
اطالعيه مهم موسسه خيریه 
انصارالحجه(عج) ثبت ١٠٣ مشهد 

 طبق اطالعات واصله مشاهده گرد�ده اخيرا 
افراد سودجو قبوض� را با نام ها� مشابه ا�ن 
مراجعه  �ا  تلفن�  تماس  با  و  صادر  موسسه 
�م� ها�  تقاضا�  شهروندان،  منازل  به 
موسسه  ا�ن  لذا  م� نما�ند  غيرقانون� 
ني�و�اران�  همه  از  تش�ر  و  تقد�ر  ضمن 
چهل  از  بيش  خيرخواهانه،  اقدامات  با  �ه 
مستمند  ا�تام  حام�  همواره  سال  هفت  و 
افراد  ا�ن گونه  م� رساند،  اطالع  به  بوده اند 
خير�ه  موسسه  به  ربط�  هيچ  موسسات  و 
دارد  استدعا  و  نداشته  انصارالحجه(عج) 
رد  و  وجه  هرگونه  پرداخت  عدم  ضمن 
با  بيشتر  اطالعات  جهت  افراد  ا�ن  تقاضا� 

تلفن: ٢٢٣١٠٥٠ تماس حاصل نما�يد.
 

٩٢٠٨٨٦٣٢/ م

دوست ارجمند
 جناب آقاى علی شاهی 

در اندوه جانگداز �وچ ناباورانه

 احسان عزیز 
با شما همدرد�م. 

ارض پيما، اکبرى، جعفرى یگانه
حاجی ابراهيمی، حسنی، خردمندى
رجایی، رحمانی، صدقيانی، عسکرى

مخبر، ندافيان، مظفرى
٩٢٠٩٨٧٤٤/ م

دوست و برادر گرامی 
جناب آقاى مهندس شيبانی 

 بانها�ت تاسف درگذشت 

آقاى مهندس احسان شاهی 
را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده 

واز درگاه خداوند متعال برا� آن مرحوم علو 
درجات و برا� خانواده محترم صبر مسئلت دار�م.

یادش هميشه جاویدان 
٩٢٠٩٧٩٢٢/ شحسن بهرام نژاد و خانواده 

 بازگشت همه بسوى اوست 
جناب آقاى مهندس شيبانی

 با�مال تاسف و تاثر درگذشت جانگداز 
خواهرزاده گراميتان 

آقاى مهندس احسان شاهی 
را به شما و خانواده محترمتان تسليت 

عرض م� نما�يم. 

 گروه شرکت هاى آریا دوام
٩٢٠٩٧٩٠٨/ ش

جناب آقاى مهندس 
محمدرضا چهار ارکان 

درگذشت پدربزرگوارتان را به جنابعال� و 

خانواده محترم تسليت عرض نموده، از پيشگاه 

خداوند متعال برا� آن مرحوم رحمت و برا� 

بازماندگان محترم صبر و ش�يبا�� خواهانيم

شرکت کيهان راه شرق 
٩٢٠٩٨١٠٣/ ش

جناب آقاى مهندس شيبانی 
با نها�ت تأسف و تأثر فقدان غم انگيز درگذشت 

خواهرزاده گراميتان و هم�ار عز�زمان

 آقاى مهندس احسان شاهی 
را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، 

برا� شما از خداوند متعال صبر و ش�يبا�� 
آرزومند�م

خانواده تعبدى
٩٢٠٩٨٤٠٩/ ف

شادروان هادى کهولی زهان                                    شادروان حاج حسين کهولی زهان
همزمان با ��مين سالگرد درگذشت مهربانتر�ن پدر بزرگ خاندان

 حاج حسين کهولی زهان 
و بمناسبت چهلمين روز درگذشت شادروان مرحوم مغفور 

هادى کهولی زهان 
مجلس گراميداشت� در روز جمعه ١٣٩٢٫٠٣٫١٠ از ساعت ١٠ صبح در محل بهشت رضا(ع) بلو� ٤٩

 برگزار خواهد شد. حضور شما موجب تسل� خاطر بازماندگان و شاد� روح اموات و درگذشتگان خواهد بود 
ضمنا: هز�نه مراسم صرف امور خير�ه گرد�د.

