
دبير انجمن خودروسازان قيمت هاى جديد را باعث 
ــرد و از احتمال ارايه  ــازان عنوان ك ــرر خودروس ض
ــر داد.احمد  ــه ماه آينده خب ــاى جديد تا س قيمت ه
نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان در گفت وگو با 
ايلنا، با اشاره به زيان دهى خودروسازان با قيمت هاى 
جديد گفت: قيمت هاى جديدى كه از سوى شوراى 
رقابت تعيين شده باعث زيان خودروسازان مى شود 
ــوراى ملى  ــه صورت كتبى به ش ــه اين موضوع ب ك

رقابت و دكتر پژويان ارايه شده است.
ــماره  ــايپا در نامه اى به ش ــركت س وى ادامه داد:  ش
92/25344 در تاريخ 15 ماه جارى مكتوب به رئيس 
شوراى رقابت اعالم كرده است كه چنين قيمت هاى 
ــد. وى  ــركت خواهد ش جديدى باعث ضرر اين ش
ــى با مردم و  ــرد: البته ما براى همراه ــان ك خاطرنش
ــن قيمت ها تمكين  ــروج از بالتكليفى مردم از اي خ
مى كنيم ولى شوراى رقابت بايد بداند با اين قيمت ها 
خودروسازان ضرر مى كنند ضمن اينكه ارز مبادله اى 
ــتفاده  ــه و ما از ارز آزاد اس ــوز به ما تعلق نگرفت هن
ــتور  ــم. نعمت بخش اعالم كرد: با وجود دس مى كني
رئيس جمهور هنوز ارز مبادالتى به صورت كامل به 
خودروسازان تعلق نگرفته است و ما مجبور هستيم 
ــت  همه ارز خود را كه معموال تا 5 ميليون يورو هس
ــر از عوامل  ــم، اين امر هم يكى ديگ ــود تهيه كني خ
ــود كه حال مجبوريم آن را  افزايش قيمت خودرو ب

پايين بياوريم.
وى يكى از مشكالت را دخالت برخى از نمايندگان 
ــودرو عنوان كرد  ــس در روند قيمت گذارى خ مجل
ــا اين بود كه برخى از  ــكالت م و گفت: يكى از مش
ــدگان مجلس براى  ــوراى رقابت و نماين اعضاى ش
ــت و  ــمى دس ــم و رس اين كه بتوانند براى خود اس
ــدى قيمت  ــش 30 الى 40 درص ــد،  از كاه ــا كنن پ
خودرو خبرمى دادند،در حالى كه آقاى پژويان رئيس 
ــب كرد ولى  ــن موضوع را تكذي ــوراى رقابت اي ش
ــد و بازار  ــث ايجاد توقع در مردم ش ــن امر باع همي
ــازان در  ــاد كرد.دبير انجمن خودروس خودرو را كس

ــورد احتمال افزايش قيمت  ــخنان خود در م ادامه س
خودرو در ماه هاى آينده گفت: خوشبختانه به ما قول 
ــه بعد از عبور از تورم بخش صنعت بتوانيم  دادند ك
ــت كنيم و در سه ماه  قيمت هاى جديدى را درخواس
ــت قيمت هاى جديد  آينده مطمئنا ما اجازه درخواس

را خواهيم داشت. 

وى با اشاره به روند تعيين قيمت ها در گذشته گفت: 
قبل ازسال  85 ما هر ساله 2/5 درصد افزايش قيمت 
ــتيم و نسبت به تورم قيمت ها را افزايش  خودرو داش
نمى داديم، اما از سال 85 به بعد تورم اجازه ادامه اين 
روند را به ما نداد.به گفته وى افزايش ارز قيمت هاى 
مواد اوليه را به طور شديدى افزايش داد كه البته هم 

ــت قيمت هاى جديدى  ــوراى رقاب اكنون با كمك ش
ــازان اعمال  ــده  و با وجود ضرر خودروس تعيين ش
مى شود.نعمت بخش در پايان گفت: شوراى رقابت 
ــت و به ما  ــكالت اين صنف را پذيرفته اس همه مش
ــت  ــه ماه ديگر درخواس اجازه مى دهد كه بعد از س

قيمت هاى جديدى به شورا ارائه كنيم.

