اقتصادی
www.ebtekarnews.com

افت  ۷۰واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت روز دوشنبه بازار سرمایه با  ۷۰واحد افت به ارتفاع  ۶۵هزار و  ۹۰۳واحدی عقب نشینی کرد.به گزارش مهر ،در معامالت روز دوشنبه بورس و اوراق
بهادار تهران  ۳۹۰میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  ۱۰۵میلیارد تومان در  ۲۸هزار نوبت داد وستد شد.در حالی که در معامالت روز دوشنبه شاخص قیمت(وزنی  -ارزشی)  ۲۷واحد ،کل(هموزن) ۵
واحد ،قیمت(هموزن)  ۴واحد ،آزاد شناور  ۱۸۶واحد و بازار اول  ۱۶۳افت کردند ،شاخص بازار دوم با  ۴۷۶واحد رشد مواجه شد.ارزش روز بازار حدود  ۲۸۴هزار میلیارد تومان بود.

گره کار صرافان کجاست؟

چالش ادامهدار صرافان و بانك مركزي دو ساله شد
انطباق نحوه فعالیت صرافان با دستورالعمل جدید بانک
مرکزی در حالی حدود دو سال است به چالشی بین دو
گروه تبدیل شده که پایه طرح پیشنهادی تنها مربوط
به دوره فعلی نیست و پای بانک مرکزی دوره قبل نیز
میتواند در میان باشد.
در حال حاضر روزهای آخر مهلت یکساله صرافیها برای
تطبیق فعالیت خود با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار
در حال سپری شدن است و به نظر می رسد روال آن طور که
انتظار میرفت پیش نرفته است.این در حالی است که بعد از
اعتراض صرافان به دستورالعملی که بعد از سال  1389در مرداد
ماه سال  1392بازنگری شده و بندها و تبصرهها و ارقام جدیدی
به خود دیده بود ،در مرداد ماه سال گذشته نیز تغییرات مجدد
در آن اعمال شد و ارقام تعیین شده برای افزایش سرمایه تا
حدود  16میلیارد تومان کاهش یافت؛ ریزش قابل توجهی که
ظاهرا صرافان را قانع نکرد.در اهم بندهای مصوبه سال 1392
تاکید شد که صرافیهای نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک
طال و نقره) باید سرمایه خود را از حدود  100تا  200میلیون
به چهار میلیارد تومان و صرافان نوع دو ( خرید و فروش ارز،
مسکوک طال ،نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود یک تا دو میلیارد
به  20میلیارد تومان افزایش دهند .ولی در مصوبه مرداد ماه
 ،1393نوع یک و دو حذف و مقرر شد که حداقل سرمایه
اولیه تاسیس صرافیهای متعلق به موسسات اعتباری(بانک
ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافیهای هفت
شهر تهران ،کرج ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،اهواز و تبریز مبلغ
چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان
تعیین شود.مصوبه سال  1392گر چه بعد از بازنگری دچار
تحول قابل مالحظهای در میزان سرمایه درخواستی شد ولی
صرافان را که باید از این کاهش راضی باشند ،نسبت به یکسان

دیده شدن و نبود تفاوت بین صرافان پردرآمد و با سطح درآمد
پایین تر معترض نگه داشت.تحول در دو مصوبه و تغییر در آن
در حالی اعمال شد که مصوبه اول به اذعان تهرانفر -معاون
نظارت بانک مرکزی -سخت افراط گرایانه تعیین شده بود و
اجرای آن از سوی تمامی صرافان دور از انتظار به نظر می رسید.
دستورالعملی که گرچه در ابتدای دولت یازدهم و بانک مرکزی