خانواده هاى کهولی
٩٢٠٩٨٤٠٥/ ف
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وزیرنفت:مقاماتهندتایكماهدیگربرایادامهمذاكراتبهتهرانمیآیند
وزیر نفت دستاوردهای سفر به کشور هند و مذاکره با مسئوالن این کشور را تشریح کرد. به 
گزارش ایسنا، رستم قاسمی پس از بازگشت از هند با بیان این که همه آن چه که در برنامه 
مذاکرات با مسئوالن هندی پیش بینی می شد انجام گرفت گفت: تا یک ماه دیگر مقامات 
هندی برای ادامه مذاکرات به ایران خواهند آمد. وزیر نفت همچنین اعالم کرد که همراه 

با هیات هندی شرکت های نفتی این کشور نیز با هدف مذاکره برای حضور در پروژه های 
نفتی کشور به ایران سفر خواهند کرد. قاسمی همچنین از حضور سرمایه گذاران 
هندی در قالب یک هیات جداگانه در ایران خبر داد و گفت: سرمایه گذاران هندی 
در مذاکراتی که صورت گرفت اعالم کردند خواستار سرمایه گذاری در ایران هستند. 

برگزاریمسابقهشبیهسازیدادگاه
باحضوربانكها!

مهدی حسن زاده - پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در خبری با 
اشاره به پایان کار بیست و سومین همایش سیاست های پولی 
و ارزی اعالم کرد: نخستین دوره مسابقات شبیه سازی دادگاه 
در زمینه تقلب در اعتبارات اسنادی با حضور بانک ها و برخی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار شد. به گزارش پایگاه 
اینترنتی بانک مرکزی نخستین دوره مسابقات شبیه سازی 
دادگاه که در زمینه تقلب در اعتبارات اسنادی برگزار شد،نشان 
داد در زمینه حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی، علی رغم پیشرفت 
ها و تحوالتی که اخیرًا صورت گرفته است، کاستی هایی در نظام 
حقوقی و مقرراتی کشور وجود دارد و بانک مرکزی به عنوان مقام 
قانون گذار شبکه بانکی باید نسبت به رفع آنها اقدام عاجل به عمل 
آورد. هیئت داوران در میان گروه هایی که از دانشگاه ها و موسسات 
آم��وزش عالی در دوره نخست مسابقات شبیه س��ازی دادگ��اه 
شرکت نمودند، نتایج گروه های برتر را به شرح ذیل اعالم نمود:

-  رتبه اول: دانشگاه شهید بهشتی
-    رتبه دوم: بانک اقتصاد نوین

-   رتبه سوم: بانک سپه
-    رتبه چهارم: دانشگاه علوم قضایی

پیش از این در موضوع فساد 3 هزار میلیاردی ضعف کنترل های داخلی 
و نظارت در زمینه اعتبارات اسنادی زمینه ساز وقوع آن تخلف گسترده 
در نظام بانکی شد و حال به نظر می رسد بانک ها برای جلوگیری از 
تکرار چنین تخلفاتی برنامه های تمرینی در پیش گرفته اند.

باوجود تكذیب از سوی یك عضو شورای پول و اعتبار

رئیسكانونسراسریانبوهسازان:
وام50میلیونتومانیساختمسکن

بهبانكهاابالغشدهاست
 رئیس کانون سراسری انبوه سازان از ابالغ نامه وام ساخت 50 
میلیون تومانی مسکن به کلیه بانک ها خبر داد و گفت: این ابالغیه 
به امضای معاون اول ریاست جمهوری و با تائید رئیس کل بانک 
مرکزی ابالغ شده است. این در حالی است كه كوروش پرویزیان عضو 
شورای پول و اعتبار و مشاور رئیس كل بانك مركزی خبر داد: افزایش 
وام ساخت مسكن به  50میلیون تومان هنوز در شورای پول و اعتبار 
مصوب نشده است.ایرج رهبر در گفت وگو با ایسنا، گفت:  این نامه 
پس از تصویب به بانک های عامل دولتی ابالغ شده و از زمان ابالغ در 
کلیه بانک ها قابل اجراست. وی افزود: همه بانک های عامل دولتی 
می توانند وام ساخت 50 میلیون تومانی مسکن را به متقاضیان اعطا 
کنند. رهبر پیش تر به ایسنا گفته بود: وام 50 میلیون تومانی ساخت 
مسکن به نام مالک است و مالکان می توانند پس از دریافت این وام به 
سازنده وکالت دهند و خانه خود را به صورت مشارکتی بسازند. وی 
درباره  مصوبه وام 50 میلیون تومانی ساخت مسکن نیز تصریح کرد: 
با پیشنهادات اعالم شده به وزارت راه و شهرسازی در نهایت اواخر 
هفته گذشته مصوبه  شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش مبلغ وام 
ساخت به 50 میلیون تومان اعالم شد. به گفته رئیس کانون سراسری 
انبوه سازان، این پیشنهاد مدتی پیش به وزارت راه و شهرسازی اعالم 
شده بود تا دهک های نسبتا توانمند نیز بتوانند از تسهیالت مسکن 
بهره  ببرند. همچنین درحالی تصویب افزایش مبلغ وام ساخت مسکن 
به 50 میلیون تومان توسط یکی از اعضای شورای پول و اعتبار تکذیب 
شده که رئیس انجمن سراسری انبوه سازان در گفت و گو با تسنیم 
به این خبر واکنش نشان داد و در این باره گفت: ابالغیه معاون اول 
رئیس جمهوری را برای این وام داریم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
ایرج رهبر با بیان اینکه شایعه تکذیب افزایش وام 50 میلیون تومانی 
ساخت مسکن را رد می کنم گفت:  کانون سراسری انبوه سازان 
مصوبه شورای پول واعتبار رابه صورت مکتوب دریافت کرده است.

