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افتتاح نخستين مجتمع آموزشي 
شبانه روزي غيردولتي خيريه

نخستين مجتمع آموزشي شبانه روزي غيردولتي خيريه 
ــهر «هنزا» كرمان افتتاح شد. به گزارش روابط  ــور در ش كش
عمومي بانك اقتصاد نوين، مجتمع آموزشي مذكور كه با نام 
ــه زندگي» از سوي «سيدمحمد صدرهاشمي نژاد»،  «مدرس
ــده افتتاح گرديده،  ــاد خيريه ياد ش ــس هيات مديره بني ريي
ــد كه  ــبانه روزي مي باش ــتين حلقه زنجيره مدارس ش نخس
ــوزان باهوش و بي بضاعت در  ــه منظور حمايت از دانش آم ب

منطقه هنزا احداث شده است. 

مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران كاهش قيمت 
ــتري تكذيب كرد  ــتر مش نفت خام ايران را به دليل جذب بيش
ــتان  ــب با قيمت نفت عربس و گفت: قيمت نفت ايران متناس

كاهش يافت.
ــته  ــت كه رو به كاهش گذاش قيمت جهاني نفت مدتي اس
ــته است.  و اين كاهش درتعامالت درون اوپك نيز تاثير گذاش
ــه كاهش قيمت فروش  ــورهااقدام ب به طوري كه برخي كش
ــت ندادن سهمشان از بازار كرده اند. اين  نفت خود براي از دس
ــانه ها درباره جنگ قيمتي ايجاد  موضوع تعابيري در برخي رس
ــت.  كرده كه البته بيژن زنگنه وزير نفت آن را تكذيب كرده اس
ــبد نفتي اوپك اين هفته با بيش از چهار دالر كاهش  قيمت س
ــيد كه چهارمين كاهش هفتگي  ــنت رس به 89 دالر و 34 س

پشت سرهم است.
به گزارش شانا، سيدمحسن قمصري با بيان آن كه قيمت 
ــوازي و رقابتي با قيمت نفت  ــه به صورت م نفت ايران هميش
عربستان بوده است، اظهار كرد: در دوره اخير قيمت نفت ايران 
براي رقابت با عربستان در زمينه جذب بيشتر مشتري كاهش 

معناداري پيدا نكرده است.
ــتان براي مشتريان آسيايي خود،  وي در اين باره كه عربس
قيمت نفت را كاهش داده آيا ايران نيز قيمت نفت خود را كاهش 
خواهد داد، افزود: قيمت نفت به صورت ماهانه اعالم مي شود و 

براساس شرايط بازار نوسان دارد.
ــتان در ماه  ــمي نفت عربس ــه گفته قمصري، قيمت رس ب
ــته كاهش يافته و  ــبت به ماه گذش ــاري در همه بازارها نس ج
ــت كه قيمت نفت ايران نيز متناسب با قيمت نفت  طبيعي اس
ــتان كاهش پيدا خواهد كرد كه اين موضوع داليل فني  عربس

دارد و ارتباطي به رقابت ميان دو كشور ندارد.
ــركت ملي نفت ايران درباره داليل  مدير امور بين الملل ش
ــت: وضع اقتصادي، عرضه  ــي اين كاهش قيمت نفت، گف فن
ــه هم اكنون در بازار  ــاي بازار و قيمت فرآورده هايي ك و تقاض
عملياتي وجود دارد، برخي از عوامل اين كاهش قيمت  است.

ــاي فني بازار نفت،  ــاره به پيچيده بودن بحث ه وي با اش
ــب با عربستان به  تاكيد كرد: كاهش قيمت نفت ايران متناس
اين معني نيست كه ايران مي خواهد رقابت معنادار با عربستان 

داشته باشد.
اين در حالي است كه شبكه خبري بلومبرگ با انتشار خبري 
از روند قيمت گذاري شركت ملي نفت ايران اعالم كرد: ايران 
نفت خود را در ماه نوامبر در آسيا با باالترين تخفيف طي حدود 
ــال گذشته ارائه خواهد كرد كه برابر با كاهش قيمتي  شش س

