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کوتاه اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پایگاهاطالعاتبیمهایدرکشورایجادمیشود

* معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به این که مصرف برق 
در تابستان بیش از مصرف در فصول دیگر است، اظهار کرد: در تابستان 
نرخ برق نسبت به سایر فصول 20 درصد بیشتر است تا انگیزه ای برای 
کاهش مصرف باش��د. هوشنگ فالحتیان با اشاره به این که موضوع 
مذکور بحث تازه ای نیس��ت و پیش از این هم اعمال می ش��د، گفت: 
بهای برق مصرفی مش��ترک بیش از 75 درص��د از مردم در یک ماه 
کمتر از 10 هزار تومان است که به ازای هر روز 300 تومان می شود 

که کمتر از قیمت یک بسته پفک است.
* واردات برنج در هشت ماهه امسال با رشد 77/79 درصدی 
از مرز یک میلیون و 385 هزار تن گذشت. براساس تازه ترین 
آمار گمرک ایران در هش�ت ماهه امس�ال ارزش واردات برنج 
کشور نیز با رشد بیش از 111/26 درصدی بالغ بر یک میلیارد 
و 609 میلیون دالر شد. برنج در هشت ماهه امسال عمده ترین 
کاالی واردات به کشور بود؛ به طوری که از نظر وزنی و ارزشی 
به ترتیب 7/32 و 5/70 درصد از کل واردات کاالی ایران را به 

خود اختصاص داد.
* مدیرکل اس��تاندارد استان تهران آسانسورهای مسکن مهر را فاقد 
استاندارد خواند و گفت: براساس بازرسی انجام شده از 150 آسانسور 
در چند منطقه از مسکن مهر پردیس، پرند و غیره مشخص شد که 
هیچیک از این آسانس��ورها استاندارد نیس��تند. مسلم بیات با اشاره 
به اینکه اس��تاندارد تهران به صورت خودجوش اقدام به بازرس��ی از 
آسانس��ورهای مسکن مهر کرده است، عنوان کرد: ما هر جا احساس 
خطر کنیم که ممکن اس��ت مردم آس��یب  ببینند اعالم می کنیم که 

در مورد آسانسورهای مسکن مهر نیز چنین وضعیتی وجود داشت.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مش�ترکین با 
پیش ش�ماره های 8800 ال�ی 8802، 8833، 8835، 8863، 
4440 ال�ی 4449، 4460 ال�ی 4462، 7730، 7731، 7700 از 

امروز به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
* در پایان معامالت روز یکشنبه فرابورس ایران 182/3 میلیون سهم 
به ارزش 1356 میلیاردریال در 33 هزار و 271 دفعه معامالتی جابه جا 
ش��د. بر این اس��اس ذوب آهن اصفهان، بانک دی و گروه پتروشیمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان به ترتیب با جابه جایی 27/8، 25/4 و 25/2 
میلیون س��هم بیشترین سهم معامالت یکشنبه را به خود اختصاص 
دادند و پاالیش نفت الوان نیز با 244/5 میلیارد ریال  بیشترین ارزش 
معامالت را داش��ت. ش��اخص فرابورس هم با 3/42 واحد معادل 0/4 

درصد افزایش بر روی عدد 859/9 واحد ایستاد.
* کارگاه آموزشی منطقه ای با موضوع نسل چهارم تلفن همراه 
از س�وی اتحادیه جهانی مخابرات و ب�ه میزانی همراه اول در 
تهران برگزار می ش�ود. به گزارش اداره کل ارتباطات ش�رکت 
ارتباطات س�یار ایران، اتحادیه بین المللی مخابرات به منظور 
افزای�ش دانش فعاالن و نقش آفرین�ان اصلی حوزه مخابرات، 
اق�دام ب�ه برگزاری کارگاه آموزش�ی با موضوع نس�ل چهارم 
تلفن همراه به میزبانی همراه اول و مشارکت شرکت مخابرات 
ایران می کند. این کارگاه آموزشی سه روزه از 18 تا 20 آذرماه 
س�ال جاری در هتل اوین میزبان مدیران و مس�ئوالن وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان های وابسته، نمایندگان 
و کارشناسان اپراتورهای تلفن همراه کشور و کشورهای عضو 

بخش منطقه ای اتحادیه بین المللی مخابرات خواهد بود.

