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آمادگي ايران براي دور جديد مذاكرات هسته اي
رئيس سياست خارجي اروپا: براي تعيين زمان و مكان گفت وگو با ايران در تماس هستيم

آخرين رقم ذخاير نفتي ايران؛ 
150 ميليارد بشكه

نماينده ايران در اوپك: جايگاه دومي ايران در اوپك و جهان تثبيت شده است
نماينده ايران در سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت (اوپك) با پاسخ به شايعات در مورد از دست دادن 
جايگاه دومي ايران در اوپك، گفت: آخرين رقم ذخاير 
نفت ايران 150 ميليارد بشكه تخمين زده شده كه اين 
رقم جايگاه دومي ايران در جهان را تثبيت كرده و به 

دبيرخانه اوپك نيز رسما اعالم شده است.
محمدعلي خطيبي در گفت وگو با «جام جم» در 
حاشيه بازديد از هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و 
خبرگزاري ها در مصالي تهران افزود: اخيرا تبليغاتي 
صورت گرفته بود كه ايران جايگاه دومين توليدكننده 
نفت در اوپك و دومين دارنده ذخاير نفت در جهان 
را از دست داده و حتي اسامي برخي كشورها براي 
جايگزيني با ايران مطرح شده بود. اما همان گونه 
كه رسما به اوپك اعالم شده است، مطابق آخرين 
از 150  بيش  ايران  نفت  ذخاير  برآوردها، حجم 
ميليارد بشكه است كه در مقايسه با پيش بيني ها و 

تخمين هاي قبلي رشد يافته است.
وي به رقم اين افزايش اشاره اي نكرد و افزود: 
اين رقم ذخاير جايگاه دومي ايران را چه به عنوان 
دومين توليدكننده اوپك و چه به عنوان دومين دارنده 
ذخاير نفت در جهان تثبيت كرده و شكي دراين باره 

وجود ندارد.
خطيبي با بيان اين كه صنعت نفت و گاز كشور 
بررسي ها  كرد:  اظهار  است،  شكوفايي  حال  در 
نشان مي دهد ميزان توليد نفت و گاز در ايران در 
مقايسه با سال هاي قبل كاهشي نداشته و حتي با 

نفت  صادرات  حجم  جديد،  بازارهاي  شناسايي 
افزايش يافته است.نماينده ايران در اوپك به افزايش 
سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت اشاره كرد و 
گفت: با وجود تحريم ها، بسياري از كمپاني هاي 
بزرگ نفتي حاضر به قطع روابط خود با ايران نيستند 
و با وجود آن كه تحت فشار قرار دارند؛ اما به حضور 
خود در صنعت نفت و گاز ما ادامه مي دهند و حتي 
پيشنهادهاي جديد سرمايه گذاري را اخيرا روي ميز 

مذاكره گذاشته اند.

وي خاطرنشان كرد: در اختيار گرفتن رياست 
اوپك توسط ايران در سال آينده ميالدي نيز حكايت 
از بهبود جايگاه ايران در اوپك و دركل بازار انرژي 
جهان دارد.خطيبي با تكذيب اين كه حجم عمده اي 
از نفت صادراتي ايران روي آب مي ماند، تصريح كرد: 
وضعيت صادرات بخش نفت و گاز عادي است و 
اين مسائل شايعه است. انتظار كشيدن چندروزه يك 
نفتكش در بندر را كه نمي توان توقف صادرات نفت 

ناميد.

 «جام جم» روزنامه برتر
ــوراي عالي  در حوزه فناوري نانو شناخته شد ــح ديروز نامه اي از دفتر دبير ش صب

ــت خارجي  ــت ملي ايران به دفتر رئيس سياس امني
ــعيد جليلي  ــد كه در آن، س ــال ش اتحاديه اروپا ارس
ــرگيري  ــتقبال از آمادگي اروپا براي از س ضمن اس
ــروع اين  ــته اي، موافقت خود را با ش مذاكرات هس
گفت و گوها بعد از تاريخ 15 آبان ماه اعالم مي كند. 

ــل تاييد  اين نامه را به طور همزمان تهران و بروكس
كردند.