است كه عربستان اعمال كرده است.
ــاس اين گزارش، به گفته دو منبعي كه از تصميمات  براس
قيمت گذاري اطالع دارند، شركت ملي نفت ايران قيمت هاي 
رسمي فروش نفت خود به مشتريان در آسيا را براي ماه نوامبر 
كاهش داده است. اين كاهش يك هفته پس از آن اتفاق افتاد 
كه عربستان، بزرگ ترين صادركننده نفت جهان قيمت نفت 
ــامبر  ــيا را به پايين ترين رقم از دس ــبك عرب خود براي آس س

2008 تاكنون رساند.
اوگن وينبرگ تحليلگر كومرزبانك فرانكفورت در اين باره 
گفت: كاهش قيمت نفت از سوي ايران بروز جنگ قيمت ها را 

هرچه بيشتر محتمل مي كند.
ــير و حس حاكم بر بازار مطلع  وي افزود: ايران كامال از مس
است. با توجه به اين كه ما شاهد كاهش هاي پي درپي هستيم، 

اين به نظر نوعي عمل و عكس العمل خواهد بود.
ــاس آمارهاي جمع آوري شده توسط بلومبرگ، اين  براس
ــوي  ــده از س ــابه كاهش قيمت اعمال ش كاهش قيمت مش
عربستان است. هر دو كشور قيمت نفت هاي اصلي خود براي 
مشتريان آسيايي را براي چهارمين ماه متوالي كاهش داده اند. 
ــنگين ايران در ماه نوامبر، دو  رويترز نيز اعالم كرد نفت س
دالر و 61 سنت كمتر از متوسط عمان و دبي در بازار آسيا عرضه 
خواهد شد، در حالي كه اين رقم در ماه اكتبر يك دالر و 91 سنت 
ــود. به اين ترتيب ايران قيمت  ــط عمان و دبي ب كمتر از متوس

نفت سنگين خود را نيز 70 سنت كاهش  داده است.
همچنين قيمت نفت ميدان فروزان در ماه نوامبر دو دالر و 
ــنت كمتر از متوسط عمان و دبي خواهد بود كه اين رقم  44 س
ــنت ارزان تر شده است. قيمت نفت  ــبت به ماه اكتبر 70 س نس
سنگين ميادين سروش و نوروز نيز براي ماه نوامبر شش دالر 
و 90 سنت كمتر از متوسط عمان و دبي تعيين شده كه ده سنت 

نسبت به قيمت ماه اكتبر پايين تر است.

 بازار جهاني نفت در وضع خرسي
پايگاه خبري بلومبرگ آمريكا همچنين در تحليلي نوشت: 

بازار نفت وست تگزاس اينترمديت و نفت برنت درياي شمال، 
دو نوع نفتي كه بيش از انواع ديگر نفت در بازار معامله مي شوند، 

در حال فروپاشي است.
ــد تقاضا همزمان  بلومبرگ عامل اين پديده را كاهش رش
با افزايش عرضه نفت از سوي كشورهاي توليدكننده از جمله 
آمريكا و روسيه (مهم ترين توليدكنندگان غيراوپكي) دانست.

ــه دنبال افزايش عرضه جهاني نفت، قيمت هفتگي نفت  ب
پايه اروپا و آمريكا جمعه هفته گذشته كاهش يافت.

ــت تگزاس اينترمديت  با اين وجود، قيمت روزانه نفت وس
ديروز اندكي افزايش يافت و از شدت كاهش قيمت هفتگي آن 

كه بيشترين كاهش از ماه ژانويه تاكنون است، كاست.
ــمال كه بيش از نيمي از  قيمت روزانه نفت برنت درياي ش
انواع نفت هاي جهان برپايه آن قيمت گذاري مي شوند، نيز روز 
جمعه پس از رسيدن به كمترين سطح ميان روزي خود در چهار 

سال اخير، افزايش پيدا كرد.
ــت تگزاس اينترمديت به هنگام  همچنين قيمت نفت وس
ــدن بازار تجاري نيويورك 20 درصد كمتر از ركورد  ــته ش بس

قبلي آن در ماه ژوئن (تير) بود.
ــد كه  بنا به تعريف، در اين وضع، بازار به مرحله اي مي رس

ــراي يك مدت طوالني كاهش  ــار مي رود قيمت ب در آن انتظ
ــدن بازار  ــي ش خواهد يافت.در اقتصاد، به چنين وضعي، خرس

گفته مي شود.

