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کوتاه اقتصادی

تسلیت
جناب آقای سیدمرتضی رضوئیان و خانواده محترم

ب��ا اندوه ف��راوان مصیبت وارده را صمیمانه تس��لیت عرض نم��وده، برای آن 
مرح��وم طلب غفران و ش��ادی روح و برای خان��واده محترم طول عمر توأم با 

حاج اسماعیل و رضا رئوفسالمتی آرزومندیم.

یکی از راه  های تقلب در زعفران این است که کالله های آن 
را با نوعی چربی، ش�کر، نمک یا عسل آغشته می کنند و وزن 

آن را افزایش می دهند.
در ای��ن روش متقلبان به گونه ای حرفه ای و البته تخصصی تقلب 
می کنن��د که به س��ادگی نمی توان خالص بودن و نب��ودن زعفران را 
تشخیص داد  چرا که آن  ها ماه ها تالش می کنند با آغشته کردن این 

گیاه به مواد دیگر بتوانند سود بیشتری به جیب بزنند.
متقلبان حرفه ای با مهارت باال این مواد را به صورت محلول روی 
کالله های زعفران می پاشند و هنگامی که خشک می شود وزن زعفران 

افزایش می یابد که به راحتی قابل تشخیص نیست.
گرچه خالص بودن یا نبودن زعفران در آزمایشگاه ها به راحتی قابل 
شناسایی است اما تشخیص آن برای مصرف کنندگان به راحتی ممکن 
نیست اما اگر کالله های زعفران بسیار براق باشد باید به آن شک کرد و  
آن را به آزمایشگاه فرستاد یا در صورت مشاهده این ظاهر غیرطبیعی 
آن را بین انگش��تان دس��ت یا روی کاغذ له کرد تا دید ماده خاصی از 
آن روی کاغذ نقش می بندد و کاغذ و انگش��تان دست چرب می شود 
که در این صورت مش��خص می شود زعفران به چربی خاصی آغشته 

شده تا وزنش بیشتر شود.
یکی دیگر از راه های تقلب در زعفران اس��تفاده از رنگ مصنوعی 
است؛ اگر رنگ  های مصنوعی در زعفران به کار رفته باشد در آزمایشگاه 
قابل تشخیص است چرا که پایین بودن قدرت رنگ دهی آن نشان دهنده 

این تقلب خواهد بود.
این رنگ های مصنوعی برای سالمتی انسان بسیار خطرناک است 
و در واقع گل رنگ هایی که از مکه به عنوان زعفران و غالبا به شکل 
پودر به کشور وارد می شود از همین رنگ های خطرناک مصنوعی است.
یکی دیگر از روش های تقلب در زعفران اس��تفاده از رنگ طبیعی 
این گیاه برای رنگ کردن دیگر قس��مت های سفید زعفران و مخلوط 
کردن آن با این محصول است، این روش محترمانه ترین روش تقلب 

است که متاسفانه بسیار رایج شده است.
متقلبان و عرضه کنندگان می توانند روی خالص بودن زعفران خود 
نیز قسم بخورند چرا که از هیچ چیز به غیر از زعفران در آن استفاده 
نکرده اند اما روش شناس��ایی در این نوع تقلب برای مصرف کنندگان 

بسیار سخت است.
شکل ظاهری زعفران یکی از روش های شناسایی خالص بودن آن 
است ظاهرا این محصول شبیه میخک است؛ به گونه ای که پایین گیاه 

میله ای و انتهای آن دندانه دار، پهن و قیچی شکل است.
همچنین رنگ زعفران باید قرمز تند باش��د نه روش��ن و ش��کل 

کالله های آن نیز نباید براق باشد.
به گزارش ایس��نا، س��االنه حدود 300 تن زعفران در جهان تولید 
می شود که ایران با تولید بیش از 250 تن نخستین تولیدکننده این 

محصول است و بیش از 90 درصد زعفران جهان را تامین می کند.

راه  های شناسایی زعفران خالص 
از  تقلبی

معاون وزیر نف�ت گفت: با 
اندیشیده  تمهیدات  مجموعه 
شده در وزارت نفت، زمستان 
امس�ال قطع�ی گاز نخواهیم 

داشت.
جواد اوجی در گفت وگو با مهر 
درباره آخرین وضعیت آماده سازی 
ش��بکه تولید و انتق��ال گاز ایران 
برای تامین مطمئن گاز مشترکان 
در فصل زمس��تان، گفت: در حال 
حاضر تعمیرات اساسی و دوره ای 
تاسیس��ات  گاز،  پاالیش��گاه های 
تقویت فش��ار و خط��وط لوله در 

حال انجام است.
مع��اون وزیر نفت با اش��اره به 
انجام عملیات پیگرانی هوش��مند 
و تمیزکنن��ده در س��طح ش��بکه 
خطوط لوله فشار قوی گاز، تصریح 
برنامه زمان بندی  براس��اس  کرد: 

پیش بینی می شود تا پایان مهرماه 
س��الجاری تعمی��رات اساس��ی و 
دوره ای تمام��ی پاالیش��گاه ها به 

طور کامل انجام شود.
مدیرعام��ل ش��رکت ملی گاز 
ب��ا تاکید بر اینکه ب��ا وجود انجام 
تعمی��رات اساس��ی در برخ��ی از 
واحدهای پاالیشگاهی هم اکنون 
میزان گازرس��انی به نیروگاه های 
برق کشور در شرایط مطلوبی قرار 
دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 
به طور متوسط روزانه 165 تا 160 
میلی��ون متر مکع��ب گاز طبیعی 
تحویل نیروگاه های کشور می شود.

