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کوتاه اقتصادی

نرخ تورم ماهانه در سومین ماه پیاپی به روند هرچند اندک اما 
کاهشی خود ادامه داد و به 35 درصد در دی ماه رسید.

بنا بر اعالم مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کاال و خدمات مصرفی 
خانوارهای ش��هری کشور در دی ماه سال جاری با افزایش 1/2 درصدی 

نسبت به ماه قبل به 178/4 افزایش یافت. 
این در حالی است که افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قب��ل یعن��ی تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش نس��بت به آذر ماه از 28/8 

درصد به 27/5 درصد رسیده است. 
همچنین نرخ تورم ش��هری یا همان درصد تغییرات شاخص کل در 
12 ماهه منتهی به دی ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35 
درصد اعالم ش��ده که بیانگر کاهش نیم درصدی نرخ تورم از آذر ماه به 

دی ماه است. 
شاخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در این ماه 

با افزایش1/9 درصدی به 220/1 رشد یافت. 
این درحالی است که شاخص گروه اصلی خوراکی ها در دی ماه با رشد 

دو درصدی نسبت به ماه قبل به 218 افزایش یافته است. 
اما تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی ها به 38/7 درصد و نرخ تورم 

ماهانه به 48/9 درصد رسید. 
همچنین ش��اخص گروه عمده خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38/2 درصدی و تغییر این گروه در 
12 ماهه منتهی به دی ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 50درصد 
را نش��ان می دهد که نس��بت به 12 ماهه منتهی به آذر ماه س��ال جاری 

کاهش یافته است. 
بنابر این گزارش شاخص گروه عمده کاالهای »غیر خوراکی و خدمات« 

در دی ماه 92 با 0/9 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 164 رسید. 
بر این اساس میزان افزایش شاخص گروه کاالهای عمده غیر خوراکی 
و خدمات نس��بت به ماه مشابه سال قبل 23/1 درصد و نرخ تورم ماهانه 

29/1 درصد است که نسبت به تورم آذر ماه کاهش نشان می دهد. 

تورم دی ماه 35 درصدی شد 

تسلیت
همکار محترم

 جناب آقای سیدهاشم غفاری اسکویی
مصیبت درگذش��ت همش��یره گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از 
خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی و برای 

شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

* معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: برنامه راهبردی ایمیدرو اوایل سال 93 با اولویت 

بهره مندی بیشتر از بخش خصوصی بازنگری می شود.
مهدی کرباسیان با بیان این مطلب افزود: راهبرد جدید ایمیدرو با این دیدگاه 
تدوین می ش��ود که هر کاری را که بخش خصوصی بهتر انجام دهد، به این 

بخش واگذار کنیم.
* وزیر راه و شهرسازی، اسماعیل تبادار را به عنوان مدیر عامل جدید 
شرکت فرودگاه های کشور منصوب کرد. در حکم عباس آخوندی برای 
اس�ماعیل تبادار آمده است: با توجه به مراتب دانش، تعهد، تخصص 
و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیر عامل 
شرکت فرودگاه های کشور منصوب می شوید؛ در انجام ماموریت محول 
شده شایسته است به موارد زیر توجه فرمائید: مهم ترین ماموریت ما 
در دولت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود 
کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است بنابراین در طراحی 
و بازنگری تمام سیاس�ت ها و فرآینده�ای عملیاتی در فرودگاه های 

کشور این شاخص ها باید مورد توجه باشد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره های 
2240 ال��ی 2243، 2217، 2218 و 2680، 5546، 5568، 5564، 7754 
ال��ی 7759، 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7622، 7623 از 

امروز به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
* مدی�ر عامل ش�رکت بازرگانی صنایع ش�یر ایران گف�ت: با توجه 
تحریم ها، طی س�ه سال گذشته صنایع ش�یر ایران توانست از محل 
ص�ادرات محصوالت لبنی بی�ش از 200 میلی�ون دالر ارزآوری برای 
کش�ور ب�ه همراه داش�ته باش�د.مهدی علیپور اف�زود: بخش عمده 
مشکالت صنایع لبنی شامل: مواد اولیه، بسته بندی، قطعات یدکی و 
ماشین آالت فرآوری که باید از خارج تامین شود با این میزان ارزآوری 
حل ش�ده است. وی گفت: هم اکنون صادرات محصوالت لبنی به 18 
کشور جهان انجام می شود که عمده صادرات ما مربوط به کشورهای 
عراق و افغانستان است و تالش داریم تا پایان سال جاری تعداد این 

کشورها را به 24 مورد برسانیم.
* حجم معامالت بورس انرژی روز دوش��نبه در دو بازار فیزیکی و مشتقه به 
بیش از 110 میلیارد ریال رس��ید.به گزارش روابط عمومی بورس انرژی، در 
معامالت دیروز در رینگ داخلی بازار فیزیکی 1480 تن آیزوریسایکل پاالیش 
نف��ت اصفهان به قیمت پایه 21 هزار و 617 ریال برای هر کیلوگرم عرضه و 
فروخته شد. شرکت پاالیش نفت شیراز عرضه فوق سنگین 5 میلیون لیتری 
حالل 402 را به ثبت رس��اند. خری��داران 3 میلیون و 400 هزار لیتر حالل 

402 پاالیش نفت شیراز را خریداری کردند.

