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  بانك انصار رتبه نخست مسابقه
 انطباق با شريعت در بانكداري بدون ربا

ــت هاي پولي و ارزي رتبه  ــك انصار در همايش سياس بان
ــريعت در بانكداري بدون ربا در  ــت مسابقه انطباق با ش نخس

محور آموزش بانكداري اسالمي را به خود اختصاص داد.
ــت و سومين  به گزارش اداره كل بازاريابي اين بانك، بيس
همايش ساالنه سياست هاي پولي و ارزي با حضور وز ير امور 

اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي برگزار گرديد.

 امكان تغيير اپراتور تلفن همراه
 بدون نياز به تعويض شماره

ــازمان  ــي هاي فني و اقتصادي س ــر كل دفتر بررس مدي
ــت: آيين نامه تغيير  ــم مقررات و ارتباطات راديويي گف تنظي
ــتور  ــده و در دس ــماره تلفن تدوين ش ــور بدون تغيير ش  اپرات

كار كميسيون تنظيم مقررات قرار گرفته است.
ــا تصويب  ــا افزود: ب ــالح در گفت و گو با ايرن ــين ف حس
ــتركان  ــيون تنظيم مقررات، مش ــه در كميس ــن آيين نام  اي
تلفن همراه مي توانند بدون تغيير شماره تلفن همراه، اپراتور 

خود را تغيير دهند. 
ــه مرور زمان يك حق مالكيت  ــماره تلفن ب وي افزود: ش
ــي آورد و اگر  ــتركان پديد م ــوي و اختصاصي براي مش معن
ــتركي عالقه مند به حفظ شماره خود در صورت تعويض  مش

اپراتور باشد، مي تواند از اين سرويس استفاده كند. 
ــك مجموعه  ــرويس نيازمند ي ــه داد: اين س ــالح ادام ف
ــن  ــي بي ــزاري، هماهنگ ــخت افزاري و نرم اف ــات س امكان
ــيمكارت و ارائه قوانين و مقررات  اپراتورهاي فعال در بازار س
ــت كه پس از تصويب شرايط آيين نامه  الزم در اين زمينه اس

به اپراتورها ابالغ خواهد شد. 
ــدون تغيير  ــر اپراتور ب ــود:  آيين نامه تغيي ــادآور مي ش  ي
ــورهاي داراي تعداد اپراتور  ــياري از كش ــماره تلفن در بس ش

بسيار، راه اندازي شده است. 
ــاره به آزادسازي فعاليت هاي پستي  فالح همچنين با اش
ــور گفت: ضوابط حاكم بر پروانه فعاليت اپراتور پست  در كش
غيردولتي تدوين شده و مزايده انتخاب اين اپراتور در جريان 

است و تا دو ماه آينده پروانه آن صادر خواهد شد. 

 تمهيدات وزارت نيرو
 براي تامين برق در تابستان

ــرژي گفت: تمهيدات  ــاون وزير نيرو در امور برق و ان مع
ــده  ــتان انجام ش الزم براي تامين برق مورد نياز فصل تابس

است.
ــه  ــزارش ايرنا، محمد بهزاد با بيان اين كه حدود س ــه گ ب
ــش داريم، اظهار  ــتان 92 در پي ــه تا ورود به فصل تابس هفت
ــتان امسال كه سال گرمي محسوب مي شود  كرد: براي تابس
ــت، تمام امكانات الزم براي تامين  و انتخابات نيز پيش رو س
ــكل خاصي مواجه  ــده و اميدواريم با مش ــرق پيش بيني ش ب

نشويم.
ــتان گذشته با 43 هزار و 337 مگاوات  به گفته وي، تابس
ــپري  ــكل را س ــتان بدون مش اوج مصرف، چهارمين تابس
كرديم و براي دهمين سال پياپي هيچ حادثه مهمي در شبكه 

سراسري رخ نداد.
ــبكه سراسري برق  ــكلي كه در ش وي گفت: آخرين مش
وجود داشته است، به دوازدهم فروردين سال 82 بازمي گردد 
ــال، هيچ حادثه اي  و از آن تاريخ تاكنون يعني در مدت ده س
ــاخص هاي  ــاس ش ــته ايم و براس ــبكه هاي برق نداش در ش
ــبكه اي رخ ندهد، آن  ــال اتفاقي در ش بين المللي، وقتي ده س

شبكه جزو شبكه هاي بسيار پايدار محسوب مي شود.
ــته يك ميليون و 500  ــال گذش بهزاد با بيان اين كه در س
هزار مشترك جديد به جمع مشتركان برق افزوده شده است، 
ــتركان برق كشور از 28  ــمار مش تصريح كرد: هم اكنون ش

ميليون و 700 هزار مشترك فراتر رفته است.