این مقام مس��ئول با یادآوری 
اینک��ه افزای��ش گازرس��انی ب��ه 
تابس��تان  فص��ل  در  نیروگاه ه��ا 
سالجاری منجر به افزایش ذخایر 
اس��تراتژیک س��وخت مای��ع در 

نیروگاه ها ش��ده تبیی��ن کرد: بر 
این اساس هم اکنون بیش از 500 
میلیون لیتر نفت کوره و گازوئیل 
نیروگاه ها  بیش��تری در مخ��ازن 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ذخیره سازی شده است.

اوجی می��زان کل مصرف گاز 
طبیع��ی توس��ط کل مش��ترکان 

خانگی، تجاری، صنایع، نیروگاهی 
و ص��ادرات را روزانه 370 میلیون 
مت��ر مکع��ب در روز عنوان کرد و 
خاطرنشان ساخت: برای زمستان 
سالجاری متوس��ط مصرف گاز با 
افزایشی دو برابری به بیش از 700 
میلیون متر مکعب افزایش می یابد 
که با توجه به ذخیره سازی مطلوب 
سوخت مایع، نگرانی بابت تامین 
سوخت و انرژی مشترکان مختلف 

وجود ندارد.
با  بنابراین گ��زارش: همزمان 
افزایش پایداری ش��بکه انتقال و 
تولید گاز، پیش بینی می ش��ود تا 
پی��ش از زمس��تان ح��دود 12/5 
میلیون متر مکعب گاز با آغاز تولید 
زودهنگام از اولین سکوی فاز 12 
پارس جنوبی به ظرفیت تولید در 
بخش باالدستی کشور افزوده شود.

جواد اوجی:

زمستان امسال قطعی گاز نخواهیم داشت

ط�ال  ن�ی  جها قیم�ت 
مقام�ات  عقب نش�ینی  ب�ا 
آمریکای�ی از موضوع حمله 
به س�وریه بی�ش از 11 دالر 

سقوط کرد.
ب��ا کم رنگ ش��دن احتمال 
حمله نظامی آمریکا به س��وریه 
قیمت جهانی طال دیروز )جمعه( 
کاه��ش یافت و به کانال 1300 

دالری سقوط کرد.
هر اونس طال در لحظه انتشار 
این خبر با 11/20 سنت کاهش، 

1396/80 دالر معامله شد.

در همی��ن حال قیمت انواع 
س��که و ارز نیز روز پنجشنبه با 
کاهش ش��دیدی در بازار تهران 

روبرو شد.
بر این اساس هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید روز 
پنجش��نبه یک میلی��ون و 75 
هزار تومان قیمت گذاری شد که 
نسبت به روز چهارشنبه 55 هزار 

تومان افت قیمت داشت.
س��که تمام بهار آزادی طرح 
قدی��م نیز ب��ا 28 ه��زار تومان 
کاهش به قیمت یک میلیون و 

72 هزار تومان فروش رفت. نیم 
سکه نیز با 30 هزار تومان افت 

قیمت نسبت به روز چهارشنبه 
550 هزار تومان به فروش رسید. 

ربع سکه نیز با کاهش 27 هزار 
تومانی در روز پنجشنبه معادل 
353 هزار تومان تعیین قیمت 

شد.
به گزارش مهر هر دالر آمریکا 
نیز 3230 تومان در آخرین روز 
هفته گذشته به فروش رفت که 
نسبت به روز قبلش 120 تومان 
کاهش قیمت را تجربه کرد. هر 
ی��ورو هم ب��ا 60 تومان کاهش 
4300 توم��ان و پون��د انگلیس 
هم با 70 تومان سقوط به قیمت 

4990 تومان به فروش رفت.

وزیر راه و شهرس�ازی گفت: 
پیمان�کاران  از  توجیه�ی  هی�چ 
مسکن مهر برای باال رفتن قیمت 

مسکن مهر پذیرفتنی نیست.
عب��اس آخون��دی در گفت وگو با 
فارس در پاسخ به این سوال که مردم 
نگران این هس��تند که مب��ادا دولت 
اقدامی جدی برای تکمیل واحدهای 
مس��کن مهر نکند، اف��زود: دولت به 
تمام تعهدات و قراردادهایی که بسته 
شده است پایبند است و هر پروژه ای 
که شروع شده است حتی اگر درصد 
پیشرفت آن نیز ناچیز باشد، دولت تا 
آخر با همان س��بک و سیاق گذشته 
عمل خواهد کرد و کوچکترین تغییری 