20 طرح آبی در 8 اس�تان 
کش�ور دهه  فجر امس�ال به 

بهره برداری می رسد.
ای��ن طرح ها در اس��تان های 
گیالن، اصفهان، گلستان، خراسان 
رضوی، مازن��دران، قزوین، چهار 
مح��ال و بختی��اری و ف��ارس با 
اعتب��اری بالغ ب��ر 3 هزار و 521 

میلیارد ریال انجام می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نی��رو، عملیات اجرایی35 
طرح کوچک مدیریت منابع آب 
در استان های گیالن و گلستان با 
هدف مهندس��ی رودخانه، تامین 
آب کش��اورزی و کنترل سیالب 
و نی��ز دو ط��رح آبی در اس��تان 
کرمانشاه با مجموع سرمایه گذاری 
385 میلیارد ریال در ایام دهه فجر 

امسال آغاز می شود.
تونل انتقال آب خدنگستان در 
فریدون شهر اصفهان با اعتباری 
اف��زون بر 450 میلی��ارد ریال با 
هدف انتقال س��االنه 65 میلیون 
متر مکعب آب از سرش��اخه های 
دز به حوض��ه زاینده رود از دیگر 
طرح های م��ورد بهره برداری در 

این ایام است.
در ای��ن گ��زارش آم��ده که 
خط دوم لوله آبرسانی از مخازن 
پی��الف به مخ��ازن گ��ورت در 
اصفه��ان ب��ا اعتباری اف��زون بر 
300 میلیارد ریال با هدف تامین 
آب ش��رب مناطق شمال و شرق 
ش��هر اصفهان و ش��بکه آبیاری 
و زهکش��ی رودش��ت جنوبی در 
اصفهان با اعتباری افزون بر 400 

میلی��ارد ریال با هدف تامین آب 
کشاورزی از طرح های مهم قابل 
بهره برداری بخش آب کش��ور در 

ایام دهه فجر است.
همچنین در این ایام عملیات 
حف��اری تون��ل کوهرن��گ 3 در 
اصفه��ان با اعتباری اف��زودن بر 
یکه��زار و 672 میلی��ارد ریال با 
هدف تامین آب شرب و کشاورزی 

به پایان می رسد.

بر اساس این گزارش، عملیات 
اجرایی 35 طرح کوچک مدیریت 
منابع آب در اس��تان های گیالن 
و گلس��تان ب��ا هدف مهندس��ی 
رودخانه، تامین آب کش��اورزی و 
کنترل سیالب و نیز دو طرح آبی 
در اس��تان کرمانش��اه با مجموع 
سرمایه گذاری 385 میلیارد ریال 
در ای��ام ده��ه فجر امس��ال آغاز 

می شود.

کشف محموله 10 میلیارد تومانی
پوشاک قاچاق در گمرک بازرگان

وزارت نیرو خبر داد

بهره برداری از 20 طرح آبی در دهه  فجر یک محموله بزرگ قاچاق پوش�اک در گمرک بازرگان کش�ف 
و ضبط شد.

گمرک ایران اعالم کرد: کشف یک محموله بزرگ قاچاق پوشاک در 
گمرک بازرگان با هوشیاری ماموران کشف و ضبط شد.

ارزش این محموله قاچاق 10 میلیارد تومان اس��ت که شامل 37 تن 
لباس می شود و از مبدا کشور ترکیه بارگیری شده و به عنوان میلگرد به 

گمرک بازرگان اظهار شده بود.
علیرضا عباس��پور مدیرکل گمرک ب��ازرگان در این باره گفت: ارزش 
کاالی کشف شده 10 میلیارد تومان بوده که با احتساب جریمه تخمینی 

آن بالغ بر 25 میلیارد تومان برآورد می شود.
وی اف��زود: پرونده متش��کله در این زمینه به هم��راه متهمان جهت 

رسیدگی به مراجع ذیصالح تحویل داده شد.