 درخواست ونزوئال براي نشست فوري اوپك 
ــوي ديگر، وزير امور خارجه ونزوئال گفت: اين كشور  از س
ــت فوري سازمان كشورهاي صادركننده نفت  خواستار نشس

(اوپك) به دليل كاهش بهاي جهاني نفت خواهد شد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري بيزينس استاندارد، 
ــا از جانب  ــس خبري افزود: م ــرز در يك كنفران ــل رامي رافائ
ــتوراتي در اين  ــادورو رئيس جمهور ونزوئال دس نيكوالس م
ــا ديگر وزرا و دبيركل  ــه دريافت كرده ايم و قصد داريم ب زمين

اوپك براي برگزاري يك نشست فوري گفت وگو كنيم.
ونزوئال نگران كاهش بي وقفه بهاي جهاني نفت و به ويژه 
ــبد نفتي خود است كه طي چند هفته گذشته كاهش  قيمت س

يافته و به پايين ترين سطح چهار سال اخير رسيده است.
ــتر وزير نفت ونزوئال بود اظهار كرد: قيمت  راميرز كه پيش
ــه دارد و ما معتقديم  ــت و همچنان ادام نفت رو به كاهش اس
ــد به نوعي يك اقدام هماهنگ براي جلوگيري از اين روند  باي
ــري اعمال  ــم.وي گفت:  قيمت ها به دليل يك س انجام دهي
نفوذ با هدف ايجاد مشكالت اقتصادي براي كشورهاي بزرگ 

توليدكننده نفت كاهش يافته است.
ــت.  ــب نيس ــت: اين قيمت براي هيچ كس مناس وي گف
ــكه است و توليد مازاد بسيار  قيمت ها حدود 80 دالر در هر بش

قابل توجهي وجود دارد.
ــت و معادن ونزوئال نيز اعالم كرد:  ــن باره ، وزارت نف در اي
متوسط قيمت نفت خام ونزوئال در هفته منتهي به دهم اكتبر 

(هجدهم مهر) 82 دالر و 72 سنت در هر بشكه بوده است.
قيمت نفت ونزوئال از زماني كه در دسامبر 2010 ميالدي 
ــكه رسيد تا اين سطح پايين  ــنت در هر بش به 82 دالر و  23س

نيامده بود.

مدير بين الملل شركت ملي نفت:

ايران، قيمت نفت خود را متناسب با عربستان كاهش داد

ــد بازار  ــي قربان، تحليلگر ارش در همين حال دكتر نرس
نفت درباره علل كاهش قيمت جهاني نفت به جام جم گفت: 
ــازار جهاني نفت اتفاق افتاده، تنها  ــوالت اخيري كه در ب تح
ــامل  ــود و ارزها و بورس را نيز ش به نفت هم خالصه نمي ش
ــد اقتصادي  ــن تحوالت بر مبناي كاهش رش ــود و اي مي ش
كشورهاي مختلف جهان مانند كشورهاي اروپايي و آسيايي 

مثل چين شكل گرفته است.
وي افزود: در چنين شرايطي قيمت نفت هميشه بستگي 
به تقاضا براي فرآورده هاي نفتي داشته است. اين تحوالت 
ــازار مي طلبد كه آن  ــش قيمت نفت، تغييراتي را در ب و كاه
ــتند  ــغول خريد و فروش نفت هس ــاني كه در بازار مش كس

خودشان را با اين شرايط وفق مي دهند.

ــورها به دليل  وي تصريح كرد: اگر بر فرض يكي از كش
ــائل بازار يا نوع قراردادي كه دارد قيمت خود را كاهش  مس
ــورهاي ديگر نيز به منظور رقابت اين كار را انجام  دهد، كش
ــدرت يا جنگ نفت  ــن كار به معناي جنگ ق ــد و اي مي دهن

وقيمت نيست.
ــتر كشورها به دنبال كسب سهم  قربان اضافه كرد: بيش
ــا يكديگر رقابت  ــتند و در اين بازار ب ــازار نفت هس ــتر ب بيش
ــتان  دارند.بنابراين كاهش قيمت نفت ايران مطابق با عربس
ــير است.اين كارشناس بازار نفت  دراين چارچوب قابل تفس
خاطرنشان كرد: در قراردادهاي نفتي به طور معمول انعطاف 
و نوساني را براي موضوع قيمت در نظر مي گيرند تا كشورها 

بتوانند نفت بيشتري را بفروشند.

