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کوتاه اقتصادی

* در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، پرداخت تا 20درصد 
فوق العاده مس��تمر به یک چهارم کارمندان دولت امکانپذیر ش��د. به 
گ��زارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رئیس جمهور پیرو 
مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 26 تیر 1392 هیات وزیران در 
خصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری- مصوب 1386- به میزان حداکثر تا 20 
درصد حقوق و فوق العاده ای مستمر به آگاهی می رساند، با استناد به 
ماده 29 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
و بر اساس مشروح مذاکرات دولت و تایید رئیس جمهور محترم وقت، 
اج��رای مصوبه مذکور از آبان ماه س��ال جاری و پس از پیش بینی در 
موافقت نامه ه��ای متبادله اعتبارات هزین��ه ای امکان پذیر خواهد بود. 
اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق الذکر در حکم تعهد زائد بر 
اعتبار بوده و مسئولیت آن برعهده روسای دستگاه های اجرایی ذیربط 

و مقامات مربوطه است.
* حجم آب موجود در مخازن س�دهای کش�ور از ابتدای سال 
آبی جاری )مهرماه 91( تاکنون با 5 درصد افزایش در مقایسه 
با زمان مش�ابه سال آبی گذشته به 22 میلیارد و 500 میلیون 
مترمکعب رس�یده است. موجودی آب سدهای کشور تا پایان 
هفته گذش�ته به ح�دود 47 درصد مجم�وع ظرفیت مخازن 
س�دها رسید. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 21 
میلیارد و 400 میلیون مترمکعب گزارش ش�ده بود. به گزارش 
مهر هم اکنون 46/9 درصد از حجم مخازن س�دهای کشور از 
آب پر بوده ضمن اینکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور 
در زمان کنونی 47 میلیارد مترمکعب گزارش شده است. حجم 
آب ورودی به مخازن س�دهای کش�ور نیز از ابتدای سال آبی 
جاری )مهرماه 91( تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال آبی 

گذشته 2 درصد کاهش یافته است.
* در تیرماه امس��ال تولید خودروهای س��واری در تمام خودروسازان 
داخلی به غیر از ش��رکت س��ایپا، کاهش یافته است. کرمان موتور و 
خودروس��ازی راین با افت 100درصدی تولی��د در صدر جدول افت 
تولی��د قرار دارند. پس از آن بیش��ترین کاهش تولید مربوط به گروه 
بهمن بوده که تعداد خودروهای س��واری تولیدی آن با کاهش 97/2 
درصدی از 107 دس��تگاه در تیر 91 به 3 دستگاه در تیر 92 کاهش 
یافته است. در این مدت خودروسازی مدیران نیز با افت 82/4 درصدی 
تولید مواجه شده به گونه ای که تعداد خودروهای سواری تولیدی این 
ش��رکت از 4064 دس��تگاه در تیر 91 به 714 دستگاه کاهش یافته 
است. به گزارش ایسنا تولید شرکت پارس خودرو نیز با کاهش 50/4 
درصدی از 14 هزار و 61 دستگاه در تیر 91 به 6970 دستگاه رسیده 
است. تیرماه امسال گروه صنعتی ایران خودرو نیز با افت 48/2 درصدی 
تولید خودروهای سواری مواجه شده به گونه ای که تولید خودروهای 
این ش��رکت از 38 هزار و 463 دس��تگاه به 19 هزار و 929 دستگاه 

کاهش یافته است.
* معاون امور نمایشگاهی از تالش دولت برای پس گیری الیحه 
واگذاری نمایشگاه بین المللی از مجلس خبر داد. محمدجواد 
قنبری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: واگذاری نمایشگاه دارای 
مساله حقوقی است که باید طبق اصل 44 قانون اساسی پیش 
رود. وی تصریح کرد: الیحه واگذاری نمایشگاه بین المللی توسط 
دولت دهم به مجلس تحویل داده ش�ده که طیف وس�یعی از 

نمایندگان مخالفت خود را با این الیحه اعالم کردند.

رئیس اتحادیه کشوری طال 
و جواه�ر دالیل ثب�ات قیمت 
س�که و ارز در هفته های اخیر 

را اعالم کرد.
محمد کشتی آرای در گفت وگو 
با فارس اظهار داشت: شرایط اقتصاد 
جهان روال ع��ادی را می گذراند و 
دارای  اقتصادی کش��ورهای  رشد 
رش��دهای باال متوقف ش��ده و به 
همی��ن دلی��ل تقاض��ای ط��ال در 
بازارهای جهانی کاهش یافته است.
وی افزود: ای��ن عوامل موجب 
شد که قیمت طال در 8 ماه گذشته 
میالدی 25 درصد کاهش یابد؛ این 
میزان اف��ت قیمت موجب کاهش 
انگیزه سرمایه گذاری در بخش طال 
شده است و بس��یاری از کشورها، 
دیگ��ر دارایی های خ��ود را به طال 

