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تسلیت
امام جمعه محترم شهر محمدیه 

)زیباشهر( قزوین
حضرت حجت االسالم والمسلمین 

حاج سید حسن موسوی مزینی
ارتحال اخوی بزرگوارتان را به ش��ما و خانواده محترمتان 
تس��لیت عرض نموده علو درج��ات آن مرحوم و بقاء عمر 

بازماندگان و حضرتعالی را از خداوند منان خواستارم.

ابوالفضل مشایخی

در پ�ی شکس�ت مقام�ات 
سیاس�ی آمریکا برای رسیدن 
به توافق برای حل بحران بودجه 
و افزایش سقف بدهی ها، رئیس 
بانک جهانی هش�دار داد، این 
کش�ور به ی�ک دوره »بس�یار 

خطرناک« نزدیک می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
جیم یونگ کیم در پایان نشس��ت 
س��االنه بان��ک جهان��ی و صندوق 
بین المللی پول در واشنگتن گفت: 
ما پن��ج روز ب��ا یک دوره بس��یار 

خطرناک فاصله داریم.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم 
کرد: در صورتی که سقف بدهی ها 
افزایش نیابد ب��ا کمبود نقدینگی 
برای پرداخت مطالبات این کشور 

در 17 اکتبر روبه رو خواهد شد.
بازارهای مال��ی جهان به ویژه 
کش��ورهای در حال توس��عه بر اثر 
بحران آمریکا به شدت تحت تاثیر 

قرار خواهند گرفت.
رئیس بان��ک جهانی گفت: هر 
اندازه به ای��ن ضرب االجل نزدیک 
می ش��ویم تاثیر این بح��ران برای 
جهان و کشورهای در حال توسعه 

بیشتر می شود.
کی��م افزود: در صورتی که این 
ضرب االجل ف��را رس��د حادثه ای 
فاجعه بار برای کش��ورهای در حال 
توس��عه خواه��د ب��ود و همچنین 
می تواند برای اقتصادهای در حال 

توسعه بسیار زیان آور باشد.
به عقیده رئیس بانک جهانی، 
در صورتی که کنگره آمریکا درباره 
افزایش س��قف بدهی ه��ا به توافق 
نرس��د، اقتصاد جه��ان و آمریکا با 

افزایش میزان بهره، سقوط اعتماد 
و کاهش رش��د اقتص��ادی روبه رو 

خواهد شد.
بدهی آمریکا هم اکنون 16 هزار 

و 700 میلیارد دالر است.
تعطیلی دولت آمریکا 

به مجلس سنا کشیده شد
به گزارش خبرگزاری فارس به 
نقل از بی بی سی، مذاکرات بر سر 
پایان دادن به بن بس��ت سیاس��ی 
در واش��نگتن که منجر به تعطیلی 
بخش عظیمی از دولت شده است، 
به مجلس سنای این کشور سرایت 

کرد.
رهبران جمهوریخواه و دموکرات 
برای اولین بار طی هفته های اخیر 
ب��ا یکدیگر گفت وگوی مس��تقیم 
انجام دادند، اما به گفته خبرنگاران 
نشانه کمی از دستیابی به موفقیت 

وجود دارد.
تعطیل��ی دول��ت زمان��ی آغاز 
ش��د که کنگره زمان ضرب االجل 
اول اکتبر ب��رای تصویب بودجه را 

نپذیرفت.
ایاالت متح��ده اکنون با زمان 
روز  در  دیگ��ری  االج��ل  ض��رب 
سه شنبه برای افزایش سقف بدهی 

رو به رو است.
اگ��ر تا آن زمان توافقی حاصل 
نشود، ایاالت متحده با یک بحران 
جدی رو به رو ش��ده و عواقب این 
اتف��اق هم برای داخل این کش��ور 
و ه��م ب��رای خارج از این کش��ور 

تهدیدکننده خواهد بود.
بر اس��اس گ��زارش نیویورک 
تایمز، سناتور دموکرات دیک دربین 
گفت: هدف رسیدن به توافقی بر سر 

افزایش سقف بدهی قبل از باز شدن 
بازارها در روز دوشنبه است.

گفت وگوها بین هری رید رهبر 
دموک��رات ها که اکثریت کنگره را 
تش��کیل می دهند و س��ناتور میچ 
مک کانل رهبر جمهوریخواهان که  
در روز ش��نبه انجام گرفت، به نظر 
می رسد، اولین دیدار رو در روی بین 
این دو نفر از ماه جوالی بوده است.
آقای رید گفت: گفت وگوها در 
محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد، 
اما در سطحی بسیار ابتدایی صورت 
گرفت، هیچ چیز قطعی نیست،اما 
من امیدوارم ک��ه صحبت های ما 
باعث آرامش دادن به مردم آمریکا 

و جهان شود.
آقای مک کان��ل نیز گفت: ما 
جلسه خوبی داشتیم، وی توضیح 

اضافه ای نداد.
آقای رید پ��س از این مذاکره 
ب��رای گفت وگو ب��ا رئیس جمهور 
باراک اوباما رهسپار کاخ سفید شد.
اما او طرح ارائه ش��ده توس��ط 
سناتور جمهوری خواه سوزان کالینز 

