانک 
مرکزی ارائه ندهند، افراد از لیست آنها 
خارج خواهند شد. الزم است که بانک 
از طریق اعتبارسنجی و وثایقی که از 
بدهکاران بانکی برای وصول مطالبات 

دریافت می کنند، استفاده نمایند.
از  مرک��زی  بان��ک  رئی��س کل 
برنام��ه ای��ن بانک ب��رای رف��ع ابهام 
دستورالعمل های قبلی، بخشنامه های 
پیچی��ده قبل��ی و گاه��ا متناقض که 
باعث شفاف س��ازی دس��تورالعمل ها 
می شود، خبر داد و گفت: کارگروهی 
در معاونت اقتصادی بانک مرکزی برای 
رفع ابهامات بخش��نامه های اعتباری 
و کارگروه��ی در بخش نظارت بانک 
بازنگری بخشنامه هایی  برای  مرکزی 
که ایجاد محدودی��ت می کند، مانند 
بخش��نامه ذینف��ع واحد و اش��خاص 
مرتبط تشکیل شده است و ابالغیه های 
جدیدی برای بانک ها خواهند داشت.

سیف در بخش دیگری از سخنان 

خود در مورد برنامه بانک مرکزی مبنی 
بر تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: 
سیاس��ت فعلی دولت، کنت��رل تورم 
اس��ت؛ در یک بازار متعادل اقتصادی 
نرخ ت��ورم و انواع نرخ س��ود بانکی با 
یکدیگر در تناسب هستند و نرخ سود 
بانک��ی به دور از نرخ تورم نخواهد بود 
و برای منطقی کردن نرخ ها از طریق 
کنت��رل و کاهش نرخ تورم وارد عمل 

خواهیم شد.
سهمیه ارز مسافرتی و 

دانشجویی تغییر نمی کند
مع��اون ارزی بان��ک مرکزی هم 
طی سخنانی در اتاق بازرگانی، میزان 
پرداخ��ت ارز مس��افری را همچ��ون 
گذش��ته دانس��ت و گفت: میزان ارز 
مس��افری براس��اس ش��رایط تعیین 
می شود و ممکن است در آینده تغییر 
کرده یا کم و زیاد ش��ود و این موضوع 

بستگی به شرایط کلی کشور دارد.
غالمعلی کامیاب گفت: براساس 
مقررات قبلی، ارز دانشجویی به همان 
میزان گذشته تخصیص داده می شود 
و چارچوب ه��ا هم��ان چارچوب های 
قبلی اس��ت اما به هر حال اولویت با 
پرداخت ارز دانشجویی نسبت به ارز 

مسافرتی است.
وی در مورد ساماندهی موسسات 
پولی و اعتباری گفت: برخی صندوق ها 
تحت مقررات بانک مرکزی عمل نکرده 
و بانک مرکزی سعی در ساماندهی آنها 
دارد اما اینکه فعالیت آنها ادغام شود 
یا از س��ایر روشها استفاده شود، هنوز 

مشخص نیست.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی 

مبنی بر اینکه چه زمانی سپرده گذاری 
ارزی در بانکه��ا مج��دداً آغاز خواهد 
شد، گفت: حساب های ارزی با منشأ 
خارج��ی و داخلی ابهامات��ی را برای 
جامعه، مردم و بانکها ایجاد کرده است 
و بانک مرکزی در تالش برای رفع این 

ابهامات است.
مع��اون ارزی بان��ک مرک��زی با 
تأکی��د ب��ر اینک��ه باید ی��ک تعریف 
مشخص در مورد ارز و منشأ داخلی و 
خارجی وجود داشته باشد از تشکیل 
کارگروه��ی برای بازنگ��ری مقررات 
ارزی که این موضوع را نیز در دستور 
کار خود ق��رار دارد، خبر داد و افزود: 
نتیجه ای��ن موضوع ب��ه بانکها ابالغ 
خواهد ش��د. این کارگروه طبقه بندی 
ارز با منش��أ خارجی و داخلی را مورد 

بررسی قرار می دهد.
وی ادام��ه داد: با اقداماتی که در 
دستور کار داریم، س��پرده گذاری در 
بانکها افزای��ش خواهد یافت، زیرا در 
گذش��ته به لحاظ مش��کالتی که در 
تأمین ارز ایجاد ش��ده بود، بانکهایی 
که نسبت به سپرده گیری ارزی اقدام 
می کردند در تأمین ارز برای ارائه آن به 
صاحبان حسابها به مشکالتی برخورد 
کردند و موفق به تأمین ارز به صورت 
نقدی نشدند اما این موضوع در حال 

حاضر حل شده است.
کامی��اب خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا 
بررس��ی هایی که انجام خواهیم داد، 
این اطمین��ان در مردم ایجاد خواهد 
شد که در بانکها سپرده های ارزی باز 
کنند و تمایل آنها به س��پرده گذاری 

ارزی افزایش یابد.