قصور برخي واردكنندگان در وارد كردن سموم
كشاورزي بيكيفيت
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسعه جدی کشت
فراسرزمینی را از راهکارهای مقابله با بحران آب و حل این مشکل دانست و
گفت :اینکه کود و سموم کشاورزی طی سالهای دولت گذشته عمدتا از منبع
چین تامین میشد ،صرفا ناشی از تحریم ها نبوده بلکه برخی واردکنندگان
نیز در بی کیفیت بودن آن نقش داشتند.
احمد کبیری اظهار کرد :گرچه تحریمها نیز مشکالتی را در تامین نیازهای اولیه
کشور از جمله کشاورزی ایجاد کرد ،اما طی سالهای اخیر و در دوران دولت گذشته
پیش از آنکه تحریمها مشکلی به وجود بیاورد برخی از بازرگانان و واردکنندگان بودند
که همه بازار ایران را در همه حوزههای اقتصادی در اختیار چینیها قرار دادند که در
حوزه کشاورزی نیز سبب شد تا عمده نیاز بخش کشاورزی به نهادههایی مانند کود و
سموم کشاورزی از چین تامین شود و نهایتا نتیجه آن محصوالت کشاورزی بی کیفیت،
و آسیب رسیدن به منابع پایه آب و خاک کشور شد.وی با بیان اینکه با توجه به بحران
آب درکشور باید به سمتی پیش برویم که بخشی از نیازهای خود را از طریق کشت
سراسرزمینی تامین کنیم ،افزود :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز
در این دوران باید بهتر در زمینه صدور مجوزها دقت میکرد ،چرا که نگاه سودجویانه
برخی واردکنندگان سبب شد تا اذهان مردم مشوش شود و دیگر کسی به محصولی که
استفاده میکرد اعتماد نداشته باشد.رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان جامعه در مسایل مختلف بخصوص در

فعلی در سال  1392تصویب و در سال گذشته هم مجدد
بازنگری شد ولی به طورحتم پایههای تغییر در آن به دوره
دولت دهم و بانک مرکزی قبلی باز می گردد و به نظر می رسد
که اگر پایهریزی این تحول به گونهای دیگر شکل میگرفت در
ادامه نیز با مسایل فعلی همراه نمی شد .با این حال رییس کل
سابق بانک مرکزی تاکید دارد که تصویب نهایی دستورالعمل

حوزه کشاورزی نیازمند آگاهی بخشی است ،ادامه داد :رسانه های دیداری ،شنیداری
و مجازی ابزار اصلی گسترش ارتباطات در جامعه و آگاهی بخشی به افراد هستند.
کبیری با تاکید بر لزوم نگاه تحلیلی به مسائل بخش کشاورزی اعالم کرد :خبرنگاران
با نگاه نقادانه خود می توانند موضوعات بخش کشاورزی را تحلیل کرده و نتایج حاصل
از آن را که کمک به آگاه سازی جامعه می کند ،منتشر نمایند.
به گزارش ایسنا ،وی با اشاره به ضرورت کم کردن فاصله بهره بردار با مهندسان
کشاورزی پیشنهاد کرد :دولت برای کم کردن فاصله بین بهره بردار و مهندسان جوان
برای طرحها و پروژه های بخشهای آب ،کشاورزی و محیط زیست پیوست آموزشی و
نرم افزاری تهیه و خدمات مورد نیاز بهره برداران در زمینه آموزش و آشنایی با فنون
جدید را از تولیدکنندگان این خدمات با اولویت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی خریداری نماید و درصدی از بودجه یارانه بخش
کشاورزی را تحت عنوان یارانه خرید دانش کشاورزی هزینه کند.
کبیری ،شرکت های خدمات فنی مهندسی کشاورزی را فرصتی برای افزایش بهره
وری در بخش کشاورزی دانست و افزود :در حال حاضر بیش از  ۲۰۰۰شرکت در
سراسر کشور در حال ارائه خدمات به بهره برداران هستند و مهندسین کشاورزی نیز با
تخصصهای مختلف در این شرکتها مشغول فعالیت هستند.
وی جایگاه شرکتهای دانش بنیان در بخش کشاورزی را در شرایط پساتحریم
ضروری دانست و گفت :با توجه به نیروی انسانی متخصص و قابل توجهی که داریم
حتی صدور خدمات فنی مهندسی بخش کشاورزی را به کشورهای دیگر داشته باشیم.
رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه وظیفه
صدور پروانه ها از محل دریافت تعرفه انجام می شود ،تصریح کرد :این خدمات تا آن

