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 استاندارد: از سالم بودن 
برنج هاي وارداتي مطمئنيم

معاون نظارت بر استانداردهاي سازمان ملي استاندارد ايران 
ــي اطمينان داريم و هيچ  ــالم بودن برنج هاي واردات گفت: به س

مورد مشكوكي تاكنون مشاهده نشده است.
بهادر كاظمي در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد: برنج مشمول 
ــتاندارد اجباري است و هر محموله اي كه وارد كشور مي شود  اس
ــالمت  به طور حتم در گمركات مورد كنترل قرار مي گيرد تا از س

آن اطمينان حاصل شود. 
ــتاندارد به هيچ محموله برنج  ــازمان اس وي با بيان اين كه س
ــد، مجوز واردات  ــنيك باال و فراتر از حد مجاز باش كه داراي آرس
ــواع برنج هاي  ــته بارها از ان ــال گذش نمي دهد افزود: در يك س
وارداتي نمونه گيري شده و تاكنون هيچ موردي كه داراي فلزات 

سنگين باال باشد، مشاهده نشده است. 
ــان مي دهيم كه تمام  ــرد: به مردم اطمين ــي تاكيد ك كاظم
ــتند و هيچ نمونه آلوده اي  ــاي وارداتي تحت كنترل هس برنج ه

در سطح بازار وجود ندارد. 
ــازمان استاندارد گفت: چنانچه هر كسي اطالعي  معاون س
در خصوص واردات برنج آلوده دارد، مي تواند اين اطالعات را در 

اختيار ما قرار دهد تا بررسي هاي الزم صورت گيرد. 
ــود برخي گفته ها اذهان  ــت به لحاظ وج وي افزود: بهتر اس
ــواردي از اين قبيل را پيش  ــويش نكرده و م عمومي را دچار تش
ــانه اي با مسئوالن و مراجع رسمي در ميان  از هر گونه اعالم رس

گذاشته تا صحت و سقم آنها سنجيده شود. 
ــود كه برخي  ــده ب ــود چندي پيش اعالم ش ــادآور مي ش ي
ــت.  ــنيك باالس محموله هاي برنج وارداتي هندي داراي آرس
ــرطان در كودكان  ــي ايجاد س ــي از عوامل اصل ــنيك يك آرس

محسوب مي شود.

 ثبت معامالت خودرو نيز 
الزامي شد

ــگاه  داران اتومبيل گفت: با  ــوري نمايش رئيس اتحاديه كش
ــارت و پليس راهور ناجا  ــي وزارت صنعت، معدن و تج هماهنگ
ــگاه داران خودرو ملزم به ثبت نام، ثبت  از اين پس تمامي نمايش
ــامانه ثبت معامالت خودرو  ــرارداد و صدور كد رهگيري در س ق

هستند.
ــارس اظهار كرد: اين  ــار در گفت وگو با ف ــن زماني افش حس
ــامانه با پايگاه اطالعات مراكز تعويض پالك و شماره گذاري  س
خودرو در ارتباط بوده و امكان استعالم و احراز هويت فروشندگان 

و اصالت خودرو در زمان ثبت قرارداد فراهم مي شود.
ــامانه منوط به  ــان اين كه ثبت هرقرارداد دراين س ــا بي وي ب
ــت و تمهيدات الزم براي  پرداخت هزينه صدور كد رهگيري اس
ــيده شده است،  ــيوه الكترونيكي نيز انديش پرداخت هزينه به ش
ــده كه در هنگام ثبت  ــت: اين هزينه 80 هزار ريال تعيين ش گف

قرارداد از سوي نمايشگاه داران پرداخت مي شود.
ــگاه داران خودرو كه  ــس تمامي نمايش ــزود: از اين پ وي اف
عضويت آنها در سامانه به وسيله اتحاديه هاي مربوط تائيد شده 
ــبت به ثبت قرارداد و صدور كد رهگيري از اين  ــت، بايد نس اس

سامانه اقدام كنند.