مجلسسنایپاكستانخواستارتسریع
دراتمامپروژهخطلولهصلحشد

کمیته نفت و منابع طبیعی مجلس سنای پاکستان خواستار تسریع 
در پروژه ساخت خط لوله واردات گاز از ایران شد. به گزارش شانا 
به نقل از پایگاه اینترنتی آنالین نیوز از اسالم آباد، کمیته نفت و 
منابع طبیعی مجلس سنای پاکستان به وزارت نفت و منابع طبیعی 
پاکستان دستور داد تا به ساخت خط لوله گازی ایران-پاکستان 
شتاب دهد و این پروژه را در زمان مقرر تکمیل کند.نشست این 
کمیته 7 خرداد در پارلمان پاکستان و به ریاست اعضا و نمایندگان 
آن برگزار شد.کمیته نفت و منابع طبیعی مجلس سنای پاکستان 
همچنین پیشنهاد داد تا فعالیت و کار ساخت نیروگاه ها و واحدهای 
تولید برق در بندر گوادر و دیگر مناطق حومه شهر به منظور استفاده 
از گاز واردات��ی از ایران آغاز شود.این کمیته همچنین پیشنهاد 
داد تا تالش هایی برای واردات گاز ترکمنستان با خط لوله تاپی 
از مسیر ایران و نه افغانستان انجام شود.عبید سعید، مشاور وزیر 
نفت پاکستان، نیز تضمین کرد که ساخت بخش پاکستانی خط 
لوله واردات گاز از ایران تا دسامبر 2013 تکمیل خواهد شد.وی 
افزود: ایران ٤0 درصد از این پروژه را با لوله گذاری در 2٥0 کیلومتر 
در شهر کبد )Kabad( تکمیل کرده است و ارزیابی و امکان سنجی 
مسیر این خط لوله در خاک پاکستان به پایان رسیده است. این 
مقام ارشد اظهار کرد: اسناد این پروژه به دولت جدید پاکستان 
ارائه می شود و پس از تصویب، فعالیت روی آن آغاز خواهد شد.

بازار خبراخبار

گزارش

صنعت خودرو

در ۲ ماه نخست سال رخ داد:

کاهش واردات به نصف؛ تراز تجاری کشور مثبت شد
عرفانیان

economic@khorasannews.com

 تازه ترین آمار گمرک ایران از پیشی گرفتن صادرات 
غیرنفتی بر واردات کشور در 2 ماهه نخست سال جاری 
حکایت دارد، همچنین واردات کاال در 2 ماهه نخست امسال از نظر 
ارزشی و وزنی به ترتیب 47.3 و 49.3 درصد کاهش یافته است. 
طبق آمارهای موجود صادرات غیرنفتی و واردات کشور در 2 ماهه 
نخست امسال به ترتیب 6 میلیارد و 137 میلیون دالر و 5 میلیارد 
و 692 میلیون دالر است که نشان می دهد تراز تجارت غیرنفتی 
ایران به 445 میلیون دالر مثبت رسیده است.از نکات جالب توجه 
در تجارت غیرنفتی ایران در دو ماهه امسال می توان به این نکته 
اشاره کرد که اگرچه ارزش صادرات غیرنفتی 9.1 درصد کاهش 
یافته اما وزن صادرات بالغ بر 47.8 درصد افزایش داشته است که 
نشان می دهد وزن کاالهای صادراتی ایران بیشتر شده اما ارزش 

آن ها کمتر شده است.
واردات کاال به کشور نصف شد ▪ 

به گزارش ایسنا، بررسی آمار واردات کاال به کشور نشان می دهد 
که ممنوعیت ها و محدودیت هایی که در سال روی واردات کاال 
اعمال شد کم کم در حال نشان دادن اثر خود است به طوری که 
در 2 ماهه نخست سال جاری واردات کاال به کشور از نظر ارزشی 
و وزنی به ترتیب 47.32 و 49.31 درصد کاهش یافت.در 
نخستین ماه سال جاری نیز صادرات غیرنفتی کشور از واردات 
پیشی گرفته بود، در فروردین امسال تراز تجارت غیرنفتی کشور 
به 460 میلیون دالر رسیده بود، با این حساب در اردیبهشت 
1392 صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ترتیب به 3 میلیارد 
و 640 میلیون دالر و 3 میلیارد و 655 میلیون دالر رسید.

