
اقتصادی
صفحه 4

یک شنبه 9 تیر 1392 
21 شعبان 1434 - شماره  20529

کوتاه اقتصادی

طی نشس�تی ب�ا حضور 
نمایندگان بیش از 20کشور 
الملل�ی  بی�ن  س�ازمان  و 
موفقی�ت ای�ران در اجرای 
طرح استفاده ایمن از پساب 
در کش�اورزی مورد بررسی 

قرار گرفت.
در این نشست سه روزه  که 
از پنجم تا هفتم تیرماه جاري در 
تهران  دانشگاه صنعتی شریف 
برگزار شد نمایندگان جمهوری 
اسالمی ایران به تشریح موفقیت 
کشورمان در اجرای طرح انتقال 
پس��اب به دشت ورامین جهت 
اس��تفاده ایم��ن در زمینه��ای 

کشاورزی پرداختند.
  "علي حس��ین معیدي نیا" 
مج��ري طرح انتقال پس��اب از 
تصفی��ه خان��ه جن��وب تهران 
ورامی��ن، ه��اي  دش��ت   ب��ه 

پاکدشت و شهرري در حاشیه 
این نشس��ت س��ه روزه اظهار 
کرد: این نشس��ت بین المللي 
ب��ا حضور نمایندگان س��ازمان 
ملل )UN(، سازمان بهداشت 
جهانی)WHO(،نماین��دگان 
س��ازمان خواروبار کش��اورزی 
از  جهان��ی)FAO ( و بی��ش 
20 کش��ور خارج��ی از جمله 
ای��ران در  جمهوری اس��المی 
دانشگاه صنعتي شریف برگزار 
ش��د و تجربه ها و چالش های 
اس��تفاده ایم��ن از پس��اب در 
کش��اورزی مورد تبادل نظر و 

بررسی کامل قرار گرفت.
معی��دي نیا ب��ا اش��اره به 
اینك��ه ش��رکت آب منطقه ای 
تهران از س��ال 1389 تاکنون 
200میلی��ون مت��ر مكع��ب از 
جنوب  تصفیه خانه  پساب های 
تهران را در اختیار کش��اورزان 
ق��رارداده  ورامین  شهرس��تان 
اس��ت، گف��ت:  این ش��رکت از 
تجربه بسیار خوب و ارزنده ای 
در زمینه انتقال پساب برخوردار 
بوده است و لذا نماینده شرکت 
طی سخنانی درنشست مذکوربا 
تش��ریح نقاط چالش این طرح 
تجربه ه��اي گرانبهاي خود را 
 در اختیار سایر کشورها قرارداد.

کیفی��ت  ک��رد:  تاکی��د  وي 
پس��اب خروج��ی تصفیه خانه 

جنوب ته��ران در مقایس��ه با 
استانداردهای جهانی و سازمان 
محیط زیست کشور از وضعیت 
بس��یار مطل��وب و خوبی برای 

کشاورزی برخوردار است.
وي با اش��اره ب��ه اینكه در 
حاش��یه دومین روز نشس��ت 
بی��ن المللي اس��تفاده ایمن از 
پساب، بازدیدي ازنحوه اجرای 
طرح  با حضور "لوئیس پاترون" 
انجام  نماینده س��ازمان مل��ل 
ش��د، تصریح ک��رد:  این بازدید 
از نقطه آغازطرح  یعني تصفیه 
خانه جن��وب تهران ت��ا مزارع 
اس��تفاده از پساب انجام گرفت 
و مج��ری طرح اح��داث خط 
لوله انتقال پس��اب به ورامین، 
کلیه جزئیات مورد درخواست 

را تش��ریح  ک��رد ک��ه تی��م 
بازدیدکننده نیز  فیلم مستند 
و کاملی جهت ارایه به دانشگاه 
توکیو و استفاده در کارگاه های 
 آموزشی سازمان ملل تهیه کرد.

مج��ري طرح انتقال پس��اب از 
تصفیه خانه جن��وب تهران به 
دش��ت هاي ورامین، پاکدشت 
و ش��هرري ادام��ه داد: در روز 
آخر نشست نیز بازدید دیگری 
ب��ا حضور نمایندگان س��ازمان 
و کش��ورهای ش��رکت  مل��ل 
کنن��ده از مح��ل تصفیه خانه 
جنوب تهران، کانال انتقال آب 
پس��اب به ورامی��ن، نقطه آب 
پخش طرح، تاسیس��ات تغذیه 
مصنوعی آبخوان، مزارع استفاده 
کنن��ده پس��اب و کش��اورزان 

 منطق��ه ورامین ب��ه عمل آمد.
معیدي نیا ضمن تشریح اجزاي 
سامانه انتقال پساب به ورامین 
گفت: تصفیه خانه جنوب تهران 
در طرح تكمیلی خ��ود دارای 
هش��ت مدول می باشد و قادر 
خواهد بود تا در س��ال 1394 
ب��ا تكمیل ش��بكه جمع آوری 
فاضالب خام، به میزان س��االنه 
278 میلیون متر مكعب پساب 
تولید و جهت استفاده کشاورزی 
به دشت های ورامین ، پاکدشت 