رئیس هیات عامل سازمان 
گس�ترش و نوس�ازی صنایع 
ایران از عملکرد فرانس�وی ها 
در قبال قرارداد خودش�ان با 

ایران انتقاد کرد.
غالمرضا ش��افعی با بیان این 
که در سال 2003 قراردادی بین 
روسای جمهور ایران و فرانسه امضا 
و از سال 2004 اجرایی شد، افزود: 
این قرارداد تا سال 2014 اعتبار 
داشت و فرانسوی ها حق نداشتند 
از هیچ تحریمی تبعیت کنند؛ ما 
امیدواریم شرکت های خارجی که 
پیش از این ب��ا صنعت خودروی 
ای��ران هم��کاری می کردند و در 
تحریم ه��ای ناعادالنه علیه ایران 
ش��رکت کردند، امروز از ش��رایط 
جدی��دی که در فضای سیاس��ی 
پدید آمده استفاده کرده و گذشته 

را جبران کنند.
وی ادام��ه داد: ظرفیت ه��ای  
بسیار خوبی در صنعت قطعه سازی 
ایران ایجاد ش��ده و قطعه سازان 
خارجی می توانند ضمن همکاری 
با قطعه س��ازان ایرانی، در سهیم 
کردن بازارهای خارجی به شرکا 

ایرانی خود کمک نمایند.
شافعی ادامه داد: بازار خودروی 
ایران بازاری شیرین و جذاب است 
و در منطق��ه ای ق��رار داری��م که 
سوخت های فسیلی تا مدت های 

طوالن��ی در آن تولی��د و مصرف 
خواهد شد بنابراین، ایران با وجود 
پتانس��یل ها و مزیت هایی که دارا 
می باش��د، می تواند کانونی برای 
بازار خ��ودروی منطقه خاورمیانه 

و قفقاز باشد.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت تصریح کرد: در س��ال 
2011 صنع��ت خ��ودروی ایران 
توانست 1/6 میلیون خودرو تولید 
کند که هم بازار داخلی را تامین 
کرد و هم تعدادی صادرات داشت 
و این میزان می تواند به 3 میلیون 
دس��تگاه برس��د که یک میلیون 
دس��تگاه از آن قاب��ل ص��دور به 
بازاره��ای منطقه و کش��ورهای 

اطراف ایران باشد.
رئیس هیأت عامل س��ازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 

که در همایش بین المللی صنعت 
خودرو سخن می گفت تاکید کرد 
که مدیران صنعت خودرو کشور 
در نظر داشته و دارند چه با تحریم 
و چه بدون تحریم، این صنعت را 

اداره کنند.
ش��افعی عنوان ک��رد: در این 
همایش جای بانک ها و همچنین 
س��ازمان تامی��ن اجتماعی خالی 
اس��ت و آنه��ا بای��د بدانن��د که 
خودروسازان ایرانی با وجود همه 
مش��کالت، حتی یک کارگر خود 
را اخراج نکردند و س��عی کردند 
باری بر دوش بیمه های اجتماعی 
نباش��ند در هم��ان حال ش��اهد 
بودی��م که ش��رکت پ��ژو همکار 
فرانس��وی ایران خودرو در همین 
زمان هزاران تن از کارگران خود 

را اخراج کرد.

وی با اشاره به مذاکرات صورت 
گرفته با مدیرعامل صندوق توسعه 
ملی اظهار ک��رد: مدیرعامل این 
صندوق معتقد است این صندوق 
به عنوان یک صندوق توس��عه ای 
آمادگی دارد با ایدرو به عنوان  یک 

سازمان توسعه ای همکاری کند.
وی اف��زود: بر این اس��اس در 
ص��ورت ارائ��ه طرح ه��ای بزرگ 
ملی با توجیه اقتصادی از س��وی 
بخش خصوصی در حوزه خودرو 
و با مش��ارکت 80 درصدی آنها، 
حمایت مالی این طرح ها از سوی 
صندوق توسعه ملی انجام خواهد 

گرفت.
رئیس هیات عامل ایدرو با بیان 
این که درحال حاضر مزیت های 
زیربنایی مناس��بی در ایران برای 
توس��عه صنع��ت خ��ودرو فراهم 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: انتظار 
می رود با وجود سرمایه گذاری های 
ص��ورت گرفته و همچنین وجود 
دانش آموختگان کافی و ماهر در 
ای��ن حوزه، ش��رکت  هایی که در 
ش��رایط تحریم آنچنانکه باید، با 
ما همکاری نمی کردن��د، با زبان 
احت��رام ب��ا ش��رکای ایرانی خود 
سخن بگویند و در همکاری خود 
پایبند بمانند و خودروسازان ایرانی 
نیز باید در این مسیر به تعهدات 

خود عمل نمایند.