به آن نخواهد داد.
وی ادام��ه داد: مفه��وم آن ای��ن 
اس��ت که فردی که برای مسکن مهر 
ثبت نام کرده و در هر مرحله ای از کار 
که هست مسکن مهر خود را تحویل 

خواهد گرفت.
آخوندی خاطرنش��ان کرد: البته 
باید اذعان شود که ثبت نام در مسکن 
مهر به تنهایی مالک این نیس��ت که 
افراد صاحب مسکن می شوند بلکه این 
موضوع شامل افرادی است که دعوت 
شده و آورده خود را واریز کرده اند پس 
این افراد بدانند که مسکن مورد نظر 

آنها تحویل داده خواهد شد.
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
بای��د این موضوع را متذکر ش��وم که 
برخی گم��ان می کنند ک��ه ثبت نام 
و پ��ر کردن فرم به منزله این اس��ت 
که متقاضی مس��کن مهر هستند اما 

اینطور نیست.
وی گف��ت: م��ردم و متقاضی��ان 
مس��کن مهر نگران تحویل و تکمیل 
مابقی واحدهای مس��کونی نباشند و 
بدانن��د که واحدهای آن تحویل داده 

خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: ما به تمام 
تعهدات و قراردادهایی که بسته شده 
اس��ت چه مربوط به اف��راد به عنوان 
خریدار و چه مرب��وط به پیمانکاران 
پایبند هس��تیم.وزیر راه و شهرسازی 
گفت: اگر پیمانکار مسکن مهر امروز 
بخواهد منصرف ش��ود و بدقولی کند 
که حال چون وزیر راه و شهرس��ازی 
تغییر ک��رده می خواهم اعداد و ارقام 

را باال ببرم آن هم پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: در جلسه و بازدیدی 
که از پردیس داش��تیم ب��ه نماینده 

انبوه س��ازان نیز گفتیم که همه باید 
پایبند به تعهد خود باشند.

شرایط جدید مسکن مهر 
پردیس اعالم شد

در  پردی��س  عم��ران  ش��رکت 
تازه ترین تصمیم اعالم کرده است که 
متقاضیان ف��از 11 و 8 باید تا پایان 
ش��هریورماه جاری حداق��ل واریزی 
خ��ود را به ترتیب ب��ه 14 میلیون و 
21 میلیون تومان برس��انند، در غیر 
این صورت نام آنها از س��امانه حذف 

می شود.
به گ��زارش ف��ارس، در اطالعیه 
ش��ماره 4 ش��رکت عم��ران پردیس 
آمده است: به اطالع عموم متقاضیان 
مس��کن مهر ش��هر جدی��د پردیس 
می رساند، به منظور ساماندهی بهتر 
و تسریع در ساخت و تحویل واحدهای 
مسکن مهر در فازهای مختلف شهر 
جدی��د پردیس و بر اس��اس تصمیم 
اتخاذ ش��ده، ثبت ن��ام کنندگانی که 
تاریخ ثبت نام آنها قبل از 29 اسفند 
ماه سال 91 و شماره حساب متمرکز 
مس��کن مهر ایش��ان اعالم گردیده و 
کمتر از 5 میلیون تومان به حس��اب 
خ��ود واریز نموده اند، فق��ط تا پایان 
ش��هریور م��اه 1392 مهل��ت دارند 
نسبت به تکمیل موجودی خود طبق 

اطالعیه شماره 4 اقدام فرمایند.
بنابر این گزارش، چنانچه متقاضی 
واحد مس��کن مهر در فاز 11 )کوزو 
پارس( هستند، مبلغ واریزی خود را 
حداقل به 14 میلیون و در صورتی که 
متقاضی واحد در فاز8 )دره بهشت( 

هستند، حداقل به 21 میلیون تومان 
افزایش دهند در غیر اینصورت پس از  
پایان شهریور 1392 نسبت به حذف 

نام ایشان از سامانه اقدام می شود.
بدیهی است بعد از حذف از سامانه 
امکان برگشت ایش��ان به هیچ وجه 

فراهم نخواهد شد.
ام��ا در حالیکه ش��رکت عمران 
ش��هر جدید پردیس طی اطالعیه ای 
نس��بت به حذف متقاضیان مس��کن 
مهر پردیس در صورت تکمیل نکردن 
موجودی تا پایان شهریور هشدار داده 
اس��ت، مدیرعامل این شرکت اعالم 
کرد: هی��چ یک از متقاضیان فازهای 
8 و 11 مس��کن مهر پردیس حذف 
نمی ش��وند و زمان مش��خصی برای 
آخرین مهلت پرداخت واریز متقاضیان 
اعالم نشده اس��ت!مهدی هدایت در 
گفت وگو با ایس��نا گفت: متقاضیان 
مسکن مهر پردیس در فازهای 8، 9، 
3، 11 و 5 بر اساس برنامه زمان بندی 
شده پرداخت اقساط، می توانند اقساط 