تبدیل نمی کنند.
رئی��س اتحادیه کش��وری طال 
و جواهر ادام��ه داد: از طرف دیگر 
اقتصاد جه��ان تا حدودی در حال 
خارج شدن از شرایط رکود است و 

همین مسئله عدم نوسان در قیمت 
جهانی اونس را در پی داشته است.
وی با اش��اره به عوامل داخلی 
ثبات قیم��ت طال و س��که گفت: 
پس از انتخابات و تثبیت وضعیت 
سیاس��ی کش��ور موجب ش��د، تا 
ح��دودی ارزش پ��ول ملی تقویت 

ش��ود که یکی از عل��ل آن امید به 
بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.
به گفته وی؛ این پدیده شرایط 
را برای کاهش قیمت ارز فراهم کرد 
ک��ه در کنار کاه��ش 25 درصدی 
قیم��ت اون��س زیان��ی را متوجه 
سرمایه گذاران بازار ارز، طال و سکه 

کرده است.
کش��تی آرای تصری��ح کرد: در 
چنین شرایطی بخشی از دارایی های 
ارزی و طال ک��ه در نزد مردم بود، 
به بازار عرضه شده و این مسئله در 

تعدیل قیمت ها موثر بوده است.
وی با بی��ان اینکه در چند ماه 

اخی��ر تغییرات قیمت��ی در داخل 
مطابق با تغییر قیمت های جهانی 
بوده اس��ت، گف��ت: در زمانی که 
تع��ادل در عرضه و تقاض��ا از بین 
برود، حباب قیمتی ایجاد می شود، 
اما هم اکنون عرضه و تقاضا متعادل 
است و قیمت اونس و دالر کاهش 

یافته است.
رئیس اتحادیه کش��وری طال و 
جواهر تاکید کرد: این س��ه عامل 
موجب شد که در 50 روز گذشته 
نوسان قیمت در بازار داخلی حدود 
یک درصد باشد؛ پیش بینی می شود 
ت��ا دو هفته آینده ای��ن روند ادامه 
یابد، به طوری که تغییرات قیمتی 
در بازار جهانی و داخل حدود یک 

درصد باشد.
وی تصری��ح ک��رد: یک��ی از 5 
اولوی��ت برنام��ه اقتص��ادی دولت 
تثبی��ت ن��رخ ارز اس��ت و طبیعی 
اس��ت که تثبیت نرخ ها موجب از 
بین رفت��ن تقاضای کاذب در بازار 

ارز شود.

کشتی آرای اعالم کرد

دالیل ثبات قیمت سکه و ارز در هفته های اخیر

مدیرکل دفتر توسعه منابع 
انسانی وزارت نیرو از استخدام 
بی�ش از 3ه�زار نف�ر در این 

وزارتخانه خبر داد.
محم��د محم��دزاده در ای��ن 
خصوص گفت: برای حدود 4هزار 
نف��ر مج��وز اس��تخدام از دولت 
گرفتی��م منتهی نه در قالب طرح 
مهرآفرین، بلکه مجوز آن قبل از 
ای��ن طرح گرفته ش��ده و آزمون 
استخدامی هم برگزار شده بود و 
همه افراد به نحوی برای گزینش 

معرفی شده اند.
وی اف��زود: آمار ای��ن 4 هزار 
نفر یک مقدار ریزش در مش��اغل 
نگهبانی داشته اس��ت، اما به هر 
ح��ال حدود 2ه��زار نفر در قالب 
تخصص��ی و مابقی در مش��اغل 
نگهبانی در قالب آزمون به گزینش 

معرفی شده اند.
محمدزاده گف��ت: 60 درصد 
مراحل گزینش انجام شده است 
و بی��ش از 3 ه��زار نف��ر از اول 
مهرماه در حوزه فنی و تخصصی 

و نگهبانی مشغول به کار خواهند 
شد.

محمد محمدزاده در گفت وگو 
ب��ا فارس همچنین در پاس��خ به 
این س��وال که جری��ان واگذاری 
پژوهش��گاه نیرو که ق��رار بود به 
جای بدهی های وزارت نیرو به مپنا 
واگذار شود، به کجا رسید؟ افزود: 
واگذاری پژوهش��گاه نی��رو فعال 
مسکوت مانده است و در روزهای 
اخیر معاون تحقیقات وزارت نیرو 
از پژوهشگاه نیرو بازدید به عمل 

آورده و گزارشی آماده کرده است.
وی ادام��ه داد: بح��ث قبلی 
واگذاری پژوهش��گاه نیرو مدتی 
دنبال ش��د و با توجه به وضعیت 
دولت یازدهم که به تازگی بر سر 
کار آمده است، احتماال سیاست ها 

تغییر کند.
محمدزاده خاطر نش��ان کرد: 
البته نگاه وزیر پیش��نهادی نیرو 
)چیت چیان( احتماال این باش��د 
که پژوهش��گاه نیرو حفظ ش��ود، 
بناب��ر این اینکه پژوهش��گاه نیرو 

حف��ظ و ی��ا واگذار ش��ود، چون 
در حوزه اختیارات بنده نیس��ت 
نمی توانم با صراحت در مورد آن 

اظهارنظر کنم.
وی اف��زود: بحث های زیادی 
در مورد واگذاری پژوهشگاه نیرو 
صورت گرفت و یک بار قرار بر این 
ش��د که به جای بدهی به مپنا و 
یک بار هم قرار شد به وزارت علوم 
واگذار کنند، منتهی هنوز سندی 
را به طور مکتوب در این خصوص 

ندیده ایم.