را که به دولت اجازه افزایش سقف 
بدهی اش ت��ا 31 ژانویه را می داد، 

رد کرد.
دموک��رات ه��ا اکثریت کنگره 
آمری��کا را در دس��ت دارند، اما در 
جمع آوری آرای الزم برای پیشبرد 
حمایت از طرح برداش��تن س��قف 

بدهی، قدرت الزم را ندارند.
مرخصی بدون حقوق 

کارمندان بوئینگ
بوئینگ  ش��رکت هواپیمای��ی 
آمری��کا اعالم ک��رد: اگ��ر بحران 
بودج��ه ای آمری��کا ادام��ه یابد به 
بدون  کارمن��دان خود مرخص��ی 

حقوق خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به 
نقل از الحیات، شرکت هواپیمایی 
بوئین��گ آمری��کا اعالم ک��رد: اگر 
بحران بودجه ای آمریکا ادامه یابد، 
به کارمن��دان خود مرخصی بدون 

حقوق خواهد داد.
بناب��ر این گ��زارش: ش��رکت 
هواپیمایی بوئینگ آمریکا با اعالم 
نگرانی از وضعیت پیش آمده مالی 

در این کش��ور روز گذش��ته گفت: 
اگ��ر تعطیلی س��ازمان های دولتی 
ف��درال به دلیل بح��ران بودجه ای 
ادامه یابد، ممکن است این شرکت 
به کارمن��دان خود مرخصی بدون 

حقوق بدهد.
این شرکت در ادامه توضیحات 
خود که از طریق پست الکترونیکی 
به خبرگزاری فرانسه داشته است، 
اف��زود: کارمندان اجرای این روش 
را تهدید کردند، کارمندانی که در 
حال حاضر در شاخه های دفاع، فضا، 
امنیت، دفاعی و امنیتی مشغول به 

کار هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: 
در حال حاض��ر تالش می کنیم تا 
این شرکت به حداقل پیامد منفی 
به مش��تریان و کارمن��دان خود از 
تعطیل ش��دنش برسد.در روزهای 
آینده پیامده��ای ناگواری از دادن 
مرخصی بدون حقوق به کارمندان 

بوئینگ مشاهده می کنیم.
در حال حاضر ما انتظار داریم 
تا این مرخصی های بدون حقوق به 
کارمندان دفاعی و امنیتی بوئینگ 
داده ش��ود.این شرکت که مقر آن 
در شیکاگو است درباره اعالم تعداد 

کارمندان خود توضیحی نداد.
بوئینگ  ش��رکت هواپیمای��ی 
در هم��ه جهان بالغ ب��ر 59 هزار 

کارمند دارد.
بنابر گزارش رس��انه ها، شرکت 
بوئینگ بزرگترین شرکت خدمات 
هوا فضا در جهان اس��ت و در سال 
2011 ب��ه عنوان دومین ش��رکت 
ب��زرگ در زمین��ه صنای��ع دفاعی 

جهان، شناخته شد.

نظ�ارت  و  برنامه ری�زی  مع�اون 
راهبردی رئیس جمهور از امکان قطع 
پرداخت یارانه نقدی در صورت تامین 

نشدن مطالبات دولت خبر داد.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در 
یک برنامه تلویزیونی با اش��اره به آخرین 
آمارها در زمینه پرداخت یارانه از بودجه 
دول��ت گفت: در بودجه دولت حدود یک 
هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که با 
توجه به پیش بینی ها باید از محل افزایش 

قیمت ها تامین شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ 
به سوالی درباره اینکه برای جبران کسری بودجه، دولت قیمت سوخت را افزایش 
خواهد داد یا خیر؟ گفت: قبل از این که به موضوع افزایش قیمت ها بپردازیم باید 
بگویم که مجلس دولت را موظف کرده که 38 درصد از قیمت ها را افزایش دهد، 

ولی این موضوع تا به امروز اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: طبق ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها نباید مبلغ پرداختی به 
صورت مساوی در بین مردم توزیع شود، لذا باید دهک هایی که نیازمند دریافت 

یارانه هستند شناسایی شده و یارانه به آن ها پرداخت شود.
نوبخت درباره اینکه دولت موافق حذف سه دهک از یارانه ها است اظهار داشت: 
بنده در اولین حضورم در رسانه ملی در برنامه پایش پس از پیروزی دکتر روحانی 
اع��الم کردم ک��ه چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف 
شود که این موضوع از سوی رسانه ها نیز منعکس شد لذا ما باید به این موضوع 

به صورت عادالنه و منطقی برخورد کنیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در شرایطی که دولت یازدهم قصد دارد قانون 
هدفمند کردن یارانه ها را به ثمر برساند باید تصمیمی به جا گرفته شود، لذا دولت 
فعلی چهار گروه را برای شناسایی خانوارهای نیازمند به یارانه ها ترسیم کرده است.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حذف سه دهک از یارانه ها اظهار داشت: به 
طور حتم ما در دولت یازدهم آنچه را که قصد داشته باشیم انجام دهیم اطالع رسانی 
می کنیم و اعتقاد داریم از نظر عدالت حذف سه دهک باال از یارانه ها مقبول است 
ولی این موضوع به راحتی قابل اجرا نیس��ت. دول��ت یازدهم اعتقاد دارد بر روی 

