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کوتاه اقتصادی

* معاون اداری و مالی س��ازمان تامین اجتماعی از پرداخت مطالبات 
تمامی بیمارستان های دانشگاهی در سراسر کشور تا پایان اردیبهشت 
ماه سال جاری خبر داد. علی روح بخش با بیان این مطلب، خاطرنشان 
کرد: مبلغ 105 میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت 

تسویه مطالبات به مراکز بستری پرداخت شده است.
* مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان 
ملی اس�تاندارد ایران گفت: س�رعت رس�یدگی به ش�کایات 
استاندارد افزایش یافته و سالمت اداری در این سازمان با توجه 
به دستورالعمل ها در س�طح باالیی قرار دارد.اصغر صالح زاده 
افزود: عملکرد این س�ازمان طی س�ال های گذش�ته نشان از 
رشد و تعالی در مسیر اهداف آن داشته است.وی تصریح کرد: 
نمی توان گفت: این بهبودها100 درصد کافی است، هنوز با نقطه 
هدفی که مشتریان را بطور کامل راضی نگه دارد فاصله داریم و 
باید تالش بیشتری برای رضایت مشتریان در نظر گرفته شود.
*  وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی ولی اهلل افخمی راد را 
به عنوان رئیس  جدید سازمان توسعه تجارت منصوب کرد. وی چندی 
پیش نیز با حکم نعمت زاده به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی و همچنین عضو هیئت عامل سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( منصوب شده بود.
افخمی راد جایگزین حمید صافدل شد.

* ب�ا اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مش�ترکین 
با پیش ش�ماره های 3311، 3390 ال�ی 3399، 5513، 5514، 
5517، 5570 ال�ی 5579، 3961، 3695، 6510، 6511، 6519، 
6559 و 6514 ال�ی 6517 از امروز به مدت 72 س�اعت دچار 

اختالل می شود.
* مس��لم بیات رئیس استاندارد اس��تان تهران اعالم کرد: در جریان 
بازرس��ی از سطح بازار تهران پس از بررسی محصوالت حدود 1600 
کالف صدمتری سیم و کابل غیراستاندارد با برندهای مختلف کشف 
کردند. وی افزود: برخی  از برندهای کشف شده سیم و کابل که همگی 
به جعل نشان استاندارد پرداخته اند، شامل نوین خراسان، رعد خراسان، 
 آرین کابل خراسان، هادی نورخراسان، آرین خراسان، افشار خراسان، 
الماس خراسان، برق الکتریک خراسان و بند تخت خراسان هستند.

این مقام مس��ئول در امر استاندارد در پایان، با تاکید بر اینکه پس از 
شناس��ایی خاطیان به مراجع قضایی برای رسیدگی و برخورد جدی 
معرفی می ش��وند به مصرف کنندگان توصیه کرد: برای پیش گیری از 
بروز حوادث جبران ناپذیر و آتش سوزی، از ایمنی و رعایت استانداردهای 

ملزوم اینگونه کاالها اطمینان حاصل کنند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار 
از جزئیات تغییرات قیمتی انواع 
کاالهای اساسی خبر داد و گفت: 
افزایش قیمت محصوالت لبنی 

روی میز سازمان حمایت است.
علی اکبر پورکاوه در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، در واکنش به این 
س��ؤال که آیا قیمت شیر آزاد شده 
اس��ت گفت: قیمت شیر آزاد نشده 
و بحث آزاد ش��دن آن اصاًل مطرح 
نیس��ت چرا که نهاده های مورد نیاز 
دامداری ها براساس ارز مصوب بودجه 
تعیین می ش��ود و چون این بودجه 
مص��وب مجلس اس��ت دولت فقط 

مجری مصوبات است.
وی افزود: نهاده های دامی از اول 
تیر ماه با ارز مبادله ای توزیع شدند، 
این به معنای آزاد شدن قیمت شیر 
نیس��ت و هیچ گون��ه تغییر قیمتی 
هم در خصوص شیر در دستور کار 

وجود ندارد.
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار 
گفت: قیمت محصول های وابسته به 
نهاده ها تابع ضوابط قیمت گذاری در 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان است.
وی در خص��وص قیمت ش��کر 
گفت: ش��کر از ابتدای سال جاری با 

ارز مبادله ای وارد می شود و در حال 
حاضر شرکت بازرگانی دولتی ایران 
هر کیلوگرم شکر را به قیمت 1900 
تومان و براس��اس ارز مصوبه بودجه 

توزیع می کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
کارخانجات لبنیات به دنبال افزایش 
قیمت هستند؟ گفت: در حال حاضر 
کارخانجات لبنیات خواستار افزایش 
قیمت هس��تند. و تقاضای افزایش 
قیمت آنها روی میز سازمان حمایت 
در حال بررسی است و باید مستندات 