ــوراي عالي  به گزارش ايرنا، رئيس دفتر دبير ش
امنيت ملي ايران در نامه خود با استقبال از بازگشت 
ــوراي امنيت و آلمان) به  گروه 1+5 (5 عضو دائم ش
ميز گفت وگو تصريح كرده است كه اين گفت وگوها 

ــعيد  برمبناي نامه 15 تير ماه 89 (6 ژوئيه 2010) س
ــوراي عالي امنيت ملي ايران به خانم  جليلي دبير ش
ــت خارجي  ــتون هماهنگ كننده سياس كاترين اش
ــه اروپا از 15 آبان (6 نوامبر) به بعد در زمان و  اتحادي

مكان مورد توافق طرفين انجام خواهد شد.
خبرگزاري فرانسه هم اين خبر را به نقل از خانم 

ــتون رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا اعالم  اش
ــتون در نشست اتحاديه اروپا  كرد و گزارش داد: اش
گفت: فكر مي كنم اين اقدامي مهم است و اكنون ما 
ــتيم تا ببينيم كه آيا مي توانيم  با ايران در تماس هس

درباره  زمان و مكان ممكن توافق كنيم
ادامه در صفحه 2

ــنواره برترين هاي فناوري  پنجمين دوره جش
ــي و تقدير از  ــا معرف ــنبه ب ــامگاه پنجش ــو، ش نان
ــات تحقيقاتي،  ــگران، موسس ــن پژوهش برتري
ــانه ها، مراكز رشد، فناوران و  ــگاه ها، رس آزمايش

ــور و برگزيدگان  ــتاورد ويژه فناوري نانو كش دس
ــوزي نانوفناوري  ــش آم ــاد دان ــتين المپي نخس

ــد. برگزار ش
ادامه در صفحه آخر

تدابير
 بانك مركزي 
براي كنترل 
جهش قيمت ها

معاون اقتصادي بانك مركزي با ارائه آخرين 
تحليل و نگاه اين بانك به شرايط كشور در آستانه 
اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: مي توان انتظار 
داشت كه سياست هدفمندي يارانه ها به جهش 

قيمتي منتهي شود.
حسين قضاوي در گفت وگو با ايرنا در عين حال 
اضافه كرد: اين اميد كامال وجود دارد كه جهش 
قيمتي در نرخ تورم سال هاي بعد تجربه نشود و 
اثر آن محدود به دوره كوتاه مدت و مراحل آغازين 

اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها باشد.
هدفمندسازي  سياست  آن كه  بيان  با  وي 
يارانه ها در مقطعي از زمان قرار است اجرايي شود 
كه به لحاظ تحوالت، سطح عمومي قيمت ها بسيار 
مناسب است، اظهار كرد: نرخ تورم طي ماه هاي 
متمادي و در ماه هاي اخير روند كاهشي داشته و 

هم اكنون نيز يك رقمي است.
تورم  نرخ  اين كه  به  توجه  با  قضاوي گفت: 
روندي كاهنده دارد و انتظارات مردم در خصوص 
كاهش نرخ تورم را به صورت نامحدودي برآورده 
كرده، اين ذهنيت فراهم شده كه در شرايط عادي 

تحقق نرخ تورم يك رقمي عملي است.
وي با بيان آن كه  دولت در 2 سال گذشته، 
جلسات هفتگي را در قالب شوراي تحول اقتصادي 
توسط  راسا  نيز  جلسات  اين  و  مي داد  تشكيل 

رئيس جمهور هدايت مي شد، گفت:
ادامه در صفحه 4

رياضيات، 
تلخ مثل عسل! 

ديدار اول
مهدي فضائلي
Fazaeli@jamejamonline.ir

خانم اشتون! اينجا ايران است
صفحه آخر
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ادامه از صفحه اول
در اين جلسات قرار شد تا حداكثر تالش براي ايجاد 
هماهنگي هاي همه جانبه به عمل بيايد تا جهش قيمتي 
منطقي و محدود و تنها مختص دوره زماني كوتاه مدت 

باشد.
اين  بر  افزود:  عالوه  بانك مركزي  اقتصادي  معاون 
يارانه هاي  بازتوزيع  از طريق  خانوارها  توليد  قدرت  امر، 
استحصالي جبران مي شود؛ به طوري كه اين جهش قيمتي 
آسيبي به قدرت خريد آنها وارد نمي كند و شرايطي ايجاد 
مي شود كه با اصالح قيمت حامل هاي انرژي عالمت هاي 
درستي در اقتصاد ديده شود تا خانوارها بتوانند با پرهيز از 
مصرف غيرمنطقي حامل هاي انرژي، الگوي مصرف را 
طوري اصالح كنند كه رفاه آنها با امكان استفاده از ساير 

