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معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تدوين بسته نظارتي ويژه فاز دوم قانون 
هدفمندي يارانه ها خبرداد و گفت: اين بسته نظارتي با تمركز بر كاالهاي اساسي، 
حساس و ضروري مورد نياز مردم تدوين و به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه شده 
اس��ت. جواد تق��وي به  مهر گفت: در اجراي فاز دوم قان��ون هدفمندي يارانه ها، 
مجموعه دس��تگاه هاي اقتصادي كش��ور برنامه هايي را تدوين كرده اند. س��ازمان 
حمايت نيز در قالب بسته نظارتي و كنترل بازار، برنامه عملياتي خود را تهيه و به 

ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه كرده است. وي  افزود: اميدواريم اين بسته در زمان 
خود كه دولت تشخيص دهد فاز دوم هدفمندي يارانه ها را اجرايي كند. 

وي از تمركز نظارتي بر كاالهاي اساس��ي، حس��اس و ضروري مورد نياز مردم 
خب��رداد و تصريح كرد: تمركز اين بس��ته بر كاالهاي خاص��ي در اجراي فاز دوم 
هدفمندي يارانه ها خواهد بود كه ش��امل كاالهاي اساسي همچون گوشت، مرغ، 

برنج، روغن، شكر، نان و ساير اقالم ديگر است.
 بسته نظارتي ويژه بازار 
به ستاد هدفمندي رفت

با موافقت قطعي دولت
بنزين وارداتی، جايگزين بنزين پتروشيمي ها شد

مدي��ر عامل ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي ايران از 
افزايش واردات بنزين به روزانه 10 ميليون ليتر با موافقت قطعي دولت خبر 
داد و گفت: »بنزين وارداتي جايگزين بنزين توليدي پتروش��يمي ها در سال 

جديد خواهد شد. «
معاون وزي��ر نفت در امور پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي كش��ور در 
گفت و گ��و با ش��انا اظهار كرد: »واردات بنزين در س��ال گذش��ته روزانه 3/5 
ميليون ليتر بود كه در صورت تصويب نهايي، اين ميزان به 10 ميليون ليتر 
در روز خواهد رس��يد. عباس كاظمي با بيان اين كه در س��ال 92 روزانه 6/2 
ميلي��ون ليتر بنزين به عنوان اكتان افزا از پتروش��يمي ها دريافت و با بنزين 
توليدي پااليش��گاه ها مخلوط مي ش��د، افزود: »قرار است در سال جديد اين 

ميزان بنزين از خارج كشور وارد شود. 
بر اس��اس اين گزارش وزير نفت نيز در روزهاي پاياني س��ال گذش��ته بر 
افزايش واردات بنزين به كش��ور تأكيد ك��رده و گفته بود: »پس از ارزيابي و 
بررس��ي در اين مورد، ميزان افزايش واردات بنزين مش��خص خواهد شد.« 
كاظمي همچنين گفت: »در اواخر سال گذشته بنزين توليدي كشور به 60 
ميليون ليتر در روز رسيد و سعي ما بر اين است كه اين ميزان توليد در سال 

جديد نيز حفظ شود.«
مدير عامل ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي به طرح هاي 
افزايش ظرفيت در برخي از پااليش��گاه هاي كشور اشاره كرد و گفت: »سعي 
داريم تا جايي كه ممكن است ظرفيت توليد بنزين داخلي را افزايش دهيم، 
اما با تعميرات اساس��ي برخ��ي واحدها و تمركز بر افزاي��ش كيفيت بنزين 
توليدي، نگه داش��تن س��قف توليد 60 ميليون ليتر بنزين در روز نيز امري 

مطلوب محسوب مي شود.«
   افزایش ناگهانی قیمت بنزین شایعه است

مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: 
تا اين لحظه هيچ ابالغيه اي براي افزايش قيمت بنزين نداش��ته ايم و افزايش 
ناگهاني قيمت بنزين شايعه است. عباس كاظمي اظهار داشت: شركت ملي 
پاالي��ش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مجري مصوبات دولت در خصوص 

نحوه عرضه و قيمت عرضه سوخت است.
مراقب پيامک های »فروش زمين در شمال« باشيد

رئيس س��ازمان امور اراضي گفت: تغيير كاربري اراضي كش��اورزي بويژه 
در اس��تان هاي شمالي كه برخي بنگاه هاي متخلف آن را براي مردم پيامك 
مي كنند تخلف صريح قانوني است و با آن ها برخورد مي شود. جواد افشار در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: برخي شركت ها و بنگاه هاي ويالسازي كه هيچ 
كدام از آن ها مجوز براي تغيير كاربري اراضي كشاورزي ندارند تبليغات خود 
را به صورت پيامك براي مردم ارس��ال مي كنند تا اين زمين ها را بفروشند و 