دبير انجمن خودروسازان خبر داد: 

احتمال درخواست قيمت هاى جديد خودرو تا سه ماه آينده 

رئيس كميته پتروشيمى مجلس با بيان اينكه با توجه 
به محاسبات انجام شده احتماال قيمت بنزين يورو4 
تا حدود 1500 تومان در هر ليتر خواهد بود، گفت: 
ــش از قيمت بنزين معمولى  قيمت بنزين يورو 4 بي
ــده در اين خصوص بايد  ــد بود و به اعتقاد بن خواه
ــبت به بنزين  ــت اين بنزين نس ــوز افزايش قيم مج
ــينى صدر در  ــود. مويد حس ــى فعلى داده ش مصرف
ــن وضعيت  ــت درباره آخري ــا خانه مل گفت وگو ب
آمادگى وزارت نفت و همچنين خودروسازان براى 
ــتفاده از  ــتفاده از بنزين يورو4 گفت: اس توليد و اس
ــازان  ــتاندارد يورو 4 از لحاظ خودروس بنزين با اس
ــكلى ندارد و بنا به اعالم آنها خودروهاى توليد  مش
ــتفاده از بنزين  ــه اس ــال حاضر قادر ب ــل در ح داخ

ــوى و چايپاره در  ــتند.نماينده مردم خ ــورو4 هس ي
مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه محصوالت 
ــازان مشكلى براى استفاده از بنزين يورو4  خودروس
ــركت  خودروسازى  ندارند، افزود:  نمايندگان دو ش

نيز اين آمادگى خود را اعالم كردند.
فعال امكان استفاده گازوئيل يورو 4 

براى خودروها وجود ندارد
ــس ادامه داد:  ــيون صنايع و معادن مجل عضو كميس
ــوز در حال حاضر قادر  البته خودروهاى گازوئيل س
ــتند كه بايد اين  ــتفاده از گازوئيل يورو 4 نيس به اس
ــوز نيز فراهم  ــراى خودروهاى گازوئيل س امكان ب
شود تا اين خودروها نيز از گازوئيل يورو 4 استفاده 
كنند.رئيس كميته پتروشيمى مجلس با اشاره به اينكه 

ــال  وزارت نفت نيز اعالم آمادگى كرده تا پايان امس
بيش از 50 ميليون ليتر سوخت يورو 4 را توليد كند، 
ــكلى كه وجود دارد افزايش هزينه هاى  افزود: اما مش
توليد بنزين يورو 4 است كه به تبع آن مجوز افزايش 

قيمت نيز بايد صادر شود.
افزايش قيمت بنزين يورو4 بعد از انتخابات

ــينى صدر در توضيح مطلب فوق تصريح كرد:  حس
ــش از قيمت بنزين  ــت بنزين يورو 4 بي ــا قيم طبيعت
معمولى خواهد بود و به اعتقاد بنده در اين خصوص 
بايد مجوز افزايش قيمت اين بنزين نسبت به بنزين 
ــود.وى اضافه كرد: در صورتى  مصرفى فعلى داده ش
ــش نيابد وزارت نفت  ــه قيمت بنزين يورو4 افزاي ك
ــوع بنزين نخواهد بود و اگر  ــز قادر به توليد اين ن ني

بنزين با استاندارد يورو 4توليد نشود آلودگى هوا به 
ــكل موجود ادامه خواهد يافت.اين نماينده مردم  ش
ــس نهم همچنين در خصوص صدرو مجوز  در مجل
ــه قانون منعى براى  ــش قيمت گفت: با توجه ب افزاي
ــورو 4 وجود ندارد و زمانى  ــش قيمت بنزين ي افزاي
ــاوت قيمت آن با  ــت بنزين افزايش يابد تف كه كيفي
بنزين فعلى مى تواند در قيمت تمام شده موثر باشد. 
ــادن مجلس در پايان با  ــيون صنايع و مع عضوكميس
ــاره به اينكه احتماال بعد از انتخابات قيمت بنزين  اش
يورو4 افزايش يابد، درباره ميزان قيمت بنزين يورو4 
ــده احتماال  ــبات انجام ش ــا توجه به محاس گفت: ب
ــدود 1500 تومان در هر  ــن يورو4 تا ح قيمت بنزي

ليتر خواهد بود.

ــر امور اقتصادى و دارايى در رابطه با زمان دقيق  وزي
ــراى گام دوم هدفمندى يارانه ها گفت: اين امر تا  اج
ــه پذيرش اجتماعى الزم براى آن در جامعه  زمانى ك
ــد.به گزارش ايسنا،  محقق نشود اجرايى نخواهد ش
ــينى در جمع خبرنگاران در  ــمس الدين حس سيد ش
ــخ به اين سوال كه آيا در صورت افزايش قيمت  پاس
حامل هاى انرژى ميزان پرداخت يارانه نقدى به مردم 
نيز تغيير خواهد كرد؟ توضيح داد: از ابتداى شروع به 
ــار پايين  كار طرح هدفمندى يارانه ها توجه ما به اقش
و كم درآمد جامعه بوده است برخالف طرح هايى كه 
ــورها عملياتى شد و باعث برخى  در بسيارى از كش
ــى گرديد هدفمندى يارانه ها در  ناآرامى هاى اجتماع