جنگ قيمتي در كار نيست

مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران با بيان اين كه در حال 
حاضر سدهاي پنج گانه استان تهران 170 ميليون مترمكعب آب 
دارند و روزانه 1/6 ميليون مترمكعب آب از اين سدها براي شرب 
ــتفاده مي شود، گفت: اگر وضع بارندگي در دو ماه آينده  تهران اس

خوب نباشد، براي تأمين آب تهران به مشكل مي خوريم.
ــرو ارتقايي ديروز در جمع خبرنگاران  به گزارش فارس، خس
افزود: از ابتداي سال آبي جديد 94ـ  93  (اول مهر ماه) تاكنون در 
ــتان تهران بارندگي جدي نداشتيم، به طوري كه به طور  حوزه اس

متوسط 1/9 ميلي متر بارندگي گزارش شده است.
ــازمان هواشناسي  ــاره به اين كه طبق پيش بيني  س وي با اش
كشور بارندگي در استان تهران در سه ماهه پاييز نرمال پيش بيني 
ــده است، گفت: هم اكنون ورودي آب به سدهاي استان تهران  ش

نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است.
ــدهاي تهران به گونه اي است كه تنها  وي ادامه داد: ذخاير س
ــال آينده  ــدها را مي توانيم ذخيره و در س ــد از آب اين س 20 درص
ــوم كه ميزان ورودي آب  ــتفاده كنيم، بنابراين بايد متذكر ش اس
ــدهاي استان تهران به دليل كمبود بارش ها كاهش زيادي  به س

داشته است.
ــدهاي استان تهران در  ارتقايي گفت: حجم ورودي آب به س
ــته 93ـ  92 يك ميليارد و 39 ميليون مترمكعب  ــال آبي گذش س
ــال تهران است،  ــت كه اين ميزان معادل مصرف يك س بوده اس
ــت كه صددرصد آن  البته اين ميزان آب ورودي به اين معني نيس

سهميه شرب باشد.
ــال  ــركت آب منطقه اي تهران ادامه داد: در س مديرعامل ش
آبي 91 و 92 يك ميليارد و 294 ميليون مترمكعب ورودي آب به 
ــدهاي تهران بوده است و در سال آبي 90 و 91 كه سال نرمالي  س
ــتيم، ورودي آب سدهاي تهران دو ميليارد و  از بابت بارندگي داش

274 ميليون مترمكعب بوده است.
ــدها نشان  وي تصريح كرد: اين روند نزولي ورودي آب به س

مي دهد كه چه خطري مخازن سدهاي تهران را تهديد مي كند.
ــطح مخازن آب سدهاي تهران در سال آبي  ارتقايي گفت: س
جديد 420 ميليون مترمكعب بوده، در حالي كه اين حجم در سال 
آبي گذشته 470 ميليون مترمكعب بوده است و اين نشان مي دهد 
ــبت به سال گذشته 50 ميليون  ــدهاي تهران نس كه حجم آب س

مترمكعب كاهش داشته است.
ــدهاي تهران در سال آبي نرمال  به گفته وي حجم مخازن س

760 ميليون مترمكعب بوده است.
وي افزود: در حال حاضر سد اميركبير 102 ميليون مترمكعب، 
سد لتيان 34 ميليون مترمكعب، سد الر 28 ميليون مترمكعب، سد 
طالقان 157 ميليون مترمكعب و سد ماملو 97 ميليون مترمكعب 
ــت كه از اين  ــد و اين در حالي اس ــود ذخيره دارن ــت خ آب در پش
ــا 170 ميليون مترمكعب قابل  ــده تنه ميزان حجم آب ذخيره ش

