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چهارشنبه  ۲۵بهمن ۱۳۹۶
 ۲۷جمادیاالول  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۸۴۴

اقتصادی
حاشیهپردازی دوباره وزیر راه
به جای پرداختن به حوزه مسئولیتی

گروه اقتصادی-
وزیر راه به جای پرداختن به وظایف ذاتی خو د باز هم به موضوعات
حاشیهای پرداخت و به دستگاههای دیگر حمله کرد.
چهار سال است که عباس آخوندی هر از گاهی به موضوعاتی میپردازد که
ارتباط چندانی با حوزه مسئولیت اجرایی او ندارد و متأسفانه گویا به این موضوع
عادت کرده است .یکی از مباحث مورد عالقه آخوندی ،نظام اقتصاد بازار است و
هر از چندی خود را در کسوت نظریهپرداز این حوزه میبیند و به جای پرداختن
به وظایف اجرایی متعدد یک وزیر ،به مقالهنویسی در روزنامهها مشغول میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،عباس آخوندی دیروز هم در بیست و پنجمین
همایش ارگانهای دریایی با این ادعا که در دو سال اول دولت دهم  99میلیارد
دالر انباشت صنعتی ایران در قالب خصوصیسازی واگذار شد ،اظهار کرد :هم
در حوزه دولتی و ه م خصوصی مقاالت متعددی داشــتهایم و یکی از مدافعان
سرسخت خصوصیسازی در ایران هستیم اما آیا میشود از این پریشانی معنا
هم دفاع کرد .در حوزه خصوصیسازی یک پریشانی مطلق بود.
وزیر راه و شهرسازی با حمله به خصوصیسازی ،تعزیرات و محیط زیست،
اظهار کرد :در کشوری که قیمتگذاری میشود ،سازمان محیط زیست ،تعزیرات
حکومتی و داغ و درفش برای قیمتگذاری داریم و هیچ یک از اصول بازرگانی
رعایت نمیشود صحبت از خصوصیسازی جای تامل دارد.
البته این قبیل اظهارات آخوندی مســبوق به سابقه است ،چنانکه وزیر راه
روحانی ،پیشتر هم با نقد موضوعاتی همچون سوسیالیسم ،به سازمان حمایت
از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بابت کنترل قیمتگذاری حمله کرده
بود.حضور در مراســم اهداء جوایز در مراسم اختتامیه جشنواره  ۳۳فیلم فجر،
حضور در تاالر فردوســی برای تماشای اپرای عروسکی ،حضور در بزرگداشت
سیدجواد طباطبایی ،بازدید از آثار جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی و ...از
جمله کارهای عباس آخوندی در سالیان اخیر بوده که ارتباط چندانی با حوزه
مسئولیتی وی نداشته است.
بررســی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در ســالهای اخیر نشان میدهد
عباس آخوندی علیرغم کارنامه ضعیف در حوزه مسئولیتی خود ،به امور هنری
و فعالیتهای غیر مرتبط میپردازد و بارها به واسطه اظهارنظرهای عجیب و بعضا
جنجالی خود ،سوژه رسانهها شده است.
آخوندی در حالی که تمایل واضح و آشکاری به اظهار نظر در کسوت یک
نظریهپرداز دارد که بسیاری از امور مرتبط با حوزه مسئولیتی او در وزارت راه
و شهرسازی دچار ضعف مدیریتی و اجرایی است.
به عنوان نمونه ،حدود سه سال پیش در جریان بازدید آخوندی از فرودگاه
مهرآباد ،دبیر انجمن «کمیته مطالبه حق مســکن مردم» از وزیر درباره نظر او
درباره مسکن مهر پرسید که آخوندی در یک جمله گفت به نظرم طرح مزخرفی
است.وزیر راه و شهرسازی روحانی که مسکن مهر را مزخرف میدانست و تحویل
واحدهای باقیمانده را هم به دالیل مختلف عقب انداخت ،وعده مسکن اجتماعی
را به عنوان جایگزین مطرح نمود اما با گذشــت چهار و نیم ســال ،مردم هنوز
منتظرند نتیجه این وعدهها را ببینند.
یک مورد دیگر از کارنامه اجرایی عباس آخوندی ،زلزله اخیر غرب کشور بود.
او در بازدید از مناطق زلزلهزده کرمانشاه ،آب پاکی را بر دستان آسیبدیدگان از
زلزله ریخت و گفت که وزارتخانه متبوع او ّقیم بازسازی خانههای مردم نیست!
آذرماه ســال گذشته نیز در پی سانحه تلخ برخورد دو قطار مشهد-تبریزو
سمنان-تبریز ،آخوندی در اولین مصاحبه تلویزیونی خود ،در خالل توضیحات
درباره حادثه و روند امدادرسانی گفت“ :همه خانوادهها چه آنهایی که کشته
شــدهاند و چه آنهایی که مجروح هستند ،زیرپوشش بیمه قرار دارند و از این
جهــت نگرانی خاصی وجود ندارد! “امــا جدیدترین جلوه مدیریت وزیر راه در
زمستان امسال و غافلگیری در برابر بارش برف مشاهده شد .آخوندی در واکنش
به مشکالت فراوان مسافران و سرگردانی مردم در فرودگاه امام (ره) پس از برف
اخیر ،گفت« :عادی شدن پروازها دو تا سه روز زمان میبرد»!
وزیر راه پس از گذشــت یک هفته از ماجرای سرگردانی هزاران مسافر در
فرودگاههای امام (ره) و مهرآباد و ضعف شــدید مدیریتی در رفع مشــکالت
مردم، دست به نامهنگاری زد و از معاون خود خواست گزارش کامل و ریشهای
از وضعیت اضطراری این اتفاق تهیه گردد و با قید «فوریت» دســتور داد این
گزارش باید «حداکثر ظرف مدت سه ماه» تهیه شود!
نامهنگاری وزیر راه در شــرایطی آغاز شــد که اخبار منتشر شده از داخل
سالنهای این فرودگاهها نشان میداد حداقل  2هزار مسافر ،بیش از  48ساعت
در آن شرایطی برفی سرگردان بودهاند ولی در عین حال امکانات رفاهی برای
مردم در نظر گرفته نشــده بود.بهتر اســت وزیر به جای صادر کردن دستور و
گذراندن وقت خود در مراســمهای هنری و یا نظریهپردازی در حوزههای غیر
ضروری ،شخصا در حوزه مدیریتی خود حضور فعال داشته باشد تا دیگر شاهد
چنین بحرانهای مدیریتی نباشیم.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:

 ۲۱۰۰میلیارد تومان کاالی قاچاق
در انبار داریم

مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بااشاره به اینکه
در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار حل موضوع قاچاق شدیم ،اعالم کرد
 ۲۱۰۰میلیارد تومان کاالی قاچاق در انبارهای سازمان وجود دارد.
جمشید قسوریان جهرمی در گفتوگو با خبرگزاری فارس بااشاره به رویکرد
و سیاست سازمان اموال تملیکی اظهار کرد :بحث اصلی در سازمان ،رسیدگی به
کاالهای متروکه است .به دنبال آن هستیم تا کاالهای این بخش در نقاط مختلف
کشور سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی افزود :برخی اوقات در مراکزی مثل بنادر چون فعالیتها زیاد است اظهار
کاالی متروکه به ســازمان با تأخیر انجام میشــود و یا صاحب کاال به هر دلیلی
کمتر پیگیر موضوع  است .بنابراین باید توجه بیشتری به این مسائل داشت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در مورد وضعیت کاالهای
قاچاق در انبارهای ســازمان بیان کرد :تأکید به تعیین تکلیف کاالهای متروکه
است و در همین راستا تفاهمنامهای با گمرک منعقد شد تا سیستمها به یکدیگر
متصل شــده و به محض آنکه کاالیی متروکه شد ،در سازمان مراحل رسیدگی،
ارزیابی و امور قانونی آن پیگیری شود .مدیرعامل سازمان اموال تکمیلی در مورد
ردیفهای کاالیی گفت :منظور تعداد اظهارنامههایی است که وجود دارد؛ اکنون
 14هزار ردیف کاالیی بالتکلیف بوده که شناسایی و فرایندهای آن طی خواهد
شد .به همین خاطر نماینده سازمان  در گمرک مستقر شده و همکاری ادامه دارد.
به گفته قسوریان ،برآورد ارزش کاالهای قاچاق حدود  2100میلیارد تومان
است .وی در مورد نامه معاون اول رئیسجمهور در رابطه با مشخص شدن وضعیت
کاالهای قاچاق ،گفت :در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار حل موضوع شدیم .حجم
کاالها و روند را برای مســئوالن شرح دادیم و معاون اول نامه زدند اگر اعتباری
برای فروش ،نگهداری یا احکامی نیاز دارد ،هماهنگ شود .تالش میکنیم تا آخر
سال از حجم کاالهای موجود در انبارها بکاهیم.
این در حالی است که رهبر معظم انقالب چندی پیش خواستار محو کاالی
قاچاق در سر مرزها شدند.
بســیاری از کشــورهای جهان نیز کاالهای قاچاق را برای حمایت از تولید
داخلیشان نابود میکنند.

تسلیت
همکار محترم جناب آقای علیاحمد احمدی
مصیبت درگذشــت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از
خداونــد متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واســعه الهی
و برای شــما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مســئلت
مینمائیم.

سرپرست ،مدیران وکارکنان موسسه کیهان

جناب آقای علیاحمد احمدی

درگذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت عرض مینمائیم.
میرســید -تقویپور -لطیف -پورقاســمی -ایمانی -آبیزاد-
خطیبی -سلطانی -کشــور -بزرگدوست -کارخانه -مشفقی-
حاجیلو -امانی -گرجی -هدهدی -جــوادی -مرادی -روحاله
مظفری -معمارباشــی -ملکزاده -رهبریان -ناصریان -پرویز
احمدی -اسماعیل شهبازی -نیکخواه -عاقلی -سامانی -ظفری-
قدرتالــه فرجی -نظری -مهــدی گرویــی -فیاضی -امی-
داالنداری -حسین محمدی -درزی -رضا محمودی-زندیه