كاالها بهبود يابد.
معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار كرد: به نظر مي رسد 
اثري كه جهش قيمتي ناشي از اثرات مستقيم و غيرمستقيم 
افزايش حامل هاي انرژي روي هزينه خانوار در كوتاه مدت 
تحميل مي كند، با اين حجم قابل مالحظه بازتوزيع يارانه ها 

به صورت عادالنه جبران شود.
قضاوي ادامه داد: با اجراي اين قانون نه تنها ديگر امكان 
آن وجود ندارد كه اقشار برخوردار از توان مصرف تنها از 
كاالهاي يارانه اي برخوردار شوند، بلكه اقشاري هم كه 
كمتر از حامل هاي انرژي مصرف مي كردند يا قرار است 
بكنند، مي توانند بابت الگوي مصرف بهتر در قالب يارانه 
نقدي پاداش بگيرند و براي رفع ساير مشكالت زندگي از 

آن استفاده كنند.
 كفاف ذخاير ارزي براي حداقل يك سال 

واردات
وي موقعيت بين المللي اقتصاد كشور را در شرايط حاضر 
مطلوب دانست و افزود: اين موقعيت معموال براساس كميت 
ذخاير بين المللي كشور تعريف مي شود، البته ذخاير خارجي 
كشور نيز به ميزاني است كه مي تواند حداقل يك يا دو فصل 

واردات را تامين كند.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: اقتصاد ايران به 
لحاظ ذخاير بين المللي اكنون در وضعيتي قرار دارد كه 
مي تواند واردات كشور را بيش از يك سال تامين مالي كند، 
يعني اگر امروز شرايط به گونه اي شود كه يك دالر ارز از 
محل صادرات وارد كشور نشود، بانك مركزي مي تواند تا 
يك سال بعد، واردات را بدون ايجاد خللي بر اقتصاد كشور 

اداره كند.
وي ادامه داد: اين حداقل دوره زماني است كه بانك مركزي 
مي تواند واردات كشور را به لحاظ ارزي تامين كند، بنابراين 
تغييري كه براساس مداخالت بانك مركزي در اجزاي پايه 
پولي در شرايط حاضر رخ داده، فرصت مطلوب تري را ايجاد 
كرد تا بانك مركزي بتواند هم در مراودات خود با بانك ها و 

هم با دولت انعطاف بيشتري داشته باشد.
قضاوي تصريح كرد: بانك مركزي بر همين اساس 
توانست ذخيره نقدينگي اسمي را به گونه اي رشد دهد كه 
ذخيره واقعي نقدينگي حداقل در سطح نقطه صفر اجراي 
مبادالت  طريق  اين  از  و  گيرد  قرار  يارانه ها  هدفمندي 

اقتصادي دچار ركود يا وقفه نشود.
وي گفت: اين بانك آمادگي خود را براي ذخيره واقعي 
نقدينگي حداقل در سطحي معادل وضعيت نقطه صفر و 
نقطه آغازين اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اعالم 

كرده است.
وي افزود: براي اين منظور بانك مركزي پيش بيني كرده 
كه چه سطحي از نرخ رشد نقدينگي الزم است و براي اين 
سطح از نرخ رشد نقدينگي چه انعطافي در حوزه هاي انبساط 

پايه پولي بايد رخ دهد.
معاون بانك مركزي توضيح داد: يك بخش از اين انبساط 
پايه پولي مربوط به اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت جديد 
به بانك ها و بخش ديگر در تامين تنخواه براي دولت است، 
كما اين كه در شرايط حاضر دولت، وجوهي را كه به حساب 
خانوارها واريز مي كند از محل همان تنخواهي است كه 

بانك مركزي تامين كرده و در اختيار وزارت اقتصاد قرار 
داده است.