رئیس هیات عامل ایدرو:

فرانسوی ها به قرارداد خودشان با ایران
 پایبند نبودند

معاون برنامه ریزی و نظارت 
بر منابع هیدروکربوری وزارت 
نفت گفت: پیش بینی می شود 
تقاضا برای نفت خام ایران در 
سال آینده میالدی به روزانه 

2/5 میلیون بشکه برسد.
منصور معظمی در گفت وگو 
با ش��انا تصریح کرد: سال آینده 
تقاضای جهانی نفت خام در دنیا 
1/1 میلیون بشکه افزایش خواهد 
یافت؛ این در حالی است که میزان 
افزای��ش تولید نفت کش��ورهای 
غیراوپک سال آینده 1/8 میلیون 

بشکه اعالم شده است.
مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
ب��ر منابع هیدروکرب��وری وزارت 
نفت گفت: بر اساس پیش بینی ها 
تقاضا برای نفت خام اوپک سال 

آینده 29 میلیون بش��که خواهد 
بود؛ در حالی که سطح تولید نفت 
در میان کش��ورهای عضو اوپک 
هم اکنون 30 میلیون بشکه اعالم 

شده است.
وی با اش��اره به آم��ار و ارقام 
منتش��ر ش��ده مبنی ب��ر بهبود 
وضعیت اقتصادی چین و آمریکا 
گف��ت: این مهم عالمتی اس��ت 
برای ب��ازار تقاضای ان��رژی و بر 
این اس��اس پیش بینی می ش��ود 
میزان تقاضا برای نفت خام ایران 
به 2/5 میلیون بش��که برای سال 
آینده برسد که باید ببینیم به چه 
میزان این رقم قابل تحقق است.

معظمی با اش��اره ب��ه تمایل 
چین ب��رای افزایش واردات نفت 
خام از روس��یه و ع��راق گفت: با 

توجه به س��رمایه گذاری شرکت 
سی ان پی س��ی چین در توس��عه 
میدان ه��ای نفتی س��یبری، آنها 
نیز به دنب��ال واردات 300 هزار 
بش��که ای نف��ت خام از روس��یه 

هستند.
وی اف��زود: هم اکن��ون چین 
روزان��ه 500 هزار بش��که نفت از 
عراق وارد می کند که قرار اس��ت 
س��ال آینده این میزان به روزانه 
850 ه��زار بش��که افزایش یابد؛ 
عالوه بر این چینی ها توافق هایی 
با طرف ترکمنستانی برای افزایش 
واردات گاز نی��ز انجام داده اند که 
این مس��ائل عالی��م خوبی برای 
بازار نفت ایران نیست و هم اکنون 
عراق، ونزوئ��ال و نیجریه در بازار 

جایگزین نفت ایران شده اند.

مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
بر منابع هیدروکربوری در تشریح 
روند تولید و مصرف نفت خام در 
آمری��کا گفت: از س��ال 2007 تا 
2012 مص��رف نفت خام در این 
کشور س��یر نزولی داشته است؛ 
به گونه ای که میزان مصرف نفت 
خام در آمریکا در س��ال 2007، 
19 میلیون و 500 هزار بش��که 
بوده که این رقم در س��ال 2013 
به روزانه 18 میلیون و 800 هزار 

بشکه رسیده است.
وی اف��زود: میزان تولید نفت 
خ��ام آمری��کا در س��ال 2008 
میالدی روزانه پنج میلیون بشکه 
ب��ود و این رقم در س��ال 2013 
ب��ه روزانه هف��ت میلیون و 300 
هزار بش��که افزایش یافت، ضمن 

آنکه میزان واردات نفت خام این 
کش��ور نیز از روزانه 10 میلیون 
بشکه در س��ال 2007 به روزانه 
هفت میلیون و 800 هزار بشکه 

در سال 2013 رسید.
ب��ه گفت��ه معظم��ی، بی��ن 
سال های 2008 تا 2013 آمریکا 
واردات نفت خود را از کشورهای 
غیراوپ��ک روزان��ه ی��ک میلیون 
بشکه و از کشورهای عضو اوپک 
نیز حدود 38 درصد کاهش داده 

است.
وی با اشاره به تاثیر مستقیم 
تقاضای نفت خام بر رشد اقتصاد 
جهانی گفت: پیش بینی می شود 
وضعیت رش��د اقتصادی در سال 
2014 خیل��ی بیش��تر از س��ال 

2013 نباشد.

معاون وزیر نفت:

تقاضا برای نفت ایران
 به 2/5 میلیون بشکه در روز می رسد

معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، حجم سرمایه گذاری 
مص�وب خارج�ی در ح�وزه 
خودروس�ازی را یک میلیارد 

دالر اعالم کرد.
گف��ت:  علیش��یری  به��روز 
تاکنون بیش از یک میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی 
در حوزه خودروسازی به تصویب 
رس��یده که بیش از 300 میلیون 

دالر آن تحقق یافته است.
وی در ادامه با اشاره به حوزه 
فعالیت های سرمایه گذاران خارجی 
در صنع��ت خودرو ای��ران، گفت: 
عم��ده فعالیت ه��ای این دس��ته 
از س��رمایه گذاران در بخش  های 
طراحی، س��اخت و تولید قطعات 
مکانیک��ی و الکترونیکی متمرکز 