گزارش کیهان

همکاری ایران با FATF
اثرگذاری تحریم را افزایش میدهد

در گزارش شبکه کانونهای تفکر ایران تاکید
شده است :در شــرایط کنونی همکاری با FATF
دور باطلی را ایجاد کرده که بدون دســتآورد
ملموسی برای ایران ،سبب افزایش اثرگذاری بیشتر
تحریمهای ثانویه آمریکا خواهد شد.
گروه بینالملل شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان)
در گزارشی با عنوان «نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران
و گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFبه بررسی ابعاد مختلف
این موضوع پرداخته است.
در بخشی از جمعبندی این گزارش آمده است :بعد
از اجرای برجام در دیماه  ،1394علیرغم پیشبینیهای
صورت گرفته توسط مسئولین ،روابط بینالمللی بانکی
ایران به شــرایط قبل از تحریمها بازنگشــت .بر اساس

اظهارنظرهای مسئولین اقتصادی و مقامات پولی ،قرار
داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ()FATF
از مهمترین موانع این بازگشــت بود .لذا با هدف خارج
شدن ایران از لیست سیاه  ،تقریباً از اوایل بهمنماه 1394
الی تیرماه  ،1395ایران همکاری گستردهتری نسبت به
گذشــته با گروه ویژه اقدام مالی آغاز نمود که پذیرش
«برنامه اقدام» مهمترین نتیجه آن است.
در ادامه این گزارش آمده اســت :آمریکا با استفاده
از«سالح پولی» فضای مالی بینالمللی را برای کشورها و
گروههای هدف ،ناامن میکند و در ارتباطات بانکی آنها،
اختالل ایجاد میکند .این سالح علیه جمهوری اسالمی
ایران ،از ســال  ،2010مورداستفاده قرار گرفت و عم ً
ال
جنگ اقتصادی علیه ایران ،به راه افتاد.

 ،FATFنقش ویژهای در پیشــبرد جنگ اقتصادی
و بهکارگیری و اثرگذاری «ســاح پولی» دارد .بنابراین
 ،FATFصرفاً یکنهاد فنــی نبوده و نهادی با کارکرد و
مأموریتهای منطبق بر سیاست خارجی ایاالتمتحده
آمریکا اســت.این گزارش افزوده اســت :علیرغم اینکه
گروه ویژه اقدام مالی ،اقدامات مقابلهای علیه ایران را در
طول یک سال و نیم اخیر تعلیق نموده است  ،همچنان
مشکالت بانکی کشــور برقرار است و بهبودی مشاهده
نمیشود  .این وضعیت خود شاهدی بر این مدعاست که
قرار داشــتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه مانع اصلی
بهبود روابط بینالمللی بانکی ایران نیست .در این رابطه
تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا و افراد و نهادهای ایرانی
باقیمانده در لیست تحریم متغیرهای اصلی میباشند.

چراکه این دو متغیر اثر اصلی بر هزینه همکاری با ایران
میگذارند .این گزارش تصریح کرده است :بهعبارتدیگر
هرچه ایران تالش کند تا با افزایش شــفافیت ریســک
همــکاری با خود را کاهش دهد ،آمریکا با افزایش افراد
و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد.
عالوهبــر این آمریکا میتواند بــا افزایش جریمه نقض
تحریمها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب
حامی تروریســم به نهادهای ایرانی ،هزینه همکاری با
ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی
شــود .ناگفته پیداست که این موضوع یک دور باطل از
همکاری بدون انتها با گروه ویژه ایجاد میکند که به نفع
منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر
تحریمهای ثانویه آمریکا را مهیا میکند.

دولت مقصر گرانی دالر را مشخص کرد

نوبخت :مردم برای ورود به بازار ارز هول نزنند!

گروه اقتصادی-
در شــرایطی که دالر به مرز  5000هزار تومان
رسیده سخنگوی دولت بدون توجه به وعدههای قبلی
مسئوالن دولتی ،توپ گرانی دالر را به زمین مردم
انداخت و اعالم کرد مردم برای خرید دالر هول نزنند!
دیروز با شــروع مبادالت ارزی در بازار ،قیمت دالر از
حدود  4850تومان در کمتر از یک ساعت به  4900تومان
رســید و در ادامه (تا قبل از ساعت  )14در آستانه 5000
تومان هم قرار گرفت.
هر چند در ســه ماه اخیر ،شنیدن خبر افزایش قیمت
دالر به موضوعی عادی تبدیل شده بود ولی در حال حاضر
با توجه به رکوردشکنی جدید این نرخ ،باید گفت شاهد یکی
از حیرت انگیزترین قیمتهای موجود برای دالر هستیم.
قیمت دالر در بازار در اوایل آذر ماه حدود  4120تومان
بود که با گذشــت کمتر از سه ماه از آن به حوالی 5000
تومان رســیده است ،به عبارت دیگر قیمت دالر در کمتر
از  100روز ،بیش از  850تومان!! افزایش داشــته که اگر
نگوییم بینظیر ،در نوع خود کم نظیر محسوب میشود.
این درحالی اســت روز گذشته که محمدباقر نوبخت،
ســخنگوی دولت درباره آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت
دالر گفت :این تالطم برای دولت قابل قبو ل نیست.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم ،وی ادامه داد :بانک
مرکزی برنامههایی دارد که به زودی اجرا خواهد شد .از ملت
میخواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به
بازار ارز هول نزنند ،خبر دارم که قیمت ارز حتما به جایگاه
حقیقی خود بازخواهد گشت.