صادرات غیرنفتی در ۲ ماه اخیر به بیش از ۶ ▪ میلیارد دالر رسید

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران ،در دو ماهه سال جاری 13 میلیون و 732 هزار تن کاال 
به ارزش 6 میلیارد و 137 میلیون دالر به خارج از کشور صادر 
شد.در این مدت صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات 
گازی نسبت به زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی 1،9 در صد 
کاهش و به لحاظ وزنی8،47 درصد افزایش داشته است.عمده 
کاال های صادراتی شامل قیر نفت به ارزش 235 میلیون دالر، 
متانول )الکل متیلیک( به ارزش 205 میلیون دالر وسنگ آهن 
به هم فشرده نشده و کنسانتره های آن به ارزش 185 میلیون دالر 
بوده است.این گزارش در خصوص ترکیب کاالهای صادراتی به 
تفکیک میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها می 

افزاید: در 2 ماهه سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، یک 
میلیارد و 239 میلیون دالر میعانات گازی، یک میلیارد و 717 
میلیون دالر محصوالت پتروشیمی و 3 میلیارد و 181 میلیون 
دالر به سایر کاال ها اختصاص داشته است.در مدت یاد شده 52 
درصد از ارزش کل کاال های صادراتی به سایر کاال ها، 28 درصد 
به محصوالت پتروشیمی و 20 درصد به میعانات گازی اختصاص 
داشت.بیشترین میزان کاال های صادراتی به کشور های چین 
به ارزش یک میلیارد و 124 میلیون دالر، عراق به ارزش 893 
میلیون دالر، امارات متحده عربی 559 میلیون دالر، افغانستان 
422 میلیون دالرو هند به ارزش 392 میلیون دالر بوده است.

میزان واردات در دو ماهه سال 9۲ ▪

در 2 ماهه سال جاری همچنین 4 میلیون و 173 هزار تن کاال به 

ارزش پنج میلیارد و 692 میلیون دالر وارد کشور شده است که 
این میزان به لحاظ ارزش 32،47 درصد و از حیث وزن 31،49 
درصد کاهش نشان می دهد.براساس این گزارش ،عمده کاال 
های واردات��ی شامل برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید 
شده به ارزش 359 میلیون دالر، کنجاله و سایر آخال های جامد 
به ارزش 328 میلیون دالر، دانه گندم سخت به ارزش 293 
میلیون دالر، محور، چرخ و اجزا  و قطعات آن به ارزش 154 میلیون 
دالر و دانه ذرت دامی به ارزش 130 میلیون دالر بوده است.این 
گزارش می افزاید: 5 کشور عمده صادر کننده کاال به ایران در 
این مدت کشورهای چین،امارات متحده عربی، هند، جمهوری 
کره و ترکیه بوده است. در این مدت یک میلیارد و 75 میلیون 
دالر کاال از چین، یک میلیارد و 11 میلیون دالر از امارات متحده 
عربی، 563 میلیون دالر از هند، 525 میلیون دالر از جمهوری 
کره و 476 میلیون دالر از ترکیه وارد کشور شده است.  چند روز 
پیش نیز سازمان جهانی تجارت )WTO( اعالم کرد که صادرات 
کاالی ایران در سال 2012 با کاهش 27 درصدی نسبت به سال 
2011 به 96 میلیارد دالر رسید . در سال 2012 ایران در بین 
کشورهای جهان و با احتساب 27 کشور اتحادیه اروپا به عنوان یک 
کشور در رده بیست و هشتم بزرگ ترین صادرکنندگان جهان قرار 
گرفت. در صورتی که در این رده بندی کشورهای اتحادیه اروپا را 
به عنوان 27 کشور جداگانه در نظر بگیریم ایران در بین 30 کشور 
اول صادرکننده جهان نیز قرار نمی گیرد. در منطقه خاورمیانه، 
عربستان سعودی با 386 میلیارد دالر ص��ادرات رتبه نخست 
صادرات کاال را به دست آورد. امارات و ترکیه دوم و سوم شدند. 
ضمن این که قطر و کویت نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند. ایران و 
عراق نیز صادرات رده های پنجم و ششم بزرگ ترین صادرکنندگان 
کاال را در سال 2012 در منطقه خاورمیانه به دست آوردن��د.