ايران با توجه به پذيرش اجتماعى صورت گرفت.
وى ادامه داد: هر گونه اقدام در جهت عملياتى شدن 
ــورت گيرد با توجه  ــدى يارانه ها ص گام دوم هدفمن
ــادى و همچنين پذيرش  ــى هاى دقيق اقتص به بررس
اجتماعى است.اين مقام مسوول در رابطه با طرح هاى 
دولت براى كنترل نقدينگى و تورم موجود در اقتصاد 
ــال گذشته دو تكانه  ارزى در  كشور نيز بيان كرد: س
اقتصاد كشور به وجود آمد كه باعث شد نقدينگى و 

ــتخوش تغييرات منفى شود در كنار  تورم جامعه دس
آن بحث تحريم ها و مشكل تامين ارزى نيز به وجود 
ــان به دنبال  ــل دولت از همان زم ــد به همين دلي آم
ــت حداقلى مردم را  طرح هايى رفت كه بتواند معيش
ــازى برخى  ــن كند. يكى از اين اقدام ها ذخيره س تامي
ــى در زندگى مردم بود كه سال  اقالم اقتصادى اساس

گذشته آغاز و تا كنون نيز ادامه داشته است.
وى ادامه داد:  از ديگر طرح هايى كه مى توانم به مردم 
ــته با حضور  ــه اى بود كه روز گذش اطالع دهم جلس
ــدن و همچنين  ــر صنعت ومع ــس جمهور، وزي ريي
ــد. در اين جلسه نيز بنا  رييس بانك مركزى انجام ش
شد هماهنگى هاى الزم صورت گيرد تا هم معيشت 
ــه كاهش تورم  ــبت ب ــردم تضمين گردد و هم نس م
ــام گيرد.وزير  ــه اقداماتى موثر انج موجود در جامع
امور اقتصادى و دارايى در رابطه با وضعيت هلدينگ 
ــح داد: طرح اين  ــارس در بورس نيز توضي خليج ف

ــنهاد شد و  ــال پيش پيش هلدينگ از حدود چهار س
ــال  ــات الزم براى ورود آن به بورس از دو س اقدام
ــركت سرانجام سال گذشته  پيش كليد خورد اين ش
ــى هاى دقيق و شبانه روزى به بورس  و پس از بررس
ــد كه با توجه به قيمت پايه  995 تومانى آن  عرضه ش
با تقاضاى خاصى روبرو نشد، اما پس از بررسى هاى 
ــهام اين هلدينگ  ــل قيمتى كه در س ــاره و تعدي دوب
صورت گرفت، از ماه گذشته پنج درصد از سهام آن 
ــينى در رابطه با برخى ابهامات  به فروش رسيد.حس
ــهام اين هلدينگ  ــاره  نحوه واگذارى س موجود درب
ــهام  ــد 40 درصد از س نيز توضيح داد: از ابتدا بنا ش
هلدينگ خليج فارس به منظور سهام عدالت به مردم 

تخصيص يابد. 
با توجه به فروش پنج درصد از اين سهام و ارائه پنج 
ــاى پيش حدود 50 درصد از  ــد از آن در روزه درص
ــهام هلدينگ از دست دولت خارج شده است در  س

كنار آن دولت با توجه به بررسى هاى صورت گرفته 
ــهام اين هلدينگ را نيز براى  حدود 17 درصد از س
پرداخت برخى از بدهى هاى خود به بانك ها و ديگر 
ــتند كه كامال قانونى خواهد بود. ارگان ها كنار گذاش

ــهام را نيز غير قابل بررسى  وى فروش نقدى اين س
دانست و تصريح كرد: با توجه به اين كه فروش پنج 
درصدى سهام اين شركت به رقم بسيار بااليى رسيد 
كامال مشخص است كه فروش نقدى مابقى آن براى 
بخش خصوصى غير قابل خريد است به همين دليل 

بايد براى آن طرح هاى جايگزين در نظر گرفت.
ــه آرزوى خود براى اقتصاد  ــينى در پايان از س حس
ايران گفت و اظهار كرد: ما بايد در سه سطح مختلف 
ــدا اصالح  ــون كنيم در ابت ــور را دگرگ ــاد كش اقتص
ــت كه در جامعه به همان  ــيوه تخصيص منابع اس ش
ــت در كنار آن  ــهور شده اس هدفمندى يارانه ها مش
ــر كند تا به بهترين  ــور نيز تغيي بايد نظام مالياتى كش
ــكل ممكن درآمدهاى غير تورمى دولت افزايش  ش
ــيوه تامين مالى دولت خواهد  يابد.محور سوم نيز ش
بود كه مى تواند با توجه به طرح هاى جايگزين براى 

درآمدهاى نفتى و ديگر طرح ها عملياتى شود.