حجم نقدینگی کشور
 473 هزار میلیارد تومان

مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی 
هم در نشس��ت ات��اق بازرگانی، رقم 
نقدینگی در خردادماه امسال را 473 
هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
رشد نقدینگی نسبت به پایان سال 91 

معادل 2/7 درصد است.
اکبر کمیجانی خاطرنش��ان کرد: 
نرخ سپرده ها و تس��هیالت بانکی به 
عنوان ی��ک موضوع کارشناس��ی در 
بانک مرکزی در دست بررسی است. 
وی موضوع افزایش سرمایه بانک های 

دولتی و خصوصی را رد کرد.
وی در مورد ساماندهی مؤسسات 
اعتباری گفت: تعداد زیادی از مؤسسات 
قرض الحس��نه و ش��به قرض الحسنه 
شناسایی شدند اما هنوز انتظام آنها به 
ته خط نرسیده و برخی ادعا می کنند 
که حجم فعالیتش��ان کوچک است و 

نیازی به ورود بانک مرکزی نیست.
مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی 
در مورد میزان مطالبات معوق بانکی 
گفت: در حال حاضر دست بانکها برای 
اتخ��اذ تدابیری به منظور به روز کرد 
مطالبات باز اس��ت و بنا به تشخیص 
بانکها می توانند در قالب بخشنامه ها 
با تسهیالت گیرندگان دارای مطالبات 
معوق به تفاهم برسند و با تخصیص و 
زمان بندی و پایبند کردن بدهکاران به 
پرداخت تسهیالت راه را برای استفاده 

از خط اعتباری جدید باز کنند.
وی با اعالم اینک��ه 15/5 درصد 
تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت 
رقم معوقات بانکی اس��ت، افزود: امید 
است با مساعد شدن شرایط و توافق 
و تفاهم بانکها با بدهکاران بانکی این 

رقم کاهش یابد.
کمیجان��ی همچنی��ن در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به این س��ؤال 
که رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کرده است که 70 درصد منابع 
بانکی توسط کارمندان بانکی استفاده 
می شود؟ گفت: این موضوع باید مورد 
بررسی قرار گیرد، در جریان این آمار 
نیستم و اطالعی در این زمینه ندارم، 
بنابراین نمی توان��م در مورد این رقم 
اظه��ار نظر کنم؛ اما بعید می دانم که 

چنین آماری صحیح باشد.
وی در مورد پرداخت نرخ س��ود 
س��پرده ها بیش از نرخ مصوب اظهار 
داش��ت: بانکهایی که نرخ سود بیش 

از نرخ مصوب می پردازند، شناس��ایی 
می شوند و متناس��ب با ابزارهایی که 
در اختیار بانک مرکزی اس��ت با آنها 

برخورد می شود.
مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی 
همچنین گفت: بانک مرکزی و مرکز 
آم��ار در تولید آمارها تالش می کنند 
ک��ه آمارهایی را تولید و با زمان بندی 
مشخص، آن را برای فعاالن اقتصادی 
اع��الم کنند، این در حالی اس��ت که 
وقفه ای در انتشار آمار و بی نظمی در 
اعمال زمان بندی آنها در یکی دو سال 

اخیر ایجاد شده است.
وی با بی��ان اینکه ای��ن موضوع 
در بخ��ش مدیری��ت بان��ک مرکزی 
مورد بررس��ی و بحث ق��رار گرفته و 
آماده سازی اولیه در این زمینه صورت 
گرفته اس��ت، افزود: ظرف هفته های 
آینده مجموعه هایی وسیع از آمارهای 
اقتص��ادی بانک مرکزی برای 9 ماهه 
اول س��ال 91 که آماده شده است و 
هم اکنون مراحل بررسی نهایی و کار 
کارشناسی نهایی را طی می کند، اعالم 
خواهد ش��د. این آمارها ش��امل رشد 
اقتص��ادی، ارزش اف��زوده بخش های 
اقتص��ادی که تاکن��ون از نظم خارج 