 درخواست رسمي لبنان
 براي واردات نفت و گاز از ايران

ــاره به  ــا اش ــان ب ــركت CAGICO لبن ــل ش مديرعام
ــكه فرآورده هاي نفتي  ــاالنه بيش از 7 / 5 ميليون بش واردات س
ــورهاي غربي رسما پيشنهاد واردات نفت كوره و گازمايع  از كش

از ايران را ارائه كرد.
ــركت  ــكولي مديرعامل ش ــه گزارش مهر، مصطفي كش ب
ــركت  ــي ايران و مديرعامل ش ــش فرآورده هاي نفت ــي پخ مل
ــروت درباره  ــتركي در بي ــت مش CAGICO لبنان در نشس
راهكارهاي صادرات فرآورده هاي نفتي ايران به لبنان گفت وگو 

كرده اند. 
ــكولي در اين ديدار با اشاره به آمادگي ايران براي حضور  كش
ــت: ايران براي  در مزايده تامين نفت كوره لبنان، تاكيد كرده اس

تامين نفت كوره و گازمايع اين كشور عربي آمادگي دارد.
مديرعامل شركت CAGICO نيز در اين نشست اظهار 
ــود، ايران  ــه هماهنگي هاي الزم انجام ش ــرد: درصورتي ك ك
 LPG ــوره از طريق مناقصه و ــد براي صادرات نفت ك مي توان
ــتقيم با اين شركت لبناني مذاكرات نهايي و عقد  به صورت مس

قرارداد داشته باشد.
اين مقام لبناني همچنين ضمن اعالم آمادگي براي واردات 
ــوخت از ايران، گفته است: CAGICO يكي از مهم ترين  س
شركت هاي تامين كننده فرآورده هاي نفتي لبنان بوده و ساالنه 
ــورهاي غربي  ــكه فرآورده نفتي از كش بيش از 7 / 5 ميليون بش

وارد مي كند.
ــور آسيايي است كه در  پس از كره جنوبي، لبنان دومين كش
ــتار واردات گازمايع از ايران شده است كه  ــرايط تحريم خواس ش
مذاكرات در خصوص قيمت فروش، زمان تحويل و نحوه حمل 

دريايي بين دو كشور در حال انجام است.

ايران، بيست و هشتمين 
صادركننده جهان

سازمان جهاني تجارت (WTO) گزارش داد: ايران به  رغم 
ــت و هشتم  ــال 2012 در رتبه بيس تحريم هاي بين المللي در س

صادركنندگان بزرگ جهان قرار گرفت.
 (WTO) به گزارش مهر، گزارش سازمان جهاني تجارت
ــان مي دهد كه ارزش صادرات ايران در سال  در سال 2013 نش
ــت. اين در حالي است  ــته ميالدي 96 ميليارد دالر بوده اس گذش
ــال 2012 تنها 2 درصد بوده  ــد تجارت جهاني در س كه نرخ رش
است و انتظار نمي رود كه اين رقم در سال جاري ميالدي از 3 / 3 

درصد فراتر رود.

 انتقال اوراق تسهيالت مسكن
 به بستگان امكان پذير شد

ــذاري اوراق  ــازوكار واگ ــريح س مدير بازار فرابورس در تش
ــكن به بستگان نزديك در فرابورس، گفت: نرخ  تسهيالت مس
ــكن به  ــهيالت مس ــت. اوراق تس واگذاري هر ورقه ده ريال اس
ــخاص براي دريافت خارج از نوبت  ــود كه اش اوراقي گفته مي ش
ــكن مي توانند آن را از بازار سرمايه خريداري و با  تسهيالت مس

ارائه به بانك مسكن وام دريافت كنند.
به گزارش تسنيم، بهنام محسني در خصوص خريد و فروش 
ــهيالت مسكن در بازار فرابورس اظهار كرد: از مهرماه  اوراق تس
ــتفاده از  ــكان معامالت اوراق گواهي حق تقدم اس ــال 89 ام س
ــكن در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران  تسهيالت مس
ــت منتشره  ــاس فهرس ــد. به اين ترتيب كه هر ماه بر اس مهيا ش
بانك مسكن افرادي كه خواهان اين امتياز هستند در قالب يك  
ــپرده گذاري اعالم مي شوند و با توجه به  ــت به شركت س فهرس
ــط شركت فرابورس ايران اعالم مي شود  نمادي كه هر ماه توس

معامالت اين اوراق در بازار امكان پذير مي شود.
وي ادامه داد: نكته اي كه وجود دارد برخي شرايط و مقررات 
ــهيالت مسكن است كه امكان معامالت اين  حاكم بر اوراق تس

اوراق را در قالب هبه فراهم مي كند.
ــني از انجام معامالت ده ريالي در فرابورس بيان كرد:  محس
يكي از شرايطي كه از طريق بانك مسكن اعالم شده اين است 
كه نقل و انتقال و واگذاري اين اوراق في مابين بستگان نزديك 
مانند پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ 
و نوه كه جزو بستگان نزديك محسوب مي شوند با مبلغ كمتري 
ــكن جاري در فرابورس صورت  ــبت به اوراق تسهيالت مس نس
پذيرد و در واقع هر اوراق براي واگذاري بين اين قبيل افراد تنها 

با نرخ ده ريال انجام مي شود.