ــركت مخابرات ايران از برداشته شدن  مديرعامل ش
ــرعت بيش از 128  ــت عرضه اينترنت با س محدودي
كيلوبيت برثانيه با مصوبه اخير رگوالتورى خبر داد. 
ــر مدير عامل  ــاالرى، پور رنجب ــه گزارش مردم س ب
ــرى خود  ــت خب ــركت مخابرات ايران در نشس ش
ــه و آبونمان  ــراى افزايش تعرف ــان كرد: ب خاطرنش
طرح هاى خود را به مراجع ذيصالح ارائه كرده ايم و 
در حال حاضر در حال پيگيرى اين موضوع هستيم. 
ــى از اين نشست در ارتباط با وضعيت  وى در بخش
اينترنت خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه تعداد 
ــد بااليى داشته و در سال 92  متقاضيان ADSL رش
هم ما تالش داريم كه حداقل مشتريان را در ارائه اين 

سرويس معطل نكنيم. 
ــت در ارتباط با  ــش ديگرى از اين نشس وى در بخ
ــوم همراه اظهار كرد:  تمديد دوره انحصار اپراتور س
ــيار محروم كرد  ــر را بس تمديد انحصار ديتا دو قش
همين طورى هم در پهناى باند با عدد منحوس 128 
ــتيم.مدير عامل  ــرمنده مردم هس ــكل داريم و ش مش
ــه داد: بحث انحصار و  ــركت مخابرات ايران ادام ش
تمديد آن مشكل مردم را بيشتر كرد و به اين ترتيب 
مردم از سرويس هاى ديتا محروم و ما مجبور شديم 

برنامه ريزى هاى خود را به هم بريزيم. 
مدير عامل شركت مخابرات ايران در بخش ديگرى 
از صحبت هاى خود اظهار كرد: سال گذشته شركت 

ــارد تومان  ــش هزار و 639 ميلي ــيار ش ارتباطات س
ــد  در وهله  اول به  ــه اين درآم ــته ك درآمدزايى داش
ــات موبايلى و در وهله  بعد به پيامك ها و ديتا  مكالم

مربوط مى شود. 
ــد: در سال 91 از نظر تلفن  وى هم چنين يادآور ش
ــته  ثابت 2400 ميليارد تومان درآمدزايى وجود داش
كه حدود 400 ميليارد تومان از اين درآمد مربوط به 
ــرويس ديتا بوده است.پوررنجبر در مجموع سود  س
ــال 91 را 2187 ميليارد  خالص مخابرات ايران در س

تومان دانست.
ــر در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به  پوررنجب
ــتان ها اشاره كرد و گفت: اين  بحث هم كدسازى اس

ــت كه دولت برعهده ما گذاشته و  طرح وظيفه اى اس
ــا آن را انجام دهيم، هزينه هاى مردم به مراتب  اگر م
ــتان ما  ــايد در هر اس كاهش خواهد يافت و حتى ش
حدود چهار ميليارد تومان كاهش درآمد داشته باشيم 
كه اگر بخواهيم مجموع كشور را در نظر بگيريم اين 

رقم به بيش از 120 ميليارد تومان مى رسد.
ــركت مخابرات ايران تصريح كرد: در  مدير عامل ش
ــور درآمد خيلى بااليى  ــتان هاى كش حال حاضر اس
دارند اما با اين وجود ما طرح همكد سازى را شروع 
ــم اما البته هنوز اين طرح را اجرايى نكرده ايم  كرده اي
ــكل آزمايشى اين  ــتان ها و به ش و تنها در برخى اس

موضوع عملياتى شده است.

رئيس كميته پتروشيمى مجلس مطرح كرد:
احتمال افزايش قيمت بنزين يورو 4 تا 1500 تومان

سخنگوى اقتصادى دولت اعالم كرد:
جلسه چهار جانبه براى تضمين معيشت مردم 

برداشته شدن محدوديت عرضه اينترنت با سرعت بيش از 128 كيلوبيت 

گزارش چهارشنبه  ٢٥ اردیبهشت -٤رجب  ١٤٣٤ -١٥ می ٢٠١٣ - سال دوازدهم - مشاره  ٣١٩٤اخبار کوتاه  ٤   اقتصادی
ايران به زودى

 با بحران آب مواجه مى شود 
معاون وزير نيرو هشدار 
زودى  ــه  ب ــران  اي داد 
مواجه  آب  ــران  بح با 
ــزارش  گ ــود.به  مى ش
ــنا، عليرضا دائمى  ايس
ــت  نشس ــن  دومي در 