قانونی در این خصوص ارائه شود.
پورکاوه در خصوص قیمت گذاری 
روغ��ن گفت: هی��چ افزایش قیمتی 
برای روغن در دس��تور کار نیست، 
بخش خصوصی روغن خام را با ارز 
مصوب بودجه وارد کشور می کند و 
ذخایر روغن خام برای بیش از یک 

سال دیگر پاسخگو است.
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار 
گفت: هر کیلوگرم مرغ گرم به قیمت 
میانگی��ن 6 ه��زار و 500 تومان در 
کشور عرضه می شود. همچنین هر 
کیلوگرم تخم مرغ نیز باید به قیمت 4 
هزار تومان در کل کشور عرضه شود 
و ممکن است در برخی از نقاط با 5 
درصد باالتر و پایین تر نیز در اختیار 

مصرف کنندگان قرار گیرد، چرا که 
این قیمت ها میانگین کشوری است.
دالیل افزایش قیمت مرغ

در حال��ی قیمت مرغ طی چند 
روز گذش��ته با افزایش 500 تومان 
در هر کیلو به 6900 تومان رسیده 
اس��ت که دالیل آن را باید در عدم 
تامین نهاده، افزایش قیمت و تعلل 
دولتم��ردان در اعم��ال ب��ه موق��ع 

سیاست ها جست وجو کرد.
قیمت مرغ طی چند روز گذشته 
در بازار تهران با 500 تومان افزایش 
در ه��ر کیلوگرم ب��ه 6900 تومان 

رسیده است. 
به گزارش ف��ارس، قیمت مرغ 
در سایر استان های کشور به غیر از 

خوزس��تان نیز سیر افزایشی داشته 
است.

بر اس��اس این گ��زارش: قیمت 
اس��تان  در  م��رغ  کیلوگ��رم  ه��ر 
آذربایجان ش��رقی میانگی��ن 6750 
توم��ان، آذربایج��ان غرب��ی 6975 
توم��ان، مازن��دران 6890 توم��ان، 
اصفهان 7100 توم��ان، یزد 6670 
تومان، همدان 6900 تومان، سمنان 
6900 تومان، قزوین 7000 تومان، 
اردبیل 6750 توم��ان، ایالم 6675 
تومان، خوزستان 6625 تومان، قم 
7000 توم��ان، فارس 6520 تومان 
و خراس��ان جنوب��ی 7145 تومان 

بوده است.
س��تان  ا در  م��رغ  قیم��ت 

خراس��ان جنوبی حت��ی ب��ه 7420 
تومان نیز رسیده است.

در هفته های اخیر محموله های 
کشتی حامل خوراک طیور در بنادر 
کشور لنگر انداخته بود اما به دلیل 
ع��دم تخصیص ارز آزاد نمی ش��د و 
همین مسئله موجب کمبود خوراک 

و افزایش قیمت در بازار شد.
افزایش قیمت نهاده ادامه داشت 
تا چند رو گذشته دولت اعالم کرد، 
دیگر ارز 1226 نیز که پیش از این 
ب��رای واردات نهاده های دام و طیور 
تخصیص می یاف��ت به جای آن ارز 

2477 داده می شود.
این خبر نیز تنش دیگری را به 
بازار اضافه کرد، به طوری که قیمت 
سویا اکنون به 1900 تا 2000 تومان 
و ذرت ب��ه کیلویی 1000 تا 1100 
توم��ان افزایش یافت ک��ه پیش از 
اعالم این خبر ب��ه ترتیب 1800 و 

950 تومان بود.
در جلس��ه روز دوش��نبه ستاد 
تنظی��م بازار نیز که ق��رار بود برای 
قیمت ه��ای جدید نهاده ه��ا و مرغ 
تصمیم گیری شود، تاکید شد بانک 
مرک��زی ارز ب��رای واردات نه��اده  
سریع تر تخصیص و توزیع نهاده ها با 

سرعت بیشتری انجام شود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

قیمت شیر آزاد نشده است

پوتین، رئیس جمهور روسیه:
 ناآرامی های اقتصادی آمریکا

 ممکن است بر همه دنیا تاثیرگذار باشد
در بیانی�ه اج�الس س�ازمان همکاری ه�ای اقتصادی آس�یا، 
اقیانوس�یه )اپک( اعالم شد: رشد اقتصادی دنیا و تجارت جهانی 

رو به کاهش است.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز 21 کش��ور عضو اپک در بیانیه خود 
اعالم کردند رشد جهانی بسیار ضعیف است، خطرات همچنان باال است، 
تجارت جهانی در حال کاهش است و چشم انداز اقتصادی برآورد می کند 
که رشد اقتصادی جهان احتماال کندتر شده و کمتر از آنچه مد نظر است 

متعادل خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: ما سیاست های کالن اقتصادی محتاط و معتبر 
را برای اطمینان از تاثیر مشترک قوی بر رشد و حفظ ثبات مالی و اقتصادی 
و نیز با هدف ممانعت از کاهش بیش از حد تجارت جهانی اجرا می کنیم.