بوده است.
ن  ما ز س��ا کل  ئی��س  ر
کمک ه��ای  و  س��رمایه گذاری 
اقتصادی و فنی ایران درخصوص 
خط کامل تولید خودرو توس��ط 
اظهار  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
داش��ت: تاکنون چند فقره مجوز 
س��رمایه گذاری خارجی در تولید 
خودروی س��واری صادر شده که 
موفقیت نسبی خوبی داشته اند اما 
ورود شرکت های معتبر بین المللی 
در ای��ران یک پدیده رایج نش��ده 

است.
کرد:  خاطرنشان  علیش��یری 
برای نیل به هدف استراتژی دعوت 

از خودروسازان خارجی در کشور 
باید برنامه بلند مدتی تعریف شود 
که در قالب این برنامه شرکت های 
بزرگ و متوسط خودروی کشور 
به دنبال یافتن شرکای مطمئن و 
دائم��ی در صنایع خودرویی دنیا 
باشند و در این برنامه الگوی خوب 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی 
باید جایگزین س��ایر ش��یوه های 
تامین مال��ی در بازارهای داخلی 
و خارجی برای صنایع خودرویی 

کشور شود.
ن  ما ز س��ا کل  ئی��س  ر
کمک ه��ای  و  س��رمایه گذاری 
اقتصادی و فنی ایران ضمن تقدیر 
از اقدامات اخی��ر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای یافتن راه های 

مش��ارکتی برای توسعه و تحکیم 
صنع��ت خودروس��ازی کش��ور، 
آمادگی سازمان س��رمایه گذاری 
را برای مذاکرات فنی با ش��رکای 
و ص��دور مجوزه��ای  خارج��ی 

سرمایه گذاری اعالم کرد.
توافق اولیه

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در حاشیه همایش 
بین الملل��ی صنع��ت خ��ودروی 
ایران نشس��تی را ب��ا نمایندگان 
خودروس��ازان خارجی حاضر در 

تهران برگزار کرد.
یک��ی از اعض��ای حاض��ر در 
نشس��ت مش��ترک وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و نماین��دگان 
خودروس��ازان خارجی گفت: در 

این  جلسه نمایندگان دو شرکت 
فرانسوی رنو و پژو برای بازگشت 
مجدد ب��ه صنعت خودروی ایران 

ابراز تمایل کرده  اند.
وی با بیان این که نمایندگان 
پ��ژو و رنو ابراز امیدواری کرده اند 
هرچ��ه زودت��ر و با انجام ش��دن 
مقدم��ات الزم فعالی��ت خ��ود را 
در صنعت خودروی ایران از س��ر 
وزیر  گیرند، خاطرنش��ان ک��رد: 
صنعت، معدن و تج��ارت نیز در 
این نشست از این موضوع استقبال 
کرد و گف��ت، رویک��رد ایران در 
همکاری با خودروسازان خارجی 
با محوری��ت انتق��ال تکنولوژی، 
تولید خودروهای جدید و به ویژه 

صادرات خواهد بود.

وی ادام��ه داد : وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در این نشس��ت 
تاکید کرد، در م��راودات تجاری 
س��ود دوجانبه مد نظر قرار دارد 
و هر خودروس��ازی که بتواند به 
رشد و پیشرفت صنعت خودروی 
ای��ران کمک کند ب��ا او همکاری 

خواهد شد.
به گفته افراد حاضر در نشست 
مش��ترک وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت و خودروس��ازان خارجی، 
توافقات اولیه در این نشست برای 
بازگشت خودروسازان خارجی به 
ایران حاصل و مقرر ش��ده پس از 
ماه دس��امبر و لغو رسمی تحریم 
صنعت خودروی ایران، مذاکرات 
نهایی در  این زمینه صورت گیرد 
و خودروسازان فرانسوی کار خود 

را در ایران آغاز کنند.
حال��ی  در  مذاک��رات  ای��ن 
ص��ورت گرفت ک��ه در همایش 
بین الملل��ی صنعت خودرو ایران، 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی به شدت 
از ش��رکت پژو ب��ه دلیل عملکرد 
خود در گذش��ته و همراه شدن با 
تحریم های بین المللی علیه ایران 

انتقاد کرد.
رض��ا رحمان��ی در عین حال 
خاطرنشان کرد: در شرایط جدید 
ای��ران آم��اده همکاری ب��ا تمام 
از جمله  ش��رکت های خارج��ی 

شرکت پژو است.

علیشیری:

حجمسرمایهگذاریخارجیدرحوزهخودرویکمیلیارددالراست

س�ازمان خصوصی س�ازی 
اعالم کرد: 300 میلیون س�هم 
دولتی ب�ه ارزش 934 میلیارد 
ریال در آبان امس�ال از طریق 
بورس اوراق بهادار فروخته شد.