برنامه بين المللى خشكسالى با اشاره به اهميت بحث 
ــور گفت: به خاطر اهميت مبحث  خشكسالى در كش
خشكسالى ايران چهار سال پيش برگزارى نشست هاى 
ــالى را به يونسكو پيشنهاد داد و در  بين المللى خشكس
نهايت بحث برنامه بين المللى ابتكارات خشكسالى به 
ــور ما سپرده شد كه اين نشان دهنده ويژگى ايران  كش
و توجه ويژه يونسكو است.وى با اشاره به چالش هاى 
ــناد  ــاس اس ــالى گفت: براس منطقه درحوزه خشكس
ــره زمين2/5 درصد  آب  ــازمان ملل در ك برگرفته از س
شيرين قابل دسترسى است و از اين2/5 درصد بخش 
ناچيزى از آب هاى سطحى در دسترس قرار مى گيرد كه 
شامل آب هاى يخچال ها، اقيانوس ها و بخش آب هاى 

زيرزمينى مى شود. 
ــور ما و اساسا خاورميانه در  وى با تاكيد بر اين كه  كش
كمربند خشك جهان قرار گرفته اند گفت: 10 سال پى 
ــالى داشتيم و ميزان بارش هاى ما به 75  در پى خشكس
درصد بارش هاى نرمال كاهش پيدا كرد كه نشان دهنده 
تغيير اقليمى است كه از شمال آفريقا آغاز شده است. 
ــاره به  ــت امور آب و آبفاى وزارت نيرو با اش سرپرس
ــت و كمبود آب در حال حاضر  اين كه افزايش جمعي
مشهود است گفت: ايران به سمتى مى رود كه به زودى 
جزو كشورهايى خواهد بود كه با بحران و كمبود آب 
مواجه مى شود. به عنوان مثال در سال 1960 به ازاى هر 
نفر شش هزار متر مكعب آب و در سال 1990 دو هزار 
ــود در  متر مكعب آب در اختيار بود و پيش بينى مى ش
سال 2025 ميالدى حدود هزار متر مكعب آب به ازاى 
هر نفر در اختيار قرار گيرد. بنابراين سال به سال شرايط 
ــاره به اين كه از نظر  ــخت تر مى شود.دائمى با اش ما س
ــال 1960 يك دوم ميانگين جهان  وضعيت آب در س
را داشتيم گفت: در 20 سال آينده پيش بينى مى شود كه 

حجم آب در دسترس به يك چهارم كاهش پيدا كند.
وى با اشاره به افزايش جمعيت اظهار كرد:  در 80 سال 
ــده است توسعه  ــته جمعيت ايران هفت برابر ش گذش
ــاورزى و شهرنشينى  ــعه صنعت و كش جمعيت، توس
ــرز بحران آبى نزديك  ــى دارد بنابراين ما به م را در پ
ــويم. سرپرست امور آب و آبفاى وزارت نيرو با  مى ش
تاكيد بر اين كه ميزان بارندگى به دليل تغييرات اقليمى 
ــر بايد توجه كرد  ــوى ديگ كاهش مى يابد گفت: از س
ــدت ناهمگون است.  كه توزيع بارش هاى ايران به ش
ــه چهارم  كشور در ناحيه كامال خشك قرار دارد و  س
ميزان بارش ها بين 50 تا صد ميلى متر است و با توجه 
ــتان هاى البرز و زاگرس از باران هاى  به زنجيره كوهس
موسمى آفريقا بهره مند نمى شويم و باعث شده كه با كم 
آبى مواجه شويم. دائمى با تاكيد بر اين كه بخش عمده 
كشور در ناحيه بيابانى قرار دارد بر تكرار خشكسالى هاو 
شدت خشكسالى ها تاكيد كرد و گفت: 270 ميليارد متر 
مكعب از 400 ميليارد متر مكعب از حجم بارش ها به 
ــترس خارج مى شود؛ 92 ميليارد متر  دليل گرما از دس
ــطحى داريم، 38 ميليارد متر مكعب  مكعب جريان س
ــود دارد و 29 ميليارد متر  نفوذ آب هاى زيرزمينى وج
مكعب آب برگشتى را دارا هستيم.معاون وزير نيرو با 
اشاره به توزيع مصارف آب در كشور با اشاره به توزيع 
ــاورزى است  ــورى كش مصارف آب گفت: ايران كش
ــهم اصلى مصرف آب در بخش كشاورزى  بنابراين س
ــعه شهرنشينى اين موضوع تغيير پيدا  است اما با توس
مى كند.وى با اشاره به مجموعه بسيار قوى شركت هاى 
خصوصى در ايران در حوزه آب گفت: در ايران بيش 
از 126 شركت تخصصى مهندسين مشاور وجود دارد 
ــتند. قديمى ترين  و 20 مجموعه پيمانكارى فعال هس
ــى جهان در ايران ساخته شده  ــد قوس و بزرگترين س
ــاله دارد كه يقينا  ــده 1500 س ــات تاريخ ثبت ش و قن
ــد.وى  تاريخ احداث قنات به بيش از اين مقدار مى رس
ــور اظهار كرد: اكنون در  ــاره به شرايط فعلى كش با اش
ــت و براى  ــعه منابع آب اس ايران در رده هاى اول توس
ــدهاى  ــتا س رفع چالش ها تالش مى كند. در اين راس
مخزنى براى جريان توزيع زمانى و مكانى ساخته شده 
ــبكه آب زهكشى داريم.  ــور حتما نياز به ش و در كش
ــهرها و شهروندان بايد تغيير كند و قيمت  عملكرد ش
ــود. وى ادامه داد: بيش از 90 سد  انرژى بايد اصالح ش
ــده و در بخش تامين آب شرب  مخزن بزرگ اجرا ش
سرمايه گذارى مى شود. در بخش پوشش فاضالب در 
ــتيم.دائمى گفت: در ايران 26 هزار  رده قابل قبولى هس
مگاوات پتانسيل نصب نيروگاهى وجود دارد و 4500 
ــت برنامه ريزى است.وى افزود: در  مگاوات نيز در دس
ــوزه آب اصالح بهره ورى آب، افزايش ظرفيت هاى  ح
منابع آبى و استفاده از روش هاى استحصال جديد آب 
مثل استفاده از آب شور دريا و بازچرخانى آب صورت 
مى گيرد.وى خاطرنشان كرد:  وجود مجموعه  مربوط به 
ــفه درستى دارد و كشورمان  خشكسالى در ايران فلس
ــالى هاى وسيع جهان را  ــيار سنگين خشكس تاوان بس
ــان كرد: از نواحى غربى  مى دهد.وى در پايان خاطرنش
كشور ما كه سوريه، عراق و عربستان هستند ريزگردها 
ــور را تحت پوشش  ــتان كش حركت مى كنند و 15 اس