در همین حال در حاش��یه اجالس سران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه 
ک��ه ط��ی دو روز در جزیره بال��ی اندونزی برگزار ش��د والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روس��یه به تعطیلی دولت فدرال آمریکا و بحران مالی این 
کش��ور اشاره کرد و مدعی شد ناآرامی های اقتصادی آمریکا ممکن است 

بر همه دنیا تاثیرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: اجالس سران آسیا و اقیانوسیه در طول برگزاری 
نشس��ت خود عمدا به مس��اله بحران اقتصادی آمریکا ورود نکرد و آن را 

مورد توجه قرار نداد.
نماین��ده آمریکا نیز در این نشس��ت دیدگاهش را در مورد تحول در 
وضعیت اقتصاد کش��ورش مطرح کرد و بدون این که به بحران بودجه ای 
آمریکا اش��اره ای داشته باشد درباره وضعیت رشد اقتصادی جهان سخن 

گفت.
گفتنی است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به دلیل بحران اقتصادی 

این کشور نتوانست در اجالس اپک شرکت کند.
غیبت اوباما باعث ش��د تا رقبای قدیمی آمریکا با اس��تفاده از فرصت 
پیش آمده در اندونزی به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی خویش باشند.

به طور مثال: پوتین در اجالس آپک گفته که روس��یه برای افزایش 
مبادالت تجاری خود با چین از رکورد فعلی 87/5 میلیارد دالر به حداقل 

100 میلیارد دالر آمادگی دارد.

تسلیت
همکار محترم 

جناب آقای محمدرضا صفری
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
و  مغفرت  مرحوم  آن  برای  منان  ایزد  درگاه  از  و  نموده 
آرامش ابدی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزومندیم.
مدیریت و کارکنان سازمان توزیع کیهان

عمر فرسودگی خودرو
 از 25 سال به 20 سال کاهش یافت

وزارت  عموم�ی  رواب�ط 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
با انتش�ار اطالعی�ه ای اعالم 
کرد: رفع فیلتر ش�بکه های 
اجتماعی در کارگروهی خارج 
از ای�ن وزارتخان�ه در ح�ال 

بررسی است.
در ای��ن اطالعیه ک��ه دیروز 
منتشر ش��د، آمده اس��ت: پیرو 
اخبار منتشر ش��ده در برخی از 
خبرگزاریها و س��ایتهای خبری 
به نق��ل از دکتر محمود واعظی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
مبنی بر اینک��ه فیس بوک رفع 
فیلت��ر نم��ی ش��ود، ب��ه اطالع 
می رس��اند، دکت��ر واعظ��ی در 
حاش��یه مراسم ختم پدر رئیس 
کل بان��ک مرکزی در پاس��خ به 
سوال برخی از خبرنگاران مبنی 
بر اینکه علی رغم صحبت شما بر 
رفع فیلتر فیس بوک ولی تاکنون 
این موضوع اتفاق نیفتاده، ایشان 
اظهار داشته اند من تاکنون چنین 

حرفی نزده ام.
به گزارش مرکز روابط  عمومی 
و اطالع رسانی وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات، اینگون��ه 
موضوع��ات در کارگروهی خارج 
از وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات در حال بررسی است که 
به محض دریافت نتایج بررسی ها 
و تصمیمات اتخاذ ش��ده به طور 
رس��می به اطالع عم��وم مردم 

خواهد رسید.

راهداری  رئیس سازمان 
و حمل و نقل جاده ای گفت: 
تابس�تان امس�ال افزون بر 
162 میلی�ون و 31 هزار نفر 
با ناوگان حمل و نقل عمومی 
جاده ای در سراس�ر کشور 

جابه جا شدند.
ش��هریار افندی زاده با بیان 
اینک��ه تع��داد کل مس��افران 
جابه جا شده با ناوگان عمومی 
جاده ای نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته ب��ه می��زان 3 
افزود:  یافت��ه  افزایش  درص��د 
از مجم��وع مس��افران جابه جا 
شده تعداد 89 میلیون و 381 
ه��زار نفر )مع��ادل 55 درصد( 
با اتوب��وس، 52 میلیون و 385 
هزار نفر )معادل 32 درصد( با 
مینی بوس و تعداد 20 میلیون 
و 264 هزار نفر )معادل 12/5 
درصد( با ناوگان سواری کرایه 

جابه جا شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی 
سپس اظهار داشت: تعداد کل 
سرویس انجام شده طی مدت 
مذکور در س��طح کش��ور بالغ 
ب��ر 10 میلی��ون و 753 هزار 
سرویس بوده که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته به میزان 
4/3 درصد افزایش داشته است.