متاسفانه طبق گفته سخنگوی دولت ،ظاهرا نوسانات
بازار ارز و گرانی پیاپی دالر به گردن مردم افتاده است!
از ســوی دیگر ،محمد نهاوندیان هم که در دولت دوم
حسن روحانی در جایگاه جدیداالحداث! معاون اقتصادی
رئیسجمهور فعالیت میکند ،در حاشــیه جلســه دیروز
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مدعی شــد :تدابیر
متنوعی برای بازار ارز از ســوی دولت اندیشــیده شده و
ی پس از دیگری
تصمیمگیریهایــی صورت گرفته ،یکــ 
اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه آیا
بازار ارز از آشفتگی کنونی نجات پیدا خواهد کرد؟ گفت :به
طــور قطع این اتفاق رخ خواهد داد ،چرا که قیمت کنونی
ارز در بازار کوتاهمدت بوده و قابل قبول نیست و حتماً باید
به ثبات و آرامشــی که طی چهار سال گذشته در این بازار
تجربه کردهایم ،برسیم.
اظهارات این مقام مسئول در شرایطی صورت میگیرد
که سایر مسئوالن دولتی هم چندین بار وعده کاهش نرخ
ارز را داده انــد ،چه اینکه خود رئیسجمهور از بازگشــت
ثبات به بازار خبر داده و سیف؛ رئیسکل بانک مرکزی هم
در اواخر دی ماه وعده کاهش نرخ ارز در بهمن و اسفند را
داده بود .وعدههایی که نه تنها تا کنون محقق نشدند ،بلکه
حرکت بازار در جهت مخالف آنها بوده است.
بــه عنوان نمونــه ،در هیاهوی گرانــی دالر دو بار از
رئیسجمهور سؤال شد که میداند قیمت هماکنون چقدر
است که وی در هر بار تاکید کرد قیمت این رقم نیست!
یکبار در مصاحبه تلویزیونی از روحانی ســؤال شد که

میدانید قیمت دالر  4750تومان شده است؟ که وی پاسخ
داد نه قیمت دالر آنقدر نیست و شما (مجری) نرخ تعیین
نکنید .وی در همان گفتوگو و از دوربین ســیما به مردم
اطمینان داد که خیالشان بابت دالر راحت باشد.
یک بار دیگر یعنی هفته قبل نیز در نشســت خبری،
روحانی در پاســخ به این سؤال که آیا میدانید قیمت دالر
 4هزار و  800تومان شــده است؟ گفته بود نه ،قیمت این
نیست ،و به فعاالن بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی
برای ارز داریم البته روحانی قبلتر هم به مردم اطمینان داده
بود که خیالشان راجع به دالر راحت باشد ولی از زمانی که
روحانــی خیال مردم را برای دالر راحت کرد تا امروز دالر
بیش از  300تومان گران شده است.
ضمن اینکه ســیف هم سه بار وعده کاهش نرخ ارز را
داده بــود ،اما انگار هر بــار که این وعده را میداد ،بازار در
جهت عکس آن حرکت میکرد .چنانچه وقتی ســیف در
 28دی مــاه وعده کاهش نرخ ارز را داد تنها به فاصله دو
روز ،نرخ ارز از  4500تومان رد شد و با تاکیدهای دوباره و
سه باره وی بر کاهش قیمت دالر ،این نرخ باز هم افزایش
یافت.نکته قابل تامل دیگر مربوط وضعیت سکه است که در
فاصله یک روز  ۴۰هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد
و به یک میلیون و  ۵۹۰هزار تومان رسید؛ افزایش قیمتی
که حداقل در ماههای اخیر بیسابقه است.
این اتفاقات در حالی در بازار ســکه و ارز رخ داده که
برجام دو ســالگیاش را پشــت سر گذاشــته و مسئوالن
دولتی حاضر نیستند هیچاشارهای به بیفرجامی آن برای
بازار ارز کنند.

لطمه جدی نوسانات ارزی به اقتصاد کشور
در همین زمینه ،رئیساتــاق بازرگانی تهران معتقد
است نوســانات ارزی به بنگاههای اقتصادی لطمات جدی
وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ،مسعود خوانساری اظهار
کرد :اکنون شرکتها از انحصار استفاده میکنند که بخش
خصوصی از آن محروم است .به این معنا که حدود دو سال
است که برخی بنگاهها طلبکار از دولت هستند که درمقابل
به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند ،در حالیکه هر ماه دو
درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال میشــود که بر این
اساس ،اوراق قرضه با هشت درصد در اختیار بخش خصوصی
قرار میگیرد که این یک ظلم بزرگ است.
وی افزود :نوســانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد
میکند و سرنوشت بنگاههای بخش خصوصی را تحتالشعاع
قرار میدهد و وظیفه دولت است که به این موضوع بپردازد،
این در حالی اســت که رئیسکل بانک مرکزی هر سه ماه
یکبــاره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح میکرد ،اما
محقق نشد.
رئیساتاق بازرگانی تهــران ادامه داد :امیدواریم بانک
مرکزی تدبیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد
اما قیمتهایی که در بازار است ،ارز مبادلهای است که سه
نوع ارز دیگر شرکتی ،اسکناس و حواله وجود دارد .به این
معنا که ارز شرکتی برای واردات است .این در حالی است
که قیمت حواله باالتر از ارز شــرکتی برای گشایش اعتبار
و اســکناس است که این امر نگرانکننده بوده و حاکی از
خروج سرمایه از کشور است.