 تسهيالت بانكي براي هدفمندي يارانه ها
 قضاوي تصريح كرد: بانك مركزي در صدد است بانك ها 
را تشويق كند تا خطوط اعتباري جديد و كوتاه مدتي كه از 
بانك مركزي دريافت مي كنند همراه با منابعي كه از محل 
افزايش سپرده ها به دست مي آورند، با اولويت دادن به رسالت 

هدفمندي يارانه ها به بنگاه هاي توليدي تخصيص دهند.
قضاوي گفت: بانك مركزي بانك ها را به تسويه بخشي 
از خطوط اعتباري قبلي از طريق افزايش سپرده ها ترغيب 
مي كند تا آنها خطوط اعتباري جديدي را با هدف جهت دهي 
بهتر نقدينگي دريافت كنند تا با نظارت بانك مركزي صرف 
اولويت هاي جاري و مربوط به هدفمندسازي يارانه ها شود.

براي  دولت  گفت:  مركزي  بانك  اقتصادي  معاون 
طريق  از  گذشته  سال   2 طي  نيز  توليدي  بنگاه هاي 
با وزارتخانه هاي صنايع و معادن و  هماهنگي هايي كه 
جهاد كشاورزي به عمل آورده سعي دارد تحمل شوك 
كوتاه مدت براي بنگاه هاي اقتصادي را افزايش دهد تا 
بنگاه هاي توليدي بتوانند اين مرحله ناهموار را آسان تر 

پشت سر بگذارند.
قضاوي خاطرنشان كرد:  اجراي سياست هدفمند كردن 
يارانه ها، درآمدها مبادالت اسمي را هم افزايش مي دهد؛ 
يعني مبادالتي كه قبال با مابه ازاي پولي كمتري انجام 
مي شد در شرايط جديد با مابه ازاي پولي بيشتري صورت 
مي گيرد، ضمن آن كه از اين محل نيز درآمدهاي اسمي 
افزايش مي يابد و طبيعي است كه در نتيجه درآمدهاي 

اسمي سپرده هاي بانكي نيز رشد يابد.
وي افزود: در كنار همه اين اقدامات كه براي مديريت 
وضع مطلوب نقدينگي در نظر گرفته شده، مديريت شرايط 
تحوالت  آينده  چشم انداز  به  نگرش  قيمت ها،  عمومي 
قيمت ها، اتخاذ تصميم هاي مناسب و همچنين فرآيند انتشار 

اوراق مشاركت براي بنگاه هاي دولتي تسهيل شده است.

تدابير بانك مركزي براي كنترل جهش قيمت ها
قضاوي: كامال اين اميد وجود دارد كه جهش قيمتي در نرخ تورم محدود به دوره اي كوتاه باشد نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت: 

هم افزاشدن  و  هماهنگي  به  ساله   20 چشم انداز  سند 
حركت ها كمك كرده و از موازي كاري جلوگيري و فعاليت ها 

را زمان دار مي كند.
به گزارش واحد مركزي خبر، غالمعلي حدادعادل در 
همايش نقش مديريت راهبردي در تحقق سند چشم انداز 
20 ساله افزود: قانون برنامه با قانون عادي بايد تفاوت داشته 
باشد و بخش هايي از برنامه پنجم شأنيت قانون برنامه را 

ندارد.
وي اضافه كرد: قانون برنامه اصال نبايد ناظر به مورد يا 
به عنوان مثال يك مؤسسه باشد و آنچه شأن قانون برنامه 

است، امور زيرساختي كشور است.
نماينده تهران گفت: تنها حدود 30درصد قوانين برنامه 
چهارم عملي شده و اين به دليل آن است كه ظرفيت مجلس 

و دولت را در قانون برنامه در نظر نمي گيريم.
حدادعادل افزود: مجلس در سال بيش از 10 تا 12 قانون 
جامع نمي تواند تصويب كند و همين قانون اصالح الگوي 
مصرف انرژي كه در مجلس مطرح است، يك ماه وقت 

مجلس را مي گيرد.
وي تصريح كرد: مجلس در سال 2 ماه تعطيل است و يك ماه نيز 
صرف بودجه مي شود و  9 ماه باقي مي ماند. در اين 9 ماه مي تواند 

10 تا 12 قانون جامع تصويب كند و در يك دوره 4 ساله نيز 30 
تا 40 و از آن طرف دولت نيز گرفتارتر.