ب��ر این اس��اس، تع��داد 311 
میلیون و 493 هزار س��هم دولتی 
به ارزش یک هزار و 147 میلیارد 
و 837 میلیون ریال در هشتمین 
ماه امس��ال به فروش رسید که از 
این میزان واگذاری 300/9 میلیون 
سهم به ارزش 934/6 میلیارد ریال 
در بورس اوراق به��ادار خصوصی 

شده است.
همچنی��ن در م��دت زمان یاد 
شده 143 میلیون و 19 هزار سهم 
بانک تجارت به ارش 424 میلیارد 
و 871 میلیون ریال، 41 میلیون و 
586 هزار س��هم بانک صادرات به 
ارزش 47 میلی��ارد و 697 میلیون 
ریال و 2 میلیون و 800  هزار سهم 
ایران ترانسفو به ارزش 14 میلیارد 
و 156 میلی��ون ری��ال در ب��ورس 

فروخته شد.
عالوه بر ای��ن، 104 میلیون و 
507 هزار سهم بانک ملت به ارزش 
287 میلیارد و 842 میلیون ریال، 
67 هزار سهم پاالیش نفت تبریز به 
ارزش یک میلیارد و 876 میلیون 
ریال و 9 میلیون س��هم هلدینگ 
پتروش��یمی خلیج فارس به ارزش 
158 میلیارد ریال در آبان امسال 

در بورس خصوصی شد.
مصوبه جدید برای واگذاری 

هلدینگ خلیج فارس
از سوی دیگر در آخرین جلسه 

هیئت واگذاری در خصوص سهام 
دولتی 7 شرکت از جمله واگذاری 
بل��وک 17 درص��دی هلدین��گ 

خلیج فارس تصمیم گیری شد.
به گزارش مهر، در این جلس��ه 
که با حضور اعض��ا در وزارت امور 
اقتص��ادی و دارای��ی برگزار ش��د، 
قیمت پایه و شرایط واگذاری بلوک 
17 درصدی سهام شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ( 
از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
م��ادر تخصص��ی مل��ی صنای��ع 
پتروش��یمی از طری��ق بورس، 50  
درصد بعالوه یک س��هم ش��رکت 
پاالیش نفت الوان از ش��رکت های 
زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی 
پاالیش پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران از طری��ق فرابورس بابت رد 
دی��ون دول��ت به س��ازمان تامین 
اجتماع��ی و 49 درص��د س��هام 
شرکت توس��عه نفت و گاز سرو از 
زیرمجموعه شرکت  ش��رکت های 
فرابورس  مادر تخصصی گسترش 
باب��ت رد دی��ون دولت ب��ه بانک 
تجارت به صورت نقد و اقس��اط به 

تصویب رسید.
همچنین اعضا ب��ا قیمت پایه 
و ش��رایط واگ��ذاری 40 درص��د 
سهام ش��رکت پیمانکاری عمومی 
گسترش انرژی نوین از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران از طری��ق فرابورس بابت رد 
دیون دولت به بانک سپه، 35 درصد 
سهام ش��رکت مدیریت طراحی و 
احداث صنایع تکاپو از شرکت های 

زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی 
سازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ای��ران از طریق 
فراب��ورس باب��ت رد دی��ون دولت 
ب��ه وزارت دفاع و امور پش��تیبانی 
نیروه��ای مس��لح و نیز 17 درصد 
سهام شرکت عمران و مسکن سازان 
قزوین از شرکت های زیرمجموعه 
ش��رکت مادر تخصص��ی عمران و 
بهسازی شهری ایران بابت رد دیون 
دولت به بانک ملت از طریق مزایده 

به صورت نقد موافقت کردند.
بر اس��اس این گزارش، در این 
جلسه به استناد بند »و« ماده 19 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
44 با انحالل ش��رکت ذغال سنگ 

البرز غربی موافقت شد.
شاخص بورس

 84 هزار واحدی شد
ش��اخص ب��ورس اوراق بهادار 
تهران دی��روز هم به روند صعودی 

خود ادامه داد.
به گزارش خبرنگار ما، دماسنج 
بازار س��رمایه در پای��ان معامالت 
دومی��ن روز کاری هفت��ه با 812 
واحد رشد به کانال 84 هزار واحدی 

وارد شد.
ش��رکت های پاالیش��گاه نفت 
بندرعباس، ایران خودرو و سایپا با 
رشد تقاضای خود تاثیر مثبتی بر 
ش��اخص داشتند و در نقطه مقابل 
پتروش��یمی  ش��رکت های  برخی 
پتروش��یمی،  صنای��ع  همچ��ون 
تاپیکو  هلدین��گ خلیج ف��ارس و 
مانع از رشد بیشتر شاخص در روز 

یکشنبه شدند.