برداشت است.
ــال حاضر 46 درصد از چاه ها و 54 درصد از  ــه گفته وي در ح ب

سدها براي آب شرب تهران برداشت مي شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اين كه آب و فاضالب استان تهران 
ــته است، اظهار كرد: در حال حاضر  450 تا 500 حلقه چاه آب داش
ــه و تعداد چاه هاي تهران به بيش از 500  ــن ميزان افزايش يافت اي
حلقه رسيده است و بتازگي با صدور مجوز براي حفر 74 حلقه چاه 
موافقت شده و تاكنون 20 حلقه چاه حفاري شده و ده حلقه نيز در 

حال حفاري است.
وي ادامه داد: اگر اين 74 حلقه چاه حفر شود و به بهره برداري 
برسد 40 ميليون مترمكعب آب از اين چاه ها وارد مدار مي شود كه 

كمك بزرگي به بخشي از شمال شرق تهران خواهد كرد.

ــه بايد مديريت مصرف آب را جدي  ــاره به اين ك ارتقايي با اش
ــرلوحه كار خود  بگيريم و مصرف كنندگان مصرف بهينه آب را س
ــرب از آب بهداشتي اقدام خوبي  قرار دهند، گفت: تفكيك آب ش
ــه ميزان قابل توجهي كاهش  ــت كه مي تواند مصرف آب را ب اس

دهد، اما اين اقدام هزينه سنگيني خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه با توجه به هزينه باالي تصفيه 
ــده در فالش تانك ها استفاده مي شود،  آب اين آب هاي تصفيه ش
ــرب  ــتفاده از فالش تانك ده ليتر آب ش به طوري كه هر بار با اس

براي مصارف بهداشت استفاده مي شود.
ــي گفت: روزانه 16 مترمكعب بر ثانيه يا به عبارتي يك  ارتقاي
ميليون و 600 هزار مترمكعب از سدها براي شهر تهران برداشت 

و استفاده مي شود.
وي ادامه داد: در يك يا دو سال آينده بايد مصرف آب مديريت 
ــته داشتيم، برگرديم و اگر  ــود تا به وضعي كه در دو سال گذش ش
چنانچه بارندگي ها نرمال نباشد، براي تامين آب تهران به مشكل 

خواهيم خورد.

هشدار جديد نسبت به كاهش شديد ذخاير آب تهران

ارزيابي مثبت صندوق بين المللي 
پول از تحوالت اقتصادي ايران

ــدار رئيس كل بانك  ــدوق بين المللي پول در دي ــاون صن مع
مركزي، تحوالت اقتصادي اخير ايران را مثبت ارزيابي كرد.

ــيف كه  ــمي بانك مركزي، ولي اهللا س ــايت رس به گزارش س
ــركت در اجالس  ــت وزير اقتصاد به منظور ش در هياتي به رياس
ــترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن به  مش
ــر مي برد، در اين ديدار، شرايط اقتصادي كشور و دستاوردهاي  س
يكساله اخير در ارتباط با كاهش تورم، ثبات نرخ ارز، بهبود اخير در 
ــد اقتصادي، ثبات بازارهاي مالي و موفقيت در اجراي مرحله  رش
دوم هدفمندي يارانه ها را تشريح كرد و توضيحاتي در مورد طرح 

سالمت و امنيت غذايي ارائه داد.
ــدوق بين المللي پول نيز  ــيناهارا، معاون صن ــن ديدار ش در اي
ــيار مهم و چشمگير دانست  ــتاوردهاي اقتصادي ايران را بس دس
ــده  و گفت: دولت ايران به طور حتم با برنامه ريزي هاي انجام ش
مي تواند با اين روند به دستاوردهاي بزرگ تري نايل آيد.وي كاهش 
نرخ تورم و بهبود در رشد اقتصادي به دست آمده را مثال زدني دانست 
و اظهار كرد: براي دستيابي به چنين اهدافي نياز به هماهنگي تمام 
اعضاي اقتصادي دولت خواهد بود و جزئيات برنامه هاي اجرايي 
ــه اجرا درآيد.  ــگ و مرحله به مرحله ب ــد كامال هماهن ــت باي  دول
ــعود احمد، رئيس اداره آسياي مركزي و خاورميانه  همچنين مس
ــت: از بابت  ــس كل بانك مركزي گف ــز در ديدار رئي ــدوق ني صن

دستاوردهاي اقتصادي ايران در سال گذشته تبريك مي گويم.