استخدام بیش از 3هزار نفر در وزارت نیرو

س�خنگوی خرید تضمینی 
بانک سپه گفت: خرید تضمینی 
گندم از 4میلیون تن گذشت و 
پیش بینی می شود تا پایان فصل 
برداشت، 500هزار تن دیگر به 

آن اضافه شود.
محس��ن دارایی در گفت وگو با 
ف��ارس، در م��ورد خرید تضمینی 
گندم از کش��اورزان گفت: تاکنون 

4میلی��ون و 100ه��زار تن گندم 
از کش��اورزان ب��ه ن��رخ تضمینی 
خریداری ش��ده که نسبت به کل 
خری��د تضمین��ی گندم در س��ال 
گذشته که دومیلیون و 44هزار تن 

بود، دوبرابر رشد داشته است.
وی دلیل افزایش خرید دولتی 
را افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 
از 720تومان به کیلویی 800 تومان 

عنوان کرد. 
به گفته دارایی به این دلیل در 
15 روز گذشته یک میلیون تن به 
آمار خرید تضمین��ی گندم اضافه 
شده است.سخنگوی خرید تضمینی 
بانک سپه پیش بینی کرد: تا پایان 
فصل برداشت، میزان تحویل گندم 
به مراکز دولتی به 4/5میلیون تن 

برسد.

بنابرای��ن گزارش، خرید بعد از 
اجرای هدفمندسازی یارانه ها، خرید 
و فروش گندم و آرد آزاد ش��د و به 
همین دلیل طی دو سال گذشته در 
کنار خرید دولتی، بخش خصوصی 
نیز اقدام ب��ه خرید می کنند.اخیرا 
تعاون روستایی  س��ازمان مرکزی 
اعالم کرد: بیش از یک میلیون تن 
گندم کشاورزان را خریداری کرده 

است، عالوه بر آن کارخانه های آرد 
و ماکارونی نیز به طور مستقل گندم 

کشاورزان را خریداری می کنند.
یکی از برنامه های دولت کاهش 
خرید تضمینی دولتی و س��پردن 
امور به بخش خصوصی براس��اس 
اصل 44 قانون اساس��ی اس��ت که 
طی دو س��ال اخیر در مورد خرید 

تضمینی گندم انجام شده است.

خرید تضمینی گندم
 از 4میلیون تن گذشت

رئیس سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای از کاهش 
تلفات جاده ای در سه ماهه 
نخست سال جاری خبر داد.
شهریار افندی زاده در گفتگو 
ب��ا مهر به کاه��ش آمار تلفات 
جاده ای در س��ه ماهه ابتدایی 
امسال اشاره کرد و گفت: در سه 
ماهه امسال 5/5 درصد کاهش 
تلفات نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به ثبت رسیده 
است که امیدواریم تا پایان سال 
به کاه��ش 10 درصدی برنامه 
پنجم توسعه دست پیدا کنیم.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه برای 
کاه��ش تصادفات ج��اده ای از 
سیستم های هوشمند راهداری 
استفاده شده است، اظهار داشت: 

افزایش سطح سرویس دهی به 
مس��افران در جاده ها و حضور 
گشت های راهداری سهم زیادی 
را در کاه��ش تلف��ات جاده ای 

داشته است.

رئیس س��ازمان راهداری و 
حمل ونق��ل ج��اده ای با تاکید 
ب��ر اینک��ه تلفات ج��اده ای از 
س��وی پزش��کی قانونی اعالم 
می ش��ود، بی��ان ک��رد: در ایام 

طرح تابستانی در کنار بهسازی، 
روکش آسفالت و نصب عالیم 
در جاده ها اقدام��ات راهداری 
متناس��ب با تعداد مسافران در 

جاده ها انجام می شود.

افندی زاده تصریح کرد: در 
حال حاضر 450 دوربین نظارت 
تصوی��ری و بی��ش از یک هزار 
آنالین،  تردد ش��ماره  دستگاه 
اطالعات را از سطح جاده ها به 
مراکز مدیریت راه های کش��ور 
منتقل می کنند که مس��افران 
هم می توانند از طریق س��ایت 
اینترنتی مرکز مدیریت راه های 
کش��ور، وضعی��ت ترافی��ک را 
مش��اهده کنند.معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی اف��زود: تمام��ی 
مراکز مدیریت راه های کش��ور 
به صورت 24 س��اعته آمادگی 
پاسخگویی به مسافران را دارند 
و ت��ا پایان طرح تابس��تانی در 
تاریخ 2 مهرم��اه در آماده باش 

هستند.