قرار مى دهند.

توليدبيش از 25 هزار دستگاه
 انواع خودرو در فروردين

ــال 25  هزار و246 دستگاه انواع  درفروردين ماه امس
خودرو توسط خودرو سازان داخلى كشورمان توليد 

شده است.
ــدت، توليد خودروهاى  ــنا، در اين م به گزارش ايس
ــتگاه رسيده  ــوارى نيز بالغ بر22  هزار و 513 دس س
ــد «وانت» به  ــته تولي ــن ماه گذش ــت.در فروردي اس
تعداد 2 هزار و251 دستگاه، «كاميون 196» دستگاه، 
ــه تعداد 3  ــتگاه و «مينى بوس» ب ــوس»13 دس «اتوب

دستگاه توليد شده است.
اين گزارش مى افزايد: در فروردين ماه امسال، «پرايد 
ــتگاه، «تندر90 »به  ــيم و صبا» به تعداد  9998 دس نس
تعداد 2204 دستگاه،« سمند »به تعداد 950 دستگاه، 
ــتگاه، MVM به تعداد  «پژو 405 » بالغ بر1653 دس
1625 دستگاه، «پژو پارس »به تعداد 1157 دستگاه، 
ــتگاه،«پژو206  «محصوالت رنو» به تعداد 1116 دس
ــتگاه، «تيبا »به تعداد 962 دستگاه  »به تعداد 808 دس

و«رانا »به تعداد 166 دستگاه توليد شده است.

راه اندازى سامانه  
پرداخت الكترونيكى

 تا دو ماه آينده 
ــك مركزى خبر داد:  ــر كل فناورى اطالعات بان مدي
ــاماندهى پرداخت هاى ريز را در دستور كارداريم. س

ناصر حكيمى درگفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر 
افزود: بحث ساماندهى پرداخت هاى ريز زير 10هزار 
يا 20 هزار تومان را در برنامه داريم كه تحت عنوان 

كيف پول الكترونيكى شناخته مى شود.
ــامانه  پرداخت  ــاخت هاى س وى با بيان اينكه زيرس
ــود،  ــا يك يا دو ماه ديگر آماده مى ش ــى ت الكترونيك
ــول تلفن همراه، كيف  ــزود: در اين مقوله، كيف پ اف
ــمند ارائه  ــب كارت هاى هوش ــى كه در قال پول هاي
ــد و هم اعتباراتى كه به صورت شبكه اى  خواهد ش

قابل استفاده است گنجانده مى شود.
حكيمى افزود: اين سامانه مى تواند تسهيالتى را براى 
ــانى كه در اينترنت خريد هاى جزيى دارند بدون  كس
استفاده از كارت بانكى فراهم كند كه ريسك استفاده 
ــازى به حداقل خود  ــى در فضاى مج از كارت بانك

مى رسد. 