در شورای پول و اعتبار در دولت فعلی بوده و به دوره وی در
بانک مرکزی بر نمیگردد.
نظر و پیشنهاد بهمنی در رابطه با دستوالعمل صرافی ها
محمود بهمنی در گفتوگو با ایسنا ،درباره علت تصمیمگیری
برای افزایش یکباره سرمایه صرافیها در دولت قبل گفت که
میزان دقیق تعیین شده برای افزایش سرمایه را در خاطر ندارم
ولی هیچ گاه حذف نوع یک و نوع دو مطرح نبود و قطعا اگر
قرار بود رقم درشتی در نظر گرفته شود برای نوع دو اعمال می
شد.وی در مورد چرایی عدم استقبال صرافان از دستورالعمل بانک
مرکزی با وجود کاهش میزان سرمایه تعیین شده اظهار کرد :توان
صرافان متفاوت است ،در دستورالعملهای قبلی و حتی مصوب
سال  1392این اختالف درآمدی مدنظر بود و آنها به دو نوع
یک و دو تقسیم میشدند.به طوری که نوع یک توان کمتر و
به تبع آن سرمایه پایینتری داشته و میتوانستند در حد خرید
و فروش فعالیت کنند ولی نوع دو در سطح وسیع تری بودند.
بهمنی با اشاره به حذف تقسیمبندی صرافان به دو نوع یک و دو
با مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار گفت :در این شرایط
سرمایه نسبتا یکسانی هم برای آنها تعیین شد؛ بنابراین واضح
است که صرافان ضعیف تر امکان تامین سرمایه درخواستی را
ندارند.رییس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد :باید توجه داشت
که تبعات یکسان دیدن صرافان و حذف تقسیمبندی آنها به توان
تامین سرمایه محدود نمیشود بلکه در سویی دیگر باید این را
هم مدنظر قرار داد که همه صرافیها تخصص انجام اموری که
مربوط به نوع دو بود را ندارند .بر این اساس آنهایی که قدرت مالی
بیشتری داشتند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند ولی غالب
افراد ضعیف تر ورود نکردهاند.وی معتقد است که باید شورای پول
و اعتبار در رابطه با این موضوع صرافیها بررسی مجدد انجام داده
و تصمیم گیری کند.

زمانی که در حوزه مسوولیت دولت بود ،برای آن ردیف اعتباری بود .در حالی که ما این
امکانات را در اختیار نداریم که راه حل این موضوع تعیین و دریافت تعرفه دانسته شد
که بدلیل تنگناهای مالی بخش ناچاریم تعرفه ها را پایین بگیریم در حالی که هزینه
های واقعی بیش از تعرفه پرداختی است.

کبیری از ابالغ آییننامه ماده  ۳قانون افزایش بهرهوری در آینده نزدیک خبر داد
و گفت :بر این اساس واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی که از مهندسین
کشاورزی مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نمایند
در اولویت پرداخت مشوقها و تسهیالت دولتی قرار می گیرند.