خود را واریز کنند.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر 
جدید پردیس گفت: بر اساس برنامه 
مش��خص ش��ده تا پایان امس��ال در 
پ��روژه کوزو که س��اخت آن توس��ط 
ش��رکت ترکیه ای انجام می شود 30 
هزار واحد در مرحله فندانسیون، 20 
هزار واحد در مرحله اسکلت و سقف، 
15 هزار واحد در مرحله سفت کاری 
و 10 هزار واحد در مرحله نازک کاری 
هستند که به ترتیب ساخت و تکمیل، 
تا پایان سال به متقاضیان تحویل داده 

می شوند.
وی اظه��ار ک��رد: در پ��روژه دره 
بهش��ت 17 ه��زار واح��د در مرحله 
اجرای فندانس��یون، 7000 واحد در 
مرحله اسکلت و سقف و 5000 واحد 
در مرحله س��فت کاری هس��تند که 
در صورت تامین خدم��ات زیربنایی 
همچ��ون آب و ب��رق، 5000 واحد تا 

پایان سال تحویل داده می شوند.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر 
جدید پردیس ادامه داد: پروژه انجمن 
انبوه سازان که نسبت به دیگر پروژه ها 
با پیشرفت کمتری همراه بوده تا پایان 
سال 3000 واحد آماده تحویل دارد.

وی با اشاره به پروژه های قدیمی 
در پردیس گف��ت: از میان واحدهای 
در حال س��اخت پروژه های قدیمی تر 
مسکن مهر در فاز 3 و 9 حدود 3000 
واحد تحویل داده ش��ده که تا دو ماه 
آینده 2000 واحد دیگر تحویل داده 

می شود.
هدایت تاکی��د کرد: در فاز 9 نیز 
2000 واحد مس��کن مهر مشروط به 
تامین آب و برق تا دو ماه آینده تحویل 

داده می شود.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر 
جدی��د پردیس افزود: حدود 20 هزار 
واح��د مس��کن مهر در ش��هر جدید 
پردیس تا پایان سال به شرط تامین 
آب و ب��رق در برخ��ی پروژه ه��ا ب��ه 
متقاضیان تحویل داده می ش��ود که 
آمار اعالم شده در بدبینانه ترین حالت 
ممکن اعالم می شود و امیدواریم تعداد 
واحدهای تحویلی بیش از آمار اعالم 

شده باشد.
قیمت خانه طی برنامه 100 روزه 

کاهش نمی یابد
از س��وی دیگر یک عضو سازمان 
نظام مهندسی کشور با اشاره به برنامه 
100 روزه اقتص��ادی دول��ت روحانی 
گف��ت: با ی��ک برنامه و م��دت زمان 
معین به برنامه ریزی کاهش��ی قیمت 
آن هم در بخش مسکن نمی رسیم و 
ابتدا باید به جای مهار تورم موجود در 
اقتصاد، اشتغال تامین شود که مسکن 
نیز تحت تاثیر این امر قرار می گیرد.

بهرام غفاری در گفت وگو با ایسنا 
اظه��ار کرد: دو معضل ت��ورم و رکود 
آث��ار جانبی دارد ک��ه باید این دو در 

کنار یکدیگر مهار شوند.
وی افزود: برطرف ش��دن مشکل 
اشتغال می تواند به بهبود تورم کمک 
کند؛ به گونه ای که اگر کس��ی شغل 
داشته باشد با صرفه جویی، شرایط را 
تحمل می کند اما در صورت نداشتن 

شغل مشکل دو چندان می شود.
به گفته این عضو س��ازمان نظام 
مهندس��ی کش��ور باید اشتغال بیش 
از ت��ورم در صدر برنامه های اقتصادی 
دول��ت ق��رار گی��رد و در یک فرصت 
100 روزه امکان برطرف شدن کامل 

آن نیست.
وی با اشاره به فرصت 100 روزه 
اقتصادی دولت گف��ت: با یک برنامه 
و م��دت زمان معین ب��ه برنامه ریزی 
کاهش��ی قیم��ت آن ه��م در بخش 
مسکن نمی رس��یم و این برنامه ریزی 
به رونق در س��اخت و س��از و کاهش 

تورم نیاز دارد.
غفاری اظهار کرد: تورم با درنظر 
گرفت��ن دو بع��د برن��ده و بازنده در 
اقتصاد، نیمی از مردم کش��ور را دچار 
خود می کند که در صورت بهبود آثار 
تورم حداقل وضعیت 50درصد از مردم 

بهبود می یابد.
این کارش��ناس با اشاره به اینکه 
الزم��ه اش��تغال رونق اس��ت، گفت: 
نمی توان اش��تغالی بدون رونق کسب 
و کار ایج��اد ک��رد ک��ه ای��ن امر در 
بخش مس��کن بیش از دیگر بخش ها 

مشهود است.
به گفته این عضو س��ازمان نظام 
مهندس��ی کش��ور، ایجاد اشتغال در 
مسکن با توجه به تعداد زیاد نهاده های 
این بخش از س��وی تحری��ک تقاضا 

امکان پذیر است.