قائم  مقام بانک مرکزی با بیان 
اینکه نرخ تورم تا پایان س�ال به 
35 درصد می رسد گفت: با توجه 
به شرایط اقتصادی و روند کاهشی 
ت�ورم، تغییر نرخ س�ود بانکی در 
دستور کار ش�ورای پول و اعتبار 

قرار دارد.
اکبر کمیجانی دیروز در حاش��یه 
جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخ��ش خصوصی در جمع خبرنگاران 
گفت: ب��ا توجه به روند کاهش��ی که 
در ماههای اخیر ب��رای تورم رخ داده 
و نیز تورم 3/39 درصدی دوازده ماهه 
منتهی به آذر سال 92 و 29/6 درصد 
نقطه به نقطه، امید می رود روند کاهش 

تورم تا پایان سال ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاس��خ 
به س��والی افزود: بر اس��اس مدل های 
مختلف، پیش بینی می ش��ود که نرخ 
تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری 
مبنی بر تغییر در نرخ سود بانکی گفت: 
موضوع نرخ سود بحثی مهم است که 
هم اکنون در دست مطالعه و بررسی 
بانک مرکزی قرار دارد و امید می رود 
با بررس��ی پیش��نهاداتی که از سوی 
بخش ه��ای مختلف اقتص��ادی بانک 
مرکزی به ش��ورای پول و اعتبار ارائه 
شده بتوان در نرخ سود بانکی متناسب 
با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم 

و نیازهای کشور بازنگری کرد.
کمیجانی در ادام��ه در خصوص 
بخش��نامه بان��ک مرک��زی مبنی بر 
ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی 
بده��ی باالی 50 میلی��ون تومان نیز 
گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی از 
جمله بخشنامه های در دست بررسی 
دولت بوده و آیین نامه مطالبات معوق و 
یا بدهکاران عمده بانکی در طبقه بندی 

بانک مرکزی ارائه شده است.
قائم  مق��ام بانک مرک��زی تعداد 
بده��کاران ب��االی 50 میلیون تومان 

به سیستم بانکی را 173 مورد عنوان 
وخاطرنشان کرد: عمده این بدهکاران 
از بخش حقوقی و ش��رکت ها هستند 
ضم��ن اینکه تعداد بده��کاران باالی 
100میلیون تومان نیز 61 مورد است 
ک��ه اطالع��ات آنها در ش��بکه بانکی 
موجود اس��ت. امیدواریم با تس��هیل 
مقررات و بخش نامه ها شرایط بین بانک 
و بدهکاران بازنگری ش��ده و دو طرف 
بتوانند با مذاکره و توافق به راهکارهایی 
برای اس��تمهال و بخشیدگی جرایم و 

وجه التزام برسند.
وی اب��راز امی��دواری ک��رد تا در 
آینده ای نزدی��ک بتوانند بدهکاران با 

بانک مرکزی به جمع بندی برسند.
وی در ادامه در خصوص ورود ارز 
به کش��ور پس از توافق��ات ژنو گفت: 
قرار است اول ماه فوریه اولین مرحله 
پرداخت 550 میلیون دالری به ایران 
انجام شود که امیدواریم بانکهای طرف 
خارج��ی و طرف ایران��ی بتوانند این 

موضوع را عملیاتی کنند.
واگذاری تنظیم بازار

 به وزارت جهاد کشاورزی
کش��اورزی  کمیس��یون  رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی از واگذاری 
تنظیم ب��ازار و ذخیره س��ازی مواد 

پروتئین��ی، لبنی، گن��دم و برنج به 
وزارت جه��اد کش��اورزی خبر داد و 
گفت: بخشی از فعالیت های شرکت 
بازرگانی دولتی ای��ران همچنان در 
اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

باقی می ماند.
عباس رجایی نیز در حاشیه جلسه 
دیروز ش��ورای گفت وگ��وی دولت و 
بخ��ش خصوصی در جمع خبرنگاران 
گف��ت: قان��وع انتزاع وظای��ف وزارت 
جه��اد و وزارت صنع��ت را تفکیک و 
بخش��ی از وظایف وزارت صنعت را به 
وزارت جه��اد محول کرده اما بیش از 
یک و نیم س��ال از تصویب این قانون 
می گذرد در حالیکه اجرای آن همچنان 

متوقف است.
رئی��س کمیس��یون کش��اورزی 
اف��زود:  مجل��س ش��ورای اس��المی 
کمیسیون کشاورزی وزرا را فراخوانده 
و بر اس��اس مذاکره با آنها تنظیم بازار 
مواد پروتئینی، لبنی و واردات نهاده ها 
به عهده وزارت کشاورزی قرار گرفته 
و از پای��ان دی نی��ز گندم، برنج و جو 
نیز به وزارت جهاد کش��اورزی ملحق 

شده است.
به گفته رجائی در بودجه سال 93 
تاکید شده تا این زیرمجموعه ها نیز به 

وزارت جهاد ملحق شوند.
وی از واگذاری بخش��ی از وظایف 
شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت 
جه��اد خبر داد و گف��ت: آن بخش از 
فعالیته��ای مجموعه ک��ه مربوط به 
تولید، تجارت، صادرات و واردات است 
در اختی��ار وزارت صنعت باقی خواهد 
ماند و س��ایر بخش ها به وزارت جهاد 