در تبديل آن به ويال به اين بنگاه هاي متخلف كمك كنند.
وي افزود: اخيراً مكاتباتي با وزير ارتباطات و فناوري اطالعات انجام شده 
تا از ارس��ال چنين پيامك هايي كه خالف قانون اساس��ي اس��ت جلوگيري 
ش��ود چراكه تغيير كاربري اين اراضي و خرد كردن مالكيت آن ها ممنوع و 
تخلف اس��ت كه اين بنگاه ها با نقض اين قانون صريح به توليد كش��ور ضربه 
مي زنن��د؛ البته اين مكاتبات به ش��وراي حفظ حقوق بيت المال نيز ارس��ال 
ش��ده و بايد با متخلفان برخورد شود. رئيس س��ازمان امور اراضي ادامه داد: 
بنگاه ه��اي متخلفي نيز كه پيامك هاي تبليغاتي اي��ن چنيني را براي مردم 
ارسال مي كنند هيچ مسئوليتي در راستاي تعيين تكليف و تغيير كاربري اين 
اراضي ندارند و با آن ها برخورد مي ش��ود كه در اين راستا با معاونت عمراني 
وزارت كشور مذاكراتي صورت گرفته تا بتوانيم از طريق بهياري ها ، شوراهاي 

شهر و شهرداري ها با اين پديده مقابله كنيم.
احتمال تغيير تعرفه واردات خودرو

معاون امور گمركي گمرك با اش��اره به اين كه فعاًل در س��ال ۹۳ تغييري 
در تعرفه واردات خودرو هاي بنزين سوز صورت نگرفته است، گفت:اگرقيمت 
بنزين در اول ارديبهشت ماه به سمت تك نرخي شدن حركت كند احتمااًل 

تغييراتي در سياستگذاري اعمال شود.
محمدرضا نادري در گفت وگو با تسنيم، در رابطه با تعيين تكليف تعرفه 
واردات خ��ودرو كه قرار بود در روزهاي پاياني س��ال 92 اعالم و به گمركات 
ابالغ شود، اظهار داشت: فعاًل با توجه به پيشنهادهاي مختلف هيچ تغييري 
در تعرفه واردات خودرو هاي بنزين س��وز صورت نگرفته است و طبق مصوبه 
هيأت وزيران ثبت سفارش و ورود كاالهاي گروه 10 به استثناي خودروهاي 

2500 سي سي به باال با پرداخت دو  برابر سود بازرگاني آزاد است. 
وي افزود: البته خودروهاي باالي 2500 سي سي كه پيش از اين ثبت سفارش 

شده بودند با پرداخت دوبرابر سود بازرگاني امكان ترخيص خواهند داشت.
مديرعامل شهر جديد پرند:

فهرست واگذاري هاي جديد مسكن مهر پرند آماده شد
مديرعامل ش��هر جديد پرند از واگذاري سري جديد مسكن مهر و نهايي 
ش��دن فهرس��ت گش��ايش۱۰ هزار واحد خبر داد و گفت: در قالب الحاقيه 
تفاهمنامه اي ميان ش��ركت عمران پرند و س��ازندگان ب��راي اعمال افزايش 

مرحله سوم مسكن مهر تنظيم و امضا شد.
باران هاش��م زهي در گفت و گو با فارس گفت: فهرست گشايش  10 هزار 
- مس��كن مهر نهايي شده است و قرار است اين واحدها در فازهاي مختلف 

به بهره برداري برسند.
وي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا مش��كل آب، برق و گاز اين واحدهاي 
مس��كوني حل شده است، ادامه داد: خوشبختانه مشكل تأسيسات زيربنايي 
اين واحدهاي مسكوني حل شده  و قرار است در روزهاي آتي اين واحدهاي 
مس��كوني به مرور واگذار شوند. هاشم زهي خاطرنشان كرد: ساير واحدهاي 
مسكوني مهر كه تأسيسات زيربنايي آن ها مشكل داشت پس از حل مشكل 

به تدريج گشايش مي شوند.
مدير عامل ش��هر جديد پرند در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد مسكن 
مهر در پرند به دليل نبود آب، برق و گاز گشايش نمي شوند، گفت: با نصب 
انش��عابات خوشبختانه همكاري خوبي ش��ركت گاز و وزارت نيرو با ما دارند 
اما مش��كل اصلي و بيش��ترين نگراني ما نبود تصفيه خانه فاضالب است كه 
اميدواريم با تكميل تصفيه خانه اين ش��هر بتوانيم از پس��اب آن نيز استفاده 
كنيم. هاش��م زهي در پاسخ به اين سؤال كه آيا متقاضيان مسكن مهر پرند 
از ميزان افزايش مرحله س��وم مس��كن مهر مطلع هستند، گفت: اواخر سال 
گذش��ته در قالب الحاقيه تفاهمنامه اي بين شركت عمران پرند و سازنده ها 
تنظيم و امضا شد تا به مردم ابالغ شود. وي اضافه كرد: قرار است به مرور اين 
ابالغيه به متقاضيان مس��كن مهر با پيامك اطالع رساني شود تا ميزان مبلغ 