 تكذيب واردات گوشت
 از قطب جنوب

ــت از قطب جنوب را تكذيب و  گمرك ايران واردات گوش
ــت كشور، امارات متحده عربي  اعالم كرد  مبدأ واردات گوش

بوده است.
به گزارش فارس، در توضيح روابط عمومي گمرك درباره 
ــت: در آمارهاي گمرك، كشور صادركننده  اين خبر آمده اس
ــي با كد AE بوده كه  ــت به ايران، امارات متحده عرب گوش
ــتعالمي كه از  ــده بود و طي اس ــتباه كد AQ ثبت ش به اش
ــت انجام شده، اصالحات الزم  گمرك ترخيص كننده گوش

انجام شد.
ــكي  ــازمان دامپزش اين گزارش در خصوص اظهارات س
ــت»  ــه نامه ها جواب نداده اس ــر اين كه «گمرك ب ــي ب مبن
ــازمان با دفتر  ــوي آن س مي افزايد: هيچ گونه مكاتبه اي از س
فناوري اطالعات و ارتباطات گمرك مبني بر صحت و سقم 

آمار صورت نگرفته است.

 آغاز پيش فروش تابستاني
 بليت اتوبوس از هفته جاري

ــه جاري از  ــت اتوبوس هفت ــتاني بلي ــروش تابس پيش ف
ــي www.mosaferyar.ir و ــگاه اينترنت ــق پاي  طري
 www.payane.ir و به صورت حضوري در 1100 دفتر 

فروش سراسر كشور آغاز مي شود.
به گزارش تسنيم، وزارت راه و شهرسازي به دليل تعطيل 
ــدن مدارس و تعطيالت پيِش رو دو هفته زودتر طرح هاي  ش
ــتاني را آغاز كرده كه خريد اينترنتي يا حضوري بليت از  تابس
طريق 1100 دفتر شركت هاي حمل ونقل مسافري جزئي از 

برنامه هاي اين وزارتخانه است.
ــاده اي از هموطنان  ــداري و حمل ونقل ج ــازمان راه س
ــت كرده قبل از سفر، جديدترين اطالعات راه هاي  درخواس

كشور را از طريق سامانه گوياي 141 دريافت كنند.
ــب اطالع از وضع تردد و  ــافران مي توانند براي كس مس
ــگاه اينترنتي  ــور به پاي ــك محورهاي مواصالتي كش ترافي
ــتفاده از سامانه  www.iran141.ir مراجعه كرده يا با اس

پيام كوتاه 1000141 براي انجام سفر برنامه ريزي كنند.
ــته بيش از 200 ميليون سفر انجام  ــال گذش تابستان س
شد كه پيش بيني مي شود امسال با توجه به آغاز تعطيالت از 

خردادماه از اين رقم فراتر رود.

پيش بيني فائو براي رشد توليد 
غالت در جهان

ــه در گزارش ماهانه  ــن پيش بيني فائو ك ــاس آخري براس
ــر شد، توليد جهاني  عرضه و تقاضاي غالت در ماه مي منتش
ــت (مانند ذرت) در سال 2013  گندم، برنج و غالت دانه درش

افزايش خواهد يافت.
ــرايط آب و هوايي  ــا، با اين فرض كه ش ــه گزارش ايرن ب
ــال از سال 2012 بهتر است، انتظار مي رود توليد جهاني  امس
گندم در سال 2013 به 695 ميليون تن برسد كه 4 / 5 درصد 

از محصول سال قبل بيشتر خواهد بود.
ــال گندم معادل شش ميليون تن از  پيش بيني توليد امس

ركورد سال 2011 كمتر خواهد بود.
ــده، توليد غالت دانه درشت به  ــاس گزارش ياد ش بر اس
ــد كه 3 / 9  ركورد جديد يك ميليارد و 266 ميليون تن مي رس
ــال 2011 بيش از يك ميليارد  درصد از ركورد قبلي آن در س

و 167 ميليون تن بيشتر است.
ــه حدود 960  ــت، توليد ذرت ب ــان غالت دانه درش از مي
ــال 2012  ــيد كه حدود 10 درصد از س ميليون تن خواهد رس

بيشتر خواهد بود.
ــاري به 497  ــال ج ــار دارد، توليد برنج در س ــو انتظ فائ
ــال  ــد كه 16 ميليون تن از س ميليون تن و 700 كيلوگرم برس
ــتر خواهد بود و بيشتر اين افزايش توليد، مديون  2012 بيش

كشورهاي هند و اندونزي است.