منتقل می شود.
تشکیل کارگروه رسیدگی 

به طلب پیمانکاران
رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران از تشکیل کارگروهی به 
منظور رسیدگی به مطالبات پیمانکاران 
بخش خصوص��ی از دولت خبر داد و 
گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان 
اتاق بازرگان��ی، معاونت برنامه ریزی و 
نظ��ارت راهب��ردی و معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری تشکیل شده است.
غالمحسین شافعی هم در حاشیه 
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره 
ب��ه مصوبات این ش��ورا گفت: اجرایی 
ش��دن ماده 13 قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار که مربوط به تدوین 
آیین نامه ها، قراردادها، شیوه نامه ها و 
دستورالعمل هایی است که باید با نظر 

بخش خصوصی و تعاونی تدوین شود، 
در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و 
معادن ای��ران افزود: همچنین در این 
جلس��ه مطرح ش��د ک��ه وزارتخانه ها 
و نظ��ام بانک��ی که در ح��ال تدوین 
قراردادها و دس��تورالعمل ها هس��تند 
این دس��تورالعمل ها را ب��ا هماهنگی 
بخش خصوصی و تعاونی انجام دهند 
در غی��ر این صورت مش��مول جریمه 

خواهند شد.
وی تصری��ح کرد: ب��ا تذکری که 
نمایندگان مجلس داده اند باید سرعت 
بیش��تری به ابالغ آیین نامه ها صورت 

گیرد.
رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و 
مع��ادن ایران همچنی��ن در ادامه در 
خص��وص طلب پیمان��کاران از دولت 
نیز گفت: در ای��ن خصوص بحثهایی 
صورت گرفت چ��را که برخی فعاالن 
بخش خصوصی به دلیل طلب از دولت 
نتوانسته اند تعهدات خود را اجرا کنند.

از تش��کیل کارگروهی  ش��افعی 
متش��کل از ات��اق بازرگان��ی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری و معاونت حقوقی ریاس��ت 
جمهوری خبر داد و گفت: قرار اس��ت 
درباره طلب پیمانکاران در این کارگروه 

رسیدگی الزم صورت گیرد.
یارانه نقدی افزایش نمی یابد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه قرار 
نیس��ت در فاز دوم قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا میزان یاران��ه نقدی افزایش 
یابد، گفت: جمعیت حائز شرایط برای 
دریافت یاران��ه نقدی 15 میلیون نفر 
است و الزم نیس��ت همه مردم یارانه 

نقدی بگیرند.
ارس��الن فتحی پور نیز در حاشیه 
جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخ��ش خصوصی در جمع خبرنگاران 
از آخرین وضعیت بررس��ی تبصره فاز 

دوم قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه 
خبر داد و گفت: نزدیک به 7 س��اعت 
در کمیسیون بر روی قانون هدفمندی 
و فاز دوم آن بحث و بررس��ی صورت 
گرفته این در شرایطی است که دولت 
تنها 4 رق��م را در قالب این الیحه به 

مجلس اعالم کرده است.
اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
مجلس شورای اسالمی افزود: قیمت 
حاملهای انرژی، نحوه پرداخت یارانه 
نقدی، رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و 
حمایت از بخش تولید ابهام داش��ته و 

شفاف سازی نشده است.
وی تصریح کرد: تجربه تلخ گذشته 
نشان می دهد که برای اجرای فاز دوم 
باید کار کارشناس��ی الزم انجام شود. 
به گفته فتحی پور، پیشنهاد کمیسیون 
این اس��ت که جامعه هدف که شامل 
اف��راد تحت پوش��ش کمیت��ه امداد، 
بهزیستی، کارگران و افراد بیکار است 
باید یارانه دریافت کنند که بر اساس 
آمار، جمعیت این اف��راد 15 میلیون 

نفر است.
به اعتقاد فتحی پور، پرداخت یارانه 
باید توس��ط خوداظه��اری متقاضیان 
یارانه باش��د و اگر خالف آن ثابت شد 
افراد جریمه ش��وند چرا که معتقدیم 
الزم نیس��ت همه مردم یارانه دریافت 
کنند. وی افزود: تاکید شد تا رقم یارانه 
نقدی افزایش نیابد و همان 45 هزار و 
500 توم��ان باقی بماند و در مقابل از 

تولید و سالمت حمایت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خاطرنشان کرد: قیمت حاملهای انرژی 
باید بر اساس الگوی مصرف تعیین شود 
به این معنا که افرادی که مصرف بیشتر 
دارند قیمت باالتر و کم مصرفها قیمت 

کمتری بپردازند.
وی اظهار داشت: دولت اعالم کرده 
3 ماه طول می کشد تا آیین نامه اجرای 
ف��از دوم قان��ون هدفمن��دی یارانه ها 

تدوین شود.