رئیس سازمان راهداری خبر داد

کاهش 5/5 درصدی تلفات جاده ای در سال جاری

رئیس سازمان خصوصی سازی 
را  عدال�ت  س�هام  آزادس�ازی 
مش�روط ب�ه مجوز وزی�ر جدید 

اقتصاد دانست.
گفت:  احمدوند  محمدرحی��م 
آزادس��ازی س��هام عدالت و قابل 
معامالتی ش��دن آن نیازمند زمان 
زیادی نیس��ت و فقط باید گزارش 
انجام کار به وزیر جدید اقتصاد ارائه 
شود، تا نظر ایشان درباره ساز و کار 

آن اعمال شود.
معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ 
ب��ه س��ؤال ف��ارس ک��ه در زمینه 
فرهنگ سازی چه اقداماتی صورت 
خواه��د گرفت، گف��ت: در زمینه 
نحوه  فرهنگ سازی،  اطالع رسانی، 
معامالت، خرید و فروش و فرآیند 
آن پس از دریافت نظر وزیر اقتصاد 

به مردم عزیز ارائه خواهد شد.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه با 
برنامه ری��زی ص��ورت گرفت��ه به 
داد،  خواهی��م  پاس��خ  نگرانی ه��ا 
خاطرنش��ان کرد: دو محور اصلی 
حفظ حقوق س��هامداران که دچار 
نوسان نش��ود و اینکه بازار سرمایه 
ثبات خود را حفظ کند، مورد توجه 
است و برنامه ریزی هایی نیز در این 

باره صورت گرفته است.
احمدون��د با اش��اره ب��ه اینکه 
هم��ه ارکان و رده ها باید در زمینه 
اطالع رس��انی به مردم درباره این 
فرآین��د کمک کنند، گفت: در این 
زمین��ه بای��د هم��ه در جریان کار 
باش��ند، تا از دغدغ��ه و نگرانی ها 

نسبت به فرآیند آن کاسته شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
مقدمات کار فراهم ش��ده گزارش 
اقدامات صورت گرفته به اطالع وزیر 
اقتصاد می رسد و چنانچه ایشان نظر 
اصالحی نداشته باشند، آزادسازی 
سهام عدالت با این روال کار ادامه 

خواهد یافت.
رئیس سازمان خصوصی سازی 
کشور در پاسخ به این سؤال که چه 
زمانی معامالت سهام عدالت نهایی 
خواهد ش��د، اظهار امیدواری کرد: 
پس از طی مراحل پایانی در زمان 
معقولی آزادس��ازی س��هام عدالت 

عملیاتی شود.
از س��وی دیگر امی��ر هامونی 
مدیرعامل فراب��ورس در گفت وگو 
با فارس، در پاسخ به این سؤال که 
عرضه اولیه ش��رکت های پذیرفته 
ش��ده در فرابورس چه زمانی انجام 
خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه 
فع��اًل کلیات عرضه س��هام عدالت 
پذیرش شده است، بنابراین پذیرش 
اصولی منوط به انجام 4 اقدام است.

وی اف��زود: افزایش س��رمایه، 
س��هامداران،  فهرس��ت  تکمی��ل 
مش��خص ک��ردن پرتفوی )س��بد 
ترکیب س��هام( ش��رکت و گزارش 
عملکرد براساس استاندارد از جمله 
اقداماتی اس��ت که بای��د در روند 
پذیرش قطعی این شرکت ها مورد 

توجه قرار گیرد.
هامون��ی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
صورت های مالی نیز باید براساس 
استاندارد نظارت بر بورس و ناشران 
مطابقت داده ش��ود، گفت: در این 
مرحل��ه به صورت اصولی با پذیش 
این شرکت ها موافقت خواهد شد.

مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران 
ادامه داد: عرضه س��هام شرکتهای 
اس��تانی عدال��ت بالفاصله با توجه 
به دستورالعمل عرضه اولیه سهام 
ش��رکت ها پ��س از پذیرش قطعی 
در بازار فرابورس انجام خواهد شد.
وی در پاس��خ به سؤال دیگری 
مبنی بر اینکه آیا دیگر شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
پذیرش شده اند، یا خیر، گفت: هنوز 
درخواس��ت جدیدی ب��ه فرابورس 
اعالم نش��ده و تنها شرکت استانی 
آذربایجان ش��رقی به عنوان اولین 