 آغاز توليد زودهنگام
 از چند ميدان نفتي مشترك

ــركت ملي نفت ايران با بيان اين كه سهم توليد  مديرعامل ش
ــد، از بهره برداري از  ــترك افزايش مي ياب نفت از ميدان هاي مش
ــترك تا پايان  ــرح توليد زودهنگام در بعضي از ميدان هاي مش ط

امسال خبر داد.
احمد قلعه باني در گفت وگو با شانا گفت: هم اكنون سه چهارم 
ــژه در حوزه ميدان هاي  ــده صنعت نفت بوي پروژه هاي تعريف ش

مشترك بيشتر از 50 درصد پيشرفت دارد.
ــران برنامه دارد توليد  ــركت ملي نفت اي وي تصريح كرد: ش
زودهنگام بعضي از ميدان هاي مشترك همچون ياران و يادآوران 
و به احتمال زياد بخشي از ميدان آزادگان شمالي را تا پايان امسال 

عملياتي كند.

ــن اعتبار مورد نياز  ــاون وزير نفت تصريح كرد: براي تأمي مع
اجراي طرح هاي توسعه اي صنعت نفت، امسال نيز همچون سال 
گذشته به غير از منابع بودجه و با وجود محدوديت هاي بودجه اي، 
ــركت ملي نفت ايران، اوراق مشاركت و  ــتفاده از تسهيالت ش اس

منابع صندوق توسعه ملي در دستور كار است.
ــافي در بلوك هاي  ــد كرد: اجراي برنامه هاي اكتش وي تأكي
مرزي، توليد حداكثري از ميدان هاي مشترك و گسترش استفاده 
ــتاب بيشتري گرفته  ــال اخير، ش از ظرفيت هاي موجود در دو س
ــال و سال هاي  ــركت ملي نفت ايران اين روند را امس ــت و ش اس
ــركت ملي نفت ايران گفت:  آينده حفظ خواهد كرد.مديرعامل ش
تمركز شركت ملي نفت ايران بر توليد نفت از مناطق مرزي دريايي 

و خشكي و توليد از ميدان هاي مشترك استوار است.
ــير  ــركت ملي نفت ايران در مس قلعه باني با تأكيد بر اين كه ش
تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام در افق 1404 حركت 
ــدن همه فازهاي ميدان مشترك  مي كند، بيان كرد: با توليدي ش
پارس جنوبي و توليد حداكثري و البته صيانتي از ميدان هاي نفتي 
ــت پيدا كرد كه البته الزمه آن  ــعه اي دس مي توان به اهداف توس
برنامه ريزي دقيق و به نتيجه رساندن پروژه ها در زمان تعيين شده 
است.به گفته قلعه باني، با عملي شدن برنامه ريزي هاي انجام شده 
براي سال 1392 روند اجراي طرح ها شتاب بيشتري خواهد گرفت 
ــاند.وي ادامه داد:  ــش گاز را به حداكثر خواهيم رس ــد در بخ و تولي
فازهاي 12، 15 و 16 و بخشي از فازهاي 17 و 18 ميدان مشترك 
ــال در برنامه بهره برداري قرار دارد كه با تحقق  پارس جنوبي امس
اين امر، حجم برداشت گاز از مخزن مشترك پارس جنوبي افزايش 

يافته و به ظرفيت توليد گاز كشور افزوده مي شود.

ــايعه  ــا رد هرگونه ش ــتاندارد ب ــازمان ملي اس رئيس س
ــم آرسنيك مي گويد: تمام  درخصوص برنج هاي آلوده به س
ــتانداردهاي  ــور از جمله برنج، اس مواد غذايي وارداتي به كش

الزم را دارد.
ــنيك بيش از  ــم آرس  موضوع برنج هاي هندي و وجود س
حد در آن، از جمله مواردي است كه بارها در كانون توجهات 
ــرار گرفته و بحث و گفت وگو درباره آن حتي در مقطعي به  ق
يكي از مباحث جدي مجلس و محافل كارشناسي و پزشكي 
ــت كه دوباره اين موضوع  ــده بود. چند هفته اي اس تبديل ش
ــوراي  ــوي برخي اعضاي ش دركانون توجه قرارگرفته و از س
ــود تا جايي كه  ــهر تهران ونمايندگان مجلس ابراز مي ش ش
حتي توصيه شده به كودكان برنج وارداتي داده نشود. در كنار 
ــاله كه نگراني هاي زيادي را بين مردم ايجاد كرده،  اين مس
انتشار شايعاتي مبني بر آلودگي برخي مواد غذايي ديگر مانند 
ــيس و كالباس  ــتان و سوس گندم هاي وارداتي از هند و پاكس
ــبت به مواد غذايي مصرفي  ــبب شده تا اطمينان مردم نس س
ــديد شد كه معاون  ــاله زماني تش ــود. اين مس دچار تزلزل ش
سازمان استاندارد نيز به صورت تلويحي بر اين مساله صحه 
ــه را تائيد كرد. به گفته  ــي آلودگي ها در اين زمين ــاد و برخ نه
ــيس و كالباس ها از  ــادر كاظمي مثال درتهيه برخي سوس به
ــتفاده مي شود كه داراي كمترين شاخصه هاي  خمير مرغ اس
ــت. با وجود اين، رئيس سازمان ملي استاندارد  ــتاندارد اس اس
ــازمان تمام  با رد اين اظهار نظرها به جام جم مي گويد، اين س
ــتاندارد  توان خود را براي جلوگيري از توزيع كاالهاي غيراس
به كار گرفته و درباره غذاي مردم با هيچ كس تعارف ندارد. 