گرانفروشى و نبود برچسب قيمت 
در صدر تخلفات صنفى

ــان اينكه  ــا بي ــوراى اصناف ب ــى ش ــاون بازرس مع
ــب قيمت و ارائه  ــى، نصب نكردن برچس گرانفروش
ــدر تخلفات صنفى قرار  ــردن برگه فروش در ص نك
دارد، گفت: روزانه بيش از 3 هزار بازرسى صنفى در 

شهر تهران انجام مى شود.
ــى عرضه  ــر، رضا كرم ــزارش خبرگزارى مه ــه گ ب
ــى يا فروش  ــن كم فروش ــوب كاال و همچني نامطل
ــتن خدمات پس از فروش را  كاالهاى همراه و نداش
ــمرد و افزود:  ــاى بعدى تخلف صنفى برش در رده ه
ــه نامطلوب كاال و همچنين  ــر موارد مانند عرض ديگ
ــتن  ــروش كاالهاى همراه و نداش ــى يا ف كم فروش
ــاى بعدى تخلف  ــس از فروش در رده ه خدمات پ

صنفى است.
ــت حتما موقع خريد برگه  ــهروندان خواس وى از ش
ــورت تخلف بتوانند  ــروش دريافت كنند تا در ص ف
حقوق خود را پس بگيرند.كرمى با بيان اينكه حداكثر 
ــامانه 124  ــهروندان با س 20 دقيقه پس از تماس ش
ــى به محل شكايت اعزام مى شوند،  گروه هاى بازرس
ــهروندان برگه فروش داشته  گفت: در صورتى كه ش
ــند در محل هم حقوق آنها از فروشنده دريافت  باش

مى شود.

افزايش نرخ بليت اتوبوس
 مينى بوس و سوارى برون شهرى

ــافربرى از افزايش  ــه تعاونى هاى مس ــس اتحادي رئي
ــوس و  ــوس، مينى ب ــت اتوب ــرخ بلي ــدى ن 20 درص
سوارى برون شهرى خبر داد و گفت: افزايش هزينه 
ــن رقم بود اما  ــل و نقل بيش از اي ــركت هاى حم ش

حقوق مصرف كننده در نظر گرفته شد.
ــاره  ــو با مهر با اش ــرى در گفت وگ ــا عام احمدرض
ــهرى، اظهار  ــه حمل ونقل برون ش ــه افزايش تعرف ب
ــت: براساس تصميم دولت، نرخ بليت اتوبوس،  داش
مينى بوس و سوارى برون شهرى 20 درصد و كرايه 
حمل بار كاميون 25 درصد افزايش پيدا كرده است.
ــافربرى با بيان اينكه  رئيس اتحاديه تعاونى هاى مس
ــل بيش از اين  ــركتهاى حمل و نق افزايش هزينه ش
ــار افزايش رقم بيش  ــت، گفت: ما انتظ رقم بوده اس
ــده را هم در  ــتيم اما بايد مصرف كنن ــن را داش از اي
نظر گرفت، زيرا مسافران توان پرداخت بيش از اين 

رقم را ندارند.
ــنهاد اين اتحاديه به دولت در  وى در خصوص پيش
ــنهاد خاصى  خصوص افزايش نرخها، افزود: ما پيش
ــا در نظرگرفتن  ــت نداده بوديم و دولت ب را به دول
هزينه هاى شركتها و حقوق مصرف كننده اين رقم را 

تعيين كرده است.

واگذارى 51 درصد 
باشگاه استقالل و پرسپوليس

به بخش خصوصى 
ــگاه  ــهام دو باش ــا واگذارى 51 درصد س مجلس ب
ــش خصوصى و 49  ــپوليس به بخ ــتقالل و پرس اس

درصد آن به هواداران موافقت كرد. 
ــى  ــه گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس پس از بررس ب
ــى بندهاى الحاقى آن  بند 13 اليحه بودجه به بررس
ــى از اين بندهاى الحاقى  ــاس يك پرداختند كه بر اس
ــقف 300 هزار  ــود در س به دولت اجازه داده مى ش
ــهام به دولت در  ــه بابت فروش س ــارد ريالى ك ميلي
ــده، سهام باشگاه هاى بزرگ  بند 3-13 اجازه داده ش
ــتقالل و پرسپوليس به بخش خصوصى و تعاونى  اس

واگذار شود.
ــد، 49 درصد سهام  ــاس اين مصوبه، مقرر ش بر اس
ــواداران و 51 درصد به بخش  ــگاه به ه اين دو باش
ــت و قابليت آنها به تائيد وزارت  خصوصى كه اهلي

ورزش و جوانان رسيده است واگذار گردد.