شرکت وارد فرابورس خواهد شد.
گزارش وزارت اقتصاد

در همی��ن ح��ال وزارت امور 

اقتص��ادی و دارایی طی گزارش��ی 
آخرین جزئیات توزیع سهام عدالت 
را تشریح کرد. براساس آن، در حال 
حاضر فرآیند شناس��ایی 6 دهک 
پائی��ن درآمدی جامعه ب��ه اتمام 
رسیده و در 18 مرحله و به منظور 
شناسایی 45 میلیون و 607 هزار و 
770 نفر از مشموالن سهام عدالت 
مورد اجرا ق��رار گرفته و برای این 
تعداد دعوتنامه صادر و توزیع شده 
است. از تعداد مذکور 42 میلیون و 
19 هزار و 114 نفر ثبت نام شده اند 
و 40 میلی��ون و 701 هزار و 634 

نفر سهامدار قطعی شده اند.
برای��ن مبنا تا پایان س��ال 89 
تنه��ا س��ود س��ال های 85 و 86 
سهام عدالت بین مشموالن توزیع 
شده است و سود سال های بعد به 
دلیل واریز س��ود به حساب خزانه 
دولت بابت اقس��اط تعیین ش��ده 
بین هیچیک از مش��موالن مراحل 

مختلف طرح توزیع نشده است.
همچنین به گزارش مهر تصریح 
م��دل مناس��ب برای ورود س��هام 
شرکت های سرمایه گذاری به بورس 
و تدوین و تصویب دس��تورالعمل 
اجرایی برای ورود سهام شرکت های 
س��رمایه گذاری به ب��ورس دو الزام 
مهم برای عرضه س��هام عدالت در 

بازار سهام محسوب می شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
معامله سهام عدالت مشروط به اجازه وزیر جدید اقتصاد

مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی عمده ترین 
مشکل واحدهای مسکن مهر را اعالم کرد.

امی��د محمدی در گفتگو با مهر در خصوص س��اخت واحدهای 
مسکن مهر در شهرهای زیر 25هزار نفر، اظهار داشت: سهمیه بنیاد 
مسکن ساخت 380هزار واحد مسکن مهر بود که تاکنون  376 هزار 

و 600 واحد به بانک معرفی شده اند.
وی افزود: از این تعداد 343هزار و 500 واحد قرارداد تسهیالت 
بانکی را با بانک عامل بسته اند و 339هزار و 400 واحد هم عملیات 
س��اخت و ساز را ش��روع کرده اند که از این تعداد ساخت 231 هزار 

واحد به اتمام رسیده است.
مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
تاکنون 200هزار و 560 واحد افتتاح ش��ده گفت: مابقی واحدهایی 
که هنوز به بهره برداری نرس��یده اند مش��کالت عم��ده ای در تامین 
زیرس��اخت ها دارند که با هم��کاری وزارت نیرو به مرور این واحدها 

هم تحویل داده می شود.
محمدی با بیان اینکه تا پایان س��ال س��اخت 280 هزار واحد را 
به پایان می رس��انیم، اظهار داشت: اگر امسال تمامی این واحدها به 
پایان برسد، 100 هزار واحد از سهمیه بنیاد مسکن باقی می ماند که 

ساخت آن در نیمه اول سال آینده انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر 4 هزار واحد دیگر به بانک عامل معرفی 
شود سهمیه بنیاد کامل می شود، بیان کرد: برنامه بنیاد مسکن این 
است که امسال ساخت 50 هزار واحد مسکن مهر را به پایان برساند 

اما مهمترین مشکل ما تامین خدمات زیربنایی است.
مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
70 درصد واحدهای مس��کن مهر بنیاد، خودمالکی است، گفت: در 
این واحدها مشکل خدمات زیربنایی و روبنایی نداریم اما پروژه های 
99 ساله با مشکالت زیادی در تامین خدمات زیربنایی روبرو هستند.
محمدی تصریح کرد: عمده مسکن های مهر 99 ساله در استان 
تهران قرار گرفتند که هنوز زیرس��اخت های آنها تامین نشده است، 
سایت صفادشت، مالرد و 2 سایت دیگر مسکن مهر وجود دارند که 
ساخت برخی از واحدهای آنها بیش از یک سال پیش به پایان رسیده 

اما هنوز آماده بهره برداری نیستند.
وی با اشاره به اینکه تامین نشدن خدمات زیربنایی موجب شده 
که عملیات آماده سازی هم انجام نشود، بیان کرد: خدمات زیربنایی 
واحدهای مسکن مهر در حدود دو سوم استان ها هنوز تامین نشده 

است.
مسکن مهر در بافت فرسوده شهرها ساخته شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه مسکن 
مهر به روش فعلی را مناسب ندانست و گفت: بهتر است دولت جدید 
ادامه مسکن مهر را در بافت های فرسوده و داخل شهرها پیگیری کند.