بومیسازی در طراحي ساختمان با استفاده از متخصصان داخلي

رشد دو برابری قیمت دو محصول کشاورزی

همایش «آموزه ها و چالش های طراحی و اجرای آسمان خراشها » با ارایه علمی پروفسور آستانه اصل و با همت
شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران از زیر مجموعه های معاونت توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان برگزار شد.
در این همایش مهندس سعیدی کیا با اشاره به رسالت تعریف شده شرکت های فعال بنیاد مستضعفان در حوزه عمران و مسکن
در ارتقای صنعت کشور ،به روز رسانی و استفاده از فناوری های نوین و همچنین بهره برداری از شیوه های مدیریت نوین در تامین
منابع مالی گفت :بومی سازی در دستور کار بنیاد مستضعفان قرار گرفته و امیدواریم که به صورتی مفید و موثر در این بخش از
متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور استفاده کنیم .بنابر این گزارش در حاشیه اين همایش ،منوچهر خواجه دلویی معاون توسعه
ساختمان بنیاد گفت :بنیاد مستضعفان در حوزه ساختمان سال ها است که فعالیت دارد و قاعدتا در این حوزه باید رسالت داشته باشدو
کاری کند که هم در جهت انتقال و توسعه فناوری ،هم بهبود کیفیت کار و مدیریت به صنعت ساختمان کشور کمک کند .وی با
اشاره به اینکه تصمیم داریم در بخش بلند مرتبه سازی در این جهت نسبت به طراحی و ساخت اسمانخراشها اقدام کنیم افزود :این
کار یک دانشگاه برای دست اندرکاران و دانشگاهیان این بخش خواهد بود که ضمن اینکه در حوزه انبوه سازی نیز وارد می شویم و
تالش می کنیم از نیرو های متخصص ایرانی داخل و خارج از کشور برای طراحی و ساخت آسمانخراش استفاده کنیم.خواجه دلویی
گفت در اولین قدم در حوزه بررسی تئوری کنفرانس « آموزهها و چالش های طراحی و اجرای آسمانخراش ها» در تهران برگزار شد و
مطالعات کار ادامه پیدا خواهد کردتا بتوانیم با تعریف پروزه مناسب گامهاي بعدی را برداریم.معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان
یاد آور شد :در فاز اول روی مکان یابی ساخت آسمانخراش متناسب با ضوابط شهرسازی و طرح جامع کار می کنیم و تمامی نکات
فنی مطرح شده در کنفرانس را در ساخت رعایت خواهیم کرد و تا اویل سال آینده نقطه قطعی ساخت آسمانخراش  121طبقه و
مطالعات نهایی جمع بندی می شود که هم اکنون  11نقطه در تهران برای اینکار در حال بررسی است و پهنه هایی که در طرح جامع
امکان ساخت های صد طبقه به باال در آنها وجود دارد مورد مطالعه قرار گرفته است.

گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که دو محصول کشاورزی نخود و بادمجان هر کدام با افزایش قیمت بیش از دو برابر
در صدر بیشترین رشد قیمتها طی بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قرار گرفتهاند.
به گزارش ایسنا ،گزارش مرکز آمار از قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی طی نخستین فصل سال جاری نشان
میدهد که متوسط قیمت هلو در کل کشور در این مدت با کمتر از  60درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته به حدود
کیلویی  2500تومان رسیده است .پس از آن هر کیلو سیب درختی با بیش از  30درصد افزایش به طور متوسط  2500قیمت
گذاری شد ه است .قیمت متوسط هر کیلوگرم زردآلو نیز با افزایشی حدود  12درصدی به کمتر از  5000تومان و قیمت
متوسط آلبالو با حدود  9درصد افزایش به بیش از  4000تومان رسیده است .این گزارش نشان میدهد که در فصل بهار
قیمت متوسط هر کیلو گیالس در کل کشور با کاهشی نزدیک به  5درصد مواجه بودهاست و بنابراین قیمت متوسط هر کیلو
از این محصول در این فصل به بیش از  4500تومان رسید .بر اساس گزارش مرکز آمار ،بادمجان در بین محصوالت کشاورزی
پس از نخود در دومین رتبه رشد قیمت قرار دارد ،به این ترتیب قیمت متوسط هر کیلو بادمجان در فصل بهار با رشدی 110
درصدی به  700تومان نزدیک شد .همچنین این گزارش نشان میدهد که در بین سایر سبزیجات ،قیمت متوسط هر کیلو
ب زمینی با
گوجه فرنگی با  18درصد رشد به کمتر از  700تومان و پس از آن به ترتیب متوسط قیمت هر کیلو پیاز و سی 
 16و  28درصد کاهش به  800و  450تومان رسیده است .نخود در بین محصوالت کشاورزی در نخستین فصل سال جاری
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل داشتهاست .به این ترتیب به طور متوسط قیمت هر کیلو نخود با
 131درصد افزایش به حدود  2000تومان نزدیک شد .بر این اساس در ردیف محصوالت کشاورزی جالیزی ،قیمت متوسط
هر کیلو هندوانه با  87درصد افزایش به حدود  650تومان ،خربزه با بیش از  50درصد افزایش به  700تومان و خیار با بیش
از  60درصد افزایش به کمتر از  1000تومان رسیدهاست.