عکس: آرشیو  

خبر ویژه

حسین بردبار- صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
دیروز در مصوبه ای به منظور تامین نظر شورای نگهبان 
مقرر کرد که در مقاطع 3ماهه یارانه دهک های باالی درآمدی 
برای تامین گوشت؛ روغن و برنج در اختیار مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد. پیش از این 
مجلس منابع داخلی کمیته امداد و بهزیستی را منبع تامین 

بودجه سبد کاالی اقشار کم درآمد قرار داده بود.
به گ��زارش خبرنگار مجلس خ��راس��ان, نمایندگان مجلس 
درجلسه علنی دیروز با وجود مخالفت نماینده دولت و پس از 
سخنان موافق و مخالف با 131 رای موافق، 15 رای مخالف 
و 6 رای ممتنع با اصالح طرح تامین کاالهای اساسی برای 
اقشار آسیب پذیر که پیشتر از شورای نگهبان به مجلس ارجاع 
داده شده بود ؛موافقت کردند.شورای نگهبان این طرح را 
مغایر با اصل 75 قانون اساسی اعالم کرده بود.بر این اساس 
مقرر شد که به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت 

پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دولت در مقاطع 3 
ماهه سبدهای کاالیی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین 
و از طریق دستگاه های مزبور توزیع کند.اعتبارات مورد نیاز 
برای اجرای این قانون از محل سهم دهک های درآمدی باال 
از یارانه های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین و 
در بودجه ساالنه کشور منظور می شود؛ اجرای این قانون نافی 
پرداخت مستمری ماهانه به خانواده های تحت پوشش کمیته 
ام��داد و سازمان بهزیستی نیست.کمال علیپور، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی در توضیح اصالحات این طرح با اشاره 
به شمول آن برای 10 میلیون نفر گفت: حدود 4 میلیون نفر 
اعضای اصلی تحت پوشش کمیته امداد و حدود 3 میلیون نفر 
به صورت موردی شناسایی شده اند و همین تعداد نیز از طرف 

بهزیستی معرفی شده اند.
حجت االس��الم و المسلمین حسین زاده بحرینی، نماینده 
مشهد در مخالفت با این اصالحیه با اشاره به مشکالتی که در 

زمینه شناسایی اقشار و دهک های باالی درآمدی وجود دارد، 
گفت:شورای محترم نگهبان به مصوبه بسیار خوب مجلس 
این ایراد را وارد کرده بودند که تقدیم سبد کاالیی به اقشار 
آسیب پذیر مستلزم هزینه است و بنابراین با ایراد اصل 75 
مواجه شد اما راه حلی که در کمیسیون پیش بینی شده است  
راه حل مناسبی نیست. وی با اشاره به کاهش از سهم یارانه 
دهک های باال برای تهیه سبد کاالیی برای دهک های ضعیف 
تر گفت: اصل این کار خوب است و در راستای عدالت است اما 
این راه حل قابلیت اجرا ندارد. ما اگر می توانستیم دهک های 
باالی درآمدی را شناسایی کنیم که مشکل هدفمندی یارانه ها 

را پیش از این خیلی بهتر حل می کردیم.
با این حال محمد علی اسفنانی نماینده فریدن و سخنگوی 
کمیسیون حقوقی و قضایی در موافقت با این طرح گفت: این که 
ما نتوانسته ایم دهک های باال را شناسایی کنیم به دلیل آن بوده 
است که حکومت اقدام نکرده است وگرنه حکومت ناتوان در 

شناسایی این افراد نیست. وی افزود:مگر می شود در کشوری 
که کوچکترین اطالعات مربوط به اف��راد مثل حساب های 
بانکی و دارایی های افراد و غیره قابل تشخیص است واز لحاظ 
درآم��دی نیز سازمان امور مالیاتی می تواند تشخیص دهد ؛ 

نتوانیم این افراد را شناسایی کنیم.  
درخ��ور ذکر است در ادام��ه نماینده دولت نیز با بیان این که 
اصالح کمیسیون دارای ابهامات جدی است  گفت: اوال ما 
باید چند دهک را برخوردار تلقی کنیم. قرار بود که در گام دوم 
هدفمندی یارانه ها دهک های باالی درآمدی شناسایی شوند 
و به آن ها یارانه پرداخت نشود یا کمتر پرداخت شود که این 
اتفاق نیفتاد. وی افزود: هم در شناسایی افراد برخوردار و هم 
شناسایی افراد ضعیف مشکالتی را داریم و قرار بود که این ارقام 
در بودجه بیاید در حالی که دیروز بودجه تصویب شد. با این 
حال نمایندگان پس از موافقت سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
با این طرح ، با بیش از دوس��وم آرا به این طرح رای دادن��د.