وزیر راه و شهرسازی: قیمت مسکن مهر
افزایش نمی یابد

وزیر نفت پاکس�تان با تاکید بر عزم اس�الم آباد برای تکمیل 
به موقع پروژه خط لوله گاز ایران، خاطر نشان کرد: تعلل در اجرای 

این طرح جریمه های سنگینی را متوجه پاکستان خواهد کرد.
به گزارش فارس وزیر نفت پاکستان تصریح کرد که پروژه خط لوله 
گاز ایران- پاکس��تان موس��وم به »خط لوله صلح« در زمان تعیین شده 

تکمیل خواهد شد.
»شاهد خاقان عباسی« که برای پاسخ به پرسش های نمایندگان در 
صحن مجلس این کشور حاضر شده بود، گفت: پاکستان تا اول ژانویه سال 
2015 موظف به خرید گاز ایران است در غیر این صورت باید به ازای هر 

روز دیرکرد،  3 میلیون دالر جریمه به ایران پرداخت کند.
وی افزود: به رغم وجود برخی موانع، دولت متعهد است که این پروژه 

را در زمان مقرر تکمیل کند.
به گفته عباسی، تقویت بخش تولید گاز در داخل کشور، واردات گاز 
از ایران و ترکمنستان و واردات گازطبیعی مایع از قطر از جمله برنامه های 

اسالم آباد برای رفع کمبود نفت و گاز در کشور است.
وزیر نفت پاکستان تصریح کرد که این کشور با ایران و ترکمنستان 
توافقنامه خرید گاز امضا کرده و کار تکمیل این پروژه ها در دست اقدام 

است.
وی درب��اره پ��روژه خط لوله گاز »تاپی« )ترکمنستان-افغانس��تان-

پاکس��تان-هند( نیز گفت که پاکس��تان در این پروژه صرفا یک خریدار 
است و هیچ سرمایه گذاری در این طرح نکرده است.

عباسی همچنین تصریح کرد که دولت برای کاهش بحران انرژی در 
این کش��ور، در 5 سال گذش��ته، چند توافقنامه اکتشاف نفت و گاز با 6 

شرکت داخلی و 6 شرکت خارجی به امضا رسانده است.
چند روز پیش نیز وزیر نفت پاکستان با اشاره به نقش حیاتی پروژه 
خ��ط لول��ه گاز صلح برای تأمین نیازهای فزاینده این کش��ور، گفت که 
اس��الم آباد مصمم به اجرای این پروژه است و هیچ ترسی  از تحریم های 

آمریکا ندارد.
اسفند سال گذشته، روسای جمهور 2 کشور ایران و پاکستان قرارداد 
تکمیل خط لوله گاز صلح در خاک پاکستان را به رغم فشارها و تهدیدات 

آمریکا به امضا رساندند.
طبق توافق انجام ش��ده میان 2 کشور، قرار است با تکمیل این خط 
لول��ه 1930 کیلومتری تا پایان س��ال 2014، روزانه 750 میلیون فوت 

مکعب گاز از ایران به پاکستان صادر شود.
واردات نفت ژاپن از ایران برای سومین ماه متوالی 

افزایش یافت
از سوی دیگر وزارت تجارت و صنعت ژاپن اعالم کرد که واردات نفت 
توکیو از ایران در ماه جوالی امس��ال نسبت به ماه گذشته 38/3 درصد 

افزایش یافته و به روزانه 172هزار و 47 بشکه در روز رسیده است.
به گزارش فارس، وزارت تجارت و صنعت ژاپن اعالم کرد: واردات نفت 
این کشور از ایران در ماه جوالی 2013 )تیر92( به میزان قابل توجهی 

افزایش یافته و به 847 هزار و 951 کیلولیتر رسیده است.
به گزارش رویترز، توکیو در ماه جوالی امسال، نخستین ماه سال دوم 
اجرای تحریم های نفتی غرب علیه ایران، روزانه 172 هزار و 47 بش��که 
نفت از ایران وارد کرده که نس��بت به ماه گذش��ته 38/3 درصد افزایش 

را نشان می دهد.
اتحادیه اروپا از جوالی سال گذشته میالدی، تحریم های نفتی علیه 
ایران را به اجرا گذاشت و براساس آن تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات 
بیمه به نفتکش ه��ا از ارائه این خدمات به محموله های نفتی ایران منع 
ش��دند، ژاپن نیز در جوالی سال 2012 به علت مشکالت بیمه ای برای 
نخستین بار از سال 1981 )پس از 31 سال( از ایران هیچ نفتی خریداری 
نکرد.واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذش��ته برای س��ومین ماه متوالی 

افزایش یافته است.