تک تک مصوبات باید بحث و بررسی دقیقی صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما معتقدیم افزایش قیمت حامل های انرژی باید 
با یک مطالعه دقیق صورت گیرد و بین دولت و مجلس در این زمینه همکاری های 

قانونی وجود داشته باشد چنانچه این موضوع در حال حاضر وجود دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: در ارتباط با بودجه 92 با مجلس رایزنی داشته ایم، لذا 

به طور حتم نسبت به بودجه سال آینده نیز همین کار را ادامه خواهیم داد.
نوبخت با اشاره به این که اعتقاد داریم راجع به هدفمند کردن یارانه ها باید با 
پختگی عمل شود، اظهار داشت به طور حتم مردم زمانی از عملکرد دولت نسبت 

به این قانون استقبال خواهند کرد که منطق در آن وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره قطع شدن یارانه ها اظهار داشت: به طور حتم اگر 
مطالبات دولت به طور کافی صورت نگیرد، امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد و 
از نظر دولت یازدهم باید کسانی که نیاز به یارانه دارند دهک هایشان مشخص شود.
وی افزود: مردم اطمینان حاصل کنند که دولت تدبیر و امید هر برنامه ای را 
انجام می دهد، منافع مردم را در نظر می گیرد و آن چه تصمیم جمعی دولت یازدهم 
است توجه به این نکته است که بیشترین آرامش و رفاه را برای مردم ایجاد کند.
نوبخت در ادامه س��خنان خود با اش��اره به رشد اقتصادی منفی 5/4 درصد و 
همچنی��ن وجود تورم 36 درص��دی در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: 
تمام تالش دولت تدبیر و امید بر آن است تا با امید مردم مشکالت آن ها را یک 

به یک رفع کرده و آن ها را تقلیل دهد.
وی در ادامه با اش��اره به موضوع اجرای هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه 
ب��ه مردم گفت: دولت ماهان��ه 3500 میلیارد تومان یارانه به بیش از 76 میلیون 

ایرانی پرداخت می کند.
راههای افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف دهک ها

در همین حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: وقتی عدم توازن بین منابع و مصارف وجود دارد یا باید منابع 
را افزایش داد و یا مصارف را کم کرد، اگر هم همزمان بشود که منابع را افزایش 

و مصارف را کاهش داد می توان در جهت حل مشکل پیش رفت.
وی افزود: در بحث منابع هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی 
در برخی موارد ممکن است سخت باشد زیرا امکان جایگزینی برای مصرف کننده 
وجود ندارد و این کار صرفا هزینه های تولید را باال می برد؛ مثال در ش��رایطی که 
امکان جایگزینی برای گازوئیل نیست اگر ما قیمت را افزایش دهیم این افزایش 

آثار و پیامد تورمی به دنبال دارد زیرا هزینه تولید را باال می برد.
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: شاید این محدودیت برای افزایش 
قیمت بنزین وجود نداش��ته باش��د، در این رابطه چند راه حل وجود دارد، یکی 
اینکه سهمیه بنزین به جای خودرو به خانوارها اختصاص یابد که در این صورت 
صرفه جویی قابل توجهی انجام می شود زیرا برخی خانوارها ممکن است چند خودرو 
داشته باشند و برخی هم که خودرو ندارند از این طریق به آنها کمک می شود و 

بخشی از هزینه های آنها جبران می شود.
این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حالت دیگر این است 
که قیمت بنزین را قدری اضافه کنند و برای اینکه افزایش قیمت روی حمل ونقل 
 CNG عمومی درون شهری و برون شهری اثر سوء نگذارد ظرفیت جایگاه های
به خودروهای عمومی اعم از تاکسی، وانت، تاکسی تلفنی و تاکسی های مسافربری 
بین شهری اختصاص یابد، در این صورت قیمت CNG می تواند افزایش نیابد و در 

مقابل قیمت بنزین افزایش پیدا کند که آثار و پیامد تورمی ندارد.
همچنین ممکن است تا حدی امکان افزایش قیمت برخی دیگر از حامل های 

انرژی نیز وجود داشته باشد.
ق��ادری ح��ذف یارانه برخی دهک ها را از جمل��ه راه حل های کاهش مصارف 
هدفمندی دانست و اظهار کرد: البته این کار ممکن است چند ماهی به زمان نیاز 
داشته باشد اما به هر حال انجام می شود، راهکار دیگر این است که پرداخت ها به 
سمت واگذاری سهام سوق پیدا کند، دولت می تواند سهام کارخانجات موجود در 
اختیارش را به قیمت روز به افراد بدهد و در مقابلش صرفه جویی هایی که انجام 
می شود در احداث واحدهای جدید به کار گیرد، در اینجا کمک می شود که عرضه 