 غذاي غيراستاندارد وارد نمي شود
ــاري در  ــتانداردهاي اجب ــترش دامنه اس ــود گس با وج
ــوان كاالهاي  ــته، اما باز هم براحتي مي ت ــال هاي گذش س
غيراستانداردي را در بازار يافت كه از نظر كيفيت، ساده ترين 
ــا نظام الدين برزگري  ــت؛ ام ــده اس موارد در آنها رعايت نش
ــتاندارد وارد  به خبرنگار ما مي گويد: هيچ ماده غذايي غيراس
ــازمان استاندارد از اين بابت اطمينان كامل  كشور نشده و س
ــداوم از كاالهاي وارداتي  ــي هاي م دارد. او با تأكيد بر بازرس
خاطرنشان كرد: ما درباره غذاي مردم با هيچ كشوري تعارف 
ــتاندارد به  ــم و تاكنون اجازه واردات مواد غذايي غيراس نداري

كشور را نداده ايم.
 برنج هاي وارداتي آلوده نيست

ــوص آلودگي برنج هاي  ــري، اخباري را كه در خص برزگ
ــايعاتي  ــائل و ش ــده، مس ــر ش ــنيك منتش وارداتي به آرس
ــئوالن  ــي مي داند كه بعضي افراد يا برخي مس غيركارشناس

از كسي شنيده اند و آن را رسانه اي كرده اند.

ــد مي كند: ما اين ادعا را داريم كه برنج وارداتي در   او تاكي
ــنگين  ــمي به طور كامل از لحاظ  وجود فلزات س مبادي رس
ــرل  و بعد اجازه ورود به  ــموم  احتمالي موجود در آن كنت و س

كشور به آن داده مي شود.
 با وجود اين، رئيس سازمان ملي استاندارد تصريح مي كند 
ــايعات، از بازار كرج و  ــنيدن اين ش كه  ما بالفاصله پس از ش
تهران و از مغازه ها و فروشگاه هاي خرده فروشي نمونه هايي 
ــتناد به نتايج همين  ــش كرديم. او با اس ــداري و آزماي را خري
ــا مي گويد: با اطمينان كامل اعالم مي كنم كه اين  آزمايش ه
برنج ها اصال آلوده نبوده و آرسنيك موجود در آن در حد مجاز 
ــت. البته به گفته برزگري، سازمان استاندارد  و استاندارد اس
ــاله را درباره  ــي اين مس اين آمادگي را دارد كه اگر باز هم كس
ــود برنج هاي آلوده در نقاطي خاص مطرح كرد وارد عمل  وج
ــت هاي الزم را انجام دهد تا ــده، نمونه برداري كرده و تس  ش

 هر گونه شبهه اي در اين خصوص از ميان برود.
 سوسيس و كالباس آلوده؟

ــايعات موجود درباره  ــازمان ملي استاندارد، ش رئيس س
ــم رد كرده و ــيس و كالباس را ه ــتي بودن سوس  غيربهداش

ــتاندارد دارد، مطابق   با بيان اين كه هر كااليي كه عالمت اس
با اصول و ضوابط خاص تدوين شده، توليد مي شود، گفت: ما 
حتي اگر در حد شايعات هم مطلبي را در رابطه با غذاي مردم 
ــنويم، سراغ آن كاال،  ــوز و تجهيزات بش يا لوازم برقي، گازس
ــده يا واردكننده آن مي رويم و تحقيق مي كنيم. اگر  توليدكنن
ــامي متخلفان را  ــد هم برخورد مي كنيم و هم اس موردي باش
ــيس و كالباس نيز با  ــالم مي كنيم. اين موارد درباره سوس اع
ــود و شكي در اين باره نيست. با اين حال  دقت رعايت مي ش
ــاره اظهار نظر معروف معاون خوددرباره به كارگيري  وي درب
ــكوت كرد و  ــتي س خمير مرغ در تهيه اين محصوالت گوش

پاسخي نداد.
 تفاهم نامه سختگيرانه با چين

بخش ديگري از اظهارنظر رئيس سازمان ملي استاندارد 
ــت چيني به  ــر واردات كاالهاي بي كيفي ــارت ب ــاره نظ درب
ــهروندان نسبت به  ــياري از ش ــور بود، موضوعي كه بس كش
ــتر بر كيفيت كاالهاي  آن گاليه مندند و خواهان نظارت بيش