و شهر ری انتقال دهد.
وي با اش��اره به اینكه دبی 
خروجی تصفی��ه خانه در حالت 
حداکثری، روزانه معادل 13 متر 
مكعب اس��ت، بیان کرد:  از این 
میزان چهار مترمكعب از طریق 
کانال موجود به طول 36 کیلومتر 
به ورامین منتقل مي شود و 9متر 
مكعب بر ثانیه نیز قرار است تا از 
طری��ق احداث یک خط لوله در 
مجاور کانال موجود منتقل شود.
پای��ان  در  نی��ا  معی��دي 
تصری��ح کرد:  اح��داث این خط 
لوله 1600میلی��ارد ریال هزینه 
دربرداش��ته و از طریق مناقصه 
توسط متقاضیان سرمایه گذاری 
اجرا خواهد شد که 21 متقاضی 
سرمایه گذاری جهت اجرای این 
کار اسناد ارزیابی کیفی را تهیه 
نموده اند و بزودی پیشنهادهاي 

قیمت ایشان اخذ خواهد شد.

 وزی�ر نفت ای�ران گفت: 
مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز در مقابل مصرف کنندگان 
ای�ن حامل انرژی قرار ندارد 
بلکه در کن�ار آنها به دنبال 
تحقق ی�ک ب�ازی برد-برد 
در راس�تای منافع مشترک 

حرکت می کند.
به گ��زارش خبرنگار اعزامی 
ش��انا به مسكو، رس��تم قاسمی 
ضمن تشكر از شرکت کنندگان 
در اجالس و کارشناس��ان حوزه 
انرژی کشورهای صادرکننده گاز 
که دستور جلسه و بیانیه پایانی 
اجالس سران مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )جی یی سی اف( 
را تنظیم کرده اند، سخنرانی خود 

را آغاز کرد.

رستم قاسمی ضمن اشاره به 
پیشرفت های روز افزون مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز گفت: 
امیدواریم این مجمع بتواند به 
سرعت مراحل توسعه و تكامل 
خود را طی و به عنوان یک نماد 
تاثیرگذار نقش خود را در بازار 

جهانی گاز ایفا کند.
قاس��می در ادامه سخنرانی 
ش��مردن  ب��ر  ضم��ن  خ��ود 
اقتصادی و زیست  ویژگی های 
محیطی گاز نس��بت به س��ایر 
انرژی ها افزود: با توجه به جمیع 
این ویژگی ها رشد مصرف گاز 
در مقایسه با دیگر حامل های 
انرژی سریع تر است و روز به روز 
در سبد انرژی جهان از جایگاه 

مهمتری برخوردار می شود.

انس��جام  ایران  وزیر نف��ت 
کش��ورهای صادرکننده گاز را 
ب��ا هدف دفاع از منافع جمعی، 
امری خطیر ارزیابی و تاکید کرد: 
مجمع کش��ورهای صادرکننده 
گاز در مقابل مصرف کنندگان 
این حامل انرژی قرار ندارد بلكه 
در کنار آنها به دنبال تحقق یک 
بازی برد-برد در راستای منافع 

مشترک حرکت می کند. 
رفتاره��ای  ادام��ه  در  وی 
سیاسی برخی مصرف کنندگان 
گاز را مذم��وم و ب��رای امنیت 
تقاض��ا خطرن��اک ارزیابی کرد 
و اف��زود: بازار توام با نوس��انات 
ش��دید قیمت ی��ا قیمت های 
غیرمنصفانه ب��ه نفع هیچ یک 
از طرفین تولیدکننده و مصرف 

کننده نخواهد بود.
وزیر نفت جمهوری اسالمی 
ایران در پایان س��خنرانی خود 
رسما از کش��ورهای عضو جی 
یی س��ی اف برای ش��رکت در 
پانزدهمین نشست وزارتی جی 
یی سی اف که در هفته نخست 
م��اه نوامب��ر 2013 در تهران 

برگزار می شود، دعوت کرد.
قاسمی بر اس��اس بند 10 
اساس��نامه مجمع کش��ورهای 
صادرکنن��ده گاز، اداره اجالس 
فوق العاده وزارتی این مجمع را 
به نماینده کشور میزبان روسیه، 
آقای الكساندر نواک، وزیر انرژی 

فدراسیون روسیه سپرد.
اعضای مجمع صادرکنندگان 
گاز 42 درصد از تولید گاز جهان، 

70 درصد از ذخایر گازی جهان، 
38 درص��د از انتقال گاز با خط 
لول��ه و 8٥ درصد از تجارت گاز 
طبیعی مایع شده )ال ان جی( 

را در اختیار دارند.
13 کشور الجزایر، بولیوی، 
مصر، گین��ه اس��توایی، ایران، 
لیب��ی، نیجریه، قطر، روس��یه، 
ترینی��داد و توباگ��و، ونزوئال ، 
ام��ارات متح��ده عربی و عمان 
از اعض��ای ای��ن مجمع جهانی 

به شمار می روند.
هلند، قزاقس��تان و نروژ نیز 
به عن��وان عضو ناظر در مجمع 
گاز  صادرکنن��ده  کش��ورهای 
مطرح هس��تند که ع��راق نیز 
به تازگی به این جمع پیوس��ته 

است.