رئیس کانون انبوهسازان:

بانکها حتی یک ریال به احیای بافتهای فرسوده اختصاص ندادند

رئیس کانون سراســری انبوهسازان ایران:
این موضوع باید از بانکها پرســیده شود که
چرا تاکنون ریالی به احیای بافت فرسوده داده
نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس  ،جمشید برزگر در
اجالس سراسری انبوهسازان ایران با اشاره به اینکه در
چهار دهه گذشته در حوزه مسکن به آن برنامههای
مدنظر نرسیدهایم ،اظهار کرد :بعد از گذشت چهار دهه
هنوز بخش مسکن به برنامههای مدنظر خود نرسیده
است ،اما باید دولت به بخش مسکن افتخار کند که با
این همه مشکالت همچنان به کار خود ادامه میدهند.
وی ادامه داد :بعد از وقوع زلزله رودبار و بم تلنگری
در میان مسئوالن مسکن به وجود آمد که چارهای باید
برای بافتهای فرسوده و بخش مسکن اندیشیده شود،
به همین دلیل سازمان نظام مهندسی تشکیل شد و
مشارکت بخش خصوصی در حوزه احداث و مسکن
مورد تشویق قرار گرفت.
رئیس کانون سراســری انبوهسازان ایران با اشاره
به اینکه بعد از آن دوره ساخت واحدهای مسکونی با
روشها و الگوی مناسب مسکن برای شهروندان آغاز
شــد ،گفت :بعد از همان سالها بود که به فکر ایجاد
تشــکلها افتادهایم و امور مربوط به بخش مسکن به

بخش خصوصی واگذار شد به همین منظور انجمنهای
انبوهسازی و تشکلهای فنی و مهندسی شکلگیری
آنها شروع شد.
برزگر با تأکید بر اینکه تاکنون واگذاری ،تصدیگری
به بخش خصوصی به شکل واقعی رخ نداده است ،افزود:
مسئوالن به بخش خصوصی اعتقاد ندارند و هنوز در

هیچ یک از تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در فضای
بهبود کسب و کار و قوانین مربوط به بخش مسکن از
نقط ه نظرات بخش خصوصی استفاده نمیکنند .وی
تصریح کرد :بخش خصوصی همواره به دنبال اصالح
قوانین مربوط به بخش مسکن میدود پس کار را باید
بــه بخش خصوصی واگذار کننــد و  باید اذعان کرد

هنوز شرکتهای توسعهای را توسعه ندادهایم.رئیس
کانون سراسری انبوهسازان ایران با اشاره به بازآفرینی
شــهری که چندی پیش توسط رئیس جمهور کلید
آن زده شد ،گفت :آیا با نرخ سود  20درصد میتوانیم
به بازســازی بافتهای فرســوده و بازآفرینی شهری
امیدوار باشیم.
این موضوع باید از بانکها پرســیده شود که چرا
تاکنون ریالی در این خصوص به بخش مسکن و بخش
خصوصی داده نشده است .برزگر با تأکید بر اینکه آیا با
این سیاستها میتوان بافتهای فرسوده را بازسازی
کرد ،ادامه داد :با شعار نمیتوانیم به اصالح و بازسازی
بافت فرسوده اقدام کنیم.
ً
رشــد 100درصدی انشعابات آب و برق قطعا بر
قیمت تمام شده مسکن تأثیر خواهد گذاشت ،بنابراین
باید گفت نیاز به یک متولی مشخص است برای اینکه
چه کسی باید هزینههای سربار مسکن را تأمین کند.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران خاطرنشان
کرد :برای بهبود فضای کسب و کار و صنعت ساختمان
باید مشکالت و گرهها را از سر راه این حوزه برداریم تا
بتوانیم این سیاستهای اخیر وزارت راه و شهرسازی
و صحبتهای رئیس جمهور برای بازسازی بافتهای
فرسوده را تحقق بخشیم.

گزارش مشاور ارشد وزیر نفت نشان داد

کارشکنی توتال دراستفاده از توان شرکتهای ایرانی

محمدرضا نعمت زاده ،مشــاور ارشد وزیر
نفــت در نامهای به بیژن زنگنه ،بااشــاره به
مقاومت توتال در استفاده از توان لوله سازان
داخلی ،از بهانه جویی این شــرکت فرانسوی
برای عدم اســتفاده از توان داخلی و رجوع به
تولیدکنندگان خارجی انتقاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر ۱۲ ،تیر ماه سال جاری
بود که در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران(،)IPC
توافقنامه ( )HOAو  ۱۴پیوست آن در زمینه توسعه
بخش فراساحل فاز  ۱۱پارس جنوبی بین وزارت نفت
ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال
به امضا رسید.
یکی از محورهای کلیدی این قرارداد که از اهمیت
بیشتری برخوردار است ،انتقال فناوری و تجهیزات
ساخت داخل است .توتال و شرکایش موظف به اجرای
قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی
در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات»
مصوب  ۶شهریورماه سال  ۹۱هستند .انتقال فناوری