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
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و  ه  را وزی�ر  مع�اون 
شهرس�ازی گفت: س�قف و 
میزان تس�هیالت نوس�ازی 
بافت های فرسوده را به زودی 

اعالم می کنیم.
سعید ایزدی در دومین روز 
برگ��زاری چهارمین نمایش��گاه 
راه و شهرس��ازی ب��ر ض��رورت 
ارایه سیاست های تشویقی برای 
بهس��ازی و نوس��ازی بافت های 
فرسوده تأکید کرد و افزود: یکی 
از اولویت ه��ای ما در این رابطه 
تنوع بخش��ی به وام ها از جمله 
وام ودیعه، نوسازی و مقاوم سازی 
و افزایش سقف تسهیالت است.

این مس��ئول گف��ت: برخی 
ناپایداری های واحدهای مسکونی 
ب��ا پرداخ��ت وام مقاوم س��ازی 

برطرف می شود.
وی همچنین از تدوین سند 
ملی بازآفرینی شهری پایدار تا 
ی��ک ماه آینده خبر داد و گفت: 
این سند که مدت دو سال است 
در دس��تور کار این شرکت قرار 

دارد در حال بازنگری است.
مدیر عامل ش��رکت عمران 
و بهس��ازی ش��هری افزود: قرار 
بود این سند با مشارکت وزارت 

کشور، سازمان میراث فرهنگی و 
شرکت مادر تخصصی عمران و 
بهسازی شهری ایران تنظیم شود 
که با تغییر دولت و سیاست های 
دولت جدید، مهلت سه ماهه ای 
برای بازنگری این س��ند در نظر 

گرفته شد.
ای��زدی یادآور ش��د: در این 
برنامه های شرکت  سند تمامی 
مادر تخصصی عمران و بهسازی 
ش��هری ای��ران در بخش بافت 
فرسوده، بهسازی و نوسازی این 

بافت ها عنوان شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی 
در ادامه با اش��اره به اینکه بعد 
از س��ال ها بی توجه��ی اکن��ون 
ش��اهد نابس��امانی و عدم توجه 
به بافت های فرس��وده هستیم، 
افزود: از س��ال 1376 ش��رکت 
مادر تخصصی عمران و بهسازی 
ش��هری با این نیت تشکیل شد 
که به عنوان یک نهاد سیاستگذار 
بتواند جریان بافت های فرسوده 
را دنبال و این جریان را در وزارت 

راه و شهرسازی نهادینه کند.
وی ادامه داد: ترغیب مردم 
از طریق اطالع رس��انی صحیح 
یکی از کارآمدترین و مؤثرترین 

سیاست های این شرکت از بین 
فعالیت های مختلف آن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی 
بیان داشت: دولت به عنوان یک 
نهاد سیاس��تگذار باید قوانین و 
مق��ررات را به گون��ه ای تنظیم 

کند که مش��وق حضور فعالیت 
شهرداری ها در این حوزه باشد 
و از طرفی بتواند حضور مردم را 

در این عرصه تسهیل کند.
ایزدی یادآور ش��د: تشویق 
و اعط��ای تس��هیالت از جمله 

سیاس��ت های مختلف دولت ها 
از گذشته تاکنون برای تشویق 
بافت های  بازس��ازی  ب��ه  مردم 
فرس��وده بوده و اکنون باید دید 
آیا نق��ش تس��هیل گری دولت 
در بخ��ش بازس��ازی بافت های 
فرس��وده کافی است و یا باید با 
حمایت از شهرداری ها، ساکنان 
بافت های فرسوده را تشویق به 
اس��تفاده از تس��هیالت در این 

زمینه کند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن که یکی 
از مهمترین مقوالت��ی که باید 
مورد توجه ق��رار گیرد کیفیت 
است، اظهار داشت: در سال های 
گذشته نس��بت به کیفیت کم 
لطفی ش��ده و به این مسئله که 
یکی از رس��الت های اساسی در 
ساخت است بی توجهی کرده ایم.
وی تصری��ح کرد که ما باید 
الگ��وی ایرانی- اس��المی را در 
ساخت و س��ازهای خود لحاظ 
کنیم و این واژه ها در حد گفت 
و گو نباش��د بلک��ه تالش کنیم 
فرآیند نوس��ازی و بهس��ازی را 
به س��متی ببریم که این الگوها 
برگرفته از الگوی ایرانی اسالمی 

باشد.