متوس��ط  ه  د ا فن��دی ز ا
جابه جایی روزانه مس��افر را در 
تابس��تان امسال یک میلیون و 
742 هزار نفر اعالم کرد و افزود: 
تعداد کل مسافران جابه جا شده 
درون اس��تانی 90  بخ��ش  در 
میلیون و 588 هزار نفر معادل 
55/9 درص��د و در بخش برون 
استانی 71 میلیون و 443 هزار 
نفر مع��ادل 44/1 درصد بوده 
اس��ت. وی در ادامه با اش��اره 
ب��ه افزایش 8 درص��دی ثبت 
ت��ردد خودروه��ا در جاده های 
کشور اظهار داشت: سامانه های 
ترافیک ش��مار برخط سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کش��ور در تعطیالت تابس��تان 
امس��ال ت��ردد اف��زون بر 663 
میلیون و 86 هزار وسیله نقلیه 
را ثبت کردند که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته به میزان 

8 درصد افزایش یافته است.
وی از تماس 621 هزار نفر 
از مردم با سامانه اطالع رسانی 
ترافی��ک راه ها در این ایام خبر 
داد و افزود: سامانه گویای 141 
که اطالعات ترافیکی جاده ها را 
در اختیار مسافران جاده ای قرار 
می دهد در تابستان به ویژه در 
روزه��ای پایانی ش��هریور ماه 
بیشترین میزان تماس را داشت 
و بالغ بر 621 هزار و 310 نفر از 
هموطنان با این سامانه تماس 
گرفته و از وضع ترافیکی راه ها 

آگاهی پیدا کردند.

وزارت ارتباطات 
اعالم کرد

بررسی رفع 
فیلتر شبکه های 

اجتماعی خارج از 
وزارت ارتباطات

معاون وزیر راه و 
شهرسازی خبرداد

جابه جایی
 162 میلیون مسافر
 در تابستان امسال

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب 80 میلیون دالر 
طرح های جدید سرمایه گذاری خارجی در کشور خبر داد.

بهروز علیشیری در حاشیه جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی اظهار 
داشت: در این جلسه 4 طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل 
80 میلیون دالر به همراه سایر موارد مرتبط به طرح های سرمایه گذاری 

خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.
مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از جمله طرح های مصوب 
در این هیأت، س��رمایه گذاری خارجی در طرح تولید شمش بیلت فوالد 
کم آلیاژی، طرح احداث برج بزرگ تجاری- مسکونی، طرح تولید شمش 
فوالد، طرح احداث هتل و افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید 

دستگاههای نان صنعتی و آردسازی می باشد.
براین اساس در این جلسه مصوبات دیگر در خصوص اصالح و تمدید 
مجوزهای س��رمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیأت س��رمایه گذاری 
خارجی رسید. پیش بینی می شود اجرای طرح های مذکور باعث افزایش 
اشتغال زایی، بهبود کیفیت محصوالت داخلی، انتقال فناوری به کشور و 

ارتقاء صادرات شود.
الزم به ذکر اس��ت اعضای هیأت سرمایه گذاری خارجی شامل معاون 
وزی��ر امور خارجه، معاون معاون��ت راهبردی رئیس جمهور،  معاون بانک 
مرکزی و رؤس��ای اتاق های بازرگانی و تعاون می باش��ند و حسب مورد از 
دستگاههای ذیربط برای نشس��ت در هیأت برای رسیدگی به طرح های 

بخشی دعوت به عمل می آید.

تصویب 80 میلیون دالر 
طرح های جدید سرمایه گذاری خارجی

پرداخت  می�زان جدی�د 
ع�وارض و اس�قاط خودروی 
ب�رای خودروهای  فرس�وده 
تک س�وخته بنزین  س�وز یا 
نفت گازسوز با موافقت دولت 

تعیین شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد 
س��تاد مدیری��ت حم��ل و نقل 
و س��وخت و ب��ه اس��تناد اصل 
یکصدوسی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران، میزان 
جدید پرداخت عوارض و اسقاط 
خودروی فرسوده برای خودروهای 
تک س��وخته بنزین سوز یا نفت 

گازسوز را تصویب کرد.
براین اساس، سن فرسودگی 

نوع
مصرف 

در 100کیلومتر 
چرخه ترکیبی

شرایط شماره گذاری

اسقاط خودروی فرسوده 
برای خودروهای 

بنزین سوز و نفت گازسوز

پرداخت عوارض 
برای خودروهای 

بنزین سوز

سواری، ون و 
وانت وارداتی

1 دستگاهکمتر از 6 لیتر

10 درصد ارزش 
گمرکی

بیش از 6 لیتر و کمتر 
از 10 لیتر و 10 لیتر

4 دستگاه

6 دستگاهبیش از 10 لیر

سواری تولید 
داخل

معاف1 دستگاهبیش از 10 لیتر

139213931394سال عرضه برای اسقاط

خودروهایی که تا پایان سال 1392 به 
سن فرسودگی می رسند

252015

خودروهایی که در سال 1393 به سن 
فرسودگی می رسند

252520

خودروهایی که در سال 1394 به سن 
فرسودگی می رسند

252525

خودروهای س��واری ش��خصی، 
تاکسی )سواری  سواری دولتی، 
و ون(، مینی بوس و میدی بوس، 
اتوب��وس درون ش��هری و برون 
شهری، کامیون و کشنده، وانت، 
موتورس��یکلت و س��ایر وسایل 
نقلی��ه باری و مس��افری تا آخر 
برنامه پنجم توسعه به 20 سال 