 انتقاد وزير اقتصاد از بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول

در همين حال، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز همزمان در اين 
اجالس، از برخوردهاي سياسي بانك جهاني و صندوق بين المللي 
ــه ايران انتقاد كرد و گفت:  ــورهاي عضو از جمل پول با برخي كش
تحريم هاي ناعادالنه در حقيقت ملت ايران را نشانه گرفته است.

علي طيب نيا همچنين به تشريح اقدامات موفقيت آميز دولت 
ــور  ــم در كنترل تورم و ايجاد ثبات در بازار پولي و مالي كش يازده
ــت  ــتاوردها در حالي صورت گرفته اس ــت و افزود: اين دس پرداخ
كه تحريم هاي ظالمانه و تحميلي عليه جمهوري اسالمي ايران 

همچنان ادامه دارد.

 نگراني صندوق بين المللي پول  از ركود 
اقتصادي در منطقه يورو 

ــوي ديگر رئيس صندوق بين المللى پول درباره ركود  از س
مجدد اقتصادى در منطقه يورو ابراز نگرانى كرد.

ــبكه تلويزيونى  به گزارش واحد مركزي خبر و به نقل از ش
الميادين، خانم كريستين الگارد درباره افزايش ميزان بيكارى 
ــو منطقه يورو ابراز  ــورهاى عض و بدهى هاى عمومى در كش
ــورها را شكننده توصيف  ــد اقتصادى در اين كش نگرانى و رش
كرد.وي از تصميم گيران در جهان خواست اصالحات جدى تر 

اقتصادى را براى مقابله با اين شرايط اجرا كنند.
ــدوق بين المللى پول بزودى  وى همچنين فاش كرد صن
ــاختار صندوق و حق راى  ــى اصالحات داخلى درباره س بررس
ــتر  در آن را آغاز خواهد كرد. هدف از اين اقدام، دادن نقش بيش
ــت. اين  ــا در صندوق بين المللى پول اس ــه اقتصادهاى نوپ ب
ــال تاكنون پيش بينى خود  ــومين بار از ابتداى امس صندوق س
ــد اقتصادى جهان به 3/3 درصد كاهش داد.در همين  را از رش
ــترك صندوق بين المللى پول و بانك  ــت هاى مش حال نشس
ــنگتن براى تعيين طرح مشخصى براى خارج  جهانى در واش
ــرايط ركودى ناكام ماند.  كردن اقتصادهاى آمريكا و اروپا از ش
ــت ها مى تواند مقدمه آغاز زمستان طوالنى  ناكامى اين نشس

براى اقتصادهاى اين كشورها باشد.
ــوى ركود  ــزود: «ما نمى گوييم منطقه يورو به س الگارد اف
ــود دارد. اگر  ــدى در اين باره وج ــت مى كند، اما خطر ج حرك
تدابير جديدى اتخاذ شود و آلمان سياست هاى رونق بخشيدن 
ــكان جلوگيرى از ركود  ــود را در پيش بگيرد، ام ــه اقتصاد خ ب
اقتصادى اروپا وجود دارد.»وي با اذعان به تاثير منفى تحريم ها 
ــيه بر اقتصاد اروپا تصريح كرد، اين تحريم ها عامل  عليه روس
ــت هاى رياضت  ــت. سياس ــران منطقه يورو نيس ــى بح اصل
اقتصادى در اروپا باعث كاهش رشد اقتصادى و افزايش ميزان 

بيكارى در اين كشورها شده است.

انتقاد واعظي از افزايش ورود 
تجهيزات الكترونيك بي كيفيت

وزير ارتباطات با انتقاد از افزايش ورود تجهيزات الكترونيك 
 ICT ــي ترخيص كاالهاي ــت، ايجاد گمرك تخصص بي كيفي

را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
محمود واعظي در همايش استاندارد و ICT گفت: ورود تجهيزات 
ــال هاي گذشته افزايش يافته و از آن جا كه اين  الكترونيك در س
مباحث مربوط به يك دستگاه نيست و همكاري همه دستگاه هاي 
ــد، نيازمند همكاري نزديك وزارت ارتباطات،  ذي ربط را مي طلب
ــازمان ملي استاندارد و گمرك  وزارت صنعت، معدن و تجارت، س
ــگ، حقوق و  ــدن در اقتصاد، فرهن ــزود: جهاني ش ــت.وي اف اس
ــا را به چالش  ــف مخالفاني دارد كه آنه ــت به داليل مختل سياس
ــتاندارد را نمي توان به  ــدن در عرصه اس ــد، اما جهاني ش مي كش