کل، ظرفیت تولید درآمد، درآمدهای مالیاتی و اشتغال در جامعه افزایش یابد.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه دولت می تواند پرداخت یارانه  ها را 
از حالت نقدی به شکل غیرنقدی تغییر دهد، گفت: در این صورت می شود کاالهایی 
که بیش��تر مورد استفاده قشرهای کم درآمد جامعه است مثل بهداشت و درمان، 
مسکن و حمل و نقل عمومی مشمول یارانه شوند و پرداخت نقدی به حداقل برسد.
ق��ادری با تاکید بر لزوم پیش بینی منابع و مص��ارف واقعی برای هدفمندی 
یارانه ها در سال 93، تصریح کرد: ما انتظار داریم دولت با مطالعه و کار کارشناسی 
پیشنهادات قابل اجرایی به مجلس ارائه کند و سراغ روش های قابل اجرا برود نه 

اینکه پیشنهاداتی بدهند بعد به بهانه های مختلف آن را قابل اجرا ندانند.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور:

امکان قطع یارانه نقدی 
وجود دارد

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گفتگو با بلومبرگ، اولویت های 
اصلی بانک مرکزی را کاهش تورم و نقدینگی اعالم کرد و با اشاره به رکود 
اقتصادی کش��ور گفت: ایران با رکود تورمی مواجه اس��ت و سیاست های 

انبساطی مالی و پولی کمکی به رشد اقتصادی نمی کند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران افزود: بانک مرکزی قصد دارد که منابع 
مال��ی به فعالیت های تولیدی اختصاص دهد تا وضعیت فضای اقتصادی 
بهبود یابد و اثر سیاست های پولی انقباضی بر رشد اقتصادی کاهش یابد.

وی با پیش بینی اینکه رشد اقتصادی در سال جاری پائین خواهد بود، 
نرخ آن را در سال گذشته منفی 5/4 درصد ذکر و بیان کرد: احتمال دارد 

که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 93 به 3 درصد برسد.
سیف با اعالم اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری براساس 
پیش بینی های بانک مرکزی صفر خواهد بود، عنوان کرد: دولت روحانی 
معتقد به تفکیک سیاس��ت های پولی و مالی اس��ت و این موضوع باعث 

استقالل بیشتر بانک مرکزی می شود.
رئی��س کل بانک مرک��زی ادامه داد: برای مهار ت��ورم در حال تغییر 
سیاس��ت هایی هستیم که در دولت پیش��ین ایران اتخاذ و منجر به رشد 

نقدینگی شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه ای در مسکن سازی برای افراد فقیر گفت: 
منابع بس��یاری به اجرای این پروژه اختصاص یافت که 40 درصد حجم 

نقدینگی مربوط به آن است.
س��یف اع��الم کرد: طی 12 م��اه پیش از انتخ��اب روحانی به عنوان 
رئیس جمهوری، ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد و از آن 
زم��ان تاکنون حدود 20 درصد از ارزش خود را بازیافته اس��ت، در عین 

حال هم اکنون بازار ارز ایران نسبتاً وضعیت باثباتی دارد.

سیف اعالم کرد
کاهش تورم و نقدینگی
 اولویت بانک مرکزی

تازه ترین قبض آب صادر 
شده توس�ط وزارت نیرو از 
افزایش 100 ریالی قیمت هر 
مت�ر مکعب آب مش�ترکان 
ش�هری در س�کوت کام�ل 

خبری حکایت دارد.
به گزارش مهر، در تازه ترین 
قبض آب صادر ش��ده توس��ط 
وزارت نی��رو )7 مهرم��اه 92(، 
بندهای جدید اضافه ش��ده که 
نرخ مصرف آب مشترکان شهری 
را با افزایش مواجه کرده است.

بررسی ها حکایت از آن دارد 
ک��ه وزارت نیرو، هر متر مکعب 
آب مصرفی مش��ترکان شهری 
را در س��کوت کامل خبری، به 
ازای ه��ر متر مکعب 100 ریال 
در قالب »بند 76 قانون بودجه« 

گران تر کرده است.
در همی��ن ح��ال، جالب تر 
آن که وزارت نیرو بدون هیچ گونه 
اطالع رس��انی، مابه التفاوت این 
افزای��ش قیم��ت در نیمه اول 
س��ال را در قبض مشترکان در 
قالب بندی به نام »مانده قبلی« 