به داخل کشــورنیز در چهار سطح انجام میشود که
یکــی از آنها بهرهگیری از حداکثر توان مشــاوران،
سازندگان ،پیمانکاران و شــرکتهای داخلی است
که بیژن زنگنه ،وزیر نفت تاکید ویژهای بر آن دارد.
با این وجود و علیرغم تاکیدهای مکرر وزیر نفت
در اســتفاده از حداکثر توان داخلی به نظر میرسد
شرکت فرانسوی توتال مجری فاز  ۱۱پارس جنوبی،
در مقابل اجرای این قانون مقاومت میکند.
محمدرضا نعمتزاده ،مشاور ارشد زنگنه  ۱۱دی
ماه سال جاری در نامهای به بیژن زنگنه ،وزیر نفت،
بااشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله سازان
داخلی ،از بهانه جویی این شرکت فرانسوی برای عدم
اســتفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان
خارجی انتقاد کرده اســت.در این نامه آمده اســت:
«طی پیگیریهای به عمل آمده درخصوص استفاده
حداکثری از توان تولیدکننــدگان داخلی در پروژه
فاز ۱۱پارس جنوبی (شرکت توتال) جلسات متعددی
با لوله ســازان شــرکت نفت و گاز پارس و معاونت

مهندســی توسعه شرکت ملی نفت ایران انجام شد.
در این جلسات مقاومت شــرکت توتال در پذیرش
لوله سازان داخلی از سوی مسئولین شرکت نفت و
گاز پارس به بهانه انفجار خط لوله در خارج و داخل
کشور اعالم شــد».نعمتزاده در گزارش خود ادامه
داده است« :این درحالی است که به تازگی با توجه
به حمایتهای شما ،در مورد ضرورت تولید لولههای
مذکوردرداخل کشور ظاهرا شرکت توتال مسائل فنی
را حل شــده تلقی و اعالم نموده است که واگذاری
ساخت لوله در داخل موجب تاخیر  ۶ماهه در اجرای
پروژه میشود».در نامه مشاور وزیر نفت تأکید شده
است« :از آنجایی که شرکت توتال از ابتدا نسبت به
دعوت شرکتهای ایرانی کوتاهی نموده است به نظر
میرسد مباحث فنی و تاخیر پایه اساسی نداشته و
باید با تمهیداتی شرکت مذکور مکلف به استفاده از
توانمندی داخلی شود».بر اساس این گزارش ،نعمت
زاده ،مشاور ارشد وزیر نفت درتاریخ  ۲۹مهر ماه سال
 ۹۶نیز طــی نامهای خطاب به غالمرضا منوچهری،

یک مسئول سازمان استاندارد خبر داد

معاون مهندســی و توسعه شــرکت ملی نفت ایران
نوشــته بود « :پیرو دریافت گزارش پیشــرفت کار
مناقصات فــاز  ۱۱پارس جنوبی متوجه شــدم که
شرکت توتال به بهانه عدم صالحیت تولیدکنندگان
داخلی بــرای خرید لوله  ۳۲اینچ ،اقدام به دعوت از
سه شرکت  salzghiten، sumitomoو  metal oneنموده
اســت .این در حالی است که سه شرکت لوله سازی
داخلی آمادگی و توان کامل در ساخت این نوع لولهها
دارند .بنابراین خواهشــمند است دستور فرمایید تا
شرکت توتال سفارش گذاری و خرید لوله  ۳۲اینچ
فورا متوقف کند و از سه شرکت ایرانی مذکور دعوت
به مناقصه کند».
شــایان ذکر اســت که با توجه به تاکیدات مقام
معظم رهبــری و همچنین وزیر نفت در اســتفاده
حداکثری از توانمندیهــای داخلی انتظار میرود
این وزارتخانه با جدیت بیشــتری همانند همیشــه
پیگیر اصالح این رویه از ســوی شــرکت فرانسوی
توتال باشد.

توقف عملیات ساختمانی بیش از  ۱۰۰برج و آپارتمان در تهران

مدیرکل اســتاندارد استان تهران از نظارت
مشــترک اســتاندارد و نظام مهندســی بر
ساختوســازهای پایتخت خبر داد و گفت :از
ادامه ساختوســاز  100پروژه ســاختمانی در
پایتخت جلوگیری شد.
به گزارش اداره کل استاندارد استان تهران ،مسلم
بیات بااشــاره بر انعقاد تفاهمنامه همکاری ادارهکل
اســتاندارد و سازمان نظام مهندســی استان تهران و
نیز برخی از انجمنهای صنعت ســاختمان در ســال

گذشته ،از نظارت مشترک استاندارد و نظام مهندسی
بر ساختوســازهای پایتخت خبر داد ،اظهار کرد :از
ادامه ساختوســاز صد پروژه ساختمانی در پایتخت
جلوگیری شد.
وی افزود :سال گذشته تفاهمنامه همکاری بین اداره
کل استاندارد تهران ،سازمان نظام مهندسی استان و
چهار انجمن صنعت ســاختمان نظیر انجمن صنفی
تولیدکنندگان سازههای فوالدی استان تهران ،انجمن
صنفی تولیدکنندگان محصوالت ســبک ساختمانی،