وزیر نفت پاکستان: خط لوله گاز ایران 
به موقع تکمیل می شود

افت جهانی قیمت طال
در پی کاهش احتمال حمله به سوریه

گم�رک  گ�زارش  تازه تری�ن 
ایران نشان می دهد که در 5ماهه 
امس�ال ص�ادرات غیرنفت�ی ب�ه 
15میلی�ارد و 192 میلیون دالر و 
واردات کشورمان به 16 میلیارد و 

307میلیون دالر رسید.
به گزارش ایسنا، در 5ماهه نخست 
1392 ص��ادرات غیرنفت��ی ایران در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
7/99 درصد و واردات کش��ورمان در 
همی��ن م��دت 26/36 درصد کاهش 
داشته است. در این مدت 35 میلیون 
و 10ه��زار تن انواع کاال با احتس��اب 
میعان��ات گازی و ب��دون احتس��اب 
نفت، گاز و تج��ارت چمدانی صادر و 
11میلی��ون و 190 هزار تن انواع کاال 

وارد کشور شده است.
عم��ده کااله��ای صادرات��ی ب��ه 
ترتیب ش��امل سنگ آهن بهم فشرده 
نش��ده و کنس��انتره های آن به ارزش 
552 میلی��ون دالر، متانول به ارزش 
500میلیون دالر و قیر نفت به ارزش 

457 میلیون دالر بوده است.
در 5ماهه س��ال جاری از مجموع 
صادرات غیرنفت��ی، 3میلیارد و 105 
گازی،  میعان��ات  ب��ه  دالر  میلی��ون 
3میلی��ارد و 914 میلی��ون دالر ب��ه 
محص��والت پتروش��یمی و 8میلیارد 
و 173 میلی��ون دالر به س��ایر کاالها 

اختصاص داشت.
کااله��ای  ترکی��ب  بررس��ی 
صادراتی نش��ان می دهد ک��ه میزان 
ص��ادرات میعانات گازی در این مدت 
14/3درص��د، ص��ادرات محص��والت 
پتروشیمی 14/4درصد و صادرات سایر 
کاالها 1/7 درصد کاهش یافته است.

در بین کاالهای صادراتی، صادرات 
سنگ آهن، متانول، قیر نفت و سیمان 
پورتلن��د ب��ه ترتی��ب ب��ا 95درصد، 
34درص��د، 9/7 درص��د و 15 درصد 

افزایش همراه بوده است.
بیشترین میزان کاالهای صادراتی 
به کشورهای چین به ارزش 2میلیارد 
و 540 میلی��ون دالر، عراق به ارزش 
2میلیارد و 365 میلیون دالر، امارات 
متح��ده عرب��ی یک میلی��ارد و 436 
میلیون دالر،  افغانس��تان یک میلیارد 
و 188 میلی��ون دالر و هند به ارزش 

915 میلیون دالر بوده است.
م��دت همچنی��ن 11  ای��ن  در 
میلیون و 190 هزار تن کاال به ارزش 
16میلیارد و 307میلی��ون دالر وارد 
کش��ور ش��د که این میزان به لحاظ 
ارزش 26/36 درص��د و از نظ��ر وزن 

27/89 درصد کاهش نشان می دهد.
عم��ده کاالهای وارداتی ش��امل 
برنج نیمه سفید ش��ده یا برنج کامل 
سفید شده به ارزش یک میلیارد و 92 
میلیون دالر، کنجاله و سایر آخال های 
جامد به ارزش 705 میلیون دالر، دانه 
ذرت دامی به ارزش 496 میلیون دالر، 
دانه گندم سخت به ارزش 415 میلیون 
دالر و شمش از آهن و فوالد غیرممزوج 
به ارزش 280 میلیون دالر بوده است. 

در 5 ماه اول سال جاری
میزان صادرات 

کشور 
به رقم واردات 

نزدیک شد

ت  ا ب�ر مخا م�ل  عا یر مد
اظهارات وزیر ارتباطات درباره 
هزینه های طرح هم کدس�ازی 

تلفن ثابت را رد کرد.
مظفرپ��ور رنجبر در واکنش به 
اظهارات واعظی که مدعی شده بود 
در صورت اجرای طرح هم کدسازی 
تلفن ثابت هزینه های کاربران 60 تا 
100 درصد افزایش می یافت گفت: 
در صورت اعمال تعرفه های جدید 
شاهد چنین تغییراتی در قبض ها 

نبودیم.
وی در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: کمیس��یون تنظی��م مقررات 
ارتباطات به واس��طه مصوبه 160 
خ��ود موافقت کرده ب��ود که ما به 
دنب��ال اجرای طرح هم کدس��ازی 
مبلغ 900 تومان به عنوان آبونمان 
دریافت کنیم که حال اگر خود شما 
ای��ن رقم را ب��ر هزینه های مربوط 
ب��ه تلفن خانواده ها تقس��یم کنید 
مش��خص خواهد ش��د که میزان 

افزایش از چه قرار است.
وی در عی��ن حال عنوان کرد: 
ام��ا در این میان هزینه تلفن افراد 
رقم ثابتی نیست که بتوانیم بگوییم 
با اجرای ای��ن طرح تا چند درصد 
افزای��ش خواهد یافت البته ممکن 
است مشترکی که رقم قبض تلفنش 
هزار تومان بوده با اجرای این طرح 
ش��اهد افزای��ش صددرص��دی در 
هزینه های خود باشد اما اگر فردی 
قبض ه��ای باالی 10 ه��زار تومان 
دریافت می کرده که رقم قبض های 
اغلب کاربران هم این گونه است این 
افزایش حدود 10 درصد می شود.

پوررنجبر همچنین اظهار کرد: 
براساس بررسی های صورت گرفته 
در صورت اجرایی شدن تعرفه های 
جدید اگر مشترکان تنها تماس های 
درون ش��هری داش��ته و فاق��د هر 
نوع تماس بیرون ش��هری باش��ند 
هزینه های آنها حدود شش تا هفت 

درصد افزایش خواهد داشت.