محاسبه کرده است.
در بن��د 76 قان��ون بودجه 
آم��ده  س��ال 92 کل کش��ور 
اس��ت: »وزارت نی��رو از طریق 
شرکت های آبفای شهری سراسر 
کش��ور مکلف اس��ت عالوه بر 
دریافت نرخ آب بهای ش��هری 
به ازای ه��ر متر مکعب فروش 
آب ش��رب مبلغ یکصد )100( 
ریال از مش��ترکین آب دریافت 
و ب��ه خزان��ه داری کل کش��ور 
واری��ز نماید. 100 درصد وجوه 
دریافتی تا سقف 390 میلیارد 
ریال از محل حساب مذکور صرفا 
جهت آبرسانی شرب روستایی 
اختصاص می یابد. اعتبار مذکور 
براس��اس ش��اخص کمبود آب 
شرب س��الم بین اس��تان های 
کش��ور در مقاط��ع 3 ماه��ه از 
طریق ش��رکت مهندسی آب و 
فاضالب کش��ور توزیع می شود 
تا پس از مبادله موافقتنامه بین 
معاونت برنامه ریزی استانداری ها 
و ش��رکت های آب و فاض��الب 
روستایی استان ها هزینه شود. 
اعتبار مذکور حسب وصولی ها 
100 درص��د تخصی��ص یافته 
و وج��وه فوق به عن��وان درآمد 
شرکت ذیربط محسوب نشده و 

مشمول مالیات نمی شود.«
یک مقام آگاه در این باره به 
مه��ر گفت: دو ماه پیش اجرای 
بن��د 76 قانون بودج��ه 92 به 
شرکت های آبفای شهری کشور 
ابالغ شد و براساس همین قانون 
ش��رکت ها تغییرات جدیدی را 
در قبوض آب مشترکان شهری 

اعمال کرده اند.
ب��رای  داش��ت:  بی��ان  وی 
گسترش خدمات رسانی به آب 
و فاضالب روستایی کشور، قرار 
اس��ت از ماه جاری که در واقع 
آخرین قبض صادر ش��ده برای 
اعمال شده است،  ش��هروندان 
برای هر متر مکعب آب مصرفی 
مش��ترکان 100 ری��ال اضافه 
دریافت صورت گی��رد و منابع 
حاصل از آن به توسعه آبرسانی 

در روستاها اختصاص یابد.
این مقام آگاه خاطرنش��ان 
ک��رد: بنابراین دو بند جدید در 
قبوض دوره جدید مش��ترکان 
شهری کشور وارد شده که یکی 
مربوط به مانده بدهی  مشترکان 
در 6 ماه اول سال از محل اجرای 
بند 76 قانون بودجه 92 اس��ت 
که تا اکنون اعمال نش��ده بود و 
دیگری نیز اج��رای این بند در 
ماه جاری و دریافت مبلغ 100 
ریال برای هر متر مکعب مصرف 

خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان تهران در این 
باره گفت: براساس بند 76 قانون 
بودج��ه، بابت ه��ر متر مکعب 
مصرف آب شهری 10 تومان به 

نرخ آب افزوده شده است.
محمد پرورش در گفت وگو 
ب��ا خبرگ��زاری ف��ارس، افزود: 
براس��اس بند 76 قانون بودجه 
بابت هر متر مکعب مصرف آب 
شهری 10 تومان افزایش یافته 
است که این مبلغ از مشترکان 
دریافت و به حساب شرکت های 
آب و فاضالب روس��تایی واریز 
می ش��ود، بنابراین این افزایش 
10 تومانی را نباید به حس��اب 
فاض��الب  و  آب  ش��رکت های 

شهری گذاشت.
وی تاکید کرد: سرجمع این 
افزایش 10 تومانی مبلغی حدود 
40 میلیارد تومان خواهد شد که 
آن را شرکت های آب و فاضالب 
شهری از مشترکان دریافت و به 
حساب آب و فاضالب روستایی 

واریز می کنند.

قیمت آب 
گران شد بانک جهانی : آمریکا

وارد یک دوره بسیار خطرناک می شود

تولی�د آزمایش�ی بنزین با 
اس�تاندارد بین المللی یورو 5 
در پاالیش�گاه نف�ت تبری�ز با 
ظرفیت روزانه 2/4 میلیون لیتر 
آغاز شده و مراسم بهره برداری 
رسمی از این طرح مهم به زودی 

انجام خواهد شد.
اج��رای  مهندس��ی  مدی��ر 
طرح ه��ای پاالیش��گاه نفت تبریز 
در گفت وگو با ش��انا افزود: تولید 
آزمایشی این کاالی استراتژیک که 
حاصل بهینه سازی فرایند و بهبود 
کیفیت فرآورده در این پاالیشگاه 
اس��ت با 60 درصد ظرفیت اسمی 
آغاز و  در برخی روزها تا 90 درصد 

نیز رسیده است.
صمد ش��هری با بیان این که 
پاالیش��گاه نفت تبری��ز این تولید 
آزمایشی را از 30 شهریور امسال 
آغ��از ک��رده تصریح ک��رد: از آن 
زمان تاکنون به طور متوسط 1/5 
میلیون لیتر در روز بنزین به تولید 
پاالیشگاه موجود اضافه شده است.