یک مقام مسئول:

میزانتسهیالتنوسازیبافتهایفرسودهبهزودیاعالممیشود

و  ه  ا ر وزی�ر  مع�اون 
شهرسازی جزئیات جدیدی 
از طرح مس�کن اجتماعی را 

اعالم کرد.
محم��د پژم��ان با اش��اره به 
اینک��ه طرح مس��کن اجتماعی 
برای تامین نیاز دهک های پایین 
جامعه اس��ت گفت: برای اینها، 
دولت زمین رایگان و تسهیالت 
ارزان قیمت و سایر خدمات را در 
نظر خواهد گرفت که تفاوت های 

عمده ای با مسکن مهر دارد.
به گ��زارش مهر، وی تصریح 
کرد: در طرح مس��کن اجتماعی 
متوسط واحد مسکونی 50 متر 
است و برای خانوارهایی که فرزند 
دارند به 70 متر می رسد، اما االن 
واحدهای مس��کن مهر 90 متر 

مربع وسعت دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی 
خاطرنشان کرد: در مسکن مهر 
ب��ه ج��ز وام مابق��ی هزینه ها را 
متقاضیان می دهند اما در مسکن 
اجتماعی این طور نیس��ت، بلکه 
واحدها متناس��ب با وسع درآمد 
خانوار قیمت گذاری می ش��ود و 
حداکث��ر با 40 درصد از س��هم 
درآمد آنها امکان س��کونت پیدا 

کنند.
پژم��ان با بی��ان اینکه ملکی 
بودن واحده��ا باعث فروش آنها 
می ش��ود، گفت: ما این واحدها 
را به ص��ورت اج��اره در اختیار 
متقاضی��ان ق��رار می دهیم، در 
حال حاضر هم مش��غول بررسی 
تع��داد و پراکندگ��ی متقاضیان 
هستیم تا در یک برنامه پنج ساله 
سیاستگذاری ها را مشخص کنیم. 
البته تعداد واحدها و واگذاری آنها 

از سال 93 شروع می شود.
وی درب��اره طرح دولت برای 
مسکن سایر دهک های درآمدی 
هم گف��ت: ما ب��رای دهک های 
باال ضرورتی برای تامین مسکن 
نداریم، اما می توانیم شرایطی را 
برای کیفی سازی و تولید واحدها 

با شرایط تسهیالتی با سود بانکی 
فراهم کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به اینکه برای دهک های 
متوس��ط جامعه که نات��وان در 
تامین مسکن نیستند بلکه نیاز 
به کم��ک دارند ه��م برنامه ای 

خواهیم داشت.
پژمان تصریح کرد: برای این 
خانوارها تسهیالت در حد وسع 
آنه��ا با س��ود معق��ول پرداخت 
می شود و با سیاست تولید انبوه 
مسکن نیازهای آنها در نظر گرفته 

خواهد شد.

24 میلی�ارد و 605 میلیون دالر کاال در 8 ماهه س�ال جاری به خارج از 
کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12/7 درصد 

کاهش داشته است.
به گزارش گمرک، میزان وزنی صادرات غیرنفتی 56 میلیون و 844 هزار تن بوده 

که 7/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
سنگ آهن به ارزش 909 میلیون دالر، متانول به ارزش 728 میلیون دالر و قیر 

نفت به ارزش 719 میلیون دالر از عمده ترین اقالم صادراتی در این مدت بودند.
در این مدت از مجموع صادرات غیرنفتی کش��ور 4 میلیارد و 944 میلیون دالر 
میعانات گازی، 6 میلیارد و 405 میلیون دالر محصوالت پتروش��یمی و 13 میلیون 

دالر به سایر کاالها اختصاص داشت.
بیشترین میزان کاالهای صادراتی در این مدت به کشورهای چین، عراق، امارات 

متحده عربی، هند و افغانستان صادر  شده است.
در 8 ماهه امس��ال میزان صادرات کش��ورمان به چین 4 میلیارد و 252 میلیون 
دالر، ب��ه عراق 3 میلیارد و 870 میلی��ون دالر، به امارات 2 میلیارد و 318 میلیون 

دالر، ب��ه هن��د یک میلیارد و 659 میلیون دالر به افغانس��تان ی��ک میلیارد و 639 
میلیون دالر بوده است.

در هشت ماهه سال جاری 18 میلیون و 925 هزار تن کاال به ارزش 28 میلیارد 
و 247 میلیون دالر وارد کشور شد که این میزان به لحاظ وزن 30 درصد و از حیث 

ارزش 22/7 درصد کاهش نشان می دهد.
اقالم عمده وارداتی در این مدت شامل برنج به ارزش یک میلیارد و 610 میلیون 
دالر، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 57 میلیون دالر، گندم به ارزش 751 میلیون 
دالر، ذرت به ارزش 745 میلیون دالر و وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با 
حجم سیلندر 1000 تا 15000 سانتیمتر مکعب به ارزش 634 میلیون دالر بوده است.

کش��ورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در این مدت به ترتیب امارات، چین، 
هند، کره و ترکیه بودند.

در این مدت 5 میلیارد و 854 میلیون دالر کاال از امارات، 5 میلیارد و 539 میلیون 
دالر از چین، 2 میلیارد و 607 میلیون دالر از هند، 2 میلیارد و 389 میلیون  دالر 

از کره و 2 میلیارد و 307 میلیون دالر از ترکیه وارد کشور شد.