چالش كشيد و در اين عرصه اجماع وجود دارد.
ــازمان ملي  ــرد: از 28 كميته س ــات تصريح ك ــر ارتباط وزي
ــتاندارد، دو كميته براي بخش ICT در نظر گرفته شده  است.   اس
ــتاندارد در  ــازمان تنظيم مقررات را نقطه كانوني بحث اس وي س
ــت و اظهار كرد: شركت زيرساخت با جايزه  وزارت ارتباطات دانس
ملي كيفيت مباحث استاندارد را پيگيري مي كند و سازمان فناوري 
ــازمان ملي استاندارد، 78 استاندارد  اطالعات پيرو تفاهم نامه با س
مربوط را تنظيم و براي تصويب ارسال كرده است.واعظي با ابراز 
ــبت به احياي مجدد دفتر تدوين استاندارد و كنترل  اميدواري نس
ــات، افزود: اين  ــات و فناوري اطالع ــگاه ارتباط كيفيت پژوهش
ــيس شد، با ترجمه 423 استاندارد معتبر  ــال 74 تاس مركز كه از س
ــتاندارد و ايجاد هفت  ــيون ملي اس بين المللي و تصويب در كميس
آزمايشگاه تخصصي تائيد نمونه، كارنامه خوبي به جا گذاشت كه 

با توجه به نياز امروز، الزم است دوباره فعال شود.

 ظرفيت توليد فوالد كشور
 به 40 ميليون تن مي رسد

ــاس  ــارت گفت: براس ــدن و تج ــر صنعت، مع ــاون وزي مع
برنامه ريزي ظرفيت توليد فوالد خام كشور از 17 ميليون تن فعلي 

طي چهار سال آينده به 40 ميليون تن خواهد رسيد.
ــازمان توسعه و نوسازي معادن و  به گزارش روابط عمومي س
ــيان افزود: فضاي جديدي در  صنايع معدني ايران،مهدي كرباس
تعامالت جهاني و تغيير نگاه متقابل در روابط با جمهوري اسالمي 
ايران ايجاد شده و در اين ارتباط برنامه هاي توسعه صنعت فوالد 
ــوالد به مورد اجرا  ــه ظرفيت 40 ميليون تني ف ــتيابي ب براي دس
ــد فوالد از توليد مواد  ــد.وي، ايجاد توازن در زنجيره تولي درمي آي
اوليه تا محصول را يكي از اهداف اوليه در اين صنعت ذكر و اضافه 
كرد: قرار است طي سال آينده ميزان توليد فوالد خام از 15 به 30 

ميليون تن افزايش يابد.
رئيس هيات عامل ايميدرو خاطرنشان ساخت: ايران با توجه 
به در اختيار داشتن جذابيت هاي متعدد براي صنعت فوالد، پايگاه 
ــعه اين صنعت راهبردي  ــرمايه گذاري و توس ــبي براي س مناس

محسوب مي شود.
ــد كرد: جمهوري  ــت، معدن و تجارت تاكي ــاون وزير صنع مع
ــطح  ــالمي ايران به عنوان پانزدهمين توليدكننده فوالد در س اس
ــياري  ــان و عضو دائم انجمن جهاني فوالد، جذابيت هاي بس جه
ــاز  ــوالد در اختيار دارد كه اين امر زمينه س ــعه صنعت ف براي توس
ــده است.وي  ــركت هاي خارجي ش ــترك با ش همكاري هاي مش
گفت: وجود امكانات فراوان از جمله مواد اوليه، انرژي فراوان، نيروي 
ــور  ــتيابي به آب هاي آزاد و بازار مصرف 14 كش ــاني ماهر، دس انس
همسايه، فرصت مناسبي را براي همكاري با شركت هاي خارجي 
در سرمايه گذاري و تبادل فناوري مهيا كرده است.كرباسيان اظهار 
كرد: ايميدرو همزمان با توسعه صنعت فوالد، توجه به شاخص هاي 
ــت محيطي را در اولويت قرار داده و براي بهبود شاخص هاي  زيس
ــت هايي را براي ارتقاى استانداردهاي بهداشت،  اين بخش، سياس

ايمني و محيط زيست را در دست اجرا دارد.