وی ظرفیت کنونی پاالیشگاه 
موجود را 2/7 میلیون لیتر در روز 
اعالم و اظهار کرد: با اجرای طرح 
بهینه سازی فرایند و بهبود کیفیت 
ف��رآورده، ظرفیت تولید بنزین در 
پاالیش��گاه تبریز ب��ه 5/3 میلیون 

لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
ط��رح  ش��انا،  گ��زارش  ب��ه 
بنزین س��ازی پاالیشگاه تبریز سه 
زیر پروژه دارد که نیروگاه جدید با 
مشخصه دو دستگاه ژنراتور گازی، 
سیستم بازیافت حرارتی و ایستگاه 

برق، زیر پروژه نخست آن است.
گوگردزدای��ی از نفت��ا، واحد 
افزایش عدد اکت��ان بنزین، احیاء 
کاتالیس��ت مداوم و اکستروکشن 
بنزین زی��ر پروژه دوم و زیر پروژه 
سوم نیز مخازن ذخیره، تجهیزات 

جانبی و تکمیلی را شامل می شود.
افزایش تولید بنزین موتور به 
میزان روزانه ی��ک میلیون لیتر و 
قابل افزایش تا س��ه  میلیون لیتر 
در روز )در صورت تامین خوراک( 
امکان تولید بنزینی با اعداد اکتان 
90، 92 و 95 براس��اس استاندارد 
ی��ورو 5، همچنین تولی��د روزانه 
750 ه��زار بش��که محصول بنزن 
ب��ا درجه خل��وص 99/9 درصد و 
کاهش هزینه های عملیاتی از جمله 
اهداف پیش بینی ش��ده در طرح 
بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت 

فرآورده پاالیشگاه تبریز است.
طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود 
کیفیت فرآورده های پاالیشگاه نفت 
تبریز با س��رمایه گذاری 265 هزار 

یورو به ثمر نشسته است.
گ��زارش:  ای��ن  پای��ه  ب��ر 
نیروگاهی  بخش  س��رمایه گذاری 
پاالیشگاه تبریز 640 میلیارد ریال 
و بخش فرایندی این پاالیش��گاه 

نیز 230 میلیون یورو بوده است.

در پاالیشگاه تبریز آغاز شد

تولید آزمایشی بنزین یورو 5

یکی از بزرگترین انبارهای 
ذخی�ره فرآورده ه�ای نفت�ی 
کشور در کرمان به بهره برداری 

رسید.
به گزارش ایسنا، با اتصال خط 
لوله 14 اینچ اصلی رفس��نجان- 
کرمان انبار نفت جدید ش��رکت 
ملی پخش منطقه کرمان- باغین- 

راه اندازی شد.
انبار جدید نفت کرمان یکی از 
بزرگ ترین انبارهای کش��ور است 
که توان ذخیره سازی 350میلیون 
لیت��ر انواع فرآورده ه��ای نفتی را 

دارد.
در این عملیات ابتدا در ادامه 

خط لوله 14 اینچ ساخته شده در 
س��ال گذشته به طول 860متر از 
خط لوله اصلی به انبار نفت جدید 
حدود 200مت��ر لوله به منیفولد 

موقت متصل شد.
با انجام این عملیات عالوه بر 
افزایش ظرفیت رسید فرآورده به 
انبار جدید امکان رس��ید فرآورده 
از 2 خط 14 اینچ لوپ و اصلی به 

2 انبار جدید و قدیم فراهم شد.
محم��د قربانی پ��ور، مع��اون 
عملیات منطقه جنوب ش��رق، با 
اش��اره به این ک��ه انبارهای نفت 
کرمان بخش قابل توجهی از نیاز 
استان های جنوب شرق را برطرف 

می کرد، گف��ت: وجود این انبارها 
در میانه ش��هر یکی از بزرگترین 
خطرات��ی بود که ش��هر کرمان را 
تهدید می ک��رد. این انبارها دقیقا 

در قلب شهر قرار داشتند و تعداد 
قابل توجهی از منازل مس��کونی 
شهر کرمان نیز در جوار این انبارها 

واقع شده بود.

ب��ا  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
بهره ب��رداری از انبار جدید کرمان 
در کن��ار رف��ع مش��کل حض��ور 
انبارها در ش��هر کرمان از حضور 
نفت کش ها در شهر نیز جلوگیری 
می ش��ود و روند انتقال سوخت به 
مناطق مختلف شرق کشور سرعت 

بیشتری خواهد گرفت.
معاون عملیات منطقه جنوب 
ش��رق گف��ت: ترافیک ناش��ی از 
حضور نفت کش ها در کرمان یکی 
از مشکالت ناش��ی از حضور این 
انبارها بود که اکنون با خروج این 
انباره��ا از حض��ور نفت کش ها در 

شهر هم کاسته می شود.