بوده اند، می شود.
وی ب��ا بیان این ک��ه از این پس 
آماره��ای بخش تولی��د در زمان های 
مش��خص ارائه خواهد ش��د، تصریح 
کرد: در گذشته نماگرهای اقتصادی 
با 1/5 ماه تأخیر منتشر می شد که به 
روز خواهد شد. در عین حال مشکلی 
با مرکز آمار در انتش��ار آمارها نداریم 
و بان��ک مرکزی و مرک��ز آمار در این 
زمین��ه فعال هس��تند و آمارهای هر 
دو دس��تگاه در اختیار تصمیم گیران 

اقتصادی قرار می گیرد.
کمیجانی خاطرنش��ان کرد: هیچ 
گاه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز 

آمار دستکاری نشده است.
وی در م��ورد بازنگ��ری بس��ته 
سیاس��تی نظارت��ی بان��ک مرک��زی 
گفت: سیاست گذاری های پولی امری 
است، اگر مسئله خاصی  انعطاف پذیر 
نی��ز در رابطه با بودجه ایجاد نش��ود 
تغییرات مالی پدی��د نخواهد آمد اما 
در بخش سیاست های پولی می توانیم 

تغییراتی را ایجاد کنیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: مدیریت 
جدید بانک مرکزی بازنگری در بسته 

پولی را در دستور کار دارد.

دستگاه های اجرایی با تصویب دولت تا پایان دی ماه سال جاری 
ب�رای اعالم پیش�نهاد درخصوص خرید کاال ی�ا خدمات از بخش 

غیردولتی فرصت دارند.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند)17( 
قانون بودجه س��ال 1392 کل کش��ور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را 

تصویب کرد.
براین اساس، دستگاه های اجرایی که دارای ردیف اعتباری در جدول 
شماره)7( قانون بودجه سال 1392 کل کشور بوده و دارای اختیار خرید 
کاال یا خدمت براساس قوانین و مقررات از بخش غیردولتی )خصوصی- 
تعاونی( هستند، پیشنهاد خود را درخصوص خرید کاال یا خدمت از بخش 
غیردولتی )خصوصی- تعاونی( حداکثر تا پایان دی ماه سالجاری برای تأیید 

به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعالم می کنند.
اعتبارات موضوع این آیین نامه با پیش��نهاد دس��تگاه اجرایی و تأیید 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از س��قف اعتبارات 
مربوط در جدول ش��ماره)7( قانون بودجه س��ال 1392 کل کشور، کسر 
و به ردیف مربوط در جدول ش��ماره )9( قانون یاد شده اضافه می شود تا 
در قالب موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور جهت خرید کاال یا خدمت از بخش غیردولتی )خصوصی- 

تعاونی( اختصاص می یابد.
همچنین به منظور تعیین کاال و خدمت موردنیاز که از بخش غیردولتی 
)خصوصی- تعاونی( قابل خرید است، کارگروه اجرایی متشکل از معاون 
اداری و مالی و یا توسعه مدیریت و یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل 
امور مالی با تأیید وزیر و یا رئیس دس��تگاه وظایف و اختیاراتی از جمله 
تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک کاال یا خدمت 
و اع��الم آن ب��ه معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس جمهور از 
طریق رئیس دس��تگاه اجرایی، اطالع رس��انی درخصوص صالحیت فنی 
بخش غیردولتی )خصوصی- تعاونی( و اعالم عمومی آن از طریق رسانه ها، 
تعیین هزینه های پایاه کاال یا خدمت و تعیین شرح قراردادهای خرید از 
بخش غیردولتی )خصوصی- تعاونی( به تفکیک روش های تعیین با رعایت 

قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود.
براس��اس این مصوبه، خدماتی که براس��اس ای��ن آیین نامه از بخش 
غیردولتی )خصوصی -تعاونی( تأمین می شوند، باید مشخص و کمیت پذیر 
باش��ند به نحوی که بتوان بر کمیت و کیفیت خدمات خریداری ش��ده 

نظارت کرد.
همچنین اش��خاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه 
فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط باشند و با تأیید دستگاه اجرایی توانایی 
و امکانات الزم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را داشته باشند. انتخاب 
بخش غیردولتی )خصوصی- تعاونی( به صورت رقابتی با رعایت قوانین و 

مقررات مربوط خواهد بود.
دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد بند )17( قانون بودجه 
س��ال1392 کل کش��ور را به معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رئیس جمهور ارائه کنند. این مصوبه از س��وی اسحاق جهانگیری؛ معاون 

اول رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.