با هدف رفع اشکال شورای نگهبان صورت گرفت 

احتمالافزایشدستمزدكارگرانبه5۴۷هزارتومانمصوبه مجلس برای تامین سبد کاالی اقشار کم درآمد با حذف یارانه دهک های پردرآمد
بااحتسابحقمسکنوخواروبار

ایسنا: غالمرضا خادمی زاده رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران گفت: در صورتی که ارقام پیشنهادی افزایش 
حق مسکن و خواروبار کارگران در جلسه روز سه شنبه شورای 
عالی کار از تصویب بگذرد کف دستمزد کارگران با احتساب 

487هزار تومان به 547هزار تومان خواهد رسید.

وعدهجدیدمدیرعاملشركتنفتوگازپارسبرای
راهاندازیفازهایپارسجنوبی

ایسنا: مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس وعده جدیدی را برای 
راه اندازی فازهای در حال توسعه میدان مشترک پارس جنوبی 
اعالم کرد.محمدرضا زهیری با ابراز امیدواری از این که امسال 
فاز 12،15 و 16 و بخشی از فاز 17 و 18 راه اندازی شود اعالم 
کرد: همچنین پیش بینی می شود که در سال 93، به تدریج 
هر سه، چهار ماه یکی از فازهای میدان گازی پارس جنوبی 

راه اندازی شود.

واكنشرئیسادارهحقوقیبانكصادراتبهاظهارات
مدیرعاملبانكملی

ف��ارس: رئیس اداره حقوقی بانک ص���ادرات در واکنش به 
اظهارات مدیرعامل بانک ملی گفت: براساس حکم دادگاه، 
بانک ملی ایران باید طلب خود بابت تنزیل اعتبارات اسنادی را 
به طور مستقیم از گروه آریا دریافت کند و از بانک صادرات طلبی 
ندارد.مجتبی دهقان دار با بیان این که بهتر بود مدیرعامل 
بانک ملی ایران طبق مفاد حکم صادره مطالب را به خبرنگاران 
می گفتند، اظهار کرد: براساس حکم صادره، گروه آریا محکوم 
به رد مال در حق بانک های مال باخته به نسبت طلب شان از 
کل، از محل اموال منقول و غیرمنقول متعلق به نامبرده است.
وی افزود: در این حکم قطعا و طبق دادنامه منظور از بانک های 
مالباخته، بانک های پرداخت کننده وجوه اعتبارات اسنادی 
مجعول یا به عبارتی بانک های تنزیل کننده بوده که بانک ملی 

نیز در شمار این بانک هاست.
مدتی پیش فرشاد حیدری مدیرعامل بانک ملی ایران گفته بود: 
گروه آریا باید بدهی خود را به بانک صادرات پرداخت و پس از 
آن، این بانک نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک ملی بابت 

تنزیل ال. سی ها به این بانک  پرداخت کند.

اشتباهشورایرقابتدرتعیینقیمتخودروازدید
رئیسانجمنملیحقوقمصرفكنندگان

ایسنا: رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ایران گفت: شورای رقابت ابتدا باید فرآیند قیمت گذاری فوالد، 
مس و آلومینیوم به عنوان مواد اولیه انحصاری تولید خودرو را 
اصالح کرده و بعد وارد حوزه قیمت گذاری خودرو می شد. سید 
محمد جعفری اظهار کرد: شورای رقابت به جای آن که تالش 
برای کاهش قیمت خودرو را از ابتدای چرخه تولید این محصول 
که همان قیمت گذاری مواد اولیه انحصاری است آغاز کند در 

اقدامی اشتباه از انتهای این چرخه این کار را آغاز کرد.

مذاكرهبرایصادراتواگنهایساختایرانبه۱0كشور

ف��ارس: مدیرعامل ایریکو با بیان ای��ن که به زودی ساخت 
واگن های کفی و حمل خودرو در ایریکو آغاز می شود، از توانایی 
تولید ساالنه 500واگ��ن باری و 200واگ��ن مسافری در این 
شرکت خبر داد و گفت: با 10کشور دنیا در حال مذاکره برای 

صادرات واگن هستیم.

كاهشبازدهیبورسدردومینماهسال

ایسنا: بورس اوراق بهادار تهران در دومین ماه سال فراز و 
فرودهای زی��ادی را تجربه کرد و با کاهش بازدهی نسبت به 
فروردین ماه، بازدهی 5.7 درصدی را نصیب سهامداران خود 
کرد. دماسنج بازار سرمایه در نیمه دوم این ماه تا کانال 42 هزار 
واحدی عقب نشینی کرد که همین امر موجب کاهش بازدهی 

اردیبهشت ماه به 5.7 درصد شد.