عباسي:  200 هزار كارگر 
ساختماني ديگر بيمه مي شوند

ــزار نفر از  ــاه اجتماعي گفت: 200 ه ــاون، كار و رف ــر تع وزي
ــدن دوره هاي آموزش  ــاختماني كه موفق به گذران كارگران س
مهارت در سازمان فني و حرفه اي شده اند بزودي تحت پوشش 

بيمه تامين اجتماعي قرار خواهند گرفت.
به گزارش تسنيم، اسداهللا عباسي اظهار كرد: افزايش گستره 
ــش بيمه اي كارگران ساختماني يكي از برنامه هايي است  پوش
كه با جديت پيگيري مي شود و بزودي 200 هزار نفر از كارگران 
ــاختماني كه موفق به گذراندن دوره هاي آموزش مهارت در  س
سازمان فني و حرفه اي شده اند، تحت پوشش بيمه  قرار خواهند 
گرفت. پيش از اين نيز 600 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.  
ــه اي و صندوق تامين اجتماعي  ــازمان فني و حرف وي افزود: س
براي سرعت بخشي به اين موضوع تالش مي كنند و بحث احراز 
ــغلي و مهارت توسط سازمان فني و حرفه اي انجام  صالحيت ش

مي شود.
ــش  ــد دولت براي پوش ــه برنامه جدي ــه ب ــي در ادام عباس
بيمه تكميلي خانواده بازنشستگان اشاره كرد و گفت: يك ميليون 
ــش بيمه تكميلي قرار  ــتگان تحت پوش و 50 هزار نفر از بازنشس
گرفته بودند كه بنا داريم در روزهاي آينده افراد تحت تكفل آنها 

نيز تحت پوشش اين نوع بيمه قرار بگيرند.

نرخ رشد بهره وري در كشور منفي است
كالنترى: با سازو كار موجود، بهره ورى در آينده نيز اتفاق نخواهد افتاد

ــره وري ايران گفت: در برنامه چهارم  رئيس انجمن به
توسعه قرار بود سهم بهره وري و رشد توليد ناخالص داخلي 
ــد در حالي كه نه تنها در اين خصوص  به 32/2 درصد برس
رشدي صورت نگرفته بلكه نرخ رشد بهره وري كلي عوامل 

و بهره وري سرمايه منفي شده است.
شاخص بهره ورى به استفاده بهينه از عوامل و امكانات 
ــود كه يكى  ــتر  اطالق مى ش توليد براى  بهره بردارى بيش
ــنجش توسعه يافتگى در اقتصاد  از مهم ترين معيارهاى س

كشورهاست.
ــري اظهار كرد: اول  ــيدحميد كالنت به گزارش مهر، س
ــت براي اين كه به  ــرداد روز ملي بهره وري، بهانه اي اس خ
اين موضوع پراهميت پرداخته شود و واقعا مشخص نيست 
ــال هاي گذشته به آن توجه مطلوبي صورت  چرا در تمام س

نگرفته است.
ــك كار خوب را  ــه بهره وري يعني ي ــا بيان اين ك وي ب
ــت انجام دادن و اين امري است  ــكل مطلوب و درس به ش
ــورد توجه ويژه قرار  ــورهاي دنيا م ــت در كش كه سال هاس
ــور ما اين موضوع آن  ــرد، افزود: در حالي كه در كش مي گي
طور كه بايد و شايد در دستور كار مسئوالن و مديران كشور 

قرار نگرفته است.
كالنتري ادامه داد: براساس سند چشم انداز بيست ساله 
كشور (ايران 1404) قرار بر اين بود كه در حيطه اقتصادي، 
ــت كه ما در  ــب كند و اين در حالي اس ايران رتبه يك را كس

اين رشد هنوز به متوسط مورد نظر دست نيافته ايم.
رئيس انجمن بهره وري اضافه كرد: همچنين در برنامه 
ــزام داده اند  ــور ال ــتگاه هاي اجرايي كش پنجم تمامي دس
ــاخص هاي بهره وري بخش خود را تهيه و براساس آن  ش
ــد و آن را ارائه  ــت بياورن ــار و اندازه گيري الزم را به دس آم
ــت با ساز و كار موجود و نبود  كنند اما اين طور كه معلوم اس