کاهش می یابد.
پیش��ین  مصوبه ه��ای  در 
دول��ت برای س��واری ش��خصی 
25سال، سواری دولتی 15سال، 
تاکسی)سواری و ون( 10 سال، 
مینی بوس و میدی بوس 15سال، 
اتوبوس درون شهری 10 سال و 
برون شهری 15سال، کامیون و 

کش��نده 25سال، وانت 15سال، 
موتورس��یکلت 10س��ال و سایر 
وس��ایل نقلیه باری و مس��افری 

25سال تعیین شده بود.
همچنین هرگونه استفاده و 
نگهداری از خودروهای فرسوده 
دولتی، فروش ی��ا واگذاری آنها 
در تمامی دس��تگاه های دولتی 
ممنوع است و این وسایل نقلیه 
بدون استفاده از تسهیالت دولتی 

از رده خارج می شوند.
براس��اس این مصوبه، کمک 
بالعوض به خودروهای مختلف 
50میلی��ون  تاکس��ی  ش��امل؛ 
ری��ال، وانت )یک تن و پایین تر( 
مینی بوس  ری��ال،  20میلی��ون 
اتوب��وس  ری��ال،  80میلی��ون 
کامیون��ت  300میلیون ری��ال، 
)2تا 5/3ت��ن( 40میلیون ریال، 

کامیونت )5/3 تا 6تن( 50میلیون 
ریال، کامیون سبک )6تا 10تن( 
100میلی��ون ری��ال، کامی��ون 
متوس��ط )10 تا 26ت��ن( 200 
میلیون ریال، کامیون س��نگین 
)26تن و باالتر( 280میلیون ریال 
و کامیون کش��نده 280میلیون 
ریال تعیین شده است. براساس 
ای��ن مصوبه، میزان تس��هیالت 
ب��رای خودروهایی ک��ه تا پایان 

س��ال 1392 و 1393 به س��ن 
فرسودگی می رسند، 25میلیون 

ریال تعیین شده است.
در مصوبه قبلی دولت میزان 
تس��هیالت برای خودروهایی که 
تا پای��ان س��ال 1391، 1392 
و 1393 ب��ه س��ن فرس��ودگی 
می رسند، 15میلیون ریال تعیین 

شده بود.
براین اس��اس، س��قف تعداد 
مراک��ز اس��قاط وس��ایل نقلیه 
فرس��وده و نح��وه پراکنش آنها 
در س��طح کشور با رعایت اسناد 
باالدستی و میزان تقاضا توسط 
کارگروهی با مس��ئولیت رئیس 
س��تاد مدیری��ت حمل ونق��ل و 

س��وخت و مرک��ب از معاون��ان 
کش��ور،  وزارتخانه های  ذی ربط 
راه و شهرسازی و نفت و معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور و سازمان حفاظت 
محیط زیست تعیین و مجوزهای 
مربوط توس��ط س��تاد یاد شده 
صادر می شود. دبیرخانه کارگروه 
در ستاد مدیریت حمل و نقل و 

سوخت مستقر است.

رئی�س مرک�ز برنامه ریزی 
و نظ�ارت بر دخانیات کش�ور 
اعالم کرد: ظرفیت توان تولید 
با رویکرد راهبردی »صادرات 

محور« افزایش می یابد.
ش��مس الدین نیک من��ش در 
دیدار با شماری از فعاالن تولید و 
توزیع کاالهای دخانی بر ضرورت 
افزایش تولیدات سیگار تاکید کرد 
و افزود: به منظور مبارزه با قاچاق 
و از سویی ایجاد فرصت های جدید 
اش��تغال که موضوع اش��تغالزایی 
از سیاس��ت های دول��ت اعتدال و 
امید و نی��ز وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت اس��ت، تولیدات کاالی 
دخانی به ویژه سیگار باید با رویکرد 
»صادرات مح��ور« افزایش یابد و 
خوشبختانه کش��ور های مقصد و 

هدف نیز شناسایی شدند.
وی افزود: روند واردات سیگار 
ب��ه منظور تامین مصرف را مثبت 
تلقی نمی کنی��م چرا که می تواند 
ب��ه بنیان  های صنع��ت دخانیات 
کشور صدمه بزند، از این رو تالش 
کردیم با ایجاد بسترهای مناسب، 
ضم��ن واردات، بر میزان تولیدات 
داخل��ی بیافزائیم و خوش��بختانه 
واحد  ه��ای تولیدی انواع س��یگار، 
افزایش تولیدات خود را برنامه ریزی 

کردند.
به گفته وی، کیفیت مناس��ب 
انواع کاالهای دخانی ایرانی مورد 
پس��ند برخی کش��ورهای منطقه 
قرار گرفته  اند و از این رو صادرات 
ب��ه بازاره��ای مص��رف خارج��ی 
در برنامه ه��ای هدفمن��د تمامی 

واحدهای تولیدی س��یگار کشور 
قرار دارد.