قائم مقام بانک مرکزی خبر داد

تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصالح تعرفه پرداختی به پزشکان طرف قرارداد 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش تعرفه ها هیچ تأثیری بر افزایش هزینه های پرداختی از جیب 

بیماران ندارد.
محمد علی همتی در گفت وگو با ایسنا ضمن تأکید بر تالش تأمین اجتماعی به منظور کاهش عواملی که 
باعث از دست رفتن نیروها )پزشکان( شده است، تأکید کرد: اولویت اصالح مبلغ پرداختی تعرفه ها با پزشکانی 

است که در مناطق محروم و بخش اورژانس مراکز خدماتی مشغول ارائه خدمات هستند.
وی بدون اش��اره به کف و س��قف مبلغ پرداختی به پزشکان با توجه به افزایش تعرفه ها افزود: نمی توان عدد 
دقیقی را به عنوان افزایش تعرفه پزشکان طرف قرارداد تأمین اجتماعی مطرح کرد چرا که این مسأله به عوامل 
مختلفی همچون محرومیت منطقه خدمت، تعداد بیماران مورد معاینه قرار گرفته توسط پزشک، میزان حضور 

در محل کار، سابقه کاری و... بستگی دارد.

الزم به ذکر است معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در نشستی خبری از تصویب طرح »اصالح 
نظام پرداختی به پزشکان« خبر داده و گفته بود: از سال آینده تعرفه های پرداختی پزشکان با افزایش  40 تا 100 
درصدی روبرو خواهد بود که میزان افزایش این تعرفه ها بستگی به موقعیت و شرایط حوزه خدمت پزشکان دارد.

وی همچنین اظهار کرده بود: سازمان تأمین اجتماعی در گذشته با داوطلبان بسیاری برای ورود به بخش 
درمان روبرو بود اما در سال های اخیر به خاطر عدم اصالح نظام پرداختی به پزشکان به ویژه در مناطق کمتر 
توسعه یافته با تقاضای بسیار کمی روبرو هستیم به شکلی که در برخی مناطق بیمارستان هایی احداث شده اما 

به علت عدم جذب نیرو نتوانسته ایم آنها را افتتاح کنیم.
وی با بیان این که با اصالح نظام پرداختی به پزشکان نقاط محروم و اورژانس توجه ویژه ای شده است، گفته 
بود: برای این مناطق منافع بیش��تری را در نظر گرفته ایم و در برخی مناطق با افزایش 100 درصدی تعرفه ها 

مواجه هستیم.

مدیرعامل ش�رکت ملی پخش فرآورده ه�ای نفتی از افزایش 
کارمزد جایگاه های جدیدی که توس�ط بخش خصوصی س�اخته 

می شود خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
مصطفی کشکولی گفت: بر اساس موافقت وزارت نفت برای ساخت هزار 
باب جایگاه CNG، این شرکت آماده  بررسی درخواست های متقاضیان و 

ارائه مجوز برای ساخت جایگاه CNG در سراسر کشور است.
وی درباره حجم و نحوه پرداخت کارمزد جایگاه جدید CNG اعالم 
کرد: در صورت تصویب موضوع در شورای اقتصاد، جایگاه های CNG که 
توس��ط بخش خصوصی ساخته شود تا پنج سال در کالن شهرها به ازای 

هر متر مکعب گاز 140 تومان کارمزد دریافت می کنند.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی کارمزد دریافتی در 
سایر شهرها را نیز برای هر متر مکعب گاز طبیعی 120 تومان اعالم کرد.

 CNG بنابراین گزارش همچنین بر این اساس در مورد جایگاه های
موجود نیز کارمزد هر متر مکعب گاز طبیعی برای جایگاه های خصوصی 
80 تومان و جایگاه های شهرداری 70 تومان تعیین شده است که پس از 

ابالغ توسط شورای اقتصاد اجرایی خواهد شد.

معاون درمان تأمین اجتماعی:

افزایش تعرفه پزشکان به معنای باال رفتن هزینه بیماران نیست

مناط�ق ش�هری اس�تان 
تهران با بی�ش از 22 میلیون 
از  بی�ش  و  درآم�د  توم�ان 
هزین�ه  توم�ان  21میلی�ون 
و  پردرآمدتری�ن  س�االنه، 
پرهزینه  ترین در کشور است.