با حضورنمایندگان بیش از 20کشور و سازمان بین المللی بررسی شد

موفقیت ایران در اجرای طرح استفاده ایمن از پساب در کشاورزی

قاسمی در نشست فوق العاده جی یی سی اف:

صادرکنندگان گاز در کنار مصرف کنندگان به دنبال تحقق یک بازی برد- برد هستند

رئی�س کل بان�ک مرکزی 
گفت: بدهی های خارجی کشور 
در س�ال های اخیر ح�دود 7 
میلی�ارد دالر کاه�ش یافت�ه 

است.
محمود بهمنی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: بانک مرکزی توانسته 
اس��ت بدهی های خارجی کشور 
را در سال های اخیر از حدود 42 
میلیارد دالر به حدود 3٥ میلیارد 

دالر کاهش دهد.
وی ادام��ه داد: تش��خیص به 
موقع بانک مرکزی در مورد روند 

افزایشی قیمت جهانی طال باعث 
ش��د به موقع نسبت به خرید طال 
اقدام کنیم و بدون اینكه حساسیت 
خاصی در بازارهای جهانی ایجاد 
کنیم، بی��ش از چند صد تن طال 
ب��ه قیمت ه��ر اون��س 6٥4 دالر 
خریداری کردیم که با احتس��اب 
قیم��ت 1200 دالری ه��ر اونس 
در ش��رایط امروز یعنی صددرصد 
سود تنها از ناحیه ذخایر طال عاید 

کشور شد.
وی ادامه داد: از س��وی دیگر 
توانس��تیم ب��ا تغییر س��بد ارزی 

کش��ور، چندین میلیارد دالر سود 
ب��ه خزانه واری��ز کنیم ت��ا امروز 
ذخای��ر ارزی کش��ورمان چندین 

برابر قبل باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
این که با چنین عملكردی به دور 
از انصاف اس��ت بان��ک مرکزی به 
کاس��تن تعمدی ارزش پول ملی 
بانک مرکزی  متهم ش��ود، افزود: 
تنها می تواند با استفاده از ابزارهایی 
ک��ه در اختیار دارد و در محدوده 
اختیاراتش، ذخایر ارزی را افزایش 
و بدهی های خارجی را کاهش دهد 

و جلوی روند صعودی نرخ تورم را 
بنابراین مدیریت مسایلی  بگیرد. 
ک��ه از ناحی��ه روابط سیاس��ی بر 
ح��وزه اقتص��اد و ارزش پول ملی 
تأثیر می گذارد، خارج از اختیارات 
و توان ابزارهای بانک مرکزی است.
بهمنی به نوس��ان درآمدهای 
ارزی کش��ور در س��ال های اخیر 
اش��اره کرد و گف��ت: درآمدهای 
کش��ور به علت تحریم ها از ناحیه 
ف��روش نف��ت کاهش یافت��ه،  اما 
بانک مرکزی توانسته است، نیازها 
را مدیریت کن��د و با ایجاد مرکز 

مب��ادالت ارزی تمام��ی نیازهای 
وارداتی را پاسخ دهد. 

وی ادامه داد: نقدینه خواهی 
در کشور ما به شدت افزایش یافته 
و با باال رفتن قیمت دالر از 1226 
تومان به حدود 24٥0 تومان، این 
میزان حدود 2 برابر ش��ده است. 
ب��ا این حال نرخ رش��د نقدینگی 
در اس��فند ماه سال 91 در حدود 
30/8 درصد مدیریت شد و در دو 
ماه نخست امسال 4 درصد نسبت 
به دو ماه نخس��ت سال 1391 و 

1390 کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

کاهش 7 میلیارد دالری بدهی خارجی کشور گزارش س�االنه آنکتاد انتشار 
یاف�ت. در ای�ن گ�زارش ای�ران 
ب�زرگ  دریافت کنن�ده  دومی�ن 
س�رمایه گذاری مستقیم خارجی 
در منطقه جنوب آس�یا طی سال 

2012 بوده است.
به گزارش ایسنا،  طبق این گزارش 
که تحت عن��وان »زنجیره های ارزش 

جهانی، س��رمایه گذاری و تجارت برای توسعه« منتشر شده است، میزان 
سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال میالدی گذشته 17 درصد نسبت 
به رقم 4/2 میلیارد دالر در سال 2011 افزایش یافته و به ٥ میلیارد دالر 

رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می شود.
هن��د با جذب بی��ش از 10 میلیارد دالر س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارجی در میان کشورهای جنوب آسیا در رتبه اول و بنگالدش با کمتر 
از یک میلیارد دالر در رتبه س��وم قرار گرف��ت. بنابراین گزارش: گزارش 
UNCTAD نش��ان می دهد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
جنوب آسیا 24 درصد در سال 2012 کاهش یافت و به 34  میلیارد دالر 
بالغ شد. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2012 به 
میزان 18 درصد کاهش یافت و به 1/3٥ تریلیون دالر رسید.  این کاهش 
به دلیل ادامه شكنندگی اقتصاد کالن و ابهام سیاستی برای سرمایه گذاران 
بوده و پیش بینی می شود میزان سرمایه گذاری خارجی ظرف دو سال آینده 
تنها افزایش اندکی داشته باشد. شایان ذکر است: کنفرانس تجارت و توسعه 
 UNCTAD: United Nations Conference on س��ازمان ملل
Trade and Development که به اختصار آنكتاد نامیده می ش��ود 
در س��ال 1964 میالدی با هدف یكپارچگی کشورهای در حال توسعه با 