انجمــن صنفی تولیدکنندگان بتــن آماده و قطعات
بتنی ایران و استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی
تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران ،منعقد شد
تا خالءهای موجود از تولید فراوردههای ساختمانی تا
محل مصرف ،با تدابیر مناسب و کارآمد برای ردیابی،
جبران شود.
مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد :در همین
راستا ،با تشــکیل کمیته استانداردسازی متشکل از
کارشناسان اســتاندارد و نظاممهندسی و همچنین

انجمنهــای صنفی و تخصصی ذیربــط ،بازدیدهای
میدانی انجام و در مواردی ،نمونهبرداری برای کنترل
کیفیت مصالح انجام میشود.
به گفته بیات ،در جریان این بازرسیها ،مقادیری
مصالح ســاختمانی غیراســتاندارد شناســایی و نیز
تخلفات برخی پیمانکاران و مهندسین ناظر مشخص
شــد؛ که اقدام قانونی متناســب اعم از توقیف ،اعالم
جرم ،و در نهایت درخواست توقف عملیاتی ساختمان
اعمال شد.

ثروتاندوزی از جیب ملت ایران
با وجود دشمنیهای دولت فرانسه

خودروساز فرانسوی:
ایران سومین بازار بزرگ رنو است

مدیر منطقهای رنو در ایران گفت :ایران اولین کشــور در منطقه و
سومین کشور در جهان برای رنو است.
به گزارش ایسنا ،پاسکال فلتن در پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو
با اعالم این خبر ،اظهار کرد :در سال گذشته در آفریقا و خاورمیانه از جمله ایران
 8/4درصد رشد فروش داشتهایم.
وی با بیان اینکه در این مدت  ۱۶۲هزار دستگاه خودروی رنو در ایران تولید
شد ،خاطرنشان کرد :رنو از سال  ۲۰۰۴در ایران حضور داشته و تاکنون  ۷۵۰هزار
دســتگاه از محصوالت آن در ایران تولید شده است.مدیر منطقهای رنو در ایران
ادامه داد :سیاســت ما حرکت به ســمت بومی سازی باال در ایران است .در حال
حاضر  ۶۵تامین کننده و قطعه ساز در ایران داریم که برمبنای استاندارد جهانی
رنــو در ایران تولید میکند.فلتن افزود :در حال برنامهریزی هســتیم که درصد
داخلی سازی محصوالت رنو در ایران افزایش یابد ،ضمن آنکه تالش میکنیم در
گروه رنو نیسان میتسوبیشی از قطعهسازان ایرانی بیشتری استفاده کنیم.گفتنی
اســت شرکتهای بزرگ فرانسوی از سالها قبل ارتباط زیادی با ایران داشتهاند
و در حوزههای مختلف بویژه صنعت ،انرژی و در ایران فعالیت داشته و سودهای
خوبی بردهاند .با این حال کشور ما خاطره خوبی از این شرکتها ندارد و عمده
دالیل این موضوع هم همراهی فرانسویها با تحریمهای غرب علیه کشورمان باز
میگردد.فرانســویها قبل از تحریمهای اوایل دهه  ،90در حوزه صنعت نفت و
همچنین خودروسازی حضور داشتند اما با آغاز تحریمها ،ایران را تنها گذاشتند.
هماکنون با گذشــت دو ســال از توافق هستهای دولت روحانی با غرب و بر
اســاس وعدههایی که برای روزهای پس از توافق داده میشــد ،انتظار میرفت
تحریمهایی همچون خرید هواپیمای مسافربری ،انجام مبادالت بانکی بینالمللی
و ...برطرف شــده و گشایشهای برجام عملیاتی شود ولی شواهد نشان میدهد
چنین اتفاقی در ابعاد مورد قبول رخ نداده اســت .البته پس از برجام در برخی
حوزهها ،همکاریها از سر گرفته شد ولی در برخی حوزههای کلیدی مانند حوزه
بانکی و صنعت هواپیمایی این اتفاق نیفتاد.در این بین فرانســویها که عالوه بر
بدعهدیهای گذشته ،در مذاکرات هستهای هم نقش پلیس بد را بازی میکردند
و انتظار منطقی آن بود که دولت با برخوردی قاطع ،آنها را از امتیازات بعد از توافق
محروم کند ،اما ظاهرا شرکتهای فرانسوی بیشترین بهره را از دوران پسابرجام
میبرند و فروش کمسابقه خودروسازان فرانسوی از این قبیل است.