مهلت 4ماهه دولت به دستگاه های اجرایی 
برای خرید کاال از بخش غیردولتی

بنگاه های اقتصادی که در 5سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی 
دارایی ه�ای خ�ود نکرده اند، با تصویب هیئت وزی�ران، با رعایت 

شرایطی از شمول مالیات معاف خواهند شد.
هیئت وزیران بنا به پیش��نهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور و به اس��تناد بند)48( قانون بودجه سال 1392 کل کشور 
تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده )17( قانون حداکثر اس��تفاده از توان 
تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 
و اصالح ماده )104( قانون مالیات های مستقیم به عنوان آیین نامه اجرایی 

بند)48( قانون بودجه سال 1392 کل کشور تنفیذ می شود.
براین اساس، بنگاه های اقتصادی که طی 5سال اخیر اقدام به تجدید 
ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، درصورتی که با رعایت مقررات قانونی 
و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ 25 ش��هریور 91 تا 24 
شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه 
منظور کنند، از ش��مول مالیات معاف خواهند ش��د. این مصوبه از سوی 

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.
یادآور می ش��ود: طب��ق آیین نامه اجرای��ی بند )48( قان��ون بودجه 
س��ال1392 کل کش��ور؛ افزایش س��رمایه بنگاه های اقتصادی ناش��ی از 
تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از ش��مول مالیات معاف است مشروط بر 
آنکه متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، 
مبنای محاس��به مالیات اصالح ش��ود و بنگاه یاد ش��ده طی 5سال اخیر 
تجدید ارزیابی نش��ده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای 
مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیئت  وزیران می رسد.

دولت بر اساس قانون بودجه تصویب کرد
معافیت 5ساله مالیاتی مشروط 

بنگاه های اقتصادی

رئیس سازمان بورس از امضای تفاهم نامه مشترک این سازمان 
با بانک مرکزی برای گسترش همکاری ها در آینده نزدیک خبر داد.

علی صالح آبادی گفت: ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان سیاست  های 
بازار پول و س��رمایه با هدف توس��عه و گسترش هر دو بازار، از مهمترین 
محورهای نشس��ت اخیر با ولی  اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی بود و 
بر این اس��اس، مقرر ش��د در آینده نزدیک، با امضای تفاهم نامه همکاری 
مشترک فی مابین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی، توافق های 

فی مابین به صورت جدی و نظام مند، پیگیری شود.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه به مهمترین محورهای مورد بحث 
در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تعیین 
تکلیف بانک های لغو مجوز شده، بازنگری در طرح صندوق  حمایت ضمانت 
سپرده  ها، تعیین تکلیف وجوه برداشت شده از حساب بانک ها، همکاری در 
جهت انتشار اسناد خزانه اسالمی و تنوع بخشی به نرخ اوراق منتشره در 
بازار پول و بازار سرمایه متناسب با میزان ریسک اوراق از جمله محورهای 

این نشست بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: کمک بانک مرکزی به 
شکل گیری موسسات رتبه بندی اعتباری، معامالت ثانویه اوراق مشارکت 
دولتی در بازار س��رمایه، هم افزایی بازار پول و س��رمایه به منظور انتشار 
اوراق تامین مالی، اس��تفاده از ش��بکه گسترده شعب بانکی برای تسهیل 
دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه و تقویت اقدامات نظارتی در راستای 
شفافیت هرچه بیشتر بانک ها و لزوم گزارش گری مالی استاندارد از دیگر 

محورهای این نشست بود.
صالح  آب��ادی افزود: اولویت دادن به بنگاه های پذیرفته ش��ده در بازار 
سرمایه در ارائه خدمات و تسهیالت بانکی، حمایت هرچه بیشتر از حقوق 
س��هامداران بانک ها و سپرده گذاران، تدوین استانداردهای ملی حاکمیت 
ش��رکتی به منظور اجرا در بانک ها و مشتریان حقوقی آنها، همکاری در 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 به ویژه درخصوص ماده 5 این قانون 
و در نهایت، تقویت راه کارهای مبارزه با پولش��ویی و جرایم سازمان یافته، 
از مهمترین محورهای گفت وگو در این دیدار بود که با تشکیل کارگروه 

مشترک، به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
وی با اش��اره به رویکرد مثبت و س��ازنده رئیس کل بانک مرکزی در 
راستای تقویت تعامالت سازنده میان بازار پول و سرمایه، خاطرنشان کرد: 
انتظار می رود با رویکرد مدیریتی جدید در بانک مرکزی، شاهد تقویت و 
توسعه هرچه بیشتر جایگاه نظام مالی کشور و تقویت نقش بازار سرمایه 

در تامین مالی باشیم.