وارداتي از كشور اژدهاي زرد هستند.
ــتاندارد با بيان اين كه تحريم ها  ــازمان ملي اس رئيس س

ــده كه به اجبار اجازه ورود كاالهاي بي كيفيت  مانع از آن نش
ــور بدهيم، گفت: ما باسازمان استاندارد چين  چيني را به كش
ــال پيش  ــاس آن از دو س ــه اي جدي داريم و براس تفاهم نام
ــده كاالهايي را كه از اين  ــازمان استاندارد چين مكلف ش س
ــتانداردهاي  ــود طبق اس ــور به مقصد ايران حمل مي ش كش
ــر و مورد قبولي كه  ــتانداردهاي معتب ــي ما يا مطابق بااس مل
ــادر كند. وي  ــم، كنترل كرده و گواهي ص ــا اعالم كرده اي م
ــورت تصادفي اين كاالها  ــن آن كه ما هم به ص ــزود: ضم اف
ــتاندارد دارند، در بنادر و مبادي  ــا وجود اين كه گواهي اس را ب
ورودي كنترل مي كنيم. رئيس سازمان ملي استاندارد افزود: 
ــتاندارد ملي ما نباشد،  اگر كااليي منطبق با چارچوب هاي اس
ــت سياه قرار  ــت كه آن صادركننده جزو ليس قرارمان اين اس
ــرد: اگر كاالهايي به  ــان ك ــرد. او عالوه بر اين خاطرنش بگي
ــتاندارد وارد كشور شود ما نام آن صادركننده  صورت غيراس
ــي از آن هيچ گونه كااليي  ــالم عمومي مي كنيم تا كس را اع

خريداري نكند.
ــازمان ملي  ــا رئيس س ــوي جام جم ب ــروح گفت وگ مش

استاندارد، بزودي منتشر خواهد شد.

استاندارد: همه مواد غذايي وارداتي  به كشور سالم است
درباره غذاي مردم با هيچ كشوري تعارف نداريم

معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه 
ــارد تومان براي طرح هاي  ــي از اختصاص 3000 ميلي اجتماع
مشاغل خانگي خبر داد و گفت: در صورت تصويب شوراي پول 
ــاغل خانگي به 20 ميليون  و اعتبار وام 15 ميليون توماني مش

تومان افزايش خواهد يافت.
ــتم  ــنا گفت: سيس ــو با ايس ــي در گفت وگ ــر لباف علي اكب
ــي كار در حضور معاون  ــوراي عال ــه ش بانكي در آخرين جلس
ــهم جديد، پرداخت  اول رئيس جمهور تعهد كرد كه تا ابالغ س
تسهيالت همه طرح هاي قبلي از جمله مشاغل خرد و خانگي 

ــبختانه تاكنون در حال  ــد كه خوش ــته ادامه ياب ــه روند گذش ب
ــاغل  ــت. وي ادامه داد: در بحث تامين اعتبار مش پرداخت اس
ــتم بانكي، بانك مركزي و  ــاركت و موافقت سيس خانگي، مش
ــاغل خانگي  ــعه ملي را گرفته ايم و در حوزه مش صندوق توس
ــم كه بايد به  ــت كرده اي ــارد تومان اعتبار درخواس 3000 ميلي

تائيد شوراي عالي پول و اعتبار برسد.
ــاغل خانگي نيز گفت: ميزان   لبافي درباره افزايش وام مش
ــاغل خانگي 15 ميليون تومان است كه پرداخت آن به  وام مش
ــش ميزان وام به 20 ميليون  ــته ادامه دارد، اما افزاي روال گذش
تومان را پيشنهاد كرده ايم كه طبعا بايد در شوراي پول و اعتبار 
ــد، وام 15 ميليون توماني  ــد و پس از اين تائي ــه تصويب برس ب

مشاغل خانگي را به 20 ميليون تومان افزايش خواهيم داد.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار در پاسخ به اين 
ــش كه آيا با افزايش ميزان وام از 15 ميليون تومان به 20  پرس
ــانس گرفتن وام را  ميليون تومان، تعداد متقاضيان كمتري ش
ــدا نمي كنند، اظهاركرد: عده اي معتقدند كه اگر اين افزايش  پي
ــاني كه وام  ــت تعداد كس صورت گيرد، چون منابع محدود اس
مي گيرند كمتر مي شود، اما در حقيقت اين وام براي خريد ابزار 
ــت و چون عمده متقاضيان ثبت نام را فارغ التحصيالن  كار اس
ــگاهي تشكيل مي دهند، براي خريد ابزار كارشان نياز به  دانش

ارقام بيش از 15 ميليون تومان دارند.