حدادعادل با بيان اين كه بايد بين مديران ارشد كشور 
قوانين  اجراي  در  هم زماني  و  همفكري  همدلي،  نوعي 
وجود داشته باشد، گفت: در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هر دو ماه يك بار سياست هاي كلي را در زمينه هاي مختلف 
تصويب مي كنيم، آيا مديران ارشد كشور، استانداران، معاونان 
وزرا و مديران كل كه مجري هستند، از اين سياست هاي 

كلي آگاه هستند؟
وي گفت: سال ها در مجمع تشخيص مصلحت گفته ام اگر 
مي خواهيم سياست هاي كلي چشم انداز و قانون برنامه و كال 
قوانين مادر در كشور به جريان بيفتد و به عنوان گفتمان مسلط 
مطرح شود، بايد هر كسي كه مي خواهد از رده معيني باالتر 
مسووليت بپذيرد، قبل از قطعي شدن حكمش ملزم باشد كه در 
يك دوره آموزشي شركت كند؛ مثال يك دوره 30 تا 60 ساعته 

را بگذراند و سياست هاي كلي را تعليم ببيند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در بخش 
ديگري از سخنان خود به اختالف دولت ها و مجالس در 
بررسي طرح ها و لوايح اشاره كرد و گفت: دليل اين امر، 

برنخاستن مجلس و دولت از يك منبع و ريشه واحد است.

وي افزود: دولت مباني و فكرهايي دارد و به صورت 
برنامه به مجلس مي دهد و مجلس هم از ابتدا شروع به 
بررسي مي كند و اختالفاتي به وجود مي آيد و حاال هم دولت 

و هم مجلس اصولگراست.
وي افزود: من به عنوان عضوي از مجلس هفتم و هشتم 
اعالم مي كنم اكثر نمايندگان به دنبال آزار دولت نيستند، 
ولي االن مجلس در يك دستگاه مي خواند و دولت در يك 

دستگاه ديگر.
حدادعادل يادآور شد: مشكل ديگري كه وجود دارد اين 
است كه بايد سلسله مراتبي بين قوانين تنظيم كنيم و بدانيم 
كه كدام قانون كلي و مهم تر است و كدام قانون بايد بعد 
از آن قرار بگيرد و رابطه بين توليدي و مولد بودن آنها بايد 

فهميده شود و در اذهان مديران كشور جا بيفتد.
وي گفت: 8 مرتبه براي قانونگذاري از كالن تا خرد 
وجود دارد و قانون اساسي، چشم انداز، سياست هاي كلي، 
قانون برنامه، قانون بودجه، قوانين عادي، آيين نامه هاي 
تصويبي دولت و بخشنامه هايي كه كامال مرتبط با اجراست 

اين مراتب را تشكيل مي دهند.
حدادعادل افزود: مساله مهم اين است كه يا اينها به هم 
ربط ندارد يا ربطشان واضح نيست و به عنوان مثال قانون 

برنامه در بودجه ظهور ندارد.
 كسري بودجه را حذف كنيم

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز در اين همايش 
گفت: بايد انضباط مالي را در صدر همه كارها قرار دهيم و 

كسري بودجه را از هزينه هاي ساالنه خود حذف كنيم.
ابوترابي فرد  محمدحسن  والمسلمين  حجت االسالم 
ساله   5 برنامه هاي  كردن  اجرايي  براي  تالش  افزود: 
برشي كوتاه مدت براي رسيدن به اهداف چشم انداز است 
و امروز يكي از مهم ترين دغدغه هاي ما بايد اصالح ساختار 

اقتصادي كشور باشد.
وي گفت: بودجه ساالنه نيز بايد دقيقا در بستر تحقق 

اهداف برنامه 5 ساله باشد و ما با اين نگاه فاصله داريم.
نايب رئيس مجلس اضافه كرد: نگاه فرابخشي، حركت 
منطبق با برنامه، بودجه ريزي عملياتي براي كاهش هزينه ها 

و مديريت خرد و كالن ما نهادينه نشده است.
قدرت  به  تبديل شدن  عرصه  در  گفت:  ابوترابي فرد 
اقتصادي با چالش هايي مواجه هستيم و اگر بخواهيم قدرت 
اقتصادي اول منطقه باشيم، بايد در برنامه 5 ساله پيش رو 