اضافه شده از سوي مردم پرداخت شود.
دستورالعمل جديد براي استقرار سرمايه گذاران 

در شهرك هاي صنعتي
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت دس��تورالعمل جدي��دي را براي حمايت و 

ترغيب سرمايه گذاران جهت استقرار در شهرك هاي صنعتي ابالغ كرد.
به گزارش شبكه اطالع رساني توليد و تجارت ايران، محمدرضا نعمت زاده 
با ابالغ اين دس��تورالعمل به س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران، چهار موضوع را براي حمايت و ترغيب س��رمايه گذاران جهت استقرار 
در ش��هرك ها و نواحي صنعتي كش��ور به منظور مش��اركت هر چه بيش��تر 
سرمايه گذاران در شهرك ها و كمك به اشتغالزايي تا پايان شهريور ماه سال 

93 را مشخص کرد.
در اين دس��تورالعمل با اش��اره به سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر 
تأمين ش��رايط و فعال س��ازي تمامي امكانات براي توس��عه كارآفريني و به 

حداكثر رساندن مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي تأكيد شده است.
همچنين اين دس��تورالعمل اعمال 10 درصد تخفي��ف در واگذاري حق 
انتف��اع و بهره برداري از زمين، اعياني و تأسيس��ات در ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي واقع در مناطق غيربرخوردار )به اس��تثناي اس��تان تهران( را اعالم 
كرده اس��ت. اعمال 5 درصد تخفيف در واگذاري ح��ق انتفاع و بهره برداري 
از زمين، اعياني و تأسيس��ات در شهرك ها و نواحي صنعتي واقع در مناطق 

برخوردار )به استثناي استان تهران( نيز از ديگر اين موارد بود.

اخــــبار
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رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با ايران:

فروشقطعاتهواپيمانتيجهلغوتحريمها
رئي��س س��ازمان هواپيمايي صدور 
مجوز ف��روش قطعات هواپيم��ا براي 
برخي شركت ها را نتيجه توافق هاي ژنو 
دانست و گفت: شركت هاي خارجي از 
رفع مشكالت مربوط به صدور قطعات 

هواپيما به ايران خبر داده اند.
عليرض��ا جهانگيريان با بيان اين كه 
جزئي��ات مربوط به صدور مجوز تعمير 
و فروش قطعات يدكي هواپيما توسط 
دولت امريكا براي دو شركت بوئينگ و 
جنرال الکتريک در روزهاي آينده اعالم 
مي شود افزود: س��ازمان هواپيمايي در 

حال پيگيري اين موضوع است.
وي با بيان اين كه لغو تحريم فروش 
و تعمير قطع��ات هواپيما قطعًا ايمني 
پروازها را افزايش مي دهد، خاطرنشان 
كرد: در داخل كشور نيز تمهيداتي براي 
تجهيز ناوگان هوايي در نظر گرفته شده 
كه اختصاص تس��هيالت 400 ميليون 
دالري از مح��ل صندوق توس��عه ملي 
براي خريد هواپيماه��اي جديد از اين 

دست است.
وي افزود: بس��ياري از شركت هاي 
هواپيمايي كشور براي خريد هواپيما و 
استفاده از اين تسهيالت درخواست هاي 

خود را ارائه كرده اند.
جهانگيريان افزود: در توافقنامه ژنو 
در مورد فروش هواپيما اشاره اي نشده 
و فقط فروش و تعمير قطعات هواپيما 

جزو اين توافقنامه است.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري 
در م��ورد واردات قطع��ات هواپيما نيز 
گفت: ش��ركت هاي خارجي از برطرف 
ش��دن مش��كالت مربوط ب��ه صادرات 
قطعات هواپيما به كشور خبر داده اند و 
ما منتظر اقدام هاي عملي آن ها در اين 

خصوص هستيم.
به گفته جهانگيري��ان در توافقنامه 
ژن��و بند خاصي براي لغ��و تحريم هاي 
قطعات هواپيما پيش بيني ش��ده است 
و بعد از اين توافق درخواس��ت هايي از 
ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي براي 
فعاليت در ايران نيز دريافت شده است.

تازه تري��ن اق��دام در م��ورد لغو تحريم 
فروش قطعات هواپيما به ايران، صدور 
مجوز به دوشركت هواپيماسازي امريكا 
براي فروش قطع��ات هواپيما به ايران 

است.
  صدور مجوز از سوی بوئینگ 

خبرگزاري ها روز گذش��ته گزارش 
دادند ش��ركت بوئينگ امريكا به عنوان 
بزرگترين كارخانه هواپيماسازي جهان، 
موفق شده مجوز فروش قطعات يدكي 
هواپيم��ا ب��ه اي��ران را از وزارت دارايي 
امريكا دريافت كن��د، همزمان جنرال 
الكتري��ك، بزرگترين س��ازنده موتور و 
قطعه س��از هواپيما نيز مجوز الزم براي 
تعمي��ر هواپيماهاي ايران��ي را دريافت 