گمرک اعالم کرد
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وزی�ر تع�اون، کار و رف�اه اجتماعی از ایج�اد پایگاه 
اطالعات بیمه ای در کشور خبر داد.

علی ربیعی در حاش��یه دومین نشس��ت شورای عالی بیمه 
سالمت در جمع خبرنگاران گفت: با ایجاد این پایگاه آمار واقعی 
تعداد بیمه ش��دگان که به دلیل همپوش��انی بیمه ها مشخص 

نیست، شفاف می شود.
وی اف��زود: نظام یکپارچه اطالعاتی گام مهمی اس��ت که 
مطالعات آن از 1/5 ماه پیش ش��روع ش��ده و 3 ماه برای ایجاد 

چنین پایگاهی، مهلت داده شده است.
وی همچنین از یکس��ان ش��دن قراردادهای س��ازمان های 
بیمه گر خبر داد و گفت: نامش��خص ب��ودن قراردادها می تواند 
اختالل در زمینه های مختلف میان پزشکان و بیماران ایجاد کند.

وی تأکید کرد: برای یکسان سازی 6 ماه مهلت داده شد تا 
شورای عالی بیمه بتواند این مهم را به ثمر برساند.

ربیع��ی در ادام��ه تصریح کرد: با یکسان س��ازی قراردادها، 
نظارت و رس��یدگی به اس��ناد پزش��کی و بیمارستانها به سوی 
نظارت یکسان می رود. به گفته ربیعی، در هیچ دوره ای تاکنون 
هماهنگی میان دو س��ازمان در خصوص حل مشکالت درمانی 

مردم مشاهده نشده است.
وی با اشاره به تغییر مدیران در سازمان تأمین اجتماعی در 

دولتهای نهم و دهم گفت: در 8 سال فعالیت دولت های نهم و 
دهم 8 مدیر عامل در س��ازمان تأمین اجتماعی تغییر کرد، اما 
اکنون مدیر عامل س��ازمان تأمین اجتماعی برای 4 سال خود 

برنامه دارد.
ربیعی افزود: تعامل دو وزارتخانه کار و بهداش��ت در زمینه 
درمان می تواند مش��کل م��ردم در زمینه هزینه های درمان که 

هزینه باالیی را به خانواده ها تحمیل می کند، حل کند.
وی همچنین در ادامه گفت: مصوبات نشس��ت در خصوص 
یکپارچگی عملکرد سازمانهای بیمه گر پایه و صندوق های ارایه 
دهنده خدمات بیمه پایه س��المت بود که مقرر شد، دبیرخانه 
شورای عالی بیمه با همکاری و هماهنگی نمایندگان سایر اعضا، 
شیوه و زمانبندی اجرای کامل مصوبات را در زمان معین و در 

سرفصل های پیشنهاد شده انجام دهد.
به گفته ربیعی یکی از سرفصل ها ارایه الگوی عقد قراردادهای 
یکسان منعقده با واحدهای ارایه خدمات و مراقبتهای سالمت 

در مدت 6 ماه بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین دیگر س��رفصل 
را یکسان سازی رس��یدگی به اسناد پزشکی، دستورالعمل های 

نظارتی و یکسان سازی ضوابط در مدت 6 ماه ذکر کرد.
ربیعی بیان داشت: همچنین دیگر سرفصل در خصوص خرید 

راهبری، بازنگری بسته بیمه پایه با رویکرد سالمت نگر است که 
ظ��رف مدت 6 ماه پس از اب��الغ آیین نامه بند از ماده 38 را به 

شورای عالی بیمه ارائه کند.
وی مصوبات ش��ورای عالی بیمه سالمت را شیوه محاسبه 
قیمت تمام ش��ده )اس��تاندارد( حق العالج )ویزیت( از س��وی 
دبیرخانه شورای عالی عنوان کرد که مقرر شد هر یک از اعضا 
لغایت 30 آذرماه امس��ال پیش��نهاد کارشناسی خود را شامل 
شیوه و محاسبه قیمت و مبلغ ریالی به دبیرخانه شورای عالی 

ارسال کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین دیگر مصوبه را در 
خصوص محاسبه قیمت تمام شده هتلینگ اعالم کرد و افزود: 
مقرر ش��د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
تأمین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی لغایت 30 آذر ماه امسال 
پیشنهاد کارشناسی خود شامل مدل، شیوه و محاسبه قیمت و 

مبلغ ریالی را به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند.
وی افزود: دبیرخانه شورای عالی پس از دریافت پیشنهادات 
تا 15 دیماه امس��ال پیش��نهادات واصل��ه را در تیم تخصصی 
محاس��به قیمت تمام شده کارشناسی مجدد کرده و نتیجه را 
در نشس��ت بعدی ش��ورای عالی بیمه که 45 روز دیگر برگزار 

می شود ارائه کند.
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