بسترسازي اين اتفاق نيز نخواهد افتاد.
ــراي باال بردن بهره وري دو  ــري با بيان اين كه ب كالنت
ــت و آن اين كه يا سرمايه افزايش  ــتر پيش رو نيس راه بيش
ــا با همان امكاناتي كه  ــود و ي يابد و نيروي كار مديريت ش
ــت ميزان توليد و راندمان كار باال برود، گفت:  ــت اس در دس
ــي سپردن  علت عقب افتادن طرح هاي عمراني به فراموش
ــت كه هر  ــي اس يا بي توجهي به دو مقوله كارايي و اثربخش
ــد بهره وري را ايجاد و آن  ــتند كه مي توانن دو عنصري هس
ــازند و چون  ــور جاري س ــاد و توليد كش ــت اقتص را در كلي
ــبت مطلوبي نيست  ــبت خروجي به ورودي معموال نس نس

طرح هاي عمراني نيز به صورت مطلوب پيش نمي روند.
ــن كه  اكنون  ــا تاكيد بر اي ــن بهره وري ب ــس انجم رئي
ــهم  ــه اي موفقيت را در ميزان س در تمام دنيا عامل مقايس
ــرد: مديران اقتصادي ما  ــنجند، بيان ك بهره وري آن مي س
ــتند تا مدير اقتصادي و به طور  ــتر مديران هزينه هس بيش
ــد ايجاد رقابت كرد، مورد غفلت  ــده اين موضوع كه باي عم

واقع مي شود.

 بهمني: مابه التفاوت تغيير 
نرخ ارز مرجع را مي پردازيم

ــال جاري كه  ــاس مصوبه بودجه س رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر نرخ ارز مرجع براس
در مجلس در حال بررسي است، تغيير كند به طور حتم ما به التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ 

ارز مرجع جديد تعيين و به واردكنندگان كاالهاي اساسي پرداخت خواهد شد.
ــور اظهار كرد:  ــنيم، محمود بهمني درباره انحالل مركز مبادالت ارزي كش به گزارش تس
ــود، برنامه ما تقويت  ــرايطي مركز مبادالت ارزي  تعطيل نمي ش به هيچ عنوان تحت هيچ ش
عملكرد اين مركز براي تامين ارز مورد نياز متقاضيان از طريق تزريق ارز به اين مركز است.
ــود و ــور در اين مركز انجام مي ش ــرد: از اين پس تمام مبادالت ارزي كش ــح ك  وي تصري

 بر اين اساس برعكس سال گذشته تزريق ارز به اين مركز در سال جاري براي تامين نيازهاي 
ارزي بيشتر مي شود.

رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف پرداخت ارز به كاالهاي اساسي 
ــال جاري چه خواهد شد، اظهار كرد: پرداخت ارز مرجع  در س

به كاالهاي اساسي طبق اعالم نياز سازمان هاي ذي ربط 
ــازمان هاي مربوط اعالم كنند چقدر  است، يعني اگر س
ــه ارز مرجع نياز دارند، بانك مركزي نياز ارز مرجع آنها  ب
ــي تامين مي كند.وي در  را براي واردات كاالهاي اساس

رابطه با جابه جايي مديران عامل بانك هاي 
ــن هم اين موضوع را  ــپه گفت: م ملي و س

ــد بگويم احكام  ــنيده ام و باي ش
ــاي  بانك ه ــران  مدي

ــي در رابطه  دولت
ــه جايي از  ــا جاب ب
سوي وزير اقتصاد 

اعالم مي شود. 

رقم يارانه نقدي ثابت ماند
 مجلس سهم توليد  و طرح هاى عمرانى از درآمد هدفمندي يارانه ها  را به 8 درصد محدود  كرد

ــي و تصويب بندهاي  ــته مجلس در ادامه بررس روز گذش
ــبت به  هزينه اي اليحه بودجه، به تثبيت رقم يارانه نقدي نس
ــال گذشته راي داد. به اين ترتيب اين رقم همانند گذشته  س

به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين در بررسي بخش هاي 
درآمدي بودجه، نمايندگان سقف درآمدهاي ناشي از اصالح 
ــزار ميليارد تومان تصويب  ــال جاري را 50 ه قيمت ها در س
ــزار ميليارد  ــم در اليحه بودجه 120 ه ــرده بودند. اين رق ك
ــنهاد شده بود كه كاهش 70 هزار ميليارد توماني  تومان پيش
ــت. از سوي ديگر  ــديد دولت را به دنبال داش آن اعتراض ش
ــي بخش هاي هزينه اي، نمايندگان نگاهي هم  براي بررس
ــال گذشته داشتند. سال 91 بنابر گزارش هاي  به عملكرد س
ــده در خانه ملت، دولت 66 هزار ميليارد تومان براي  ارائه ش
ــته كه با  ــازي يارانه ها مجوز داش ــراي قانون هدفمندس اج
صرف نظركردن از پرداخت سهم توليد،درمان و فعاليت هاي 
ــارد توماني را كه به عنوان درآمد  ــي، كل 42 هزار ميلي عمران
ــدي به مردم پرداخت  ــرده عينا به عنوان يارانه نق ــق ك محق