واکنش مخابرات
 به اظهارات 

وزیر ارتباطات

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: برای چندمین بار اعالم می کنم 
تشخیص این که یک بازار انحصاری هست یا نیست تنها در حوزه 
اختیارات شورای رقابت است و هیچ نهاد و سازمانی از نظر قانونی 

حق ورود به این حوزه را ندارد.
جمش��ید پژوی��ان در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به قان��ون اجرای 
سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در تبصره دوم ماده 48 
این قانون به صراحت تشخیص دامنه تمرکز شدید در یک بازار در حوزه 
اختیارات ش��ورای رقابت قرار گرفته و ب��ه همین دلیل هیچ نهادی حق 

اظهارنظر در این باره را ندارد.
وی با بیان این که اظهارنظر در این حوزه ها نیازمند تخصص اقتصادی 
اس��ت، گفت: همان طور که یک اقتصاد دان نمی تواند در حوزه های علوم 
دیگر ورود کند دیگر کارشناس��ان نیز در رابطه با مسائل کالن اقتصادی 
نمی توانند نظر دقیق و مناس��ب بدهند. در شورای رقابت برای تشخیص 
مسئله ای مطالعات علمی گسترده با حضور کارشناسان اقتصادی مجرب 
صورت می گیرد و به همین دلیل نقض حکم ش��ورا توس��ط افرادی که 

تخصص علم اقتصاد ندارند ممکن نیست.
رئیس ش��ورای رقابت ادامه داد: تنها پس از پایان یافتن بررسی های 
کارشناسان و حکم مستقیم شورای رقابت انحصاری یا غیرانحصاری بودن 
یک بازار مش��خص می ش��ود و با این وجود که ب��رای بنده نظر مهندس 
نعم��ت زاده در حوزه وزارت خود احترام بس��یار زیادی دارد، اما امیدوارم 
اظهارنظرهایی که درباره دامنه مسئولیت ها و اختیارات شورای رقابت انجام 
می شود پایان گیرد و امور آنطور که در قانون پیش بینی شده ادامه پیدا کند.

پژویان:
تنها مرجع اعالم انحصاری بودن یک بازار 

شورای رقابت است مع�اون س�تاد مرکزی مبارزه با قاچ�اق کاال و ارز از توق�ف قاچاق طال به خارج 
کشور خبر داد.

مهدی ابویی اظهار داش��ت: یکی از دالیل توقف قاچاق ش��مش طال از کشور افت قیمت 
جهانی آن و متعادل ش��دن بازار در ماه های گذش��ته است. عالوه بر اینکه با اقداماتی که در 
مناطق مرزی و مقابله با قاچاق صورت گرفته اس��ت نیز در توقف روند قاچاق طال از کش��ور 

تاثیرگذار بوده است.
ابویی خاطرنش��ان کرد: در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک کارگروه ویژه ای با نام 
»کارگروه طال« تش��کیل داده ایم که تولیدکنندگان، سازندگان و صادرکنندگان طال در این 
کارگروه عضویت دارند و از این طریق با حضور دستگاه های ذی ربطی که در این حوزه مسئولیت 

دارند جلساتی را تشکیل می دهیم و براساس شرایط تصمیم گیری می شود.
وی افزود: در این کارگروه عالوه بر بخش های یاد ش��ده، نیروی انتظامی نیز حضور دارد 
یعنی به عبارتی هم دستگاه های مقابله ای حضور دارند و هم دستگاه های نظارتی که با اقدامات 
صورت گرفته از سوی ستاد که با تشکیل کارگروه طال از نیمه دوم سال گذشته شروع شد 

توانستیم جلوی قاچاق طال از کشور را بگیریم.
معاون س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفت وگو با مهر تصریح کرد: در حال 
حاضر قاچاق طال از کشور به حداقل رسیده است که خود به خود یکی از عوامل تاثیرگذار بر 
متعادل شدن بازار طال و همچنین کند شدن روند قاچاق به خارج کشور برابر شدن قیمت ها 

در بازارهای داخلی و خارجی است.

ابویی:

قاچاق طال به خارج کشور متوقف شده است

* ابراهیم درویش��ی، معاون نظارتی بانک مرکزی، به ایسنا اعالم کرد: 
به زودی در راستای برخورد با مؤسسات مالی که تابلوی خود را تغییر 
نداده و بدون مجوز فعالیت می کنند اقداماتی انجام می ش��ود.وی ادامه 
داد: با توجه به پایان دوره انتخابات با مس��تقر ش��دن رئیس کل بانک 
مرکزی برخورد با این مؤسس��ات را شروع خواهیم کرد و روند فعالیت 