بر اس��اس گ��زارش »چکیده 
نتای��ج طرح آمارگی��ری هزینه و 
درآم��د خانوارهای روس��تایی و 
شهری سال 1391« که از سوی 
مرکز آم��ار ایران انتش��ار یافته، 
میانگی��ن هزینه س��االنه خانوار 
ش��هری در س��ال 91 برای کل 
کشور بیش از 16 میلیون تومان 

بوده است.
همچنی��ن اس��تانهای فارس 
و خوزس��تان به ترتی��ب با 197 
میلیون و 523 هزار و 882 ریال 
و 174 میلیون و 892 هزار و 341 

ریال در مرتبه های دوم و سوم به 
لحاظ باال بودن هزینه در س��ال 

91 قرار دارند.
هزینه خانوارهای ش��هری در 
سال 1391 نسبت به سال 1390 
فقط در دو اس��تان ایالم و بوشهر 
با رش��د منفی مواج��ه بوده و در 
سایر استانهای کشور رشد مثبت 

داشته است.
میانگین هزینه خانوار شهری 
در کش��ور در سال 1391 نسبت 
به س��ال 90 معادل 23/8 درصد 
رشد داشته است. بیشترین رشد 
هزین��ه متعلق به اس��تان زنجان 
معادل 41/2 درص��د و کمترین 
رشد هزینه خانوار در استان ایالم 
با منهای 32/7 درصد بوده است.

استانهای فارس و گلستان نیز 
به ترتیب با بیش از 206 میلیون 

ری��ال و بی��ش از 176 میلی��ون 
ری��ال  پردرآمدترین اس��تانهای 
کشور هس��تند. میانگین درآمد 

خانوارهای شهری کشور در سال 
1391 بی��ش از 167 میلی��ون 

ریال است.

متوسط درآمد کل خانوارهای 
شهری در سال 1391 نسبت به 
س��ال پی��ش از آن، 28/3 درصد 

رش��د داشت که بیش��ترین این 
میزان در استان آذربایجان شرقی 
مع��ادل 45/4 و کمتری��ن آن در 
اس��تان ایالم مع��ادل 1/9 درصد 

بوده است.
متوسط درآمد و هزینه خانوار 
روستایی در سال 1391 به ترتیب 
معادل 101 میلیون و 281 هزار 
و 362 ریال و 108 میلیون 187 

هزار و 676 ریال بوده است.
پرهزینه  ترین مناطق روستایی 
و  زنج��ان  اس��تان  در  کش��ور 
کم هزینه ترین در استان سیستان 
و بلوچستان است. متوسط هزینه 
س��االنه یک خانوار روستایی در 
اس��تانهای زنجان و سیس��تان و 
بلوچس��تان ب��ه ترتی��ب بیش از 
157 میلیون ریال و 66 میلیون 

ریال است.

مرکز آمار گزارش داد

تهران پردرآمدترین و پرهزینه ترین استان کشور

معاون تقنین�ی معاونت پارلمانی رئیس جمه�ور گفت: دولت 
پیش بینی های الزم را برای اثرات تورمی و تبعات اجرای فاز دوم 

هدفمندی یارانه ها انجام داده است.
محمدرضا خباز در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این که پیشنهاد دولت 
یازدهم در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در س��ال 93 بر مبنای 
قانون هدفمندی بوده اظهار کرد: دولت گذشته در حوزه اجرای این قانون 
و توزیع درآمدها، نیمی از قانون را اجرا می کرد، در حالی که براساس قانون 
ابتدا باید درآمد کسب شود و بعد این درآمد تقسیم و توزیع شود و دولت 

حق ندارد از بودجه عمومی در این زمینه هزینه کند.
وی افزود: دولت گذش��ته معتقد بود باید به هر قیمت یارانه 45 هزار 
تومانی را به مردم پرداخت کند و حتی اگر درآمدی هم به دس��ت نیامد 
از کانال اعتبارات عمرانی این هزینه را برداشت کند، اما دولت فعلی رقم 
63 هزار میلیارد تومان را برای درآمد هدفمندی یارانه ها در س��ال آینده 
پیش بینی کرده و معتقد است این درآمد ابتدا باید کسب شود و بعد توزیع 
شود. طبعاً این درآمد هم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست 
می آید.این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: یقیناً اثر تورمی اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها در سال آینده پیش بینی و تبعات آن لحاظ و اقدامات 
جبرانی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. با همه اینها دولت اعالم کرده که در 

آخر سال 93 تورم را از سال جاری هم کمتر می کند.
خباز تأکید کرد: اقتصاد ما اقتصاد بیماری اس��ت و کس��ی این را رد 
نمی کند که اقتصاد کش��ور نیازمند جراحی است، اما بحث اینجاست که 
این جراحی با حداقل خونریزی باشد.وی همچنین خاطرنشان کرد: به هر 
حال یا مجلس باید قانون هدفمندی یارانه ها را لغو کند یا اگر این قانون 
همچنان پابرجاس��ت دولت تکلیف دارد که در سال 93 در جهت اجرای 
قانون گام بردارد.معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در پایان 
تأکید کرد که با تصویب پیشنهاد دولت در مورد نحوه اجرای هدفمندی 
یارانه ها در سال آینده، اثراتی بر جامعه مترتب خواهد شد که دولت باید 
نهایت تالشش را برای کنترل آثار و تبعات اجرای هدفمندی انجام دهد.