برای گسترش همکا ری ها 
مسئوالن بورس و بانک مرکزی

 تفاهم نامه امضا می کنند

برای نخستین بار در کشور تولید یک محصول کمیاب و پرمصرف 
نفتی در پاالیشگاه شیراز آغاز شد. 

به گزارش خبرگزاری ها، همزمان با سیاست وزارت نفت برای متنوع سازی 
سبد تولید و صادرات فرآورده های نفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش 

آثار تحریم نفت ایران، تولید این محصول آغاز شد.
این محصول با نام »واکیوم سالپس« از فرآورده های برج تقطیر پاالیشگاه 

است که تولید آن در شرکت پاالیش نفت شیراز آغاز شده است.
مدیرعامل پاالیش��گاه ش��یراز در مورد تولید »واکیوم سالپس« گفت: 
پاالیش��گاه شیراز تنها پاالیشگاه کشور اس��ت که این فرآورده نفتی در آن 

تولید می شود.
شمس الدینی، میزان تولید روزانه این محصول را 250 تن اعالم کرد و 
گفت: ارزش ریالی تولید این فرآورده روزانه حدود چهار میلیارد تومان است.
وی گفت: »واکیوم س��الپس« به عنوان یکی از مواد اولیه در واحدهای 

ساخت قیر و ایزوگام کاربرد دارد.
مدیرعامل پاالیش��گاه ش��یراز افزود: این فرآورده چهاردهمین محصول 

تولیدی پاالیشگاه شیراز است.
بنابراین گزارش: از سال گذشته تاکنون با بهره برداری از طرح های جدید 
بهینه سازی، توسعه و بهبود فرآیند، عالوه بر افزایش تولید محصوالت سنتی 
نفتی همچون بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع، چندین محصول جدید 

و ویژه نفتی هم وارد سبد نفت کشور شده است.
در این بین می توان به محصوالتی همچون پروپیلن، بنزین انواع بالگرد، 
هواپیماهای مس��افربری، سم پاش��ی، آموزشی و سوخت جت اشاره کرد که 

منجر به متنوع سازی سبد فرآورده های نفتی ایران هم شده است.
همزمان با متنوع سازی سبد تولید محصوالت نفتی کشور، بهبود کیفیت 
فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل با حذف و یا کاهش میزان گوگرد، 
افزایش درجه آرام سوزی همچون ارتقای عدد اکتان، حذف برخی از ترکیبات 
حلقوی و آروماتیک شیمیایی همچون »بنزن« از دیگر سیاست های کالن 

توسعه صنعت پاالیش نفت ایران است.
عالوه بر توس��عه کمی و کیفی پاالیشگاه های موجود نفت، از سالجاری 
س��اخت و بهره برداری از طرح های جدید پتروپاالیش��گاهی هم در دستور 
کار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفته است.

بر این اساس فروردین ماه سالجاری اولین پتروپاالیشگاه ایران با ظرفیت 
تولید روزانه یک تا 1/2 میلیون لیتر پروپیلن در پاالیشگاه شازند راه اندازی 
شد و تا چند روز آینده دومین پتروپاالیشگاه کشور هم در حاشیه پاالیشگاه 
نفت تبریز با هدف جداس��ازی بنزن از ترکی��ب فرآورده های نفتی در مدار 

بهره برداری قرار می گیرد.
پیش بینی می ش��ود با صادرات فرآورده های وی��ژه نفتی همچون انواع 
س��وخت هواپیما و بالگرد، حالل ها، ایزوفی��د، ایزوماکس و انواع پارافین در 
کنار محصوالت عمده نفتی همچون نفتای سبک و سنگین، گاز مایع، انواع 
گریدهای نفت کوره و گوگردهای گرانول بتوان کسری بخشی از درآمدهای 

نفتی جبران شود.

چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسالمی از 6 تا 10 آبان 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگی 
س��فرای کش��ورهای اسالمی برای برگزاری این نمایش��گاه اظهار داشت: 
براساس تفاهم نامه ای که بین سازمان همکاری اسالمی و شرکت سهامی 
نمایش��گاه های بین المللی ایران در 22 آوریل 2012 به امضا رس��ید و به 
استناد قطعنامه بیست و چهارمین جلسه کمیته دائمی همکاری اقتصادی 
و تجاری میزبانی چهاردهمین نمایشگاه تجاری کاالهای کشورهای عضو 

OIC به جمهوری اسالمی ایران محول شد.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در دنیای امروز نمایش��گاه های بین المللی و 
اختصاصی مهمترین ابزار بازاریابی برای معرفی کاالها و خدمات محسوب 
می ش��وند گفت: هر س��ال در دنیا بالغ بر 30 هزار نمایش��گاه بین المللی 
بازرگانی تشکیل می شود و هدف از برگزاری نمایشگاه تجاری کشورهای 
اسالمی توس��عه روابط اقتصادی و بازرگانی بین اعضاء سازمان همکاری 
اسالمی، شناخت فرصت های سرمایه گذاری در این کشورها، توسعه صنعت 
گردشگری و آشنایی کشورهای اسالمی با پیشرفت های صنعتی، کشاورزی 

و توانمندی های بالقوه اقتصادی یکدیگر است.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران با 76 میلیون نفر جمعیت 
بازار مناس��بی برای صادرات محصوالت متنوع تولیدی کش��ورهای عضو 
OIC   اس��ت و با توجه به تغییر س��اختار صنعتی و تجاری خود به ویژه 
در دهه اخیر توانمندی تامین بخش قابل مالحظه ای از نیازهای وارداتی 
کشورهای عضو را دارد و در حال حاضر صادرکننده چهار هزار قلم کاالی 

متنوع به 160 کشور دنیا است.
نعمت زاده گفت: سال گذشته 19 میلیارد دالر از صادرات غیرنفتی و 
بالغ بر 16 میلیارد دالر از واردات ایران با کشورهای اسالمی بوده و سهم 

اعضاء در تجارت خارجی ایران بالغ بر 42 درصد بوده است.
وی افزود: در ش��رایط فعلی توس��عه مناس��بات اقتصادی و تجاری با 
کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی در اولویت برنامه های وزارت 
 OIC صنعت قرار دارد و برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای
یک فرصت استثنایی برای افزایش حجم تجارت کشور با کشورهایی است 

که تعامل به مشارکت داشته باشند.

از 6 تا 10 آبان
چهاردهمین نمایشگاه تجاری

 کشورهای اسالمی در تهران برگزار می شود

بانک مرکزی کاهش بیشتر قیمت دالر را 
غیرمنطقی خواند!

تولید یک محصول کمیاب و پرمصرف نفتی 
در پاالیشگاه شیراز

* معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه از ابالغ و 
توزیع اعتبارات بانکی به استان ها خبر داد و گفت: بنگاه های مشکل دار و 
نیمه تمام در اولویت پرداخت هستند. علی اکبر لبافی در خصوص رویکرد 
دولت برای شناسایی و افزایش ظرفیت های موجود بنگاه های اقتصادی 
برای توسعه اشتغال، اظهار داشت: در این راستا 50 هزار واحد نیمه فعال 

شناسایی شده است که نیاز به اعتبار 50 هزار میلیارد تومانی دارد.
* رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مهم ترین عامل 
تصادفات را س�رعت غیرمجاز و انحراف به چپ وس�یله نقلیه 
عنوان کرد. شهریار افندی زاده گفت: رعایت نکردن فاصله دو 
وس�یله نقلیه با یکدیگر و واژگونی خ�ودرو که دلیل اصلی آن 
خواب آلودگی رانندگان است از دیگر عواملی است که در بروز 
سوانح جاده ای نقش بسزایی دارد. وی نا آشنا بودن رانندگان به 
جاده ها و ناتوانی در کنترل خودرو را از دیگر عواملی دانست که 

آمار تصادفات را افزایش می دهد.
* وزیر جهاد کش��اورزی حسن رکنی را به عنوان معاون امور تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.وی دارای دکترای دامپروری 

است و پیش از این رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود.
* در حکم�ی از س�وی یک�ه زارع، مدی�ر عامل گ�روه صنعتی 
ایران خودرو، حسین نجاری به عنوان مدیرعامل ساپکو منصوب 
ش�د.مدیرعامل ایران خودرو در مراس�م معارفه وی از مدیران 
ایران خودرو و س�اپکو خواس�ت طوری عمل کنند که تولید به 

روزهای اوج خود بازگردد.
* ب��ا اج��رای عملیات کاب��ل برگردان ارتب��اط تلفنی مش��ترکین با 
پیش ش��ماره های 3311، 3390 ال��ی 3399، 8886، 8830، 8832، 
8834، 8881 ال��ی 8884، 3660 الی 3667، 7628، 2685 و 2270 

الی 2275 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختالل می شود.