كرده است.
بر اين اساس وزارت دارايي امريكا به 

بوئينگ اجازه داده با توجه به توافقنامه 
ژنو بر سر برنامه هسته اي ايران، قطعات 
مش��خصي از محص��والت خ��ود را كه 
مصارف بازرگاني و تجاري دارد به ايران 

بفروشد.
س��خنگوي كارخان��ه بوئين��گ در 
اين باره به رويترز گفته اين مجوز هفته 
گذشته به اين ش��ركت امريكايي داده 
ش��ده و اكنون بوئينگ درصدد اس��ت 
با طرف ايران��ي تماس برقرار كرده و از 

نيازمندي هاي آن ها مطلع شود.
اين مج��وز امكان برق��راري ارتباط 
مج��دد اي��ران ب��ا ش��ركت امريكايي 
بوئينگ را پ��س از قطع رابطه اي كه از 
س��ال 1979 ميالدي آغاز شد، فراهم 
مي س��ازد. صدور اين مجوز در راستاي 
اج��راي توافقنامه هس��ته اي ژنو ميان 

ايران و كش��ورهاي گروه 1 + 5 صورت 
گرفته است.

  مذاکره با جنرال الکتریک
سخنگوي شركت جنرال الكتريك 
ك��ه بزرگترين قطعه س��از هواپيما در 
جهان است نيز روز جمعه به خبرگزاري 
رويترز گفت اين شركت هم اجازه يافته 
است شماري از موتورهاي هواپيماهاي 
فروخته شده به ايران را بازديد و تعمير 
كند. اوايل اس��فند ماه س��ال گذشته 
بوئينگ و  شركت هاي هواپيماس��ازي 
جنرال الكتريك امريكا خواستار دريافت 
مجوز از دولت اين كش��ور براي فروش 
قطعات يدكي هواپيماهاي مسافربري 

به ايران شدند.
سخنگوي جنرال الكتريك با تأييد 
اي��ن موضوع گفت: ما از س��ال 2004 

درخواست فروش قطعات هواپيماهاي 
مس��افربري را به دليل مس��ائل مربوط 
به ايمني پروازها به اي��ران داده بوديم 
كه با توجه به توافق ش��ش ماهه بر سر 
برنامه هس��ته اي ايران به تازگي دوباره 
درخواست دريافت مجوز فروش قطعات 

را مطرح كرده ايم.
ري��ك كن��دي، در اين ب��اره گفت: 
وزارت خزان��ه داري درخواس��ت اي��ن 
ش��ركت ب��راي س��رويس ك��ردن 18 
موتوري ك��ه در ده��ه 1970 به ايران 
فروخته را تأييد كرده است؛ قرار است 
اين موتورها در تأسيساتي كه متعلق به 

جنرال الكتريك است، تعمير شوند.
وي افزود: وزارت خزانه داري امريكا 
با درخواست اين شركت براي سرويس 
كردن و اوره��ال 18 موتور هواپيما در 
تأسيسات متعلق به جنرال الكتريك يا 
تأسيسات شركت ام تي يو آئرو انجينز 
آلمان كه ب��راي انجام اي��ن كار مجوز 

گرفته اند، موافقت كرده است.
وي گفت: مقامات جنرال الكتريك 
هفته آينده با مقاماتي از شركت ايران 
اير ايران و  ام تي يوي آلمان در استانبول 
ديدار خواهند داشت تا در مورد نيازهاي 

ايران گفت و گو كنند.
سخنگوي شركت بوئينگ نيز اعالم 
كرد، اين ش��ركت نيز اين هفته مجوز 
دريافت کرده با مقاماتي در ايران تماس 
گرفته تا مشخص ش��ود تهران به چه 

قطعاتي نياز دارد.

مديرعامل بورس انرژی خبر داد

نفت خام عضو تازه بورس انرژی
مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران:

بازگشت نفتكش هاي ژاپن به پايانه های ايران

پس از راه اندازي بورس انرژي در پايان اسفند 
ماه س��ال 91 قرار بر اين ش��د تا ب��ا ورود نفت 
خام به اين بورس ايران به عنوان كشوري براي 
قيمت گذاري نفت در منطقه تبديل ش��ود اين 
اتفاق كه از آن زمان تا امروز كه نخستين زمان 

براي عرضه نفت خام است به طول انجاميد.
بر اين اس��اس و پس از رفت و برگشت هاي 
طوالني بين ش��ركت ملي نف��ت و بورس انرژي 
از امروز نخس��تين محموله نفت خام به بورس 
انرژي مي آيد و معامله طالي سياه در چهارمين 
بورس كش��ور قطعي مي ش��ود. به اين ترتيب با 
عرضه 3 هزار بش��كه نفت خام در بورس انرژي 
در نخس��تين روزهاي كاري سال جديد از اين 
پس روزانه سه هزار بشكه نفت خام در اين بازار 