معاون وزیر کار:

بن خواربار کارگری سال ۹۷
افزایش نمییابد

معاون وزیر کار اعالم کرد :سال آینده بیشتر روی مزد مبنای کارگری
متمرکز خواهیم بود و افزایش بن خواربار منتفی است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،احمد مشــیریان در حاشیه نشست تخصصی
گفتوگوی اجتماعی ســهجانبه با حضور در جمع خبرنــگاران از تأثیر مصوبه
مجلــس درباره افزایش  ۱۵تا  ۱۸درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲
میلیون بر روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت :وقتیکه مجلس برای
کارمندانــی که زیر  ۲میلیون تومان حقوق میگیرند افزایش  ۱۵تا  ۱۸درصدی
تصویب میکند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش
مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.وی افزود :افزایش بن خواروبار کارگری در سال
 ۹۷منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد.
معاون وزیر کار همچنین درباره روند افزایش دســتمزد در  ۴ســال گذشته
اظهار کرد :با وجود اینکه تورم  ۴سال گذشته  ۴۵درصد بود ،اما افزایش دستمزد
بیش از نرخ تورم یعنی  ۷۵درصد افزایش یافت.
مشــیریان بااشــاره به نشستهای شــورای عالی کار گفت :پیش از شروع
نشستهای شورای عالی کار ،کارگروههایی برای بررسی هزینههای تأمین سبد
معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای
عالی کار بررســی خواهد شد.بر اساس این گزارش ،مشیریان در حالی از منتفی
شــدن افزایش بن خواربار کارگری در سال  ۹۷پیش از تصمیمگیری در شورای
عالی کار خبر داده اســت که تمام بندهای مزدی در ســال  ۹۷باید به تصویب
نمایندگان کارگران با کارفرمایان برسد.
 ۱۴۰۰بنگاه مشکل دارند
همچنین بر اســاس برخی گزارشها معاون روابط کار وزارت کار در نشست
دیروز بااشاره به بنگاههای مشکل دار گفت :در کل کشور  ۱۴۰۰بنگاه مشکلدار
داریم که از این میان  ۱۷۰شــرکت مشــکل حاد دارند و در حال بررســی حل
مشکالت این بنگاهها در کارگروههای استانی هستیم.
به گزارش تسنیم ،مشیریان با اعالم این خبر عنوان کرد :از میان  170شرکتی
که مشکل حاد دارند حدود  7شرکت تحت پوشش صندوق حمایت صنایع هستند
و در حال بررسی برای حل مشکالت این بنگاهها در کارگروههای استانی هستیم.
وی افزود :در کل کشور  2میلیون و  500هزار کارگاه داریم که ممکن است
در حوزههایی مشکالتی داشته باشند.

اشتغالزایی یک کارآفرین
با احداث گلخانه بر روی پشتبام

بهرهمندی از مکانهای بدون استفاده خانه مانند پشتبام و تبدیل
آنها برای محل آرامش و اشتغالزایی ابتکاری است که یک کارآفرین در
زمینه اقتصاد مقاومتی رقم زده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مسئله تولید ملی و حمایت از تولیدکننده ایرانی
یکی از ارکان پایه اقتصاد مقاومتی است که اگر همراه با فرآیند مدیریت عقالنی
رقم بخورد منجر به حفظ ســتون فقرات جامعه میشود .در همین راستا ،بسیج
سازندگی کل کشور توانسته است با مدیریت عقالنی اقتصادی در مرحله حمایت
اولیه از تولیدکنندگان و همچنین ارائه کمکهای مستشاری به آنها ،به احیاء و
گسترش دوچندان مسئله تولید ملی بپردازد.
استان گلستان از استانهای مستعد در زمینه تولیدات کشاورزی و طبیعی
بوده که در زمینه اقتصاد مقاومتی فعالیت گستردهای نیز داشته است .با یکی از
تولیدکنندگان گفتوگویی داشتهایم.
وحید پسارکلو ،دارای مدرک کارشناسی اقتصاد کشاورزی است ،میگوید که
ســاکن شهرستان مینودشت استان گلستان است و از سال  93در عرصه گل و
گیاه فعالیت داشته است.وی که در یک طرح ابتکاری گلخانهای را بر فراز پشتبام
منزل خود طراحی کرده در این باره میگوید :مساحت گلخانهام تقریبا  50متر
اســت و به نسبت فضایی که در اختیار دارم ،بیشتر به پرورش گلهای کاکتوس
و آپارتمانی میپردازم .در ابتدا با وام قرض الحســنه چهار میلیون تومانی که از
بسیج سازندگی دریافت کردم توانستم کار را شروع کنم و به صورت تدریجی آن
را گسترش دادم و اکنون چندین برابر سرمایه و هزینه اولیه ،گل دارم.
یگوید :به
این کارآفرین به موانع ابتدایی پیش روی طرح خود اشاره کرده و م 
دلیل وضعیت جوی خاص استان گلستان و وزش بادهای شدیدی که در برخی
ایام ســال اتفاق میافتد ،مدیریت سازه گلخانه در پشتبام مقداری سخت است
و به همین علت چندین بار هم گلخانهام خراب شــد اما ناامید نشــدم و سازه را
دوباره درست کردم و سازه گلخانه را به جایی رساندم که تقریبا دوسال است که
ثبات خوبی دارم.پسارکلو درخصوص ویژگیهای پرورش گل گفت :پرورش گل
بر روی روحیه انسان بسیار تاثیر مثبتی میگذارد و موجب بازیابی ذهن و روحیه
انســان می شود و خیلی از ســختیها و آزردگیهایی که بعضا محصول زندگی
اجتماعی اســت را درمان می کند .ضمن اینکه درآمد مناسبی را هم برای اداره
زندگی تامین میکند.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
1/599/000
1/546/000
776/000
471/000
311/000
153/600
4/901
6/149
7/030
1/352
1/370