سعید غفرانی در گفت و گو با ایسنا درباره نحوه اجرای طرح مسکن 
مهر و ادامه ساخت و تحویل این واحدها در دولت جدید اظهار داشت: 
اصل کار مسکن مهر تفکر مثبت در زمینه ساخت و ساز مسکن بود 

اما این طرح اشکاالتی هم دارد که برای ادامه باید برطرف شود.
به گفته وی اگر هزینه صرف شده در بافت های فرسوده با واحدهای 
مسکونی داخل شهرها صرف می شد وضعیت فعلی مسکن بهتر بود.
غفرانی افزود: اگر س��رمایه گذاری صرف شده در مسکن مهر در 
بافت های فرسوده که دارای خدمات زیربنایی هستند، هزینه می شد 

بازتاب بهتری داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به 
مشکالت زیرس��اختی در مسکن مهر گفت: بهتر است دولت جدید 
مس��کن مهر را با اصالح برخی بخش ها در بافت فرس��وده و داخل 
ش��هرها ادامه دهد چرا که به دلیل وج��ود خدمات زیربنایی هزینه 

کمتری صرف می شود.
به اعتقاد وی نوس��ازی بافت های فرس��وده ک��ه درصد زیادی از 
س��اختمان ها را ش��امل می ش��ود باید در اولویت وزی��ر جدید راه و 
شهرس��ازی قرار گیرد و مقررات ملی ساختمان و نوسازی بافت های 

فرسوده شهرها اجرا شود.

عمده ترین مشکل واحدهای مسکن مهر 
اعالم شد

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی 4 ماهه نخست سال 
92، از مرز 119 هزار تن گذشت.

به گزارش مهر، طی 4 ماهه نخست امسال، 3 مجتمع تولید آلومینیوم 
)ایرالکو، المهدی و هرمزآل( 119 هزار و 560 تن ش��مش تولید کردند، 
اما میزان ش��مش آلومینیوم تولید شده در کشور طی مدت  مشابه سال 
گذش��ته، 112 هزار و 677 تن بود ک��ه حاکی از افزایش 6 درصدی این 

محصول استراتژیک است.
در این میان، شرکت ایرالکو 59 هزار و 914 تن، المهدی 35 هزار و 
889 تن و هرمزآل 23 هزار و 757 تن ش��مش تولید کردند. همچنین، 
طی 4 ماهه اخیر، 82 هزار و 967 تن پودر آلومینا توسط شرکت آلومینای 
ایران تولید شد که در مقایسه با آمار تولید مدت مشابه سال گذشته )73 

هزار و 426 تن(،  رشد 13 درصدی را نشان می دهد.
بنا به  این گزارش، میزان شمش آلومینیوم تولید شده در تیر امسال 
با افزایش 10 درصدی نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال 91 )27 

هزار و 413 تن(، به 30 هزار و 127 تن رسید.

تولید شمش آلومینیوم
 از مرز 119 هزار تن گذشت

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: پیش بینی می شود 
صادرات سیمان کشور تا پایان سال جاری با رشد 60 درصدی به 20 میلیون تن برسد.

مرتضی لطفی در گفت و گو با ایسنا افزود: از زمان واگذاری قیمت گذاری سیمان به انجمن 
تولیدکنندگان سیمان ارزش بازار و سهام شرکت های سیمانی در سال جاری رشد چشمگیری را 
تجربه کرده است.وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته به دلیل نگاه انقباضی حاکم بر صنعت 
سیمان فاصله زیادی بین سرمایه گذاری های انجام شده با ارزش بازار سیمان در کشور به وجود 
آمده بود، گفت: وضعیت به گونه ای بود که احس��اس خطر ش��د که سرنوش��ت صنعت سیمان به 
سرنوش��ت صنعت نس��اجی دهه 70 تبدیل شود، چرا که ارزش بازار سیمان تا قبل از سال جاری 

به نسبت قیمت تمام شده تولید آن بسیار پایین بود.
وی با اشاره به اینکه اگر قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان واگذار نمی شد در تولید و 
صادرات سیمان دچار مشکل می شدیم و دالل ها سود اصلی فروش سیمان را می بردند، افزود: 
بعد از هدفمندی یارانه ها بیش��ترین تاثیر متوجه دو صنعت فوالد و س��یمان شده و عرصه به 
ویژه بر صنعت سیمان تنگ شد، به طوری که بسیاری از واحدها حتی در تامین هزینه های 

روزمره خود دچار مشکل شده بودند.

لطفی با بیان اینکه در حال حاضر دوره بحران در صنعت س��یمان ایران س��پری ش��ده گفت: 
در حال حاضر عرضه بر مصرف سیمان در بازار داخلی پیشی گرفته و در 3 ماهه نخست امسال 
صادرات س��یمان کش��ور بالغ بر 5/3 میلیون تن شد و پیش بینی می شود امسال صادرات سیمان 
کشور از مرز 20 میلیون تن بگذرد که در صورت تحقق این هدف شاهد رشد 60 درصدی صادرات 

سیمان خواهیم بود.
مدیرعامل هولدینگ سیمان فارس و خوزستان در ادامه از حل مشکل صادرات سیمان ایران 
به عراق خبر داد و گفت: به نظر می رس��د توقف چند روزه صادرات س��یمان به عراق بیشتر جنبه 
سیاس��ی داش��ت که این موضوع حل شده است. از سوی دیگر افزایش 3 تا 10 دالری قیمت هر 
تن صادرات س��یمان باعث بهبود عملکرد صادراتی و مالی تولیدکنندگان س��یمان شده است.به 
گفته وی صنعت سیمان ایران باید از همین االن به فکر صادرات به آفریقا باشد که در این زمینه 
شرکت کشتیرانی باید امکانات الزم جهت صادرات سیمان به کشورهای آفریقایی را فراهم کند.