عرضه مي شود.
در همي��ن خص��وص س��يدعلي حس��يني 
مديرعامل بورس با اشاره به اين كه قيمت گذاري 
يك��ي از مهم تري��ن موضوع هايي اس��ت كه در 
عرضه نفت خام مورد بحث قرار مي گيرد اظهار 
داشت: در اين خصوص بايد به اين موضوع اشاره 
كرد كه قيمت بر اساس ميانگين نرخ صادراتي 

ماه گذشته خواهد بود.
وي اف��زود: بر اين اس��اس مبلغ دالري آن با 
توجه به نرخ تس��عير ارز تبديل به ريال مي شود 
و بدين صورت قيمت پايه تعيين مي شود؛ براي 
نخس��تين عرضه قيمت هر بش��كه  306 هزار 

تومان در نظر گرفته شده است.
مديرعام��ل بورس ان��رژي در خصوص مبدأ 
تحوي��ل نفت خام با اش��اره به اين ك��ه در حال 

حاض��ر پااليش��گاه نفت تبريز ام��كان بارگيري 
بشكه اي خريداران را دارد اظهار داشت: در عين 
ح��ال در صورتي كه امكان بارگيري در س��اير 
پااليشگاه ها فراهم ش��ود، امكان افزايش عرضه 

نفت خام در بورس انرژي وجود دارد. 
حس��يني گفت: خريداران نفت خام، همان 
خريداران ميعانات گازي هستند كه پيش از اين 
از طري��ق بورس انرژي ميعانات گازي مورد نياز 
خود را خريداري مي كردند. اين خريداران عمدتًا 
پااليشگاه هاي كوچك و مورد تأييد شركت ملي 

نفت هستند. 
حس��يني درباره ارزش عرض��ه نفت خام در 
ب��ورس انرژي گف��ت: نفت خام ي��ك محصول 
ارزش��مند و داراي برند براي بورس انرژي است 
كه با عرضه آن كمك شاياني به توسعه اين بازار 
مي كند. ضمن اين كه با طراحي ابزارهاي جديد 
مالي مي توان تأمين مالي اين صنعت را افزايش 

و ريسك آن را پوشش داد.
  معامله 50 درصد برق كشور تا پایان برنامه 

پنجم در بورس انرژي
همچني��ن رئيس اداره عملي��ات بازار بورس 
انرژي از معامله 50 درصدي برق كشور تا پايان 
برنام��ه پنج��م در اين بازار خب��ر داد و گفت: با 
پيگيري هاي وزارت نيرو، شركت توانير، شركت 
مديريت ش��بكه برق ايران و بورس انرژي مقرر 
شد تا پايان برنامه پنجم توسعه، 50 درصد برق 
مصرفي كشور در بورس انرژي داد و ستد شود.

ب��ه گزارش ايرنا، محمد حس��ين عس��گري 
افزود: وزارت نيرو با افزايش سطح فعاليت مالي 
در ب��ورس انرژي موافقت كرده و قرار اس��ت از 
ارديبهشت 93 اعتبار تخصيصي به شركت هاي 
توزيع براي انجام معامالت برق در بورس انرژي 

افزايش قابل توجهي يابد.
وي اظه��ار داش��ت: ق��رار اس��ت تخصيص 
بخش��ي از منابع مالي كليه شركت هاي توزيع، 
نيروگاه هاي حرارتي دولتي و كليه نيروگاه هاي 
خصوص��ي از طريق معام��الت در بورس انرژي 

صورت پذيرد.

مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران با اشاره 
به پهلوگيري نفتكش هاي ژاپني براي انتقال نفت 
در پايانه هاي نفت ايران از افزايش توان عملياتي 
صادرات نفت ايران به بيش از 6 ميليون بشكه در 

روز خبر داد.
س��يد پيروز موس��وي در گفت و گو با مهر در 
خصوص بازگشت نفتكش هاي خارجي به پايانه هاي 
نفتي ايران پس از تعليق برخي تحريم هاي نفتي و 
توافق ايران با سران 1+5، توضيح داد: هم اكنون با 
موافقت دولت ژاپن نفتكش هاي غول پيكر ژاپني 
در پايانه نفتي ايران پهلوگيري و نفت ايران را به 

سمت پااليشگاه هاي ژاپن حمل مي كنند.
موس��وي همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه آمادگي 
نفتكش هاي دريايي ايران براي انتقال نفت كشور 
به كش��ورهاي مختلف خريدار طالي سياه ايران، 
خاطرنشان كرد: هم اكنون براي حمل دريايي نفت 
ايران به سمت كشورهاي هدف هيچ گونه مشكلي 
وجود ندارد. از اسفند ماه سال گذشته با توافق ايران 
و ژاپن و تأمين پوش��ش بيمه نفتكش هاي ژاپني 
توسط مؤسسه جي.پي.آي، بار ديگر كشتي هاي 
نفتكش ژاپني به منظور حمل و صادرات دريايي 
نفت خام ايران به پايانه هاي نفتي ايراني در خليج 
فارس بازگشتند.موسوي درباره آخرين اقدام هاي 
ص��ورت گرفته به منظور بازس��ازي، نوس��ازي و 
افزايش توان عمليات دريايي صادرات نفت ايران 
در منطقه خليج فارس، گفت: از حدود دو س��ال 
گذش��ته تاكن��ون طرح هاي مختل��ف تعميرات، 
نوسازي، بازس��ازي و به روزرساني در تأسيسات 
خش��كي و فراس��احلي پايانه هاي نفتي ايران در 