وی تصری��ح کرد خ��ط چهار 
تولید س��یگار ب��ه زودی فعال و بر 
توان داخلی تولید کاالهای دخانی 

کشور افزوده می شود.
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و 

نظارت بر دخانیات کشور در ادامه 
اظهارات خود، انج��ام برنامه های 
فرهنگی با رویکرد کاهش مصرف 
مواد دخانی را مورد توجه قرار داد 
و افزود: بسته های فرهنگی متنوعی 
در راستای ایجاد عدم تمایل و نیز 
کاهش تمایل به سیگار وارد مرحله 

اجرایی خواهند شد.
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور، مسئله 
مبارزه با قاچاق کاالهای دخانی را 
موضوعی دائمی دانس��ت و افزود: 
هر چند فعالیت های چندجانبه ای 
را در ح��وزه مبارزه با قاچاق مواد 
دخان��ی ش��اهد هس��تیم و آمار 
کشفیات، موید این نکته است، اما 
استانداردس��ازی تولیدات داخلی 
کاالی دخانی و نظارت مستمر بر 
شبکه توزیع نیز از درجه اهمیت 
باالیی برخ��وردار اس��ت و مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی 
و ملی، برنامه های مدون برای انجام 
این ماموری��ت ذاتی، تدوین و در 

حال اجرا دارد.

یک مقام مسئول دخانیات:

تولید سیگار داخلی با رویکرد صادرات افزایش می یابد

وزیر راه و شهرس�ازی از واگذاری تدریجی واحدهای مس�کن مهر 
خبر داد وگفت: وظیفه هر وزارتخانه ای در پروژه مس�کن مهر به عهده 
خودش است و قرار نبوده وزارت راه و شهرسازی همه کارها را انجام دهد.
عباس آخوندی در حاشیه یازدهمین همایش روز بتن در جمع خبرنگاران با 
اشاره به افتتاح  واحدهای مسکونی مهر به مرور زمان اظهار کرد: واحدهای مسکن 

مهر به تدریج در حال تکمیل شدن هستند و واگذار می شوند.
وی درباره اینکه برخی پروژه ها از اس��تحکام کافی و بتن مناسب برخوردار 
نیس��تند، گفت: برخی پروژه ها بررسی شدند اما نمی توان گفت کلیه واحدهای 

مسکن مهر مشکل دارند.
آخوندی با اشاره به عمر مفید ساختمان و استفاده از مقررات ملی ساختمان 
در س��اخت و سازها افزود: عمر مفید س��اختمان ها به مقررات ملی شهرسازی 

برمی گردد.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی در مواردی که شهرس��ازی عدول می کند و 
س��اختمان های دو - س��ه سال س��اخت تخریب و به جای آن ساختمان های با 
طبقات بیشتر ساخته می شوند به کیفیت ساخت و ساز مربوط نیست بلکه باید 

احیای اقتصادی شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در استفاده از مالت خشک در ساختمان سازی 

که هزینه بر است و دورریز زیادی دارد باید دقت شود.
آخوندی افزود: باید بتوانیم در سطح منطقه در تولید سیمان و بتن رقابت 
ایجاد کنیم و این رقابت باید هم در بخش راه و هم در بخش مسکن ایجاد شود.
وی تاکید کرد: روکش های بتنی می توانند جایگزین آس��فالت های موجود 
ش��وند، به طوری که در س��اختمان ها ابتدا با آموزش به عموم به تدریج مورد 

استفاده قرار گیرند.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که مردم عادی در ساختمان س��ازی خود 
از مالت خش��ک اس��تفاده می کنند، گفت: در حال حاضر کارخانه های سیمان 
می توانند مالت های خش��ک و آماده را برای ساختمان سازی مقاوم تهیه کنند 
زیرا استفاده از این مصالح نیازمند آموزش بیشتر است چرا که پاکیزگی محیط 

زیست و افزایش راندمان ساخت و ساز را دربر دارد.
آخوندی با بیان این که باید از محصوالت بتنی بیش از پیش از استفاده شود، 
گفت: حتی در ابینه و س��اخت و س��ازها باید از این محصوالت و سیمان با مواد 

افزودنی استفاده بیشتری شود.
آخوندی تاکید کرد: میزان س��یمان تولیدی در کشور را می توانیم دو برابر 
کنیم و مرکز تحقیقات راه و شهرس��ازی در حال رس��یدن به میزان تولید بتن 

در برنامه 1404 است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر رسیدن به افق چشم انداز 20 ساله، به 80 
درصد مقاومت میانگین بتنی که در ایران مصرف می ش��ود اشاره و اظهار کرد: 
باید سهم استفاده از بتن افزایش یابد و انواع محصوالت بتنی نیز بیشتر شوند.