اقتصاد جهانی تاسیس شد.
آنكتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد است و بر 
مبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده است. آنكتاد 
از ابتدای تاس��یس فاقد ش��خصیت حقوقی بین المللی بوده است. آنكتاد 
در تصمیمات خود در عرصه تجارت بین الملل و توسعه اقتصادی مفهوم 
حاکمیت اقتصادی را عالوه بر حاکمیت سیاسی لحاظ نمود و اصل برابری، 
همكاری بین المللی مبتنی بر انصاف و وابستگی متقابل به نفع کشورهای 

در حال توسعه را مورد تاکید قرار داده است.

آنکتاد گزارش داد بعد از هند
ایران دارنده باالترین سرمایه گذاری خارجی 

در جنوب آسیا است

ط�رح نظارتی وی�ژه ماه 
رمض�ان با حض�ور 20 هزار 
ب�ازرس س�ازمان حمای�ت 
برگزار و به پرونده متخلفان 
نوبت رس�یدگی  از  خ�ارج 

می شود.
مجتب��ی فراهان��ی، معاون 
بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا درب��اره طرح ه��ای 
نظارتی این س��ازمان، ویژه ماه 
رمض��ان با بی��ان ای��ن که در 
راس��تای اجرای طرح ضیافت 
با هماهنگ��ی تعزیرات نظارت 
ب��ر توزیع کاالهای اساس��ی با 
شدت بیش��تری انجام می شود 
بی��ان کرد: ب��ا توجه به این که 
در ای��ام ماه مب��ارک رمضان با 
افزایش تقاضا برای مواد غذایی 
نظیر مواد لبنی، مواد پروتئینی، 
میوه و سبزیجات، روغن، برنج، 
خرما و ش��یرینی های مرسوم 
مواجه هس��تیم برنامه نظارتی 
ویژه ای در طرح ضیافت برگزار 

می کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس 
از 10تیرم��اه 400 نمایش��گاه 
ضیافت در سراسر کشور برگزار 
می ش��ود که بازرسان سازمان 
حمایت ب��ا هماهنگی تعزیرات 

حضور فعال در این نمایشگاه ها 
داش��ته و بر کااله��ای تنظیم 
بازاری که در این نمایش��گاه ها 
توزیع می شود نظارت می کنند.

فراهان��ی ب��ا بی��ان این که 
تعدادی  اس��ت  قرار  همچنین 
غرفه به صورت رایگان تحویل 
انجمن هایی نظیر انجمن خرما 
ب��رای عرضه مس��تقیم درنظر 
گرفته ش��ود، خاطرنشان کرد: 
ای��ن غرفه ها در راس��تای عدم 
افزای��ش قیمت ای��ن کاالها و 
توزیع آنها ب��ا قیمت تولید در 
اختیار انجمن ها قرار می گیرند.

بازرسی و رسیدگی  معاون 
به تخلف��ان س��ازمان حمایت 
درباره اهداف طرح نظارتی در 
ط��رح ضیافت در آس��تانه ماه 
رمضان بیان کرد: ایجاد آرامش 
در فض��ای روانی م��اه مبارک 
رمضان، ایجاد زمینه های الزم 
ب��رای تامین مایحتاج عمومی، 
پایش مستقیم بازار برای تامین 
و توزی��ع کاالهای م��ورد نظر 
مردم، کنترل بازار و جلوگیری 
از تخلف��ات احتمالی از جمله 
اهداف اجرای این طرح نظارتی 

است.

وی ادامه داد: همچنین در 
طرح نظارتی س��ازمان حمایت 
اگر استانی با کمبود کاال مواجه 
شود بازرسان سازمان با متولیان 
تنظیم بازار همكاری می کنند.

فراهان��ی از نظ��ارت وی��ژه 
ب��ر تامی��ن و توزی��ع کاالهای 
اساسی خبر داد و تصریح کرد: 
علیرغ��م جلوگیری از تخلفات 
احتمالی توس��ط افراد سودجو 
نظارت ویژه ای بر تامین و توزیع 
کاالهای اساس��ی نظیر گوشت 
مرغ، گوش��ت قرمز، تخم مرغ، 
خرما، شیرینی های مرسوم، نان، 

لبنیات، شیر، پنیر، کره، خامه، 
برنج، روغن، شكر، سبزیجات و 

میوه انجام می شود.
به گفته معاون بازرس��ی و 
رس��یدگی به تخلفات سازمان 
حمایت، امسال به دلیل شرایط 
خاص اقتصادی هماهنگی های 
الزم با س��ازمان تعزیرات انجام 
شده که براساس آن به پرونده 
متخلفان در این ماه رسیدگی 

خارج از نوبت می شود.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر این که 
تعزی��رات در مح��ل برگزاری 
نمایشگاه ها اعمال قانون می کند، 
خاطرنش��ان کرد: همچنین از 
پتانسیل 20 هزار ناظر به صورت 
نامحس��وس در نمایش��گاه ها، 
فروشگاه های  خرده فروشی ها، 
زنجیره ای و فروشگاه کارمندان 
و اتحادیه های سراس��ر کش��ور 

استفاده می شود.
فراهان��ی گفت: در حالی از 
پتانسیل 20 هزار ناظر استفاده 
می شود که 4000 بازرس اصلی 
نیز ب��ر روند توزیع کاال نظارت 

کامل انجام می دهند.
بازرسی و رسیدگی  معاون 
ب��ه تخلفات س��ازمان حمایت 
در پای��ان تاکید ک��رد: نظارت 
بر خرده فروش��ی ها در ایام ماه 

رمضان تشدید می شود.