بی توجهی به کس�ب و کار 
نوین و الکترونیکی و استفاده 
از کاغذ در فرآیند تجارت دلیل 
رتب�ه پایین ای�ران در فضای 

کسب و کار است.
ابراهیم نکو دبیر کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به اینک��ه بی توجهی به 
بس��ترهای تج��ارت الکترونی��ک 
موجب نزول ایران در رتبه کسب 
و کار شده گفت: رتبه 145 ایران 
در کس��ب و کار از 185 کش��ور 
جهان نش��ان دهنده ع��دم توجه 
متولیان تجارت به کس��ب و کار 

نوین و الکترونیک است.
نماینده م��ردم رباط کریم در 
مجلس گفت: برای بهبود مستمر 
فضای کسب و کار باید به الگوی 
کش��ورهای دارای رتب��ه برت��ر و 
فرآیندهای طی ش��ده نگاه کرد و 

از تجربه آنها بهره برد.
وی افزود: اگر نگاهی به کشور 
سنگاپور که در حال حاضر پیشتاز 
ایج��اد کس��ب و کار و نظ��م در 

تجارت از واردات گرفته تا صادرات 
است بیندازیم به آسانی می بینیم 
که یک��ی از ش��اخص های اصلی 
نظم ده��ی حذف اس��ناد کاغذی 
و  کار  و  کس��ب  فرآینده��ای  از 
الکترونیکی کردن فرآیندها است.

اقتصادی  کمیس��یون  دبی��ر 
مجلس خاطرنش��ان ک��رد: البته 
وقتی می گوییم حذف اسناد کاغذ 
اصال منظورم��ان حذف اطالعات 
مربوط به کس��ب و کار و تجارت 
نیس��ت. تمامی دنیا امروز تالش 
می کنند تا در بس��تر شبکه های 
اطالعاتی قرار بگیرند و این بسترها 

را گسترش دهند.
نک��و با اش��اره به ای��ن که در 
س��نگاپور که پیشتاز کسب و کار 
و تجارت اس��ت، بنا ب��ه آمارهای 
جهانی برای صادرات تنها 4 سند 
کاغذی وج��ود دارد در حالی که 
در کشور ما برای صادرات 8 سند 
کاغذی باید توس��ط صادرکننده 
کاال ارائه ش��ود تاکید کرد: وقتی 
کش��وری توانایی ای��ن را دارد که 

تنها 4 سند کاغذی برای صادرات 
از صادرکنن��ده بگیرد به این معنا 
اس��ت که آن 4 س��ند دیگر را در 
فرآیند الکترونیک و با بهره گیری 
از تج��ارت نوین اخذ ک��رده و با 
حذف اسناد کاغذی از فساد اداری، 
دوب��اره کاری و موازی کاری ها و... 
جلوگیری کرده و از س��وی دیگر 
زمان و به��ره وری را افزایش داده 

است.
اقتصادی  کمیس��یون  دبی��ر 
مجل��س اف��زود: به عن��وان مثال 
ای��ران کد اطالع��ات یک میلیون 
کاالی وارد ش��ده را ثبت و ضبط 
کرده و دیگ��ر واردکننده با توجه 
به این زیرساخت نباید درگیر امر 
کاغذی باشد، اما باید اراده ای باشد 
تا از این زیرس��اخت استفاده کند 
و به بهبود مس��تمر و موثر فضای 

کسب و کار کمک کند.
ح��ذف  داش��ت:  بی��ان  وی 
کاغ��ذ یعنی گرفتن قدرت از نظر 
کارشناسانی که هر روز یک قرائت 
از قان��ون دارند و صادرکننده باید 

هر روز با یک مشکل جدید روبرو 
شود. نکو گفت: به عالوه که تغییر 
کارشناس یعنی روز از نو و روزی 
از ن��و، صادرکننده بای��د زمان را 
صرف آغاز فرآین��د از نقطه صفر 
کن��د در حالی که اگ��ر فرآیندها 
مثل همه کشورهای توسعه یافته 
بر بستر الکترونیک باشد دیگر نیاز 
به تفسیرهای هر روزه کارشناسان 
نیست، احتمال رشوه و زیرمیزی 
و فس��اد تقریبا به صفر می رسد و 
صادرکننده یک بار اطالعات خود 
را به سیستم الکترونیک می سپارد 
و دیگر نیاز نیست هر روز و هر بار 
فرآیند کاغذی را تکرار کند، همه 
اینها در حالی است که صادرکننده 
ایرانی هر بار که می خواهد کاالیی 
را ص��ادر کند باید فرآیند کاغذی 
را تکرار کرده و چندین سند را به 
کارشناسان ارائه کند که این خود 