ی در دولت یازدهم روند کاهشی داشته است
رشد نقدینگ 

قائم مقام بانک مرکزی گفت :ا ز ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد۱۳۹۴
متوسط رشد ساالنه نقدینگی به سالیانه حدود  21.6درصد میرسد .حال اگر
به رشد نقدینگی در سال  1391که معادل  30درصد بوده نگاه کنیم ،کاهش
ی د ر دولت یازدهم کام ً
ال مشهود است.
رشد نقدینگ 
اکبر کمیجانی در گفتوگو با ایسنا ،در مورد بحثهای بهوجود آمده در مورد رشد
نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد :اخیرا و در پی انتشار آمار نقدینگی و به ویژه
اضافه کردن آمار بانکها و موسسات اعتباری در نقدینگی ،برخی به طرح انتقاداتی
در زمینه میزان و رشد نقدینگی و مقایسه آن با عملکرد دولت قبل پرداختند .متعاقبا
بانک مرکزی در این خصوص با ذکرارقام و آمار ،توضیحات جامع و مکفی را ارایه و

ص نسبت به مجزا کردن آثار افزایش نقدینگی ناشی از گسترش پوشش آماری
بطورخا 
ک و چهار موسسه اعتباری که در واقع باعث انتقال و جابجایی حجم
مربوط به شش بان 
نقدینگی به سطحی جدید شده است اقدام و موضوع را بطور کارشناسی تبیین کرد.
وی افزود :قاعدتاً با این توضیحات شفاف و کارشناسی ،انتظار میرفت به طور طبیعی
این منتقدان با این توضیحات قانع شده باشند .ولی آنها کماکان بر ادعای خود اصرار
ی نقد منصفانه و کارشناسی ،سعی در تخریب دستاوردهای حاصله
ورزیده و خارج ازفضا 
و سیاهنمایی درخصوص عملکرد دولت و این بانک دارند .لذا دالیل ادعاهای اخی ر را باید
ی جستوجو کرد.کمیجانی با تاکید بر اینکه نتیجه عملکرد
ض و اهداف دیگر 
دراغرا 
بانک مرکزی در طول دو سال گذشته کامال روشن و قابل دفاع بوده است خاطرنشان
کرد :آرامش در بازارها ،کاهش شدید نوسانات نرخ ارز ،کاهش نااطمینانی و بهبود فضا و
رشد سرمایه گذاری ،رشد مثبت اقتصادی ،کاهش تدریجی رشد نقدینگی و مهار تورم
دستاوردهای ارزشمندی است که با همکاریهای نزدیک تیم اقتصادی دولت حاصل
شده است .این افراد در مورد کنترل رشد نقدینگی تا همین اواخر بانک مرکزی و دولت
را متهم به تمرکز افراطی بر کنترل تورم و عدم توجه و حرکت به سمت خروج از رکود
میکردند ،لیکن وقتی با رشد اقتصادی مثبت  3درصد برای سال  1393مواجه شدند،
ادعای مذکور رنگ باخت و لذا محملی برای تکرار آن وجود نداشت .لذا این افراد در
اقدامی جدید این بار عنوان رشد بیرویه نقدینگی را مطرح کردهاند و علیرغم توضیحات
و پاسخهای شفاف اص ً
ال نمیخواهند به پاسخ توجه کرده و همواره مطالب قبلی خود
را تکرار میکنند.وی ادامه داد :این موضوع کامال روشن است که عملکرد سیاستگذار
اقتصادی را باید با دستاوردها در خصوص متغیرهای اصلی نظی ر رشد اقتصادی کاهش
شدید تورم ،ثبات بازارارز و نظایر آن ارزیابی کرد .در این میان نقدینگی متغیر و هدف
ی یعنی
ی جهت دستیابیبه هدف اصل 
ی نیست ،بلکه به عنوان هدف میانی و ابزار 
اصل 
مهار تورم مطرح است ولی متأسفان ه به این موضوع مهم توجه نمیشود .از یک طرف
از بانک مرکزی انتظار دارند موسسات اعتباری خارج از پوشش را به زی ر چتر نظارتی