كرده است.
ــس از روزهاي  ــد تا نمايندگان مجل ــبب ش همين امر س
ابتدايي بررسي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق شفاف سازي 
ــد و هزينه اين قانون را در عين ثابت ماندن يارانه نقدي  درآم
ــن تصميم، علي  ــد. البته در اتخاذ اي ــالك عمل قرار دهن م
ــي در تلفيق ايفا كرد و  ــي رئيس مجلس نقش مهم الريجان
بنابر توصيه او بود كه نمايندگان از رأي ابتدايي خود مبني بر 
 پرداخت سهم خانوار، توليد و دولت بر مبناي ارقام 50 درصد، 
ــازي  ــد از كل درآمدهاي هدفمندس ــد و 20 درص 30 درص
ــود.  ــرده تا رقم يارانه نقدي تثبيت ش ــا صرف نظر ك يارانه ه
ــورت اجراي مصوبه اوليه، تلفيق رقم كلي يارانه نقدي  در ص
ــه  ــد كه در مقايس معادل 22 هزار و 500 ميليارد تومان مي ش
ــته ـ  42 هزار ميليارد تومانـ  كاهش شديدي  ــال گذش با س
داشت. به اين ترتيب دو گزينه يعني كاهش يارانه نقدي كل 
ــذف برخي دهك ها از دريافت يارانه نقدي پيش  جامعه يا ح

روي دولت قرار مي گرفت.
 تثبيت يارانه نقدي در سال 92

ــه علني مجلس به  ــت نمايندگان ديروز در جلس در نهاي
ــت يارانه نقدي رأي دادند.  ــن مصوبه تلفيق يعني تثبي آخري
ــال 92 رقمي معادل 41 هزار ميليارد تومان از  بنابراين در س
ــي از اصالح قيمت ها  50 هزار ميليارد تومان درآمدهاي ناش
ــا هيچ كس، حتي متولدين  ــه اين امر تعلق خواهد گرفت ت ب
ــال جديد هم از دريافت مبلغ ماهانه 45 هزار و 500 تومان  س
ــود. اين رقم گرچه نسبت به مصوبه سال گذشته  محروم نش
ــبت به عملكرد واقعي سال 91  افزايش يافته اما همچنان نس
ــه 42 هزار ميليارد تومان بود، اختالف هزار ميليارد توماني  ك
ــته  ــه اين ترتيب نگراني ها درباره بروز تخلفات گذش دارد و ب

همچنان ادامه دارد.
 تدابير پيشگيرانه

ــال هاي گذشته را  ــي ها كه تجربه س با وجود اين مجلس

ــت هاي غيرقانوني  درخصوص جابه جايي اعتبارات يا برداش
توسط دولت به منظور پرداخت يارانه نقدي داشتند، مصوبه اي 
ــاس آن پرداخت هرگونه وجهي براي  ــد كه بر اس را گذراندن
ــل اصالح قيمت  ــارج از وجوه حاصل از مح ــدي، خ هدفمن
ــا و خدمات موضوع قانون  ــاي انرژي و ديگر كااله حامل ه
ــازي يارانه ها و يارانه هاي موضوع قانون بودجه،  هدفمندس
ممنوع شد. به اين ترتيب امكان استفاده از حساب هاي بانك 
ــزي يا جابه جايي اعتبارات رديف هاي ديگر براي تامين  مرك

يارانه نقدي امكان نخواهد داشت.
 باز هم تالش براي يارانه سالمت

ــازي يارانه ها 10 درصد منابع  براساس قانون هدفمندس
ناشي از اصالح قيمت ها بايد به امر سالمت و بهداشت تعلق 
ــال هاي گذشته به دليل اهتمام جدي  گيرد. اقدامي كه در س
دولت براي صرف همه درآمد هدفمندي براي پرداخت يارانه 
ــاز هم نمايندگان  ــت؛ اما ب ــده اس نقدي، مورد غفلت واقع ش
ــال هاي  ــده و مصوبه س ــس از اجراي قانون نااميد نش مجل
گذشته خود را مبني بر اختصاص سهم 10 درصدي سالمت 
و بهداشت از درآمدهاي هدفمندسازي يارانه ها تكرار كردند. 
به اين ترتيب مقرر شد تا 5000 ميليارد تومان در سال جاري 