عض��و هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان اف��زود: امیدواریم وزارت 
امورخارجه دولت یازدهم دیپلماس��ی تجاری را فعال کند و زمینه برای رش��د هرچه بیشتر 

صادرات سیمان ایران را طی سال های آینده فراهم شود.

پیش بینی رشد 60 درصدی صادرات سیمان

رئی�س اتحادیه باغ�داران از 
افزایش 20 درص�دی تولید بادام 
در کش�ور خب�ر داد و پیش بینی 
کرد: با توجه به کاهش برداش�ت 
چغاله بادام امسال میزان برداشت 
این محصول به 240 هزار تن برسد.
مجتبی شادلو در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: بیش از 200 هزار هکتار باغ 
بادام آبی و دیم در کشور وجود دارد که 
در مناطق مختلف گرمسیری از نواحی 
جنوبی کشور تا مناطق سردسیری در 

نیمه شمالی کشور پراکنده هستند.
وی افزود: برداشت بادام در مناطق 
گرمسیری و از نواحی جنوبی کشور از 
ابتدای شهریور ماه آغاز می شود و در 
مناطق سردسیری تا پایان مهر ماه و 
بعضاً روزهای نخس��تین آبان ماه نیز 

ادامه دارد.
رئی��س اتحادیه باغ��داران ضمن 
مثبت ارزیابی کردن ش��رایط اقلیمی 
برای تولی��د محصوالت باغی گفت: با 
توج��ه به این که افزایش حجم و وزن 
بادام و قیمت های مناسب محصوالت 
خش��کباری می تواند سود باغداران را 
افزایش دهد امسال برخالف سال های 
گذشته برداش��ت بی رویه چغاله بادام 
ص��ورت نگرفت و می ت��وان وضعیت 

بهتری را برای بادام پیش بینی کرد.
به گفته شادلو یکی از عمده ترین 
مشکالت بادام قرار گرفتن این محصول 
در معرض س��رمازدگی است چرا که 
زمان گل دهی این محصول در مناطق 
گرمسیری در سردترین ماه های سال 
یعنی از اسفند تا فروردین ماه صورت 

می گیرد.
وی اظهار کرد: در باغات بادام که 
عمدت��اً صنعتی نیس��تند و به صورت 
خرده مالکی در کشور پراکنده شده اند 
مراحل کاشت، داشت و برداشت آن به 
صورت س��نتی و با استفاده از نیروی 
انس��انی انجام می شود در صورتی که 
اگ��ر باغ��ات صنعتی بادام در کش��ور 
وجود داشته باشند و سیستم برداشت 
مکانیزه در کش��ور ایجاد ش��ود ارزش 
اقتص��ادی ای��ن محص��ول افزایش و 

ضایعات آن کاهش می یابد.
بنابراین گزارش: ساالنه بیش از 2 
میلیون و 120 هزار تن بادام در جهان 
تولید می شود که ایران با تولید بیش از 
200 هزار تن از این محصول پنجمین 

تولید کننده بادام به شمار می رود.

رئیس اتحادیه باغداران 
اعالم کرد

برداشت
 240 هزار تن بادام 

در سال جاری

مدیرعامل اتحادیه سراس�ری ش�رکت های تعاونی 
تکثیر و پرورش میگو و ماهی گفت: تولید خاویار از 300 

تن به 3 تن در سال رسیده است.
ارسالن قاسمی در گفت وگو با فارس با اشاره به تولید میگو 
در دریا اظهار داشت: زمان صید به تازگی آغاز شده ولی تولید 

و برداشت آبزیان پرورشی هنوز فرا نرسیده است.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری ش��رکتهای تعاونی تکثیر و 
پرورش میگو، ماهی و آبزیان تاکید کرد: یکی از مباحث عمده 
رویکرد مسئوالن جدید در قبال تولید ماهی و آبزیان است که 

برنامه های آنها برای رفع مشکالت اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه چند مشکل عمده در تولید ماهی و آبزیان 
وجود دارد، تصریح کرد: این مش��کالت در چند سال گذشته 

مطرح بوده که یکی از  آنها تامین منابع مالی است.