رشد 8 درصدي را تجربه كنيم.
وي افزود: اين در حالي است كه امروز در شرايطي قرار 
داريم كه با اين شرايط بايد در سال پاياني اجراي برنامه، رشد 
اقتصادي حدود 13 درصدي داشته باشيم و بايد حداقل بيش 

از 1100 ميليارد دالر به بدنه اقتصادي كشور تزريق كنيم.
ابوترابي فرد گفت: براي اين كه با درآمدهاي نفتي قطع رابطه 

كنيم بايد گام هاي بسيار بلندي برداريم.
نايب رئيس مجلس ادامه داد: درآمد مالياتي نتوانسته است 
بيش از 30 درصد از هزينه هاي دولت را پوشش دهد كه اين 
زيبنده كشور نيست.ابوترابي فرد افزود: تامين كسري بودجه از 
صندوق ذخيره ارزي كار دولتمردان و مديران هوشمند نيست 
و بايد در گام اول تامين هزينه هاي اجرايي را از درآمدهاي نفت 

و گاز و بعد از هزينه هاي عمراني قطع كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: بايد 
به قدرت علمي برتر در منطقه و جهان و در كمترين زمان 
به قدرت اقتصادي تهديدناپذير تبديل شويم و اين اهداف 
بدون مديريت راهبردي محقق نخواهد شد و اينها همه در 
سايه اقتدار فرهنگي، اعتقادي و ارزشي ماست كه بايد آنها را 

با همه وجود ارج نهيم و بر تقويت اركان آن همت كنيم.

انتقاد مجلس از نحوه تدوين برنامه پنجم توسعه
حدادعادل: بخش هايي از برنامه پنجم شأنيت قانون برنامه را ندارد

 تعيين قيمت نان
 در هدفمندي يارانه ها

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني خبر 
ــت هاي مرتبط با آن در زمان اجراي  ــت نان و سياس داد: قيم

قانون هدفمندي يارانه ها در كشور مشخص شد.
ــازي  محمود دودانگه در گفت وگو با مهر با تاكيد يكسان س
قيمت نان در سراسر كشور، گفت: با تعيين قيمت ملي براي گندم، 
قيمت آرد نيز در سراسر كشور يكسان مي شود، ضمن اين كه در 

سراسر كشور قيمت واحدي براي آرد وضع خواهد شد.
ــتان در  ــت كه تاكنون قيمت نان در 2 اس اين در حالي اس
ــتان متفاوت از  ــتانداران بود و قيمت آن در هر اس ــار اس اختي

استان هاي ديگر بود.
وي وضع قيمت واحد براي آرد در سراسر كشور را سياست 
ــاورزان و نانوايان اعالم كرد و گفت: برهمين  حمايتي از كش
اساس، تمامي نانوايي ها ـ  چه آزادپز و چه غيرهـ  آرد با قيمت 

يكسان دريافت مي كنند.
وي با بيان اين كه قيمت مشخص شده براي آرد از قيمت 
آزاد آن كمتر است، تصريح كرد: انتظار مي رود قيمت نان كه 

تاكنون در تهران و شهرستان ها متفاوت بود، يكسان شود.
وي در ادامه با اشاره به فعاليت كارگروه هاي استاني براي 
ــن كارگروه تصميم گيري  ــن قيمت انواع نان، گفت: اي تعيي
نهايي را بر عهده دارد تا قيمت نان كمتر از قيمت آزاد آن باشد.
ــدن فضاي موجود تاكيد كرد وگفت: با  دودانگه، بررقابتي ش
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، محدوديتي در قبال تحويل 
آرد نخواهيم داشت و فضا به لحاظ كيفيت و قيمت نان رقابتي 

خواهد شد.
معاون وزير بازرگاني جلب رضايت مردم را از اهداف اين 
ــروه عنوان و اظهار كرد: با نظارت اين كارگروه كيفيت  كارگ
ــات و دورريز نان به  ــد و از اين پس ضايع ــان بهتر خواهد ش ن
ــت نان در كشور  ــيد، ضمن اين كه اميد اس حداقل خواهد رس

مشكالت بهداشتي نداشته باشد.

رشد 108 درصدي فروش 
كاالهاي ايراني در آمريكا

ــتر از  ــال 108 درصد بيش ــا در نيمه اول امس آمريكايي ه
پارسال انواع كاالي ايراني خريدند.