برنامه ریزی دولت برای کنترل تبعات 
اجرای فاز دوم هدفمندی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
کارمزد جایگاه های جدید سی ان جی

افزایش می یابد

پنجمی�ن نمایش�گاه بین  المللی صنایع چوب و تجهیزات وابس�ته و 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت و صنایع وابسته 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش می یابد.
در دو نمایش��گاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابس��ته و یراق آالت،  
ماش��ین آالت و صنایع وابس��ته، بیش از 360 شرکت داخلی و خارجی از ایران و 
هشت کشور خارجی حضور دارند و جدیدترین صنایع، تجهیزات، تولیدات، طرح ها، 
پروژه ها، خدمات و برنامه های خود را ارایه و در معرض دید عالقمندان قرار می دهند.

در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب وتجهیزات وابسته 240 شرکت 
داخلی و خارجی از ایران و کش��ورهای اس��پانیا، اتریش، بلژی��ک، ایتالیا، ترکیه، 
کره جنوبی و چین جدیدترین دستگاهها، تجهیزات و خدمات مختلف مربوط به 

صنعت چوب را عرضه خواهند کرد.
در پنجمین نمایش��گاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته، عالوه بر 
شرکت های بزرگ ایران، شرکت ها، واحدهای تولیدی خدماتی و گروه های صنعتی 
جداگانه ای از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، البرز، 
قزوین، اصفهان، فارس، گیالن، مازندران، گلس��تان، یزد، خراسان رضوی حضور 

دارند و کاالها و خدمات خود را ارایه می کنند.
همچنین در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت و ماشین آالت مبلمان 
نیز 120 شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای اوکراین، اتریش، انگلستان، 
ترکی��ه، کره جنوبی و چین؛ جدیدترین دس��تگاه ها و خدمات مختلف مربوط به 

مبلمان، یراق آالت و صنایع وابسته را عرضه می کنند.
انواع دس��تگاههای پیش��رفته و روز جهان، تجهیزات و ماشین آالت طراحی، 
برش و حالت دهنده چوب، ابزارآالت نجاری، یراق آالت مواد اولیه، نوپان، ام دی اف، 
مالمین��ه، پارک��ت، دیوار پوش، انواع چس��ب های صنعت��ی، چرم های مصنوعی، 
س��نگ های مصنوعی، کابینت های چوبی و درب های ضدسرقت، برخی از کاالها 
و صنایع اس��ت که در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت و ماشین آالت 

مبلمان به نمایش گذاشته می شود.
این دو نمایشگاه از امروز تا 11 بهمن ماه جاری هر روز از ساعت 9 تا 16 در 
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید عالقمندان خواهد بود.

عضو کمیس�یون تلفیق گفت: قبل از تش�کیل جلسه از وزارت راه با 
من تماس گرفته و اعالم کردند در صورت تصویب افزایش پیشنهادی که 
درباره اعتبار وزارت راه داده شده؛ مبلغ 2 میلیارد تومان به حوزه انتخابیه 

شما پرداخت خواهد شد.
س��ایت »ال��ف« مدعی ش��د، طی برگزاری جلس��ه تلفیق بودجه س��ال 93 
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در مخالفت با پیشنهاد افزایش 
اعتبار وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: قبل از جلسه عصر امروز از طرف وزارتخانه 
شخصی با من تماس گرفت و گفت در صورت رای آوردن افزایش تخصیص اعتبار 
به این وزارتخانه، مبلغ 2 میلیارد تومان به حوزه انتخابیه شما اختصاص خواهیم داد.
وی ضمن انتقاد از وجود این رویه زشت در دولت و تالش برخی عناصر برای 

تطمیع نمایندگان خواستار برخورد قاطع دولت با این افراد شد.
در این نشست بالفاصله محمدباقر نوبخت به نمایندگی از دولت ضمن تشکر 
از بیان این موضوع و همچنین مناعت طبع ایشان، درخواست اعالم نام فرد تماس 
گیرنده از سوی دولت را کرد و گفت: اینجانب از سوی ریاست محترم جمهوری 
اختیار تام در برخورد با اینگونه موارد فس��اد در بدنه دولت را دارم و حتماً با فرد 

تماس گیرنده و رؤسای وی برخورد خواهد شد.
درادامه محمدقسیم عثمانی طی نامه کتبی مراتب را به اطالع وی رساند تا 
نوبخت ضمن رسیدگی به این ماجرا، دستور عزل و برخورد با خاطیان را صادر کند.