مصیبت بار است.
به گزارش مهر، نکو با اش��اره 
ب��ه این که این ماج��را در واردات 
هم تکرار می شود گفت: متاسفانه 

واردات ما هم از س��یکل معیوب 
اسناد کاغذی رنج می برد. بنابراین 
اعالم مراکز رسمی یک واردکننده 
در جهان باید به طور متوس��ط 5 
سند کاغذ را به منابع رسمی ارائه 
کند در حالی ک��ه این فرآیند در 
ایران متوسط 8 سند کاغذی است.
نماینده رباط کریم در خصوص 
زمان بر بودن پروس��ه واردات نیز 
گف��ت: در هم��ه جهان ب��ه طور 
متوس��ط زمان واردات 10 روز و 
در س��نگاپور 4 روز زمان س��پری 
می کند در حالی که تعداد روزها در 
ایران به طور متوسط 32 روز است 
که واقعا تاس��ف بار و اتالف کننده 

زمان وارد کننده است.
نک��و در خص��وص هزینه نیز 
گفت: بر اس��اس آمارهای جهانی 
متوسط واردات هر کانتینر کاال در 
جهان هزار دالر است در حالی که 
هزینه واردات هر کانتینر در ایران 
2100 دالر اس��ت. ای��ن اختالف 
دوبرابری وحش��تناک است و باید 

فکری برای این ماجرا شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد

بی توجهی به بسترهای تجارت الکترونیک
 علت تنزل ایران در رتبه کسب و کار

آیین امضای شش قرارداد 
 BOT سرمایه گذاری به روش
انتقال(  بهره برداری،  )ساخت، 
بین شرکت های آب و فاضالب 
و بخش خصوصی با حضور وزیر 

نیرو برگزار شد.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
این قراردادها بین چهار ش��رکت 
آب و فاضالب استان های گیالن، 
آذربایج��ان غربی، ای��الم و قزوین 
ب��ا ش��رکت  های خصوص��ی برای 
احداث تصفیه خانه آب رشت، دو 
تصفیه خانه آب س��لماس و مهاباد 
در آذربایج��ان غربی، تصفیه خانه 
فاض��الب ای��وان و دو تصفیه خانه 
فاض��الب آبی��ک و محمودآباد در 

استان قزوین امضا شد.
گ��زارش:  ای��ن  براس��اس 
تصفیه خانه آب رش��ت در استان 
گیالن با ظرفیت شش متر مکعب 
در ثانبه و به ارزش سرمایه گذاری 
اولی��ه یکهزار و 680 میلیارد ریال 
با مشارکت شرکت های زالل ایران 
و تان��ا ان��رژی و تصفیه خان��ه آب 
س��لماس با ظرفیت 575 لیتر در 
ثانیه و به ارزش 379 میلیارد ریال 
و تصفیه خانه آب مهاباد با ظرفیت 
750 لیت��ر در ثانی��ه و ب��ه ارزش 
428 میلی��ارد ریال با مش��ارکت 
شرکت  های فای بس��ت و فراز آب 

ساخته می شود.
همچنین تصفیه خانه فاضالب 
ایوان در اس��تان ای��الم با ظرفیت 
8541 مت��ر مکعب در ش��بانه روز 
و ب��ه ارزش 243 میلی��ارد ری��ال 
با مش��ارکت ش��رکت ای��الم بارو، 
تصفیه خان��ه فاض��الب آبی��ک با 
ظرفی��ت 10250 مت��ر مکع��ب 
در ش��بانه روز و ب��ه ارزش 291 
میلیارد ریال با مش��ارکت شرکت 
تکنوزیس��ت در اس��تان قزوین و 
تصفیه خانه فاض��الب محمودآباد 
با ظرفی��ت 7330 متر مکعب در 
ش��بانه روز به ارزش 199 میلیارد 
ری��ال با مش��ارکت ش��رکت های 
دزون و ب��وردو در اس��تان قزوین 

احداث می شود.

با حضور وزیر نیرو
 انجام شد

امضای 6  قرارداد 
سرمایه گذاری

در بخش
 آب و فاضالب