ــير محمدي رئيس كل  به گزارش واحد مركزي خبر،  اردش
گمرك ايران با اعالم اين خبر افزود: ارزش كل صادرات ايران 
ــده (فروردين تا شهريور) به 77 ميليون  به آمريكا در مدت يادش
ــزان 40 ميليون و 391 هزار  ــيد كه اين مي و 754 هزار دالر رس
دالر بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است. وي گفت: صادرات 
ــز با 78 / 11 درصد  ــال 89 از نظر وزن ني ــران به آمريكا در س اي
افزايش همراه بود و در اين مدت 2304 تن انواع كاال از ايران به 
آمريكا صادر شد.به گفته وي آمريكا در نيمه اول  امسال بيست و 
چهارمين خريدار كاالهاي ايراني در ميان عمده ترين خريداران 

كاالهاي ايراني بوده است. 
ــاره كرد: در اين مدت واردات ايران از آمريكا به  محمدي اش
73 ميليون و 249 هزار دالر رسيد كه اين ميزان67 / 36 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. وي افزود: 
ــته  ــال گذش ميزان واردات ايران از آمريكا در 6 ماهه اول س

115 ميليون و 665 هزار دالر بود.

ايران؛ هجدهمين قدرت 
اقتصادي جهان

صندوق بين المللي پول اعالم كرد: ايران با توليد ناخالص 
داخلي 830 ميليارد دالري براساس قدرت خريد در سال 2010 
ــتان و سوئد به عنوان هجدهمين قدرت  باالتر از هلند، عربس

اقتصادي جهان شناخته شده است.
ــول در گزارش  ــارس، صندوق بين المللي پ ــه گزارش ف ب
ــوم به چشم انداز اقتصادي جهان، ميزان توليد  جديد خود موس
ــاخص قدرت خريد در اين  ــاس ش ناخالص داخلي ايران براس
ــت كه به اين  ــال را 830/715 ميليارد دالر اعالم كرده اس س
ترتيب اين كشور در ميان 183 كشور، جايگاه هجدهم را از اين 

نظر به خود اختصاص داده است.
تايوان با توليد ناخالص داخلي810 ميليارد دالري، يك پله 
ــتان با 717 ميليارد  ــر از ايران در جايگاه نوزدهم و لهس پايين ت

دالر در جايگاه بيستم قرار گرفته اند.
ــور صنعتي و اروپايي هلند نيز با توليد ناخالص داخلي  كش
676 ميليارد دالري، 3 پله پايين تر از ايران در جايگاه بيست و 

يكم قرار گرفته است. 
پس از اين كشور، آرژانتين رتبه 22 و كشور نفتي عربستان 
ميليارد دالري، 5 پله  ــي 619  ــعودي با توليد ناخالص داخل س

پايين تر از ايران در رتبه 23 قرار گرفته است.
ــد ناخالص داخلي  ــزارش، آمريكا با تولي ــاس اين گ براس
ــدرت خريد) همچنان  ــاس ق ــارد دالري (براس 14624 ميلي

بزرگ ترين قدرت اقتصادي جهان شناخته شده است.

عضو كارگروه تنظيم بازار گفت: وزارت بازرگانى تدابيرى 
انديشيده است تا بازار را در زمان اجراى قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، در مراقبت ويژه قرار دهد و اجازه ندهد كه قيمت 

22قلم كاالى اساسى افزايش يابد.
محمد قبله در گفت وگو با مهر افزود: دولت برنامه ريزى 
كرده است تا هيچ گونه افزايش قيمتى براى 22 قلم كاالى 
اساسى مورد نياز مردم، در زمان اجراى قانون هدفمند كردن 
يارانه ها نداشته باشد؛ به نحوى كه اين كاالها در روند تنظيم 
بازار، با ثبات قيمتى مواجه بوده و تامين آنها با برنامه ريزى 

صورت گيرد.
وي افزود: درواقع دولت افزايش قيمت براى اين 22 قلم 
كاال را ممنوع اعالم كرده است؛ اما اين ممنوعيت به منظور 
ايجاد جو ناآرام براى توليدكنندگان نيست؛ بلكه قرار بر اين 
است كه هر توليدكننده اسناد و دليل خود را براى افزايش 
قيمت به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
ارجاع دهد تا اين سازمان راه هاى مختلف را براى افزايش 