رونماییازژنراتورارتقایافته۱۷۳مگاواتیساخت
متخصصانداخلی

ایرنا-مدیرعامل گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران)مپنا(، 
گفت: با انجام اصالحات در ژنراتورهای موجود در نیروگاه های 
كشور و بدون استفاده از سوخت و احداث نیروگاه جدید، یك هزار 

مگاوات به قدرت اسمی تولید برق كشور اضافه می شود.
' عباس علی آبادی '  در مراسم رونمایی از ژنراتور 173 مگاواتی، 
در جمع خبرنگاران درباره ژنراتور ارتقا یافته مپنا گفت: این 
ماشین ژنراتور ارتقا یافته كالس 'E ' است كه پیش از این برای 
توربین های 'B92 ' استفاده می شد و با توجه به این كه توربین 
ها ارتقا پیدا كردند، این اتفاق درمورد ژنراتورها هم باید رخ می 

داد.
 مدیر عامل مپنا ادامه داد: در همین راستا پروژه پژوهشی در 
شركت پارس طراحی و اجرا شد كه امروز شاهد به ثمر نشستن آن 
در قالب ژنراتور با قدرت اسمی 173 مگاوات هستیم.  وی افزود: 
اكنون شركت توگای گروه مپنا در حال ساخت توربین 182 
مگاواتی است كه همزمان باید در شركت پارس ، ژنراتورهای در 
كالس 185 مگاوات تولید شود تا نیاز این توربین ها را پوشش 

دهد.  
علی آب��ادی اضافه كرد: مهمترین نكته مهمی كه در ساخت این 
ژنراتورها باید مدنظر قرار گیرد، این است كه میزان تولید افزایش یافته 
با اصالحات صورت گرفته در همان ژنراتورهای قبلی، انجام می شود.

با تشکیل بخش خاورمیانه ای رنو

ایرانپایگاهصنعتیرنوفرانسهدر
خاورمیانهشد

  مدیر عامل رنوی خاورمیانه و نماینده رنو در ایران از 
تشکیل بخش خاورمیانه ای رنو خبر داده و تاکید کرد: 
ایران به عنوان پایگاه صنعتی رنو در خاورمیانه برگزیده شده 
است. پیش از این رنو سطح همکاری های خود با خودروسازان 
ایرانی را کاهش داده بود و زمزمه هایی مبنی بر خروج رنو از بازار 

ایران شنیده می شد. 
به گزارش ایسنا، پیمان کارگر در نشستی خبری اظهار کرد: 
بخش رنو خاورمیانه در چارت سازمانی رنو فرانسه تشکیل شده 
و این جانب عالوه بر مدیرعاملی پارس، مدیر عاملی و نمایندگی 

شرکت رنو فرانسه را در 13 کشور خاورمیانه برعهده گرفتم.
وی با بیان این که در این تصمیم جدید ای��ران به عنوان پایگاه 
صنعتی خاورمیانه ای رنو انتخاب شده است، خاطر نشان کرد: 
به این ترتیب فعالیت های رنو در ایران وارد فاز جدیدی شده 
که براساس آن ایران می تواند با استاندارد  بین المللی وارد 
بازار های جهانی شود. مدیر عامل رنو خاورمیانه ادامه داد: با 
توجه به این که نمایندگی شرکت رنو در 13 کشور خاورمیانه نیز 
برعهده من گذاشته شده است، از این پس خودروهای تولیدی 
در ایران باید به 13 کشور تحت پوشش رنو خاورمیانه نیز صادر 

شود. وی افزود: به این ترتیب تیم عمده رنو خاورمیانه در ایران 
مستقر است، بخش بازار یابی و فروش تیم نیز در دبی مستقر بوده 
و یک تیم نیز در پاریس وظایف پشتیبانی را برعهده داشت.کارگر 
با بیان این که 13 کشور ایران، عراق، عربستان، کویت، بحرین، 
عمان، امارات، قطر، اردن، لبنان، سوریه، یمن و افغانستان تحت 
پوشش رنو خاورمیانه هستند، تصریح کرد: با وجود تمام مشکالتی 
که درعرصه   تجاری وج��ود دارد، رنو همیشه در ای��ران ب��وده و 
هست و خواهد بود، زیرا ایران را براساس یک تصمیم اساسی و 
استراتژیک به عنوان شریک استراتژیک خود انتخاب کرده است. 