خليج فارس و درياي خزر آغاز شده است.
مديرعامل ش��ركت پايانه هاي نفت��ي ايران با 
بيان اين كه اين تعميرات در بخش هاي مختلفي 
همچ��ون اس��كله هاي پهلوگيري و جداس��ازي 
نفتكش ها، مخازن ذخيره س��ازي نفت، بازوهاي 
بارگيري، خطوط لوله زيردريايي و ساحلي اجرايي 
ش��ده اس��ت، تصريح كرد: بر اين اساس تاكنون 
بازرس��ي خارجي بيش از 90 درصد خطوط لوله 
انتقال نفت در پايانه نفتي خارك به پايان رسيده 

است.
اين مقام مس��ئول با استفاده از روبات هاي زير 
دريايي براي بازرس��ي خطوط لول��ه انتقال نفت 
اي��ران در پايانه هاي نفتي خليج ف��ارس به ويزه 
خارك، اظهار داشت: در بهار سال جاري بازرسي و 
تعميرات خطوط لوله انتقال نفت دريايي در پايانه 

خارك به پايان خواهد رسيد.
وي همچني��ن از آغ��از مراحل بازس��ازي و به 
روز رس��اني اس��كله عظيم آذرپاد اي��ران در پايانه 
نفتي خارك خبر داد و افزود: همچنين تعميرات 
اس��كله نفتي ش��رقي در پايانه خارك از پيشرفت 
قابل توجهي برخوردار اس��ت. موسوي با اشاره به 
تكميل مراحل تعميراتي و بازرس��ي خطوط لوله 
انتقال نفتي 48 اينچي اس��كله هاي خارك، بيان 
كرد: در كنار تعميرات و نوس��ازي اس��كله ها، بهار 
سال جاري چهار مخزن جديد يك ميليون بشكه اي 
در مدار بهره ب��رداري قرار مي گيرن��د. مديرعامل 
ش��ركت پايانه هاي نفتي ايران با يادآوري اين كه با 
بهره برداري از اين چهار مخزن يك ميليون بشكه اي 
ظرفيت ذخيره سازي نفت ايران در پايانه خارك به 
28 ميليون بشكه افزايش مي يابد، گفت: عالوه بر 
اين توان ذخيره س��ازي نفت ايران در پايانه خارك 
به بي��ش از 17 روز افزايش مي يابد. وي همچنين 
از افزاي��ش توان عمليات��ي و دريايي صادرات نفت 
اي��ران در حوزه خليج فارس ب��ه حدود 6 ميليون 
بش��كه در روز خبر داد و گفت: ايران در قالب نظام 
س��هميه بندي اوپك مي تواند تا س��قف 6 ميليون 
بش��كه نفت صادر كند ضمن آن كه اين ظرفيت و 

توان عملياتي در سال 93 بازهم افزايش مي يابد.

اقتصادی  سال بیستم  شماره 5613 
 یکشنبه  17 فروردین 1393 

 سهیال یادگاری

ايران در س��ال 92 در مجموع 41 ميليارد و 628 ميليون دالر انواع 
كاال با احتس��اب ميعانات گازي و بدون احتس��اب نف��ت، گاز و تجارت 
چمدان��ي صادر و در مقابل 50 ميليارد و 818 ميلي��ون دالر انواع كاال 
از س��اير كشورها وارد كرد به اين ترتيب سهم تجارت خارجی در سال 
گذش��ته در مجموع 91 ميليارد دالر ثبت شد. دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك اعالم كرد: صادرات غير نفتي ايران در ماههاي پاياني 
س��ال گذشته بهبود يافت و در مجموع 43 صدم درصد افزايش داشت. 
همچنين ميزان واردات ايران در سال 1392 در مجموع به 50 ميليارد 
و 818 ميليون دالر رس��يد كه ارزش واردات كشورمان در سال گذشته 
4 و 92 صدم درصد در مقايسه با سال 1391 كاهش داشته است. وزن 
صادرات غير نفتي ايران در سال گذشته به 92 ميليون و 927 هزار تن 
رسيد و وزن صادرات غير نفتي ايران در سال گذشته به ميزان 16 و 79 
صدم درصد افزايش داش��ت. همچنين ميزان وزني كاالهاي وارداتي در 
سال گذشته به 33 ميليون و 568 هزار تن رسيد كه از اين حيث 14 و 

98 صدم درصد كاهش داشته است.
  صادرات

اقالم عمده صادراتي در س��ال 1392 به ترتيب شامل »پروپان مايع 
شده « به ارزش يك ميليارد و 212 ميليون دالر و سهم ارزشي 3 و 87 
صدم درصد، »قيرنفت« به ارزش يك ميليارد و 153 ميليون دالر و سهم 