بهره برداری از بزرگترین انبار نفتی کشور در کرمان

دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، درصدی از افزایش قیمت کاالها را 
اقدامی خودسرانه اعالم کردند.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد 
ک��رد: دولت در بحث نظارت بر قیمت کااله��ای مصرفی از واحدهای صنفی، اتحادیه ها و یا 

تشکل ها نیز در جلساتی کمک بگیرد که قطعاً می تواند نتیجه بهتری داشته باشد.
به گزارش ایس��نا، حمیدرض��ا فوالدگر درباره جلوگیری از اقدامات خودس��رانه در مورد 
افزایش قیمت کاالهای مصرفی مانند گوشت و مرغ اظهار کرد: بخش قابل توجهی از افزایش 
قیمت ها ناش��ی از کارهای خودسرانه اس��ت که می طلبد نظارت بیشتری از سوی نهادهای 

تصمیم گیر اعمال شود.
وی با اش��اره به این که در مورد افزایش قیمت مرغ همان اتفاقی که س��ال گذش��ته رخ 
داد، امس��ال هم در حال وقوع اس��ت، گفت: افزایش قیمت این نوع کاالهای مصرفی ناشی از 
عدم نظارت کافی، تهیه مواد اولیه و هزینه تمام شده است. بنابراین اگر بتوانیم در این مقوالت 

تفکیک قائل شویم در آن شرایط امکان تصمیم گیری بهتر وجود خواهد داشت.
رئیس کمیس��یون ویژه نظارت برای اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی 
خاطرنشان کرد: بخش دیگر افزایش قیمت ها به مراحل تولید، توزیع و نهایتاً تصمیم گیری ها 

در این دو بخش برمی گردد که دولت می تواند به منظور نظارت وارد کار شود.
فوالدگ��ر تأکید کرد: البته غیراز ضرورت توجه به نظارت، باید قوانینی که در این زمینه 
وجود دارد به درستی اجرایی شود، به هر حال دولت می تواند نظارت خود را افزایش دهد و 

از مردم و یا حتی تشکل ها نیز برای سامان دادن بر قیمت کاالها استفاده کند.
همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش قیمت 
برخی از کاالها، درصدی از این افزایش قیمت ها را خودس��رانه توصیف کرد و گفت: مش��کل 

تولید باید به صورت ریشه ای حل شود در غیر این صورت این روال ادامه پیدا می کند.
رحی��م زارع ب��ا بیان اینکه درصدی از افزایش قیمت برخی کاالها در بازار خودس��رانه و 
براساس نوسانات و جو بازار است، اظهار کرد: تولید ما توان آنچنانی برای رقابت ندارد و باید 
فکری به حال آن کنیم مثاًل حذف یارانه دهک های ثروتمند جامعه می تواند روزنه ای باشد 

که در حوزه تولید، یارانه سود تسهیالت بدهیم یا یارانه تولید را پرداخت کنیم.
وی ب��ه عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه های در حمایت از تولید اش��اره کرد و 
افزود: در حوزه کشاورزی و دامپروری خشکسالی هم مزید بر علت شد و در کنار آن محدویت 
منابع مالی و انحصار در قیمت گذاری از جمله مش��کالتی است که در این زمینه وجود دارد 

و دودش به چشم مردم می رود.
نماینده مردم آباده در مجلس تأکید کرد: ظرفیت سازی خوبی در حوزه تولید انجام شده 
اما اکنون بیش از 30 درصد از ظرفیت تولید استفاده نمی شود. اگر دولت برنامه ای ارائه کند 
که ظرفیت بالاستفاده تولید مورد استفاده قرار گیرد، این موضوع هم روی قیمت ها اثرگذار 
اس��ت و هم کاهش نرخ بیکاری، رونق فضای کس��ب و کار و حتی رشد اقتصادی را به دنبال 

خواهد داشت.
زارع با بیان اینکه بازرس��ی هایی برای جلوگیری از افزایش خودس��رانه قیمت ها صورت 
می گیرد، تصریح کرد: در همین راس��تا برخوردهایی هم با متخلفان انجام می ش��ود اما باید 
مشکل تولید را به صورت ریشه ای حل کنیم وگرنه این روال ادامه پیدا می کند. در واقع تولید 
کننده باید مورد حمایت قرار گیرد و از طرفی نحوه مواجهه با تحریم ها هم از جمله مسائلی 

است که باید در عرصه سیاست خارجی دنبال شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خواستار جلوگیری از سوء مدیریت ها در 
حوزه تولید و همچنین تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه تولیدکنندگان شد.

نمایندگان مجلس:

افزایش قیمت کاالها اقدامی خودسرانه است

وزی�ر جهاد کش�اورزی گفت: ب�ا هماهنگی های انجام ش�ده 
باقیمانده مطالبات چایکاران که حدود 30 میلیارد تومان است در 
اسرع وقت پرداخت می شود و گندمکاران نیز به زودی باقیمانده 

بهای محصول خود را دریافت می کنند.
محمود حجتی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: در جلس��ه ای که با 
حضور مس��ئوالن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری 
برگزار شد پرداخت هر چه سریع تر باقیمانده مطالبات 30 میلیارد تومانی 
چایکاران مورد تایید قرار گرفت و مقرر ش��د با تامین و تخصیص اعتبار 

مورد نیاز، در آینده نزدیک این مطالبات پرداخت شود.
وی با بیان این که گندمکاران عمده مطالباتشان را دریافت کرده اند، 
افزود: باقیمانده اندک مطالبات گندمکاران نیز به زودی پرداخت می شود. 
همچنین مقرر شده اگر شرکت های وابسته به دولت تعهداتی به دامداران 
داشته اند به آن عمل کنند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر عمل به 