ــئوالن  ــارات يكي از مس ــار روز از اظه ــه چه در حالي ك
آمريكايي درباره لغو تحريم هاي ايران در زمينه رايانه و تلفن 
ــي ها نشان مي دهد، بازار، به اين خبر  همراه مي گذرد، بررس
ــرايط و  اعتناي چنداني نكرده و بازار رايانه و تلفن همراه با ش

قيمت هاي سابق به كار خود ادامه مي دهد.

ــود و كاهش تقاضا در  ــزارش خبرنگار ما، دامنه رك ــه گ ب
ــايل رايانه اي و تلفن همراه  ــز اصلي خريد و فروش وس مراك
ــن (واقع در خيابان جمهوري)،  ــاژ عالء الدي تهران نظير پاس
بازاررايانه پايتخت، پاساژ ايرانيان و بازار رضا (واقع در خيابان 
ولي عصر) كه در هفته هاي اخير آغاز شده، در دو روز گذشته 
ــت. با اين حال، هنوز  ــديد شده اس نيز ادامه يافته و حتي تش
ــي در قيمت اجناس و كاالهاي  ــش يا افزايش محسوس كاه
رايانه اي يا گوشي تلفن همراه به چشم نمي خورد. اين درحالي 
است كه پيش بيني مي شد لغو اين تحريم ها باعث واردآمدن 

شوك رواني به بازارشده و قيمت ها را كاهش دهد.
ــا اين حال فعاالن اين بازارها معتقدند چون هنوز قيمت  ب
ــت و  ــي قيمت رايانه و تلفن همراه اس ــده اصل ارز تعيين كنن
ــده  ــت ارز در روزهاي اخير با كاهش چنداني مواجه نش قيم

است، شاهد كاهش قيمت اين كاالها نبوده ايم.
ــم معتقدند با وجود آن كه  ــه تعدادي از اين فعاالن ه البت
ــت؛  قيمت هاي رايانه و تلفن همراه، كامال تابع قيمت ارز اس
ــن در بازار،  ــبت پايي ــل تقاضاي انتظاري به نس ــي به دلي ول
ــياري از فروشندگان، كاالهاي مورد ارائه خود را با حباب  بس
ــان را  ــانند تا بتوانند مخارجش قيمتي منفي به فروش مي رس
تامين و بدهي هاي احتمالي ناشي از خريدهايشان را پرداخت 

كنند.

احتمال افزايش وام مشاغل خانگي به 20 ميليون تومان بي اعتنايي بازار رايانه و تلفن همراه به لغو تحريم ها

ــادرات  ــارت، ارزش ص ــعه تج ــازمان توس ــاون كل س  مع
صنايع غذايي در سال گذشته را افزون بر يك ميليارد و 575 ميليون 
ــادرات از نظر وزني 949/7  ــالم كرد و گفت:  اين ميزان ص دالر اع

هزارتن بوده است.
ــاهي  در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد:  كيومرث فتح اهللا كرمانش
ميزان صادرات صنايع غذايي در سال گذشته نسبت به سال 1390 
كه يك ميليارد و 552 ميليون دالر با وزن 894/4 هزار تن بوده، از 
نظر ارزشي 1/5 درصد و به لحاظ وزني 6 درصد رشد داشته است.

ــه گفته وي، محصوالت متنوع صنايع غذايي به جهت ايجاد  ب
ارزش افزوده بيشتر نسبت به محصوالت كشاورزي، داراي مزيت 
بيشتري در صادرات است. صادرات محصوالت صنايع غذايي در 
ــي يك ميليارد و 57 ميليون دالر و از نظر  ــال 1388 از نظر ارزش س
ــال 1389 با افزايش 37/3  ــت كه در س وزني 663 هزار تن بوده اس
درصدي در وزن به 913 هزار تن رسيد، به لحاظ ارزشي نيز با رشد 

21 درصدي به يك ميليارد و 280 ميليون دالر بالغ شد.
ــازمان توسعه تجارت با بيان اين كه محصوالت  معاون كل س
ــته بندي از  ــوع، كيفيت فناوري و بس ــي به دليل تن ــع غذاي صناي
ــبي براي صادرات برخوردار است، ابراز اميدواري  توانمندي مناس
كرد كه امسال صادرات انواع محصوالت صنايع غذايي از دو ميليارد 
ــال گذشته  دالر فراتر رود.وي، ميزان صادرات روغن نباتي را در س
ــاس ارزش 55 ميليون دالر و از نظر وزني 31 هزار تن اعالم  براس
كرد و گفت:  اين ميزان نسبت به سال قبل از آن 44 درصد كاهش 