ارزشي 3 و68صدم درصد، »متانول« به ارزش يك ميليارد و 41 ميليون 
دالر و سهم ارزشي 3 و 32 صدم درصد بود. عمده صادرات كشور نيز در 
دوازده ماهه سال 1392 به ترتيب به كشورهاي »چين« با 34 ميليون و 
502 هزار تن و ارزش 7 ميليارد و 432 ميليون دالر يا 43 درصد سهم 
وزني و 24 درصد سهم ارزشي، »عراق« با 16 ميليون و 919 هزار تن و 
ارزش 5 ميليارد و 950 ميليون دالر يا 21 درصد سهم وزني و 19درصد 
سهم ارزشي، »امارات متحده عربي« با 5/789 هزار تن و ارزش 3/627 
ميليون دالر يا 7 درصد سهم وزني و 12 درصد سهم ارزشي، »هند« با 4 
ميليون و 830 هزارتن و ارزش 2 ميليارد و 418 ميليون دالر يا 6 درصد 
س��هم وزني و 8 درصد سهم ارزشي و »افغانستان« با 3 ميليون و 346 
هزار تن و ارزش 2 ميليارد و 417 ميليون دالر يا 4 درصد سهم وزني و 
8 درصد سهم ارزشي صورت گرفته است. متوسط قيمت هر تن كاالي 
صادراتي در سال گذشته 391 دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل كاهش 16 درصدي در ارزش دالري داشته است.
  واردات

اقالم عمده وارداتي در دوازده ماهه س��ال 1392 به ترتيب ش��امل 
»وسايل نقليه باموتور پيس��توني درون سوز تناوبي جرقه اي - احتراقي 
باحجم س��يلندر 1000 تا1500 سانتيمتر مكعب« به ارزش 2 ميليارد 
و 803 ميليون دالر ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 5 و 52 صدم درصد، 

»برنج« به ارزش 2 ميليارد و 300 ميليون دالر و س��هم ارزشي 4 و 53 
صدم درصد، »كنجاله و ساير آخال هاي جامد« به ارزش يك ميليارد و 
827 ميليون دالر و سهم ارزشي 3 و 6 دهم درصد، »دانه ذرت دامي« 
به ارزش يك ميليارد و 527 ميليون دالر و سهم ارزشي 3 درصد، »دانه 
گندم سخت« به ارزش يك ميليارد و 273 ميليون دالر و سهم ارزشي 
2 و 51 صدم درصد بوده است. عمده واردات كشور در دوازده ماهه سال 
1392 به ترتيب از كشورهاي »امارات متحده عربي« با 6 ميليون و 93 
هزارتن و ارزش 11ميليارد و 852 ميليون دالر و 18 درصد سهم وزني 
و 23 درصد سهم ارزش��ي، »چين« با4ميليون و 513 هزارتن و ارزش 
9 ميلي��ارد و 664 ميلي��ون دالر و 13 درصد س��هم وزني و 19 درصد 
سهم ارزشي، »هند« با 3ميليون و689 هزارتن و ارزش 4ميليارد و 310 
ميليون دالر و 11 درصد سهم وزني و 8 درصد سهم ارزشي، »جمهوري 
كره« بايك ميليون و 686 هزارتن و ارزش 3 ميليارد و 855 ميليون دالر 
و 5 درصد س��هم وزني و 7 و 59 صدم درصد س��هم ارزشي و »تركيه« 
با 2 ميلي��ون و 717 هزارتن و ارزش 3 ميليارد و 647 ميليون دالرو 8 
درصد سهم وزني و 7 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است. همچنين 
متوسط قيمت هر تن كاالي وارداتي در سال گذشته 1/514 دالر بوده 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 12 درصدي در ارزش دالري 

داشته است.

گمرك ايران اعالم كرد

91 ميليارد دالر سهم تجارت خارجي در سال 92

 افت شاخص 
در نخستين روز هفته

شاخص بورس تهران در نخستين 
روز معامالتي هفته منفي ش��د و به 

نيمه 78 هزار واحدي رسيد.
با اين اتفاق بازدهي بازار سرمايه 
از ابتداي س��ال تاكنون روند منفي 
طي كرده و اكثر شركت هاي مطرح 

با روند منفي مواجه شدند.
ش��ركت هاي  دي��روز  ب��ازار  در 
مطرح روند منف��ي به خود گرفتند 
پااليشگاه  كه شركت هاي  به طوري 
بندرعب��اس، حفاري ش��مال، مپنا، 
بانك صادرات، نفت و گاز پارسيان، 
ف��والد، بان��ك ملت، تاپيك��و، بانك 
پارسيان و توس��عه معادن و فلزات 
بيش��ترين تأثي��ر را در روند منفي 

شاخص بورس گذاشتند. 
در مقاب��ل ش��ركت هاي بان��ك 
تجارت، ملي مس، س��رمايه گذاري 
س��ايپا و ارتباطات سيار مانع از افت 