برپایی نمایشگاه بین المللی چوب 
و تجهیزات وابسته

پیشنهاد رشوه به نماینده مجلس
حذف 14 شرکت بزرگ پتروشیمی و پلیمری ایران از فهرست 

تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد.
ب��ه گ��زارش مهر، در طول دو س��ال گذش��ته تاکنون ن��ام برخی از 
شرکت های بزرگ پتروشیمی ایران همچون شرکت های پتروشیمی بندر 
امام، پتروش��یمی بوعلی، مبین، نوری، پارس، ش��هید تندگویان، شازند، 
تبریز، جم، قائد بصیر، آریا ساس��ول و متانول مرجان در لیس��ت تحریم 

وزارت خرانه داری آمریکا قرار گرفته بود.
از ای��ن رو همزمان ب��ا اجرای اولین گام توافق ای��ران و گروه 1+5 و 
تعلی��ق برخی از محدودیت ها و تحریم های صنعت پتروش��یمی همچون 
آزادس��ازی کامل صادرات پتروش��یمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به زودی 
نام 14 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را از لیست تحریم ها خارج می کند.

در همین حال شرکت پتروشیمی جم اعالم کرد: با لغو تحریم صادرات 
محصوالت پتروشیمی نام این غول پلیمری ایران هم از لیست تحریم حذف 
شده است.از ابتدای بهمن ماه سالجاری و پس از توافق ایران و گروه 5+1 
برخی از تحریم های پوش��ش بیم��ه ای محموله های صادراتی محصوالت 
پتروش��یمی و فرآورده های پلیمری ایران، همچنین صادرات پتروشیمی 
ایران به اتحادیه اروپا آزاد ش��ده است.ایران تا پیش از اعمال تحریم های 
بین المللی به طور متوسط ساالنه 2 تا 2/5 میلیارد دالر انواع محصوالت 

پتروشیمی را به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صادر می کرد.
با افزایش تحریم ها و توقف صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، هم اکنون محصوالت پتروش��یمیایی به کشورهای آسیایی، 

آفریقایی و حتی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی صادر می شود.
در ای��ن بین احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروش��یمی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی شرکت های مختلف جهان از 
جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 
پلیمری ایران صف کش��یده اند، گفت: اجرای تواف��ق ژنو تاثیری بر روند 

صادرات محصوالت پتروشیمی ایران نخواهد گذاشت.
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی هم اخیرا اعالم کرده است، ایران تا 
پیش از افزایش تحریم ها ساالنه 500 هزار تن متانول به اروپا صادر می کرد 
که هم اکنون بخش عمده این محصوالت پتروش��یمی در بازارهای هند و 

چین عرضه می شود.

حذف 14 شرکت پتروشیمی ایران
 از فهرست تحریم ها

وزی�ر جهاد کش�اورزی نظ�ارت را از مهمترین وظای�ف وزارت جهاد 
کشاورزی برشمرد و گفت که نظارت مستمر بر پیشبرد برنامه های بخش 

کشاورزی در این وزارتخانه مورد تاکید است.
محمود حجتی در نشست شورای معاونان روسای سازمان های تابعه و مدیران 
ستادی که در این وزارتخانه برگزار شده بود، از مدیران خود خواست پاسخگویی در 
قبال وظایف محوله و نظارت را سرلوحه کارهای خود قرار دهند و افزود: نظارت باید 
به انجام صحیح وظایف محوله به جهاد کشاورزی بیانجامد و حمایت از کشاورزان 
را فراهم کند، به طوریکه زمینه اعمال هرگونه اجحاف و هزینه اضافی را از هر فرد 

یا افراد در انجام فعالیت های مختلف کشاورزی به کشاورزان کشور سلب کنند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و سرمایه کار خود را به امید 
حمایت و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی شروع می کنند و بر این باورند که همه 

نظارت ها از سوی این وزارت انجام می شود.
حجتی با اش��اره به اینکه، وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی پاسداشت از 
حقوق حمایت از کشاورزان و صاحبان صنایع و سرمایه می باشد گفت: خسارت ها 
و هزینه ها در نتیجه ضعف نظارت و مس��تمر نبودن آن می تواند به کش��اورزان 

تحمیل شود.
وی اضافه کرد: به طور مثال چنانچه نظارت کافی و مستمر در امور مربوط به 
تامین، توزیع و عرضه آفت کش ها که به کارگیری آن در کشاورزی اجتناب ناپذیر 
است، وجود نداشته باشد، ورود آفت کش های غیرموثر در بازار می تواند هزینه هایی 
را به کشاورزان تحمیل کند و این هزینه ها با خرید دوباره در نتیجه موثر نبودن 

آفت کش و کاهش محصول تحمیل می شود.

حجتی تاکید کرد
نظارت مستمر و پیشبرد برنامه ها

 در بخش کشاورزی