به اين بخش تعلق گيرد.
 سر بي كاله توليد

با اين حال، با كسر ارقام مربوط به يارانه نقدي و بهداشت 
از كل درآمد هدفمنديـ  50 هزار ميليارد تومانـ  فقط 4000 
ــارد تومان باقي مي ماند. اين رقم هم در مصوبه مجلس  ميلي
ــد و پروژه هاي عمراني دولت تعلق گرفت.  به دو بخش تولي
ــهم توليد  ــاس قانون مجموع س به اين ترتيب با اين كه براس

ــازي يارانه ها  ــاي عمراني از درآمدهاي هدفمندس و طرح ه
ــود، اما در مصوبه نهايي تنها 8  معادل حدود 50 درصد مي ش
ــد اين درآمدها به دو اين  بخش تعلق گرفت. اين دقيقا  درص
همان اتفاقي است كه در سال هاي گذشته منشأ كاهش توان 
توليدكنندگان و افزايش پي در پي قيمت ها شده و در دو سال 
ــته قدرت خريد مبلغ 44 هزار و 500 تومان يارانه نقدي  گذش
ــت. با وجود اين همچنان اصرارها  ــدت كاهش داده اس را بش
ــهم توليد به بخش مصرف  ــر تثبيت يارانه نقدي و دادن س ب

خانوارها ادامه دارد.
 پرداخت مستمري به خانواده بيمه شده متوفي

ــاس يكي ديگر از مصوبات ديروزمجلس، سازمان  براس
ــر بيمه شده  ــد به فرزندان و همس تأمين اجتماعي مكلف ش
متوفياني كه كمتر از ده سال سابقه دارند، مستمري پرداخت 
ــتگي كشوري  ــاس اين مصوبه، صندوق بازنشس كند. بر اس
ــلح مكلف شدند از  ــازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مس و س
ــده مندرج در قانون بودجه  محل تمام اعتبارات پيش بيني ش
كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي گيرد، 
ــاير منابع حاصل از  ــر منابع داخلي خود و س ــه انضمام ديگ ب
سرمايه گذاري ها، حقوق جاري ساالنه را براي بازنشستگان، 

موظفين و مستمري بگيران خود تأمين كند.
 تخفيف 5 درصدي حق بيمه شخص ثالث

ــينان در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي  بهارستان نش
ــال 92 شركت هاي بيمه اي را موظف كردند  اليحه بودجه س
ــث را در اختيار  ــخص ثال ــارد ريال از حق بيمه ش 2000 ميلي
ــن مكلفند 5 درصد  ــد و همچني ــي قرار دهن ــروي انتظام ني

تخفيف در حق بيمه شخص ثالث امسال اعمال كنند.

 مجوز انتشار ايران چك به بانك مركزي
همچنين با تصويب بند 29 بخش هزينه اي اليحه بودجه، 
بانك مركزي مجاز شد اقدامات الزم را در زمينه چاپ و انتشار 
ايران چك با مسدود كردن معادل ريالي مبالغ ايران چك هاي 
منتشره تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس موضوع 

ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.
 انتشار اوراق مشاركت

ــي ديگر از مصوبات  ــي ها همچنين ديروز در يك مجلس
ــهرداري ها به ترتيب مجوز  ــه وزارت نيرو، دولت و ش خود ب
ــاركت به ميزان 30 هزار ميليارد ريال، 50  ــار اوراق مش انتش
ــزار ميليارد ريال را دادند.  ــقف 70 ه هزار ميليارد ريال و تا س
نمايندگان مجلس واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از 
شركت ها، بانك ها و ساير دستگاه ها را قبل از سررسيد ممنوع 
كردند. بر اساس اين مصوبه، اوراق اين  مشاركت از پرداخت 

هرگونه ماليات معاف است.
 تمديد اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده

ــدت اجراي  ــس م ــدگان مجل ــروز، نماين ــه دي در جلس
ــال 92  ــي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا پايان س آزمايش
ــرمايه  تمديد كردند. نمايندگان مجلس همچنين افزايش س
بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها 
را از شمول ماليات معاف كردند؛ مشروط بر آن كه متعاقب آن 
در خصوص استهالك دارايي هاي مربوط يا در زمان فروش، 
مبناي محاسبه ماليات اصالح شود و بنگاه ياد شده طي پنج 
ــده باشد. نمايندگان همچنين  ــال اخير تجديد ارزيابي نش س
ــد برخي عمليات وصول  ــازمان امور مالياتي اجازه دادن به س

ماليات را به بخش خصوصي واگذار و برون سپاري كند.