معاون سازمان حمایت خبر داد

اجرای طرح نظارتی ویژه ماه رمضان از فردا

تازه تری�ن  در  ته�ران  ب�ورس  ش�اخص 
رکوردش�کنی خود با رشد بیش از هزار واحدی 
برای اولین بار از کانال 50 هزار واحدی عبور کرد.
به گزارش ایس��نا بورس ته��ران بعد از یک هفته 
حرکت محتاطانه و توأم با نگرانی، روند صعودی خود 
را از سر گرفت و دوازدهمین رکوردشكنی خود را در 

اولین روز معامالتی هفته ثبت کرد.
به این ترتیب ش��اخص بورس تهران که در هفته 
گذش��ته و به دلیل نوس��انات قیمت دالر دچار نوعی 
س��ردرگمی و آشفتگی ش��ده بود، با ثبات بازار ارز به 
آرامش رسید و از روز چهارشنبه حرکت جهشی خود 

را با رشد قیمت شرکت های پتروشیمی آغاز کرد.
در حالی تثبیت نرخ ارز در نرخ های فعلی می تواند 
فرصتی برای تعدیل س��ود ش��رکت ها پدید آورد که 
بازار س��رمایه در انتظار ارائه گزارش های س��ه ماهه و 
12 ماهه برخی ش��رکت ها اس��ت که ای��ن گزارش ها 
به همراه بازگش��ایی نماد ش��رکت های پاالیشگاهی 
می تواند ش��اخص ب��ورس را به راحت��ی از کانال های 

جدید عبور دهد.
براین اس��اس می توان گفت که آرامش سیاس��ی 
حاکم بر جامعه به همراه تثبیت بازار ارز و انتظار برای 
ارائه گزارش های جدید از ش��رکت ها موجب ش��د تا 
دماس��نج بازار سرمایه به راحتی و برای اولین بار خط 
مقاومت ٥0 هزار واحدی را شكسته و در کانال ٥0هزار 

و 471 واحدی قرار بگیرد.
با این اتفاق می توان گفت که ش��اخص بورس که 
امس��ال را با عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرده بود، 

در هش��تمین روز تابستان و با عبور از کانال ٥0 هزار 
واحدی، دوازدهمین رکورد خود را ثبت کند.

بنابراین با رشد 2/1 درصدی شاخص بورس تهران 
بازدهی بازار سرمایه از 32 درصد عبور کرد و این رقم 
رکورد بی س��ابقه ای را از بازار سرمایه به جای گذاشت 
زیرا این اتفاق موجب شد تا بورس تهران در برابر سایر 
بازارها یكه تازی کرده و بازارهای طال، مسكن و ارز در 

برابر بازار بورس حرفی برای گفتن نداشته باشند.
به این ترتیب بورس تهران در معامالت روز شنبه 
افزای��ش هزار و 43 واح��دی را تجربه کرد که در این 
افزایش ش��رکت هایی همچون هلدینگ خلیج فارس، 
پاالیشگاه اصفهان، فوالد مبارکه،  ایران خودرو، چادرملو، 
گل گهر، فوالد خوزس��تان، غدیر، نفت و گاز پارسیان، 
پاالیشگاه تبریز، بانک های پارسیان، تجارت، صادرات 

و شرکت ملی مس مؤثر بودند.
براس��اس این گزارش: در بازار دیروز بورس تهران 
اکثر نمادهای بازار مثبت شده و صف های خرید برای 
بیشتر شرکت ها تشكیل شد به طوری که شرکت های 
س��رمایه گذاری توسعه ملی، مخابرات، سرمایه گذاری 
س��اختمان، پاالی��ش نفت تبریز و مپنا از بیش��ترین 

تقاضای خرید برخوردار شدند.
در حال��ی رکود در بازاره��ای موازی به ویژه طال، 
ارز و مسكن موجب افزایش اهمیت بورس شده است 
که در بازار دیروز بیش از ٥1٥ میلیون سهم به ارزش 
199 میلی��ارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش 
بازار سرمایه رکورد جدیدی را ثبت کرد و برای اولین 

بار 240 هزار میلیارد تومانی شد.