قيمت منطقى بررسى كند.
وى تصريح كرد: در اين زمينه تالش مى شود اين افزايش 
قيمت منطقى به مصرف كننده لطمه نزند و از سوى ديگر، عدم 
افزايش قيمت نيز موجبات ضرر توليدكنندگان را فراهم نكند.
به گفته قبله، اگر توليدكننده اى داليل منطقى را براى افزايش 
قيمت ارائه كند، سازمان حمايت به طور قطع شيوه هايى را 
دنبال مى كند تا هم توليدكننده ضرر نكند و هم قيمت براي 

مصرف كننده افزايش نيابد.
قبله تاكيد كرد: بايد زمان قبل و بعد از اجراى قانون هدفمند 
كردن يارانه ها را از هم منفك دانست؛ چراكه بعد از اجراى 
قانون تمامى كاالها به دليل افزايش قيمت سوخت، دچار 
افزايش قيمت مى شوند؛ اما در پروسه رسيدن به زمان اجراى 
قانون، قيمت ها مى تواند بنا به داليلى از جمله شايعات، بازار را 
ملتهب كند، بنابراين دولت تصميم گرفته است كه 22 قلم كاال 
كه بيشترين سهم را در سبد خانوار دارند و ممكن است موجب 

نگرانى مصرف كنندگان شود، تحت مراقبت ويژه قرار دهد.

مدير مالي شركت نفتي شل با تاكيد بر ادامه فعاليت هاي اين شركت در ايران گفت: روابط تجاري 
و مالي ما با ايران بر اساس قراردادهاي بلندمدت ادامه خواهد يافت.

به گزارش فارس، به نقل از رويترز، شركت نفتي رويال داچ شل اعالم كرد، تحريم هاي نفتي 
اتحاديه اروپا بر ضد ايران را مورد ارزيابي و بررسي قرار خواهد داد.سيمون هنري در اين باره گفت: 
«روابط تجاري و مالي ما با ايران براساس قراردادهاي بلندمدت ادامه خواهد يافت. ما به خريد نفت 

خام از ايران بر اساس قراردادهاي بلندمدت ادامه خواهيم داد».
وي افزود: ما در حال ارزيابي و بررسي قوانين تحريمي اروپا 
بر ضد ايران هستيم.مدير امور مالي شركت شل  گفت: بايد بدقت 
تاثيرات منفي تحريم هاي اتحاديه اروپا بر ضد همكاري هاي نفتي 
با ايران را مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار دهيم.هنري تاكيد كرد، 
شركت شل به همكاري هاي قانوني خود با ايران ادامه خواهد داد 
هر چند مجبور شده برخي از روابط تجاري خود با تهران را به علت 

تحريم هاي آمريكا لغو كند.

ــري وزارت بازرگاني همه  ــوازم خانگي گفت: با پيگي ــندگان ل ــوري فروش رئيس اتحاديه كش
شركت هاي لوازم خانگي موظف به كاهش قيمت ها به سطح قبلي شده اند.

ــوني در گراني هاي اخير قيمت  ــركت س محمد طحان پور در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: ش
ــته و در واقع  ــي دي  هاي خود را 10 تا 15 درصد افزايش داده بود كه اخيراً به حالت قبل برگش ال س
آن گراني كاذب از بين رفته است. وي گفت: شركت سامسونگ نيز قيمت ال سي دي هاي خود را 
5 درصد كاهش داد و شركت ال جي نيز از اول آبان ماه براي فروش ال سي دي ها يك كادو در نظر 
ــت كه در واقع مي توان به حساب كاهش قيمت محصوالت اين شركت گذاشت. رئيس  گرفته اس
ــوري فروشندگان لوازم خانگي گفت: خوشبختانه وزارت بازرگاني با شركت هايي كه  اتحاديه كش
ــت كه اين افزايش قيمت ها مورد  ــه افزايش قيمت كرده اند برخورد كرده و اعالم كرده اس ــدام ب اق

قبول ما نيست، لذا همه شركت هاي لوازم خانگي موظف به كاهش قيمت ها شده اند. 

شركت هاي لوازم خانگي موظف به كاهش قيمت شدند

شل: روابط تجاري و مالي با ايران را ادامه خواهيم داد

دولت جلوي افزايش قيمت 22 قلم كاالى اساسى را مي گيرد
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