آنها را اصالح می کنیم.
* رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: در هفته 
دولت 4 دستگاه تابلو پیام متغیر در جاده ها نصب شد ضمن آنکه 
8 دستگاه دوربین ثبت سرعت نیز افتتاح شده و در اختیار پلیس 
قرار گرفت.شهریار افندی زاده در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
ح�دود 82 پروژه در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای برای 
هفته دولت آماده کرده بودیم که برخی تاکنون افتتاح ش�ده و 
برخی دیگر نیز در حال افتتاح اس�ت.رئیس سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ادامه داد: این پروژه های سازمان راهداری 
در حوزه توس�عه مجتمع های خدماتی- رفاهی، مراکز مدیریت 
راه ها، طرح های راهداری، بهسازی راه ها و ایمن سازی و توسعه 
سیس�تم های هوش�مند و از این قبیل اس�ت. معاون وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه بیش از 122 میلیارد تومان بودجه برای 
این پروژه ها هزینه ش�ده اس�ت، اضافه کرد: تالش کرده ایم در 

زمینه های مختلف راهداری و راهسازی پروژه داشته باشیم.
* مدیر کل دفتر غالت و نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
محاسبات وزارت تجارت نسبت به میزان خرید تضمینی گندم اشتباه 
از آب درآم��د چرا که آنها تصور می کردند میزان خرید تضمینی گندم 
مانند سال های گذشته پایین باشد لذا اعتبار کافی را تامین نکرده و پولی 
برای پرداخت بهای گندم های تحویلی کشاورزان ندارند. دالور حیدرپور 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مس��ئول خرید تضمینی گندم پیش از این ها، بارها اعالم کرده بود که 
در سال 92 بیش از 3 میلیون تن گندم نمی خرد و در واقع هم همین 
اتفاق افتاد چرا که از ابتدای مرداد ماه که خرید گندم از مرز 3 میلیون 

تن گذشت مراکز خرید با مشکل نقدینگی مواجه شدند.
وی اف��زود: گندم کاران همچن��ان از دولت طلبکارند و بهای محصول و 
مابه التفاوت قیمت جدید و گذشته آن را دریافت نکرده اند که رسیدگی 

به این مشکل مستلزم اقدامی فوری است.

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاداتی  را برای برنامه 100 
روزه دولت مطرح کرد.

ابوالقاس��م حکیمی پور در گفت وگو با فارس اظهار داشت: برای 
برنامه 100 روزه پیش��نهاد می شود تا اوال به اقتصاد غیر دستوری 
توجه ش��ود و ثانیا میان س��ود بانکی، ن��رخ ارز و تورم یک ارتباط 

متعادلی به وجود آید.
حکیمی پور با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود بانکی باید تابعی 
از تورم در جامعه باشد، گفت: اگر سود بانکی کمتر در نظر گرفته 
شود، مردم ناخواسته برای حفظ ارزش پول و سود به سوی خرید 

کاالهای با دوام تر و داللی می روند.
وی با اشاره به اینکه دولت چاره ای جز کنترل تورم ندارد، گفت: 
درخصوص نرخ ارز نیز باید ش��ناور مدیریت ش��ده اعمال شود و از 

افزایش لجام  گسیخته تورم جلوگیری شود.
حکیمی پور تاکی��د کرد: دولت باید تمام توان خود را بگذارد تا 
قیمت ارز در بازار آزاد به نرخ مبادله ای نزدیک ش��ود و در صورت 
تحقق چنین امری شاهد یک انضباط اقتصادی در کشور خواهیم بود.

وی ب��ا بی��ان اینکه دولت در م��ورد ص��ادرات غیرنفتی مانند 
محصوالت کش��اورزی و دیگر تولیدات داخلی در برنامه 100 روزه 
اقتصادی، همت جدی داش��ته باش��د، گفت: در ص��ورت افزایش 
صادرات غیرنفتی و عدم اتکا به درآمدهای نفتی، ارز حاصل ش��ده 
نیز باید در خدمت تولید باش��د و در صورت افزایش این درآمدها 

جذب بانک مرکزی شود.
وی در ادام��ه با بی��ان اینکه در روند پرداخ��ت یارانه  ها هم به 
دولت جدید چند پیشنهاد دارم، گفت: یارانه سه د هک اول جامعه 
)پردرآمدها( چیزی بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان است. این میزان 
باید در شرکت های  سهامی عام و پروژه ها سرمایه گذاری شود و از 
سود حاصل از آن به سه دهک  اول جامعه مبالغی پرداخت شود.

حکیمی  پور گفت: س��ه دهک پایین جامعه )کم درآمدها( که از 
نظر معیش��تی مش��کل دارند، باید از این میزان )45500 تومان( 
بیشتر دریافت کنند اما این میزان نباید نقدی باشد بلکه در قالب 

کاالهای اساسی پرداخت شود.
وی درباره 4 دهک میانی جامعه نیز پیشنهاد کرد که این افراد 
طبق روال گذش��ته یارانه دریافت کنند تا فاصله میان س��ه دهک 
ابتدایی و سه دهک انتهایی جامعه کم شده تا تعادل برقرار باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این روال تنها برای 
دو سال پیشنهاد می شود، گفت: در این میان باید گزارش عملکرد 

دولت در این زمینه به صورت ماهانه ارائه شود.

پیشنهادات اقتصادی
 برای برنامه 100 روزه دولت