ارزشي و 46/5 درصد كاهش وزني داشته است.
ــاهي مهم ترين دليل كاهش صادرات روغن نباتي در  كرمانش
ــال گذشته را ممنوعيت موقت صادرات اين محصول در اواسط  س

سال 1391 از سوي ستاد تنظيم بازار عنوان كرد.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه اين گفت وگو 
ــكويت، نان شيريني و انواع شكالت در  ميزان صادرات انواع بيس
ــته را 411 ميليون دالر اعالم كرد و گفت:  اين ميزان  ــال گذش س
ــان دهنده كاهش 12 درصدي در ارزش و 5 درصدي وزني در  نش

مقايسه با سال 1390 است.
ــت را اعمال  ــش صادرات اين صنع ــن دليل كاه او،  مهم تري
ــازار در آبان 1391،  ــتاد تنظيم ب ــوي س ــوارض 7 درصدي از س ع

ــانات قيمت ارز كه به گسترش  ممنوعيت صادرات مواد اوليه، نوس
واردات محصول به صورت قاچاق منجر شده، گراني مواد اوليه كه 
ــده اين نوع محصول  به طور عملي موجب افزايش قيمت تمام ش

شده و كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي برشمرد.
معاون كل سازمان توسعه تجارت، ميزان صادرات محصوالت 
ــته را از نظر ارزشي در مجموع 562 ميليون  ــال گذش لبني در س
ــبت به سال قبل  دالر به حجم 299/7 هزار تن اعالم كرد كه نس
ــد  ــي معادل 3/5 درصد و از نظر وزني با رش به ترتيب از نظر ارزش
ــن اقالم صادراتي اين گروه  ــت. در بي 4 درصدي روبه رو بوده اس
ــتني در اين مدت به 221 ميليون دالر رسيد كه  صادرات انواع بس
39 درصد رشد را نشان مي دهد.وي با بيان اين كه رشد صادرات 
ــبت به سال هاي قبل دارد،  دليل  در اين صنعت روند كندتري نس

آن را وضع عوارض 7 درصدي صادراتي اعالم كرد.
ــان يا ركود قطعي در  ــاهي افزود:  برخي داليل نوس كرمانش
ــركت هاي توليديـ   ــوي ش ــن محصوالت از س صادرات اي
صادراتي را براساس نتايج بررسي هاي كارشناسي، ركود حاكم 
بر بازار و كاهش قدرت خريد مردم در بازارهاي هدف، بي ثباتي 
ــدن مرزهاي اين  ــته ش در قوانين و مقررات داخلي عراق و بس
كشور به طور مكرر با توجه به اين  كه عراق بازار عمده و اصلي 
ــت و حضور رقباي قوي همچون تركيه در  اين محصوالت اس
بازار عراق مي دانند. وي روند كاهشي بهاي جهاني فرآورده هاي 
لبني و غيررقابتي شدن توليدات داخلي در مقايسه با محصوالت 
ــهم 36 درصدي فرآورده هاي  ــابه خارجي را با توجه به س مش

ــبد صادراتي صنايع  ــي در س لبن
ــال 1391 و  ــور در س غذايي كش
ظرفيت هاي مناسب كشورهاي 
هدف براي خريد محصول ايراني 
ــورد توجه قرار داد و گفت:  ثبت  م
ــي در بازارهاي  ــاي ايران برنده
منطقه اي بسيار اهميت دارد كه 
ــاس رايزنان بازرگاني  بر اين اس
مي توانند همكاري الزم را انجام 

دهند.

ــركت پژو در  ــي و غيراقتصادي ش به دنبال رويكرد سياس
ــوي اين شركت(رنو)  ــريك ايراني خود، رقيب فرانس قبال ش

بتدريج سهم بازار پژو در ايران را از آن خود كرده است.
ــنا، از اوايل سال 91 شركت فرانسوي پژو  به گزارش ايس
تحت تاثير فعاليت هاي البي صهيونيستيـ  ضدايراني اعالم 
كرد كه تمام فعاليت ها و ارسال قطعات به شريك ايراني خود 

را متوقف خواهد كرد.
ــوي اين  ــا رقيب فرانس ــدام پژو، ام ــوازات اين اق ــه م ب
ــاوت و در برهه هاي  ــردي كامال متف ــركت(رنو) در رويك ش
ــترش فعاليت ها در بازار  زماني متفاوت بر ادامه حضور و گس
ايران تاكيد كرده است به گونه اي كه اخيرا نيز پيمان كارگرـ  
مديرعامل رنو ايرانـ  اظهار كرده كه مرحله دوم فعاليت هاي 
ــت افزايش تنوع  ــوي در ايران با محوري ــركت فرانس اين ش
محصوالت، رشد سرمايه گذاري و آغاز صادرات كليد خورده 
ــرايط نگاهي به آمارهاي توليد دو محصول  ــت.در اين ش اس
206 و تندر 90 به عنوان شاخص ترين خودروهاي تحت برند 
ــركت فرانسوي پژو و رنو نشان از كسب تدريجي سهم  دو ش