جهانگيري:
راهكارتشخيص پولداران از 
نيازمندان راپيدا نكرده ايم

ــس  رئي اول  ــاون  مع
ــت: در حوزه  ــور گف جمه
ــخيص  يارانه بگيران تش
ــراد دارا را  ــدان از اف  نيازمن
مد نظر داشتيم اما نتوانستيم 
به راهكارى برسيم كه اين 

افراد را تشخيص دهيم.
به گزارش  مهر، اسحاق 
جهانگيرى عصر ديروز در 

ــتان فارس با بيان اينكه در مرحله  ــوراى ادارى اس ــه ش جلس
ــبد امنيت غذايى  ــدى يارانه ها بخش درمان و س دوم هدفمن
ــعه  ــالمت را پيگيرى و توس ــد نظر قرار دارد افزود: طرح س م
ــده  ــترى به اين امر اختصاص داده ش خواهيم داد و يارانه بيش
ــت كه اين روش تفاوت مهم مرحله اول و دوم هدفمندى  اس

يارانه ها است.
وى اظهار كرد: در مرحله دوم هدفمندي افزايش يارانه ها 

به بخش درمان و سبد امنيت غذايى اختصاص يافت .
ــاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: اما در حوزه يارانه  مع
ــخيص نيازمندان از افراد دارا را مد نظر داشتيم اما  بگيران تش
نتوانستيم به راهكارى برسيم كه اين افراد را تشخيص دهيم

ــطه به  ــري بابيان اين كه امروز نفت را بدون واس جهانگي
ــخصا و  ــانيم تاكيد كرد: امروز وزارت نفت ش فروش مى رس
ــاند و هيچ گونه داللى  ــطه نفت را به فروش مى رس بدون واس

نيز در اين ميان مطرح نيست.
وى تصريح كرد: امثال بابك زنجانى ديگر مطرح نيستند 
كه 9 هزار ميليارد تومان پول كشور را ببرند و تا اين لحظه يك 

دالر هم برنگردانند.
ــود  ــت كه مدعى ش وي گفت: در اين ميان هيچ كس نيس
توان منتقل كردن پول را داشته باشد زيرا همه كارها با برنامه 

توسط دولت انجام مى گيرد.
ــبى در نفت  ــروز نظم مناس ــد: ام ــرى يادآور ش جهانگي
ــد  ــته نفت به فروش مى رس ــود دارد و حتى بيش از گذش وج
ــوص اظهارنظر نمى كند حتما ــى در اين خص  كه اگر هم كس

 به صالح نبوده است.
اين مقام ارشددولتي با بيان اين كه كشور با مشكل جدى 
در اقتصاد مواجه بود، گفت: جهش و افزايش لحظه اى قيمت 
دالر، تورم بيش از 40 درصد و عدم ثبات بسيار در بازار از جمله 

مشكالتى بود كه دولت يازدهم با آن روبه رو شد.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به تمام اين مشكالت، دولت 
ــت اقتصادى جديدى  با تاكيد بر نيروى با دانش و عادل سياس
ــال جارى تورم به حدود  ــش ماه اول س را آغاز كرد كه طى ش
ــان از يك انضباط مالى در دولت  ــيد كه اين نش 20 درصد رس

است.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: رئيس جمهور قبول 
كرد كه از منابع مالى نبايد برداشت و در جاى ديگر هزينه كرد 

كه همين مهم در كنترل و كاهش تورم بسيار تاثيرگذار بود.
ــرايط كشور به گونه اى  ــاره به اين كه ش جهانگيري با اش
ــت كه استان ها مى توانند فعاليت هاى بزرگ انجام دهند،  اس
ــال، 100 درصد  ــش ماه اول س ــت: براى اولين بار طى ش گف
بودجه عمرانى تخصيص داده شده است. البته مشكالتى نيز 

وجود دارد كه بزودى برطرف مى شود.
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