ی آمار شش بانک و
ی بانک مرکزی گسترده شود ،از طرف دیگ ر وقت 
آورده و چت ر آمار 
ی میآید
ش آماری بانک مرکز 
چهارموسسه اعتباری در دو سال اخی ر به زی ر چت ر پوش 
ی زیاد شده است؟!
میگویند چرا نقدینگ 
کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی 290هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم افزود:
ی دولت یازدهم تا پایان
ی از ابتدا 
ش نقدینگ 
ی از  ۲۹۰هزار میلیارد تومان افزای 
وقت 
 ۱۳۹۳درحدود یک سوم آن یعنی معادل  ۸۱هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانکها
و موسسات اعتباری جدید بوده ،بدیهی است که درمحاسبه رشد نقدینگی باید میان
ی تسهیالت
افزایش نقدینگی از بابت فعالیت مرسوم بانکی از قبیل جذب سپرده و اعطا 
ی از بابت ورود بانکها و موسسات اعتباریجدید به زیر چت ر
ش نقدینگ 
و همینطور افزای 
پوشش بانک مرکزی تمای ز قایل شد .به همین دلیل در محاسبه و مقایسه رشد نقدینگی
درطی زمان باید تأثیر توسعه چتر آماری بانک مرکزی خنثی شود.
ش پوشش
او تصریح کرد :با خنثیسازی این اثر در دو سال اخیر ،یعنی حذف اثر افزای 
آماری از ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد ،۱۳۹۴متوسط رشد ساالنه نقدینگی به
سالیانه حدود  21.6درصد میرسد .حال اگ ر به رشد نقدینگی در سال  1391که معادل
ی در دولت یازدهم کام ً
ال مشهود است.
 30درصد بوده نگاه کنیم ،کاهش رشد نقدینگ 
وی گفت :بانک مرکزی در گذشته همواره در پی ساماندهی بازار غیر متشکل پولی
بوده و در پی تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال  1383اقدامات
گستردهای را جهت اجرا از سال  1384در نظر گرفته بود ولی متاسفانه به دلیل
سیاستهای سرکوب مالی و عدم حمایت از اقدامات بانک مرکزی در دولت گذشته
شاهد رشد و گسترش موسسات اعتباری غیر مجاز بودیم.
کمیجانی در پایان گفت :بانک مرکزی مصمم است در جهت اجرای اصول اقتصاد
مقاومتی و رشد و توسعه اقتصادی کشور ،حمایت از تولید و اشتغال و صادرات کاالهای
غیرنفتی مسیر را برای تحقق اهداف متعالی با قوت تمام ادامه دهد و البته دراین میان
ازهرگونه نقد صادقانه و سازنده استقبال میکند.