بازدهی بورس از 32 درصد گذشت

نرخ تورم براس�اس اعالم بان�ک مرکزی در 
اردیبهش�ت ماه 1392 معادل 34 درصد بود که 
این میزان را مرکز آمار 31 درصد ذکر کرده است.
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران در اردیبهشت ماه به عدد 163/7 رسید 
و نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه نسبت 
به 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1391 معادل 34 

درصد است.
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
ش��هری ایران در س��ال 1391 نسبت به سال 1390 
)نرخ تورم س��ال 1391( معادل 30/٥ درصد افزایش 

داشته است.
خالصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران براس��اس 
س��ال پایه 100=1390 به گونه ای است که شاخص 

به��ای کااله��ا و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری 
ایران در سال 1391 نسبت به سال 1390 )نرخ تورم 
سال 1391( معادل 30/٥ درصد افزایش داشته است.

ای��ن در حال��ی اس��ت که مرک��ز آمار ن��رخ تورم 
دراردیبهش��ت ماه را 31 درصد اعالم کرده بود، طبق 
اعالم مرکز آمار ایران ش��اخص کل در اردیبهشت ماه 
س��ال جاری با رش��د بیش از یک درصدی به 1٥6/7 

درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که شاخص کل یعنی تورم نقطه 
به نقطه در اردیبهشت ماه با کاهش نسبت به ماه قبل 

به 38/7 درصد رسید.
بنابراین گزارش، نرخ تورم اردیبهش��ت ماه نیز با 
تغیی��ر 1/2 درصدی به 31 افزایش یافت در حالی که 
در فروردین 29/8 و در اس��فند س��ال گذشته ٥/31 

درصد بوده است.

تفاوت 3درصدی مرکز آمار و بانک مرکزی
 در تورم اردیبهشت ماه

یک کارشناس صنعت خودرو 
گف�ت: امیدواری�م دول�ت جدید 
با اص�الح برخی قوانی�ن، انحصار 
ش�کل گرفت�ه در واردات خودرو 

را رفع کند.
علی خاکساری عضو هیات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: در چند سال اخیر 
قوانینی در زمین��ه واردات خودرو به 
کشور وضع شد که منجر به محدود و 
انحصاری شدن واردات این محصوالت 

شده است.
وی با بیان این که هم اکنون واردات 
خودرو به کش��رو مشروط به شرایطی 
چون داش��تن نمایندگ��ی و خدمات 
پس از فروش است، خاطرنشان کرد: 
این در حالی است که تمام خریداران 
خودرو عاقل بوده و نباید انتخاب آن ها 
را با چنین شروطی محدود کرد، شاید 
شهروندی مایل باشد خودرویی را که 
حتی فاقد خدمات پس از فروش است 

وارد کرده و از آن استفاده کند.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبای��ی ادام��ه داد: ب��ا این حال 
سیاست  گذاری های فعلی موجب شده 
ک��ه واردات خ��ودرو در انحصار چند 
خانواده خاص درآید به گونه ای که 80 
درصد ب��ازار خودروهای وارداتی با دو 
برن��د هیوندایی و کی��ا در اختیار یک 

خانواده است.
موض��وع  ای��ن  اف��زود:   وی 
موج��ب از بین رفتن رقاب��ت در بازار 
خودروهای خارجی و متضرر ش��دن 
مصرف کنندگان ش��ده به گونه ای که 
ش��رکت های واردکنن��ده خودروهای 
واردات��ی را به قیمت های دلخواه و نه 

واقعی عرضه می کنند.
خاکساری تصریح کرد: سود چنین 
وضعیت��ی ب��ه خودروس��ازان داخلی 
بازمی گ��ردد که می توانند در س��ایه 
محدودیت واردات، خودروهای تولیدی 
خود را با شرایط دلخواه عرضه کنند. 
ضرر آن نیز متوجه مصرف کنندگانی 
اس��ت که نیاز به دسترس��ی آسان به 
خودروهای با کیفیت داخلی و خارجی 

با قیمت مناسب دارند.

کارشناس صنعتی:
دولت جدید 

انحصار خانوادگی 
واردات خودرو را 

بشکند

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت : کسانی که با صنعت دخانیات 
آش�نایی ندارن�د این واقعیت را انکار می کنند ام�ا باید گفت که صنعت 

دخانیات و بازار مصرف آن یک واقعیت است .
معصوم نجفیان  در س��ومین نشست مدیران مجتمع های تولیدی دخانیات 
س��خن می گفت با بیان این مطلب افزود : براس��اس آمار ارائه ش��ده، ساالنه پنج 
هزار و 600 میلیارد نخ س��یگار در دنیا مصرف می ش��ود که تجارتی معادل 330 
میلیارد دالر در س��ال را به خود اختصاص می دهد. اگر فروش نفت  کشور ساالنه 
70 میلیارد دالر درآمد داش��ته باش��د تجارت جهانی سیگار معادل با درآمد پنج 