قاسمی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر 
تولید محصوالت این صنعت گفت: از آنجایی که این قانون به 
صورت کامل و مناسب اجرا نشده، آثار منفی آن در این بخش 

تاثیر گذاشته است.
به گفته این فع��ال تعاونیها، عمال در تولید میگو کمتر از 
10 درصد ظرفیت موجود کشور استفاده می شود و می توان با 
برنامه ریزی، بسیاری از ظرفیت ها را آزاد کرد که البته با وجود 

مشکل نقدینگی، پایان مشکالت بعید به نظر می رسد.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری ش��رکتهای تعاونی تکثیر و 
پرورش میگو، ماهی و آبزیان بیان داشت: در بخش کشاورزی 
اعتباراتی که مقرر شد برای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت 
شود، محقق نشد در صورتی که بانک مرکزی متعهد شده بود 
این تسهیالت و اعتبارات را از بانک ها پیگیری کند با این حال 

کمتر از 10 درصد تسهیالت به این بخش پرداخت شد.
قاس��می درباره تولید خاویار در کشور اظهار داشت: کشور 
ایران از گذشته در تولید خاویار، فرش دستباف و پسته شناخته 
شده است و در 12 سال پیش تولید خاویار از دریای خزر حدود 
300 تن بود که س��ال گذشته به 3 تن رسید، در صورتی که 
خاس��تگاه آن ایران اس��ت.به گفته این فعال تعاونی ها، س��ال 
گذش��ته 60 کیلوگرم خاویار پرورشی در کشور تولید شد در 
حالی که چین اکنون 10 تن خاویار پرورشی تولید می کند و 
از کارشناسان ایرانی برای تولید محصول خاویار بهره برده است.

وی تاکید کرد: در سازمان شیالت ایران در 7 سال گذشته 
به طور میانگین هر 9 ماه یکبار مدیر س��ازمان تغییر کرده 
اس��ت که نش��ان می دهد ثبات تصمیم گیری و برنامه ریزی 

پایدار وجود ندارد.

گمرک جمهوری اس�المی در بخشنامه ای شرایط جدید 
واردات کامیون را اعالم کرد.

به گزارش فارس، در متن این بخشنامه آمده است: 1-شرکتهای 
حم��ل و نقل جاده ای ایرانی جهت واردات کامیون مورد نیاز خود 
می بایس��ت به س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مراجعه و 
س��پس جهت اخذ ثبت س��فارش به سازمان های صنعت، معدن و 

تجارت مراجعه نمایند.
2- مش��خصات مندرج در ثبت سفارش های ارائه شده می باید 
دقیقا مطابق با مش��خصات کامیون ه��ای وارده اعم از تیپ موتور، 

سال ساخت و مدل باشد.
ثبت س��فارش های ارائه ش��ده از محل این مصوبه صرفا جهت 

کامیون های با ظرفیت بیش از ده تن است.
3- شرکت های حمل و نقل حائز شرایط باید به سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای مراجعه تا ضوابط تائید و تش��خیص تدوین 
ش��ده را دریافت نمایند. کامیون های وارداتی شرکت های حمل و 
نقل داخلی دارای شرایط زیر باشند: الف( سال ساخت آنها کمتر از 
3 سال باشد. ب( کامیون های وارداتی می بایست دارای نمایندگی 
و خدمات پس از فروش، انطباق با استانداردهای آالیندگی  شورای 
عالی حفاظت محیط زیست، استاندارد اجباری و انطباق با معیارهای 
مصرف س��وخت باش��ند. )ضوابط فنی خودروهای موصوف در هر 
مورد می باید از طریق این مرکز به آن گمرک ابالغ شده باشد( ج( 
شرکتهای ایران حمل و نقل جاده ای در صورت ارائه گواهی اسقاط 
کامیون های فرس��وده با عمر بیش از 25 س��ال، از ستاد مدیریت 
حم��ل و نقل س��وخت و تائید این مرکز در هر م��ورد به ازای هر 
کامیون مش��مول 25 درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک 
دس��تگاه کامیون با ظرفیت حداکثر 3 تن، باالتر از کامیون اسقاط 
ش��ده می ش��وند. د( ارائه گواهی از سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای مبنی بر اینکه کامیون های موصوف از مش��خصات فنی و 

ضوابط کاربرد جاده ای برخوردار باشند.
بدیهی اس��ت واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل 
جاده ای صورت می گیرد و کامیون های وارداتی تا 5 سال از تاریخ 
ترخیص، تنها به سایر شرکتهای حمل و نقل جاده ای قابل واگذاری 
خواهند بود و مراتب می بایست توسط گمرک محل با درج در پروانه 
گمرکی به نیروی انتظامی یادآوری گردد و ارائه ثبت سفارش معتبر 
شرکتهای حمل و نقل پس از ابالغ ضوابط فنی کامیونهای مربوطه 
)بندهای 3 و 4( توس��ط این مرکز به گمرکات اختصاصی قابلیت 

اجرایی دارد.
بدیهی است بخشنامه موصوف صرفا جهت گمرکات اختصاصی 

خودرو بوده و برای سایر گمرکات جهت اطالع است.

از سوی گمرک اعالم شد

شرایط جدید واردات کامیون

یک مسئول:

تولید خاویار در سال های اخیر کاهش یافته است