چهارشنبه
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اخبار
درخواست اتحادیه جهانی سردفتران برای سفر به ایران
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت :پس از توافق وین کانونهای
سردفتران کشورهای مختلفی درخواست سفر به ایران داشتهاند.
محمدرضا دشتی اردکانی در نشستی گفت :اتحادیه جهانی سردفتران متشکل از 87
کشور است .ما قبال کشورهای مختلفی را برای حضور در ایران دعوت کرده بودیم ،اما
آنها تمايلي به اين كار نداشتند.وی افزود :با این وجود پس از این که دیپلماتهای ما
به توافق وین دست یافتند همان کشورها درخواست کردند تا به ایران بیایند و از حوزه
ثبت اسناد رسمی بازدید کنند.دشتی اردکانی گفت :اخیرا از اتحادیه جهانی سردفتران
و کانون سردفتران ایتالیا که هم زمان با وزیر صنعت این کشور به ایران آمده بودند،
از حوزه ثبت سند رسمی هم بازدید کردند.وی با اشاره به دیدار اعضای این هیاتها
با برخی از مسئوالن کشور ادامه داد :روزی که این هیات از ایران رفتند اعالم کردند
که ما پیشرفت ایران را در زمینه ثبت شرکتها و دفاتر اسناد مافوق تصور میدانیم.
آنها گفتند حتما اقدامات ايران در چند سال اخیر را به اطالع وزیر دادگستری و
سایر مقامات مسئول كشورشان میرسانند.رئیس کانون سردفتران و دفترياران با بیان
این که یکی از راههای پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران ،الکترونیکی شدن
سیستم ثبت آنی است افزود :هيات ايتاليايي اعقتاد داشتند كه تعداد زیادی از 87
کشور عضو اتحادیه جهانی در ابتدای کار الکترونیکی کردن ثبت اسناد هستند ،اما
ايران  95درصد راه را رفته و بقیه کار هم در آینده تکمیل خواهد شد.دشتی اردکانی
با بیان این که کانونهای سردفتران کشورهای روسیه ،مراکش ،فرانسه و الجزایر هم
تقاضای سفر به ایران را دارند اظهار كرد :اعضای هیاتهایی که به ایران سفر کرده
بودند وقتی متوجه شدند كه چند نفر از معاونین رئیس جمهور در کشور ما زن هستند،
اذعان كردند رسانههای غربی وضعيت و شرايط ایران را بسیار بد جلوه دادهاند.

مراسم جشن تولد  21سالگي همراه اول برگزار شد
همراه اول به منظور گراميداشت روز خبرنگار و سالروز عرضه اولينسيمكارت
در ايران ،میزبان خبرنگاران در مراسم «شبي با اصحاب رسانه» بود.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيارايران ،اپراتور اول به مناسبت
 ۱۷مرداد روز خبرنگار و  ۱۹مرداد بیست و یکمین سالروز آغاز عرضه سيمكارت
در ايران ،با حضور بیش از ۱۴۰خبرنگار فعال در رسانه های کشور ،مراسمي جهت
گراميداشتاين دو رويداد مهم برگزار کرد.مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول
در این مراسم گفت :امسال شب تولد همراه اول مصادف با اعالم دیرهنگام نتایج ارزیابی
فاوا بود که همراه اول به عنوان اپراتور برتر کشور انتخاب شد.وی در ادامه با بیان این
نکته که اگر همراه اول بعد از  ۲۱سال همچنان در جایگاه اول قرار میگیرد ،به علت
توجه به نظرات مشترکین ،اصحاب رسانه ،نهادهای متولی و کارشناسان بوده است،
گفت« :با شما همیشه اول هستیم» فقط یک شعار نیست و ما همواره در مجموعه
همراه اول به نظرات صاحب نظران توجه داشته ایم و با برنامه ریزی های صورت گرفته،
بر اساس راهبرد  ۵ساله و چشم انداز شرکت که تبدیل شدن به محبوب ترین شرکت
ایرانی است ،پیش رفتهایم.مدیرعامل اپراتور اول با بیان اینکه همراه اول در یک سال
اخیر حدود  ۴۲۰۰سایت  3Gنصب و راه اندازی کرده است ،گفت :در حوزه اینترنت
همراه ،در حال حاضر  ۲۵۷شهر از اینترنت پر سرعت (نوترینو) برخوردار شده و ما
همچنان به سرعت در حال توسعه شبکه و ارائه خدمت با قیمت مناسب به مشترکین
هستیم.مهندس صدوقی با اعالم اینکه در حال حاضر اپراتور اول حدود  ۷۳میلیون
سیم کارت واگذار کرده است ،گفت :ضریب نفوذ همراه اول  ۸۱درصد بوده و این
اپراتور بیش از  ۶۰درصد سهم بازار را در اختیار دارد که این موضوع نشان دهنده
اعتماد مردم به اپراتور اول است.