واكنشبانكمركزیبهارائهبرخیآمارهاواطالعاتدرفضایانتخاباتی
بانک مرکزی نسبت به ارائه برخی آمارها و اطالعات از سوی برخی اشخاص در فضای انتخاباتی واکنش نشان داد. پایگاه اینترنتی 
بانک مرکزی اعالم کرد: طی روزهای گذشته به بهانه انتخابات، اطالعات و آماری توسط بعضی از اشخاص در برخی از رسانه ها اعالم 
و منتشر می شود که کامال ساختگی بوده و با واقعیات فرسنگها فاصله دارد من جمله خبر اعالم شده مبنی بر این که دولت 500 هزار 
میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد ، درحالی که مانده کل وامها و تسهیالت پرداختی توسط بانکهای کشور به همه مردم ایران 
به مراتب کمتر از رقم اشاره شده می باشد . از طرفی باید اذعان نمود که کل نقدینگی کشور حدودا 440 هزار میلیارد تومان است 
که از رقم فوق کمتر است. باید گفت اصوال بدهی های دولت ناشی از بدهی های انباشته شده در طول دوره های گذشته می باشد 
که آن هم مربوط به شرکت های دولتی و وابسته به دولت و ناشی از فروش اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های عمرانی است که 
با مصوبات مجلس محترم ایجاد شده است. البته در دولت دهم قسمت قابل توجهی از آن بازپرداخت شده است.ضمنا بدهی های 
خارجی کشور در سال 1383 )بالفعل و بالقوه ( بالغ بر 44/7 میلیارد دالر بوده که اکنون به رقم 13/6 میلیارد دالر کاهش یافته 
است . این کاهش )حدود 30 میلیارد دالر ( تنها رقم 10 میلیارد دالر آن مربوط به سال 1391 می باشد . لذا این ارقام نشان دهنده آن 
است که در چه دوره هایی بدهی ایجاد شده و چه کسانی آن  را پرداخت و تسویه نموده اند.باید اذعان نمود که در دو سه سال اخیر با تمام 
هجمه های سنگین خارجی وتحریم های اقتصادی، خوشبختانه ثبات اقتصادی کشور در حد ممکن حفظ گردیده است به طوری که 
دشمنان را از دست یابی به سناریوهای مدنظرشان ناامید کرده است .بانک مرکزی و بقیه دست اندرکاران اقتصادی ، از این گونه 
افراد انتظار تشویق ندارند بلکه انتظار دارند که همگان در بیان آمارها و اطالعات به واقعیات و البته حق و عدالت توجه داشته باشند. 

وزیرصنعت:نامزدهابهجایشعارهایغیراجراییمدلتوسعهارائهكنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن درخواست از نامزدهای ریاست جمهوری برای ارائه مدل توسعه اقتصادی به جای شعارهای 
غیراجرایی گفت: مدیریت کامل بازار در روزهای قبل و پس از انتخابات یکی از ماموریت های اصلی این وزارتخانه برای پشتیبانی 
از حماسه سیاسی است.به گزارش فارس به نقل از شاتا مهدی غضنفری در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه از مدیریت کامل 
بازار در روزهای قبل و پس از انتخابات به عنوان یکی از ماموریت های همکاران خویش برای پشتیبانی از حماسه سیاسی یاد 
کرد و اظهار امیدواری کرد که سایر دستگاه های مرتبط مثل گذشته همراهی بیشتری برای انجام این مهم داشته باشند.دومین 
موضوعی که وی از آن به عنوان یک وظیفه اساسی برای همکاران خود یاد کرد، فراهم کردن امکان دسترسی همه نامزدهای 
ریاست جمهوری و مشاوران آنها به اطالعات مختلف حوزه های صنعت، معدن و تجارت بود ، به همین منظور وی به معاونت 
برنامه ریزی این وزارتخانه دستور داد، با اطالع رسانی به موقع، داده های مورد نیاز برای تحلیل درست نامزدهای ریاست 
جمهوری از شرایط موجود تولید و بازار را در اختیار آنان قرار دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن استقبال از نگاه های جدید به اقتصاد ایران که توسط نامزدهای ریاست جمهوری بیان شده، اعالم کرد: تحلیل ها 
و مدل هایی که تاکنون مطرح شده، به اندازه کافی فرموله شده و همراه با اعداد و ارقام نبوده ، بنابراین انتظار می رود مشاوران 
این عزیزان داده های مختلف اقتصاد کالن و خرد ایران را جمع آوری کرده و ضمن تبیین یک تحلیل کامل اقتصادی با ذکر 
آمار و ارقام، یک مدل جامع توسعه اقتصادی طراحی نمایند.وی تاکید کرد: البته در صورتی که به جای شعارهای غیر اجرایی 
چنین مدل هایی در نطق های انتخاباتی بیان شود، شور انتخاباتی مضاعف شده و متخصصان بیشتری وارد صحنه می شوند.