ادامه اعتراض دولت به تغييرات مجلس در اليحه بودجه 92 هزينه تراكنش هاي ناموفق بانكي جبران مي شود
در حالي كه مجلس با اتمام بخش درآمدي اليحه بودجه 
ــده، دولت همچنان با انتشار  92، وارد بخش هزينه اي آن ش
ــه تغييرات اليحه بودجه  ــار گوناگون، اعتراض خود را ب اخب

تداوم مي بخشد.
به گزارش خبرگزاري ها، مجلس وعده داده تا پايان هفته 
جاري كار بررسي و تصويب اليحه بودجه 92 را تمام مي كند 
ــا اين حال دولت و  ــتد. ب ــوراي نگهبان مي فرس و آن را به ش
ــردي رئيس جمهور از  ــزي و نظارت راهب ــت برنامه ري معاون
ديروز خبرسازي هاي گسترده اي را  عليه تصميمات مجلس 
آغاز كرده و درصدد است اين گونه القا كند كه شوراي نگهبان 
ــه را لغو خواهد كرد.  ــي اصالحات مجلس در اين اليح برخ
ــاره بودجه  ــت روي مصوبات مجلس درب ــتر دول تاكيد بيش
ــت با  ــت. دولت معتقد اس ــه دوم هدفمندي يارانه هاس مرحل
ارقام تصويبي مجلس، اجراي مرحله دوم امكانپذير نيست.

ــه معاونت برنامه ريزى و  ــن خصوص، معاون بودج در اي
نظارت راهبردى رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه تنها 38 هزار 
ميليارد تومان از مصوبه هدفمندى مجلس قابل تحقق است، 
ــت قيمت حامل هاى انرژى را   گفت: هيچ دولتى حاضر نيس

بدون اين كه اثرى داشته باشد، 40 درصد افزايش دهد.
ــخ به اين  ــنيم در پاس ــى در گفت وگو با تس ــم ممبين رحي
ــش كه آيا دولت مصوبه مجلس مبنى بر درآمد 50 هزار  پرس
ــال جارى را اجرا  ــى هدفمندى يارانه ها در س ــارد تومان ميلي

ــم مصوب مجلس براى  ــا خير، اظهار كرد: رق ــد كرد ي خواه
درآمد هدفمندى يارانه ها در سال جارى از سال 91 هم كمتر 
است. دو تصميم مجلس باعث شد كه 3800 تا 4000 ميليارد 

تومان از منابع هدفمندى يارانه ها در سال 92 كم شود.
ــبات در سال جارى  وى تصريح كرد: تغيير مبناى محاس
ــبات تا پايان  يكى از اين تصميمات بود؛ چراكه مبناى محاس
ــدى يارانه ها بود، اما در  ــال 91 قيمت هاى قبل از هدفمن س

سال 92 اين مبنا را به روز كردند.
ــدن  ممبينى، تصويب قوانين مالياتى را عامل ديگر  كم ش
ــع هدفمندى يارانه ها  ــارد تومانى مناب ــا 4000 ميلي 3800 ت
ــكار براى  ــت: مجلس دو راه ــت و گف ــال جارى دانس در س
ــون هدفمندى اجرا  ــت اين كه قان ــت؛ نخس هدفمندى داش
ــار، 30 درصد توليد،  20 درصد  ــود، يعنى 50 درصد به اقش ش
ــرجمع خالص درآمدهاى هدفمندى 10 درصد  دولت و از س
ــه مطابق قانون اجرا  ــت تخصيص يابد، دوم اين ك به بهداش

نشود.
ــئول در معاونت برنامه ريزى درباره اين كه  اين مقام مس
آيا جلساتى در دولت به منظور تغيير قيمت حامل هاى انرژى 
ــاس مصوبه 50 هزار ميليارد تومانى دولت تشكيل شده  براس
است، توضيح داد: هيچ دولتى به دليل هفت تا ده هزار ميليارد 
تومان حاضر نيست، شوك قيمتى در بازار ايجاد كند؛ چراكه 

از نظر كارشناسان قابل توجيه نيست.