مشارکت بانک پارسیان در طرح آبرسانی
با امضای تفاهم نامهای با وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی ،بانک
پارسیان تامین مالی پروژه آبرسانی به چهار استان را بر عهده گرفت .بر
اساس این تفاهم که در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی و تدابیر دولت یازدهم
در استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و نظام بانکی در طرحهای عمرانی
کشور صورت گرفت ،دولت و بانک پارسیان برای تامین مالی طرحهای
آبرسانی به شهرها و روستاهای کشور همکاری خواهند کرد.
بر اساس تفاهم نامه مذکور ،مقرر شده است که بخش غیردولتی  60درصد و بخش
دولتی چهل درصد از منابع مالی طرح را تامین نمایند .از سوی بانکهای غیردولتی،
بانک پارسیان تامین منابع مالی این طرحها را جهت تولید لولههای فوالدی برای
آبرسانی به مسافت  997کیلومتر در استانهای خوزستان ،تهران ،مازندران و آذربایجان
غربی برای  45شهر با جمعیت تحت پوشش  17,311,523نفر و  1644روستا
با جمعیت  1,209,516نفر و اعتبار  13,361میلیارد ریال بر عهده دارد.این تفاهم
نامه با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،نوبخت معاون رئیس جمهور و
سخنگوی دولت ،حجتی وزیر جهاد کشاورزی ،چیت چیان وزیر نیرو ،ابتکار رییس
سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان وزارت خانهها و سازمانهای ذیربط و در
حاشیه جلسه شورای عالی آب در دفتر معاون اول رئیس جمهور منعقد گردید .هدف از
عقد این تفاهم نامه ،تسریع اجرای طرحهای آبرسانی ،استفاده از قابلیت نظام بانکی در
تامین مالی پروژههای دولتی ،فعالسازی کارخانجات لولهسازی ،فعالسازی کارخانجات
تولید ورق فوالدی و تقویت بازار فروش معادن سنگ آهن عنوان شده است

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک رفاه برگزار شد
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک رفاه با حضور نمایندگان صاحبان سهام
و مسئوالن عالی این بانک  17مرداد ماه سالجاری در محل سالن کنفرانس
سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
در این مجمع که رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ،مدیران عالی
رتبه برنامه ریزی و مالی سازمان و همچنین مدیرعامل ،رئیس و اعضای هیات مدیره
و برخی از مدیران امور این بانک حضور داشتند ،پس از استماع گزارش حسابرس
مستقل و بازرس قانونی بانک ،صورت های مالی منتهی به  93/12/29بانک به تائید و
تصویب مجمع رسید.در جلسه مجمع دکتر کبریائی زاده رئیس هیات مدیره سازمان
تامین اجتماعی به عنوان رئیس جلسه و یکی از نمایندگان سهام دار در جلسه مجمع
با تقدیر از تالش مدیران عالی و کارکنان بانک بر تعامل و هم افزایی گسترده فی مابین
تمامی شرکت های زیرمجموعه سازمان با بانک تاکید کرد و اظهار داشت :بانک رفاه
باید با برنامه ریزی راهبردی و اقدام مدیریتی سهم کیک خود از سازمان را افزایش
دهد.دکتر کبریائی زاده با اشاره به گشایش بازارهای پولی و مالی داخلی بین المللی
پس از رفع تحریم ها ،یادآور شد :در دوران پساتحریم بانک هایی موفق خواهند بود
که بتوانند در حوزه بین الملل موثر عمل کنند .سازمان تامین اجتماعی هم در این
دوران قطعا برنامه های گسترده و پروژه های بین المللی و مشترک با شرکت های
خارجی را کلید خواهد زد و بانک رفاه به عنوان بازوی مالی این سازمان می تواند نقش
آفرینی کند و بی تردید با وجود دکتر صدقی مدیرعامل باسابقه و شناخته شده در
حوزه بانکداری این اقدام مشترک سازمان و بانک مفید و دارای نتیجه مطلوب خواهد
بود .رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از برنامه افزایش سرمایه بانک توسط
صاحبان سهام خبر داد و اظهار داشت :بانک رفاه برای آنکه بتواند توانمند و قوی عمل
کند نیازمند سرمایه قوی است.