بازار پژو از سوي رقيب فرانسوي اش دارد.
به عنوان مثال در حالي كه در فروردين 90 در مجموع ده 

ــتگاه پژو 206 در ايرا ن خودرو توليد شده بود،  هزار و 554 دس
اين تعداد با كاهش 92 درصدي به 808 دستگاه در فروردين 

92 كاهش يافته است.
ــده در  ــت كه 206 توليد ش ــه نكته قابل توجه آن اس البت
ــوده و در توليد  ــده ب ــال نيز خودرويي بومي ش فروردين امس
ــده است،  ــتفاده نش ــركت پژو اس آن از هيچ يك از قطعات ش
ــاخص ترين خودروي  ــوان گفت كه توليد ش ــن مي ت بنابراي
تحت برند پژو در ايران نه 92 درصد، بلكه صددرصد كاهش 

يافته است.
ــال  در مقابل اما توليد خودروي تندر 90 در فروردين امس
در مقايسه با فروردين 90 تنها حدود 11 درصد كاهش داشته 
ــتگاه در فروردين 90 به 1088 دستگاه رسيده  و از 1233 دس
است. بنابراين در شرايطي كه توليد انواع خودروهاي سواري 
در ايران در يك سال اخير حدود 57 درصد كاهش و توليد پژو 
206 فرانسوي نيز به صفر رسيده است، اما تيراژ توليد تندر 90 

تقريبا در سطح توليد دو سال پيش حفظ شده است.
به اين ترتيب به اعتقاد كارشناسان به نظر مي رسد كه پژو، 
بازنده بزرگ بازي هاي سياسي برخي كشورهاي متخاصم و 

رنو، برنده اصلي آن بوده است.

ــك را به معناي  ــتقالل اين بان رئيس كل بانك مركزي اس
ــرد: در همكاري ــد ك ــت و تاكي ــا دولت ندانس ــدن ب  درگير ش

ــياري از مشكالت واحدهاي توليدي   بانك مركزي با دولت بس
حل و فصل شده است.

ــاره اظهارات  ــنا، درب ــي در گفت وگو با ايس ــود بهمن محم
ــب مظاهري رئيس كل قبلي بانك مركزي، در مورد بر  طهماس
باد رفتن استقالل بانك مركزي در سال هاي اخير گفت: ايشان 
ــارت نمي كنيم، ولي توجه  ــان جس رئيس ما بوده اند و ما به ايش
كنيد كه در شرايطي كه نرخ ارز دو برابر مي شود بايد به واحدهاي 

توليدي كمك كرد تا جلوي ورشكستگي آنها گرفته شود.
بهمني افزود: مي شد تورم را پايين آورد اما ركود مطلق ايجاد 

كرد و از آن به عنوان استقالل بانك مركزي نام برد.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: استقالل بانك مركزي 
ــب اقتصاد كالن  ــه تمام جوان ــود ك ــرايطي محقق مي ش در ش
ــور را ببينيم. درگير شدن و ايستادن در برابر دولت به معناي  كش
ــتقالل بانك مركزي نيست بلكه مي توان در يك همكاري  اس

مشترك منافع را به سمت توليد سوق داد.
وي درباره نمره دهي به عملكرد خود گفت: با در نظر گرفتن 
ــود، عملكرد ما  ــك مركزي حاكم ب ــژه اي كه بر بان ــرايط وي ش
ــات مالي  ــاماندهي موسس ــت؛ به عنوان مثال س موفق بوده اس
ــب هم از  ــور با قيمت مناس كار بزرگي بود. تامين نياز طالي كش

ديگر اقدامات مهم بود.

صادرات صنايع غذايي امسال به 2 ميليارد دالر مي رسد پژو سهم بازار خود را در ايران به رنو واگذاركرده است

بهمني: معني استقالل بانك مركزي درگير شدن با دولت نيست
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 توليد پنج محصول جديد سايپا 
در سال جاري

ــعه  ــايپا در توس ــازي س قائم مقام مديرعامل گروه خودروس
ــط اين گروه  ــول، از توليد و عرضه پنج خودرو جديد توس محص
ــالي  ــال 92 را س ــال جاري خبر داد.ناصر آقامحمدي، س در س
ــرمايه گذاري بر روي تحقيق و  ــول با برنامه ريزي و س پرمحص
ــايپا عنوان كرد و افزود: خودروهاي تيبا هاچ بك،  ــعه در س توس
وانت سايپا 151، خودرو B90 ، وانت دوكابينه ريچ و محصوالت 

ايكس AMT100 امسال، به توليد انبوه مي رسند.