این تعهدات تاکید کرده است.
حجت��ی در ادامه گفت: بحران آب، برداش��ت های بی رویه از آب های 
زیرزمینی و... از جمله مس��ائل و مشکالت بخش کشاورزی است که باید 
در دستور رسیدگی قرار گیرد. همچنین خدماتی که کشاورزان در زمینه 
تولید محصوالت به آن نیاز دارند باید در اختیارشان قرار گیرد تا  بتوانند 
تولیدی قابل قبول با مش��خصات فنی اس��تاندارد و براس��اس یافته های 

تحقیقاتی داشته باشند.
وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به این که اگر خدم��ات مورد نیاز به 
کش��اورزان ارائه نش��ود تولید با مش��کل و اختالل مواجه می شود، گفت: 
پش��تیبانی از تولید محصوالت کشاورزی قبل، حین و پس از تولید یکی 
از وظایف وزارت جهاد کش��اورزی و دولت اس��ت که باید انجام ش��ود. از 
سوی دیگر نیز بازاریابی برای عرضه مناسب در بازار باید صورت گیرد تا 

نگرانی  هایی که در بخش کشاورزی وجوددارد برطرف شود.

حجتی: مطالبات چایکاران و گندمکاران 
به زودی پرداخت می شود

* مدیر اداره بررسی و سیاست  های اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: 
حجم نقدینگی در مرداد ماه امس��ال با 6/8 درصد رش��د نس��بت به 
اس��فند سال گذشته به 492 هزار میلیارد تومان رسید.پیمان قربانی 
اظهار داشت: براساس آخرین برآوردها رشد نقدینگی در پایان مرداد 
ماه امس��ال به 492 هزار میلیارد تومان رس��یده است. وی گفت: این 
میزان نس��بت به عدد 460 هزار میلیارد تومانی اسفند سال گذشته 

6/8 درصد رشد نشان می دهد.
* س�ازمان هدفمندس�ازی یارانه ها اعالم کرد: یارانه 45500 
تومان�ی مهر ماه، سه ش�نبه 23 مهر س�اعت 24 واریز و قابل 
برداشت است. سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تبریک اعیاد 
سعید قربان و غدیر اعالم کرد: یارانه مرحله سی ودوم مربوط 
ب�ه مهر ماه 1392 به ازای هر نفر 45500 تومان سه ش�نبه 23 
مهر  س�اعت 24 به حس�اب سرپرس�تان خانوار واریز و قابل 

برداشت است. 
* وزیر جهاد کش��اورزی در احکام جداگانه ای  مدیران عامل سازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی و شرکت شهرک های کشاورزی را منصوب 
کرد. طی این احکام، حس��ین صفایی و س��یدنظام الدین سجادی به 
ترتیب به عنوان مدیران عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت 

شهرک های کشاورزی منصوب و مشغول به کار شدند.
* 98 میلیون اوراق به ارزش 990 میلیارد ریال در پایان معامالت 
دیروز فرابورس مبادله شد و شاخص بر روی عدد 806 ایستاد. 
در میان شرکت  های فرابورسی بیشترین حجم معامالت به داد 
و س�تد بیش از 19 میلیون س�هم بانک دی اختصاص یافت و 
کمترین حجم معامالت نیز مربوط به معامله 110 س�هم شرکت 

عمران و توسعه شاهد بود.
* رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از برگزاری مانور 
بزرگ مبارزه با قاچاق سیگار در روزهای آینده خبر داد. شمس الدین 
نیک منش در نشس��تی با فعاالن عرصه دخانیات با تش��ریح اهداف و 
برنامه های کالن مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، گفت: 
صیانت از تولید داخلی، شناسایی بازارهای هدف، اشتغالزایی، مبارزه 
با قاچاق س��یگار با هدف افزایش توان تولیدات داخلی کاالی دخانی 
و توجه به س��المت بهداشت ش��هروندان ایرانی از جمله سیاست ها و 

برنامه های راهبردی بخش حاکمیتی در عرصه دخانیات است.
* بان�ک ص�ادرات ایران ب�ه منظور افزایش رفاه مش�تریان و 
ترویج خدم�ات بانکداری نوین امکان ص�دور آنی کارت های 
الکترونیکی را در 520 ش�عبه در سراسر کشور عملیاتی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف 
افزایش رضایت مندی مش�تریان و صرفه جوی�ی در هزینه ها 
و کاهش آلودگی ه�وا و ترافیک، ترویج خدمات الکترونیکی 
متنوع را در اولویت سیاس�ت   های خویش قرار داده است و در 
این راس�تا با نصب و راه اندازی 520 دس�تگاه ویژه صدور آنی 
کارت در ش�عب سطح ش�بکه آماده ارائه خدمات نوین بانکی 

به مشتریان می باشند.

بانک  کل  رئی�س 
اولویت های  مرک�زی 
بانک مرکزی را کاهش 
رشد نقدینگی و تورم 
اعالم و پیش بینی کرد 
اقتصادی  ک�ه رش�د 
ایران س�ال آینده به 

3درصد برسد.
ول��ی اهلل س��یف در 
حاش��یه نشست ساالنه 