بيشتر شاخص بورس شدند. 
در مجموع در بازار نخستين روز 
هفت��ه بيش از 326 ميليون س��هم 
ب��ه ارزش 120 ميليارد تومان مورد 
معامل��ه ق��رار گرف��ت و ارزش بازار 
سرمايه به 383 هزار ميليارد تومان 

رسيد.
 اقتصاد مقاومتي 

اساس برنامه هاي 
وزارت نيرو است

وزير ني��رو با اع��الم برنامه هاي 
اين وزارتخانه گفت: »پايه و اساس 
برنامه هاي وزارت نيرو در سال 93 
مبتني بر سياس��ت ابالغ��ي رهبر 
معظم انقالب، موس��وم ب��ه اقتصاد 

مقاومتي است.« 
حميد چيت چيان افزود: »وزارت 
نيرو از چند س��ال قب��ل، مطالعات 
برنامه هاي  درب��اره  را  دامن��ه داري 
راهبردي صنع��ت آب و برق انجام 
داده بود و خوش��بختانه نتيجه اين 
مطالع��ات در چند روز آخر س��ال 
گذش��ته در وزارت نيرو به تصويب 

رسيد.« 
وزي��ر ني��رو اظهار داش��ت: »ما 
در اي��ن مطالع��ات، تطبيق دقيقي 
را در موض��وع راهب��رد صنع��ت با 
سياس��ت هاي ابالغ��ي رهبر معظم 
»اقتص��اد  تحت عن��وان  انق��الب، 
مقاومتي« انج��ام داديم و مي توانم 
ادع��ا كن��م ك��ه در اي��ن تطبيق، 
ب��ا  ش��ده  انتخ��اب  راهبرده��اي 
سياس��ت هاي ابالغي مق��ام معظم 
رهب��ري ت��ا 90 درصد هم راس��تا 

است.

خـــــبر

قیمت سکه و ارز

جدول شاخص

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

آخرین نام کامل شرکت )نماد(
قیمت

درصد 
تغییر

)۱۱.۲۷( ۶,۸۸۱ حفاري شمال)حفاري(

ح.كارخانجات توليدي شهيد 
)۵.۱۵( ۱,۱۴۳ قندي)بكامح(

سرمايه گذاري اعتبار 
)۴( ۳,۰۹۶ ايران)خعتبار(

)۳.۹۴( ۲,۳۱۶ بيمه ملت)ملت(
)۳.۷۹( ۲,۹۱۹ آهنگري  تراكتورسازي  ايران
)۳.۷۵( ۳,۰۸۴ داده پردازي ايران )مداران(

)۳.۵۶( ۱۵,۲۷۸ كشت  و صنعت  چين  چين)غچين(
)۳.۴۴( ۲,۷۴۸ صنايع  آذرآب )فاذر(

)۳.۴( ۲,۸۴۰ كارخانجات توليدي  شيشه رازي
)۳.۳۲( ۶,۹۰۰ شيشه  و گاز)كگاز(

آخرین نام کامل شرکت )نماد(
قیمت

درصد 
تغییر

۲۳.۰۱ ۶,۵۰۰ ح . نيروترانس )بنيروح(

۷.۶۴ ۱,۸۱۷ ح . حمل ونقل توكا)حتوكاح(
۴ ۲,۳۴۰ الكتريك  خودرو شرق )خشرق(

۴ ۵,۳۰۴ پارس  سرام )كسرام(
۴ ۱,۹۲۵ ماشين سازي نيرومحركه

حمل و نقل بين المللي خليج 
۴ ۱,۶۶۵ فارس)حفارس(

۴ ۳,۶۹۶ ايركا پارت صنعت)خكار(
۳.۹۹ ۲,۵۲۶ فنرسازي زر)خزر(

۳.۹۹ ۲,۰۸۴ محورسازان ايران خودرو 
۳.۹۹ ۲۴,۹۹۱ دارويي  رازك )درازك(

درصدمقدارعنوان شاخص
)۰.۲۵( ۷۸۵۴۷.۷  كل 

)۰.۲۳( ۳۷۲۵.۱  ۳۰ شركت بزرگ 
)۰.۱۶( ۹۰۹۵۲.۶  آزاد شناور 
)۰.۱۶( ۵۸۴۳۹.۹  بازار اول 
)۰.۴۲( ۱۵۰۶۰۰.۳  بازار دوم 
)۰.۲۷( ۶۵۳۷۵.۴  صنعت 

3050 دالر
۴۲۰۵ يورو
۵۰۳۰ پوند
۸۳۸ درهم

۹۴۷۰۰۰ سكه
۴۹۵۰۰۰ نيم سكه
۲۸۵۰۰۰ ربع سکه
۹۶۹۸۰ طالي ۱۸ عيار )گرم( 
۱۳۰۳ اونس طال )دالر)

۱۰۶/۱۵ نفت برنت )دالر)
۱۰۰/۲۹ نفت wti )دالر)