بانک
اعالم نحوه محاسبه و پرداخت 

سودسپرده گذارى عمره
ــپرده  ــود س ــبه و پرداخت س ــك ملى نحوه محاس بان
گذارى حج عمره را اعالم كرد كه بر اساس آن، مبناي 
ــود به متقاضي، نرخ زمان ثبت نام است،  ــبه س محاس
ــپرده هاي عمره مفرده از بهمن ماه  ولي در ارتباط با س
ــده است.  ــال 1391 به بعد نرخ 20 درصد اعمال ش س
به گزارش خبرنگار مهر، بانك ملى در ارتباط با نحوه 
پرداخت سود سپرده هاي حج عمره اعالم كرد.محاسبه 
ــپرده گذاري عمره، در چارچوب  ــود س و پرداخت س
ــوراي پول و اعتبار و  ــتورالعمل هاي ش ضوابط و دس
ــود ابالغي در مقطع سپرده گذاري است كه در  نرخ س
زمان تشرف زائر، اصل و سود محاسبه و در سر جمع 
هزينه سفر وي لحاظ مي شود. ولي چنانچه هر يك از 
ــيدن نوبت تشرف حتي پس  متقاضيان قبل از فرا رس
ــه ماه از تاريخ سپرده گذاري منصرف شوند، سود  از س
ــبت مدت توقف وجه نزد بانك  متعارف بانكي به نس
به سپرده گذار پرداخت مي گردد.بنابر اين گزارش،زمان 
پرداخت و تسويه سود سپرده گذاران، زمان تشرف و در 
ــفر، هر زمان كه فرد سپرده گذار  صورت انصراف از س

اراده نمايد خواهد بود.

بورس

ــاخص بورس در تداوم روند نزولى خود ديروز هم با ثبت يك ركورد  ش
ــاخص در محدوده 44129  ديگر 834 واحد افت كرد و به اين ترتيب ش
واحد قرار گرفت. افت نمادهاى «فارس»،«شپنا»،«پارسان» و «كگل» ديروز 
باعث افت شاخص شدند. شيميايى ها، فرآورده هاى نفتى و مالى ها ديروز 
بيشترين ارزش معامالتى را به خود اختصاص دادند. ديروز قرار بود 5 درصد 
ــركت تاپيكو در بورس براى اولين بار عرضه شود كه به دليل  ــهام ش از س
استقبال سرد فعاالن بازارسرمايه از قيمت هاى درج شده اين عرضه ديروز 
انجام نشد. گفتنى است فعاالن حقيقى و حقوقى بازار در محدوده قيمت 
ــب مى دانستند كه در دقايق پايانى با ورود  250 تومان اين عرضه را مناس
ــيدند. ديروز  قيمت 330 و 320 تومان از حضور در اين معامله پا پس كش
ــيمى بيش از 35 ميليون سهم در نماد فارس مورد معامله  در گروه پتروش
ــهم را باعث شد. «خراسان»،  قرارگرفت كه افت3,8درصدى قيمت اين س

ــان» «شاراك» و«شيران» نيز معامالت خود را در درصدهاى منفى به  «پارس
ــى هم ديروز شاهد تشكيل صف خريد  ــاندند. در گروه پااليش پايان رس
93 ميليونى در نماد «شبندر» بوديم كه باتوجه به تغيير شرايط بازار دقايقى 
ــهم تا 62 ميليون كاهش يافت. انتظار مى رود با  پايانى صف فروش اين س
برطرف شدن ابهامات «شبندر» از روز آتى روند فعلى خود را اصالح كند. 
ــان در روند نزولى قرار دارند  ــروه معدنى و فلزى هم اين روزها همچن گ
خودرويى ها نيز همين شرايط را تجربه مى كنند. درخصوص خودرويى ها 
مى توان انتظار داشت چنانچه افت 8درصدى را تجربه نمايند براى خريد 
از پتانسيل بااليى برخوردار شوند. در پايان گفتنى است 192 ميليون سهم 
در بورس و 52 ميليون سهم در فرابورس مورد معامله قرارگرفت. باتوجه 
ــاخص، امروزكاهش يابد ولى با  به آرايش بازار انتظار مى رود نرخ افت ش

تداوم شرايط فعلى رشد شاخص بسيار دور از ذهن مى باشد.

بازار در انتظار تعيين تكليف نرخ ارز
مريم نجفيان

حجم نام سهم
معامله(ميليون)

قيمت پايانى 
(ريال)

35,659735پتروشيمى خليج فارس
12,807675پتروشيمى خراسان

11,273379سرمايه گذارى آتيه دماوند
10,963032مپنا

10,263410صنايع آذر آب
7,346934كوير تاير

7,235704هلدينگ خاورميانه
6,764035صندوق بازنشستگى

6,2310005نفت ايرانل