سال فروش نفت کشور خواهد شد.
وی در خصوص مصرف سیگار و هزینه های درمانی آن و تناقض بین افزایش 
تولید و س��المت گفت : مبارزه با قاچاق و آلودگی اقتصادی و افزایش س��المت 
جامعه دو ابزار دارد. اول ارتقای کمی در مقابل قاچاق سیگار و دوم ارتقای کیفی 
محصوالت. در حال حاضر دو تا 3 برابر هزینه هایی که صرف مصرف س��یگار در 
کشور می شود به درمان بیماری های ناشی از مصرف سیگار اختصاص داده می شود. 
در آمریكا این رقم یک برابر اس��ت. این به کیفیت محصول برمی گردد. چون در 
آمریكا قاچاق س��یگاربه مانند ایران و در این حجم باال وجود ندارد. قاچاق یعنی 
آلودگی اقتصادی و سالمتی چون کنترلی بر روی قاچاق سیگار نمی شود. وقتی 
یک س��وم س��یگار مصرفی در ایران قاچاق باشد این اتفاق می افتد. چگونه است 
که درآمریكا مصرف سیگار وجود دارد هزینه هایی که صرف درمان سیگاری ها 
می شود یک برابر است. اما در ایران باالست؟ اگر محصوالت قانونی ارتقای کمی 
و کیفی داده شود هم این هزینه هایی که صرف دردهای ناشی از مصرف سیگار 
می شود پایین می آید هم از میزان قاچاق کاسته می شود.آنگاه می توان در یک 

برنامه هدفمند در راستای کاهش مصرف گامهای اساسی برداشت .
وی با بیان اینكه افزایش تولید و میزان فروش ش��رکت نش��ان از تغییر ذائقه 
مصرف کنندگان محصوالت دخانی از سیگارهای خارجی  به سمت سیگار های 
تولید داخل است ،از افزایش تولید شرکت در خردادماه سال 92 خبر داد و گفت 
: با برنامه هایی که برای فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه امسال تعیین شده بود 
کل تولید سیگار در مجتمع های دخانیات ایران در فروردین امسال 66 درصد نسبت 
به فروردین پارسال افزایش در اردیبهشت ماه امسال نیز نسبت به اردیبهشت ماه 
سال گذشته 110 درصد افزایش تولید و در خردادماه امسال نسبت به سال قبل 
٥8 درصد رشد تولید داشته ایم و  فروش سیگار داخلی در سه ماهه اول امسال 
نسبت به سال گذشته نیز دارای رشد مثبتی بوده است که تمام این اقدامات در 
راس��تای تامین ظرفیت خالی بازار مص��رف ، مبارزه با قاچاق و هم چنین گزینه 
صادرات محصوالت دخانی است که صادرات محصوالت دخانی آغاز شده است .

وی در خصوص قاچاق کاالی دخانی نیز گفت : کشور چین با مساحت بیش 
از 9 میلیون کیلومتر مربعی و 17 کشور همسایه یک درصد قاچاق سیگار دارد. 
اما در ایران که 1/6 میلیون کیلومتر مربع و 7 کشور همسایه دارد؛ معادل تولید 
داخلی و مش��ارکتی قاچاق سیگار انجام می ش��ود. این روندی است که افزایش 

عوارض و تعرفه های گمرکی واردات موجب آن شده است.
مدیرعامل دخانیات در پایان با بیان اینكه  تولید نكردن و روی آوری به واردات 
سیگار و یا قاچاق آن به داخل کشورابزار مناسبی برای رسیدن به کاهش مصرف 
نیست و فقط  اشتغال بیش از 70 هزار نفر در صنعت دخانیات را از بین خواهد 
برد  تاکید کرد : آرزوی قلبی تمام مدیران ش��رکت دخانیات تولید در راس��تای 
صادرات است اما باید با توجه به وظایف تعریف شده برای این صنعت نیاز داخل 

نیز تامین گردد .

مدیر عامل شرکت دخانیات  اعالم کرد

تجارت سیگار
 معادل 5 سال فروش نفت

مع�اون حقوق�ی معاون�ت توس�عه مدیریت و س�رمایه انس�انی 
رئیس جمهور از آمادگی این معاونت و استانداری ها برای برطرف کردن 

موانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد.
عبدالعلی تاجی در گفت وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت تبدیل وضعیت 
نیروهای ش��رکتی براس��اس مصوبه هیات وزیران اظهار کرد: گزارش هایی که 
به معاونت توس��عه می رس��د بیانگر پایان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در 

دستگاه های اجرایی است.
وی با بیان این که عمده نیروهای شرکتی در حوزه وزارتخانه هایی هستند 
که تعیین تكلیف شده اند و پیگیری ها نشان از انجام کار قراردادهای آنها است، 
افزود: در این میان شاید در هر سازمان یكی دو نفرنیز باشند که علی رغم این 
که مشمول مصوبه هستند تبدیل وضعیت نشده اند که می توانند با مراجعه به 
معاونت و معاونان منابع انس��انی استانداری ها برای برطرف شدن مشكل خود 

اقدام کنند.
این مقام مس��ئول با اشاره به برخی از اختالف نظرها مبنی بر عدم تبدیل 
وضعیت نیروهای ش��رکتی توضیح داد: تمامی نیروهایی که در مشاغل اصلی 
دستگاه و یا مشاغل خدمات مستمر فعالیت دارند، می توانند مدعی باشند اما 
برخی افراد شرکتی توقع تغییر وضعیت دارند که در کارهای حجمی مشغول 
بوده و شامل این قانون نیستند. وی هم چنین با اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی که در وزارت نفت و نیرو انجام شده گفت: از 24 هزار نیروهای شرکتی 
که در وزارت نیرو و حوزه های وابسته به آن مشغول فعالیت هستند با بیش از 
14 ه��زار نف��ر آنها به صورت قرارداد معین هم چنین  قرارداد قانون کار با آنها 
قرارداد بسته شده و به صورت مستقیم با شرکت کار می کنند اما بیش از 10 

هزار نفر آنها نیز در قالب تعاونی های مختلف ساماندهی شده اند.
تاجی خاطرنش��ان کرد: برخی از نیروهای ش��رکتی نیز بودند که کارهای 
حجمی انجام می دادند که به ش��رکتی تعاونی تبدیل ش��دند البته یكس��ری 
مشكالت در تعاونی ها نیز وجود دارد که باید با کمک دولت و مجلس فضایی 
فراهم شود تا در واگذاری از دستگاه ها به تعاونی ها اولویت قائل شده و بتوانند 

کار خود را راحت تر انجام دهند.