وی افزود: می توانیم با استفاده از سیمان و مواد افزودنی، کاربردهای مختلفی 
از بتن ها برای ساخت و ساز داشته باشیم چرا که بیشتر کشورهای پیشرفته از 

این روش در ساخت و سازها استفاده می کنند.
تولید بتن غیراستاندارد با آرم استاندارد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعالم اینکه اغلب واحدهایی 
که با نشان استاندارد، بتن با بیان تولید می کنند، استاندارد را رعایت نمی کنند، 

گفت: باید تا سال 1404 مقاومت بتن در کشور به 50 مگاپاسکال برسد.
محمد شکرچی زاده نیز در یازدهمین همایش روز بتن با بیان اینکه براساس 
آمار سازمان استاندارد 75 درصد از واحدهای تولید بتن نشان استاندارد دارند، 

گفت: اما بیشتر این واحدها استاندارد را در تولیدات خود رعایت نمی کنند.
وی افزود: بین 30 تا 35 درصد از سیمان کشور در تولید بتن با کیفیت و 
استاندارد استفاده می شود و بر حدود 70 درصد از سازه های بتن نظارتی نمی شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی با اشاره به اینکه در زمینه 
تدوین آیین نامه های اس��تاندارد بتن کاره��ای خوبی انجام گرفته بیان کرد: اما 
در زمینه بتن باید اقدامات بیش��تری انجام ش��ود و بخش بتن در مرکز هم این 
ماموری��ت را دارد که به خصوص در زمینه فرهنگ س��ازی مصرف بتن فعالیت 

بیشتری داشته باشد.
شکرچی زاده با انتقاد از اینکه بتن آماده در ساختمان های شخصی بکار می رود 
ک��ه نظارت چندانی هم بر آن نمی ش��ود، گفت: در مواردی احتمال فروریختن 
ساختمان های شهری وجود دارد که زنگ خطری برای شهرها به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه موضوع دیگر مصرف افزودنی های شیمیایی در تولید بتن 
است، گفت: بیش از 90 درصد از بتن ها در دنیا افزودنی دارند اما در کشور ما این 
رقم کمتر از 5 درصد است بنابراین نمی توانیم از ظرفیت واقعی بتن استفاده کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه بیش از 95 
درصد بتن های مورد مصرف در س��ازه های مختلف مقاومت 25 تا 30درصدی 
دارند، افزود: بتن 1404 از برنامه هایی است که مرکز تحقیقات پیگیر آن است 
باید مقاومت بتن را در آن سال به 50 مگاپاسکال برسانیم که پیش بینی می کنیم 
تا 5 سال دیگر به 40 مگاپاسکال برسانیم. وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته 
دنیا 200 مگاپاس��کال مقاومت بتن اس��ت، گفت: بنابراین رقم 50  عدد باالیی 

نیست و عملی خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن:
واحدهای تولید بتن

 استاندارد را رعایت نمی کنند

هفدهمین نشست کمیته اجرایی مجمع کشورهای صادرکننده گاز امروز در مقر 
این مجمع در دوحه قطر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز مقر دائمی این مجمع در 
دوح��ه، پایتخت قطر، 9 اکتبر )17 مهر( میزبان نمایندگان کش��ورهای عضو در هفدهمین 

نشست کمیته اجرایی این مجمع خواهد بود.
لئونید بوخانوفسکی، دبیرکل این مجمع پیشتر درباره هفدهمین نشست کمیته اجرایی 
گفته بود: مسائل مختلفی در رابطه با این مجمع و توسعه آن، تمرکز روی نخستین مراحل 
انجام تدارکات مربوط به پانزدهمین نشست وزیران که سوم نوامبر )12 آبان( در تهران برگزار 

می شود و بررسی موضوع تعیین دبیرکل جدید در این نشست بررسی می شود.
بوخانوفس��کی همچنین درباره نشس��ت وزارت��ی در تهران گفت: در این نشس��ت ارائه 
گزارش های مدیریتی برای بررسی از سوی وزیران این سازمان، تصویب بودجه و برنامه سال 
آین��ده و ارائ��ه گزارش هایی در مورد بازار گاز و برای تعیین دبیرکل جدید نیز تصمیم گیری 

خواهد شد.وی همچنین با ابراز امیدواری درباره اجماع وزیران کشورهای عضو درباره انتخاب 
دبیرکل جدید این مجمع در نشس��ت تهران، درباره ش��رایط بازار گاز و قیمت های آن گفت: 

بازار گاز دینامیک و پویاست و شاهد تغییرات بسیاری در بازار این سوخت پاک هستیم.
پانزدهمین اجالس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز سوم نوامبر آینده )12 آبان( 

در تهران برگزار می شود.
اعضای مجمع صادرکنندگان گاز 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی 
جه��ان، 38 درص��د از انتق��ال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع ش��ده 

)ال ان جی( را در اختیار دارند.
13 کشور الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد 
و توباگو، ونزوئال، امارات متحده عربی و عمان از اعضای این مجمع جهانی به شمار می روند.