ــاوري اطالعات بانك مركزي از  مديركل ارتباطات و فن
ــوراي پول و اعتبار براي جبران هزينه هاي  ارائه طرحي به ش
ــبات  ــي خبر داد و گفت: محاس ــت هاي ناموفق بانك برداش
ــاس جدول ساعتي تنظيم خواهد  تراكنش هاي ناموفق بر اس

شد.
ناصر حكيمي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: براي تشويق 
ــتگاه هاي  ــب از طريق دس ــرويس دهي مناس بانك ها به س
ــوراي پول و اعتبار  ــرداز، بانك مركزي طرحي را به ش خودپ

ارائه كرده است كه اميدواريم به تصويب برسد.
ــاس اين طرح افرادي كه سرويس گيري  وي افزود: براس
آنها از طريق دستگاه هاي خودپرداز به مشكل برخورد مي كند 
ــود، اما خدمتي دريافت  ــاب آنها پول برداشت مي ش و از حس
ــش ناموفق به آنها پرداخت  ــد، هزينه اي بابت تراكن نمي كنن
ــبه آن  ــن هزينه و چگونگي محاس ــه رقم اي ــود. وي ب مي ش

اشاره اي نكرد.
ــل هزينه هاي  ــه از مح ــه اين هزين ــان اين  ك ــا بي وي ب
تراكنش هاي ناموفق بانك ها دريافت و به حساب افراد واريز 
ــن  كه از لحاظ ارتباطات  ــود، تصريح كرد: با توجه به اي مي ش
ــخصي و مالي اين امر اتفاق نامطلوبي براي مشتري بانك  ش
ــت به عنوان  ــود، بانك مركزي درصدد اس ــوب مي ش محس
ــده و سرويسي كه  ــي از زحمتي كه فرد متقبل ش جبران بخش
ــل هزينه هاي تراكنش ناموفق  ــت، از مح دريافت نكرده اس

ــاب شخص زيان ديده  بانكي مبلغي براي جبران زيان به حس
به عنوان معذرت خواهي مالي واريز كند.

ــوع به عنوان  ــن مطلب كه اين موض ــي با طرح اي حكيم
ــت، گفت: نرخ جبران به ميزاني باالست  ــنهاد مطرح اس پيش
كه هيچ شائبه اي ايجاد نشود بانك از پول فرد در همان يكي 

دوروزي كه پول در حساب  بانك است، استفاده مي كند.
ــزود: فرضا فردي  ــئول در بانك مركزي اف اين مقام مس
ــگاهي مراجعه كرده و نتوانسته از طريق كارت خود  به فروش
هزينه خريد را پرداخت كند، بنابراين يا بايد از فروشگاه خارج 
ــت كرده و دوباره به  ــتگاه خودپرداز پول برداش ــود و از دس ش

فروشگاه بازگردد يا اين  كه از خريد خود انصراف دهد.
حكيمي گفت: همچنين براساس طرح ديگري، محاسبات 
تراكنش هاي ناموفق براساس جدول ساعتي تنظيم خواهد شد 
و در ساعات پيك مراجعه مشتريان بانكي هزينه تراكنش هاي 

ناموفق بيشتر از ساعت كم ترافيك خواهد بود.
ــون به صورت  ــاي ناموفق بانكي اكن ــه تراكنش ه هزين
ــبه مي شود و چنانچه تا 5 درصد خدمات ناموفق  روزانه محاس
ــر 10 تا 15  ــود، اگ ــه اي از بانك دريافت نمي ش ــد هزين باش
ــد يكصد تومان هزينه دريافت  درصد تراكنش ها ناموفق باش
ــد به  ــود. اگر تراكنش هاي موفق بيش از 85 درصد باش مي ش
ــان هزينه از بانك دريافت  ــش ناموفق 50 توم ازاي هر تراكن

مي شود.

بخشي از كره هاي مانده در گمرك 
ترخيص شد و به بازار آمد

در حالي كه 22 هزار تن كره از سه تا پنج ماه گذشته به دليل 
ــكل ارز در گمرك دپو شده است، دبير انجمن صنايع لبني از  مش

ترخيص 2000 تن از اين كره ها از گمرك خبر داد.
ــا باكري در گفت وگو با فارس اظهار كرد: با اعالم بانك  رض
ــع 2000 تن از 22 هزار تن  ــزي مبني بر تخصيص ارز مرج مرك

كره موجود در گمرك ترخيص شد.
دبير انجمن صنايع لبني افزود: ترخيص نشدن كره از گمرك 

به دليل مشكالت جابه جايي ارز است.
وي ادامه داد: مصرف روزانه كره كشور 150 تا 160 تن است 
كه 2000 تن كره ترخيص شده روزانه بسته بندي و به بازار عرضه 
ــور برطرف مي شود. باكري گفت: كره هاي وارداتي از  و نياز كش

كشورهاي نيوزيلند، استراليا و هلند است
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