معاون سرمایه انسانی رئیس جمهور خبر داد
آمادگی استانداری ها

 برای حل مشکل نیروهای شرکتی

* گمرک ایران اعالم کرد: طی 4 ماهه نخست سال 2013 میالدی ایران با 
169 کشور مبادالت تجاری داشته و حجم واردات در این مدت 1٥ میلیارد 
و 41 میلیون دالر بوده است. گمرک ایران اعالم کرد: در بین 169 کشوری 
که ایران طی این مدت با آنان مبادله تجاری داشته است، تراز تجاری با 83 

کشور مثبت و مابقی آن به نفع کشور مقابل بوده است.
* مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از افزایش 46 درصدی قیمت 
دارو خبر داد و گفت: سازمان بیمه سالمت تغییرات قیمت داروهایی 
را که به تایید وزارت بهداشت رسیده و به سازمان های بیمه گر اعالم 
ش�ده را پذیرفته و تحت پوش�ش قرار می دهد. محمدباقر هداوند با 
بیان اینکه آخرین قیمت داروها هفته گذشته توسط وزارت بهداشت 
به س�ازمان های بیمه گر اعالم شده اظهار کرد: قیمت جدید داروها و 
اسامی آنها روی سایت سازمان قرار گرفته و داروخانه ها باید با مراجعه 
به س�ایت سازمان قیمت جدید را اعمال کنند، چرا که سازمان بیمه 

سالمت ایران این افزایش قیمت ها را تحت پوشش قرار می دهد.
* متقاضیان مسكن ویژه سایت تهرانسر تا 1٥ تیر ماه مهلت دارند قسط سوم 
خود را که معادل 20 میلیون تومان است، بپردازند. طی هفته گذشته کلیه 
متقاضیان مسكن ویژه تهرانسر که پیش تر دو قسط خود را واریز کرده بودند، 

پیامک پرداخت قسط سوم خود را دریافت کردند. 
بارها مسئوالن سایت تهرانسر به متقاضیان گفته اند تحویل واحدها براساس 

خوش حسابی  متقاضیان صورت می گیرد.
* بانک پاس�ارگاد براساس بررسی کمیته شرکت های برتر، موفق به 
دریاف�ت جای�زه جهانی کیفیت و برند در بیس�ت و دومین دوره این 
جایزه شد. به گزارش روابط عمومی این بانک، جایزه جهانی کیفیت 
و برن�د تجاری به عنوان یکی از جایزه  ه�ای معتبر جهانی با رویکرد 
نظر مجموعه ای از خبرگان مدیریت، توس�ط انجمن مدیریت فرانسه 
و به طور ساالنه برگزار می شود، در این دوره بانک پاسارگاد براساس 
دستاوردهای برجسته خود در ارتقای سطح تعالی سازمانی، افزایش 
رضایمتندی مشتریان، نوآوری در خدمات و بکارگیری اثربخش فناوری 
اطالعات، به عنوان تنها بانک ایرانی موفق به دریافت این جایزه شد.
* قائم مقام مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس گفت: از ابتدای 
هفته آینده دعوت از متقاضیان مس��كن مهرشهر پردیس برای انتخاب واحد 
آغاز می شود. پیمان پیرفرشی در پاسخ به این سوال که گویا شرکت عمران 
پردیس به متقاضیان مس��كن مهر اعالم کرده انتخاب واحدهای مسكونی تا 
زمان روی کار آمدن دولت جدید متوقف است، افزود: این حرف ها تماما شایعه 
است چرا که هر روز طبق روال کار دعوت از متقاضیان انجام می شود اما به 
دلیل نامطلوب بودن وضعیت بهداشتی کارگزاری شرکت عمران پردیس، این 

کارگزاری این هفته تعطیل است.
* ب�ا اج�رای عملی�ات کابل برگ�ردان ارتب�اط تلفنی مش�ترکین با 
پیش شماره های 2220، 2239، 2221، 2223، 2224، 2267 الی 2269، 
2614، 2230 ال�ی 2233، 2250 الی 2253، 2630 الی 2632، 2254 
الی 2259، 2276 الی 2279، 2228، 2229، 2280 الی 2283، 2610 
ال�ی 2613، 3314، 3315، 3364، 3365، 3380 الی 3384، 3340 
الی 3342، 4460، 4461، 4440 الی 4449، 5524 الی 5528، 7704 
ال�ی 7708 و 7736 ال�ی 7738 از امروز به مدت 72 س�اعت دچار 

اختالل می شود.