هلند، قزاقستان و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح 
هستند که عراق نیز به تازگی به این جمع پیوسته است.

از امروز آغاز می شود

نشست کمیته اجرایی کشورهای صادرکننده گاز در قطر

سکه های بهار آزادی
 با بسته بندی جدید توزیع می شود

رئیس س�ازمان تولید اس�کناس و مس�کوک بانک مرکزی از توزیع 
سکه های بهار آزادی با بسته بندی جدید در آینده نزدیک خبر داد.

مجید صنیعی با اش��اره به این که س��که هایی با بسته بندی جدید زمینیت و 
بلیستری به زودی و در پی هماهنگی با بانک مرکزی و در یک مناسبت خاص بدون 
تاریخ ضرب در بازار توزیع و در اختیار عموم قرار می گیرد گفت: ابعاد بسته بندی 
سکه های جدید 74 در 44 میلی متر در قطع کارت های بانکی است و کلیه عملیات 

بسته بندی این سکه ها در داخل کشور انجام شده است.
رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با اشاره به این که کار 
را ابتدا با توزیع س��که های ربع بهار آزادی ش��روع می کنیم گفت: پس از رونمایی 
تعداد انبوه از این سکه ها با بسته بندی جدید در اختیار اداره نشر اسکناس و بانک 

کارگشایش قرار می گیرد.
وی در ادامه در پاس��خ به س��والی مبنی بر این که آیا بسته بندی های جدید 
باعث بروز تفاوت قیمت در بازار نمی شود؟ گفت: هر کاری که انجام دهیم بحث 
طرح قدیم و جدید مطرح خواهد بود بنابراین نمی شود به صرف مطرح شدن این 

مسائل اقدام به توزیع سکه با بسته بندی جدید نکنیم.
وی با اشاره به مصوبه مربوط به سال جاری مبنی بر این که تمام مشخصات 
سکه های گرمی برای سکه های ربع، نیم و تمام، 2/5 و 5 بهار آزادی ساده خواهد 
بود گفت: طبق قانون پولی و بانکی انتشار سکه و اسکناس در خدمت بانک مرکزی 

است در غیر این صورت سکه ها جعلی خواهند بود.
صنیعی با اشاره به تجربه موفق سکه های گرمی افزود: برخی صرافان در مواجهه 
با مردم سکه هایی را که به عنوان سکه های بانکی فروخته اند به عنوان سکه  بانکی 
قبول نمی کنند اما با توجه به توزیع سکه های گرمی با بسته بندی های یکسان در 

مورد این سکه ها چنین مشکلی ایجاد نشد.
وی با اشاره به این که سکه هایی با بسته بندی های جدید ظرف سه سال جای 
خود را در بازار باز خواهند کرد گفت: سکه های غیربانکی توسط بانک مرکزی ضرب 
نشده و مسلما عیارشان با سکه های ضرب شده توسط بانک مرکزی یکسان نیست.
به گزارش ایس��نا، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در 
ادامه از احتمال ضرب س��که های کمتر از یک گرمی )0/6 یا نیم گرمی( توس��ط 

بانک مرکزی خبر داد و گفت: کار تحقیقاتی در این زمینه در حال انجام است.
صنیعی در ادامه با اشاره به این که سکه های غیراصلی )تقلبی( در بازار وجود 
دارد خاطرنشان کرد: حراج بانک کارگشایی با بسته بندی جدید صورت می گیرد 

و پس از توزیع بسته بندی های جدید و توزیع فله ای سکه متوقف می شود.
وی با بیان این که به میزان سفارش اداره نشر اسکناس سکه ضرب می کنیم، 
گفت: 9 میلیون س��که پیش فروش ش��ده و به تمام تعهدات در این زمینه عمل 

کرده ایم.
به گفته وی هزینه بسته بندی سکه طال زیر هزار تومان خواهد بود.

رئیس س��ازمان تولید اس��کناس و مسکوک بانک مرکزی در ادامه با اشاره به 
این که طی سه سال گذشته 700 میلیون قطعه سکه تحویل بانک ها شده است، 
گفت: س��رانه س��که کشور حدود 40 قطعه اس��ت و باید به 200 قطعه برسد که 
فاصله زیادی با این هدف داریم و پیش بینی می کنیم طی سال 93 و 94 سرانه 

سکه در کشور به بیش از صد قطعه برسد.
به گفته او، سرانه سکه در دنیا 250 الی 600 قطعه است.


