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تسلیت
همکار محترم جناب آقای علی احمد 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 

می نمائیم.
سرپرست، مدیران وکارکنان موسسه کیهان

جناب آقای علی احمد احمدی
درگذشتبرادربزرگوارتانراتسلیتعرضمینمائیم.

میرســید- تقوی پور- لطیف- پورقاســمی- ایمانی- آبی زاد- 
خطیبی- سلطانی- کشــور- بزرگ دوست- کارخانه- مشفقی- 
روح اله  مرادی-  امانی- گرجی- هدهدی- جــوادی-  حاجیلو- 
پرویز  ناصریان-  رهبریان-  ملک زاده-  معمارباشــی-  مظفری- 
احمدی- اسماعیل شهبازی- نیکخواه- عاقلی- سامانی- ظفری- 
قدرت الــه فرجی- نظری- مهــدی گرویــی- فیاضی- امی- 

داالن داری- حسین محمدی- درزی- رضا محمودی-زندیه

گروهاقتصادی-
در شــرایطی که دالر به مرز 5000 هزار تومان 
رسیده سخنگوی دولت بدون توجه به وعده های قبلی 
مسئوالن دولتی، توپ گرانی دالر را به زمین مردم 
انداخت و اعالم کرد مردم برای خرید دالر هول نزنند! 
دیروزباشــروعمبادالتارزیدربازار،قیمتدالراز
حدود4850توماندرکمترازیکساعتبه4900تومان
رســیدودرادامه)تاقبلازساعت14(درآستانه5000

تومانهمقرارگرفت.
هرچنددرســهماهاخیر،شنیدنخبرافزایشقیمت
دالربهموضوعیعادیتبدیلشدهبودولیدرحالحاضر
باتوجهبهرکوردشکنیجدیدایننرخ،بایدگفتشاهدیکی
ازحیرتانگیزترینقیمتهایموجودبرایدالرهستیم.
قیمتدالردربازاردراوایلآذرماهحدود4120تومان
بودکهباگذشــتکمترازسهماهازآنبهحوالی5000
تومانرســیدهاست،بهعبارتدیگرقیمتدالردرکمتر
از100روز،بیشاز850تومان!!افزایشداشــتهکهاگر

نگوییمبینظیر،درنوعخودکمنظیرمحسوبمیشود.
ایندرحالیاســتروزگذشتهکهمحمدباقرنوبخت،
ســخنگویدولتدربارهآشفتگیبازارارزوافزایشقیمت

دالرگفت:اینتالطمبرایدولتقابلقبولنیست.
بهگــزارشخبرگزاریتســنیم،ویادامهداد:بانک
مرکزیبرنامههاییداردکهبهزودیاجراخواهدشد.ازملت
میخواهیمبهکشورمانکمککنندوبرایواردشدنبه
بازارارزهولنزنند،خبردارمکهقیمتارزحتمابهجایگاه

حقیقیخودبازخواهدگشت.

متاسفانهطبقگفتهسخنگویدولت،ظاهرانوسانات
بازارارزوگرانیپیاپیدالربهگردنمردمافتادهاست!

ازســویدیگر،محمدنهاوندیانهمکهدردولتدوم
حسنروحانیدرجایگاهجدیداالحداث!معاوناقتصادی
رئیسجمهورفعالیتمیکند،درحاشــیهجلســهدیروز
هیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانمدعیشــد:تدابیر
متنوعیبرایبازارارزازســویدولتاندیشــیدهشدهو
تصمیمگیریهایــیصورتگرفته،یکــیپسازدیگری

اعمالخواهدشد.
ویدرپاسخبهسؤالخبرگزاریمهرمبنیبراینکهآیا
بازارارزازآشفتگیکنونینجاتپیداخواهدکرد؟گفت:به
طــورقطعایناتفاقرخخواهدداد،چراکهقیمتکنونی
ارزدربازارکوتاهمدتبودهوقابلقبولنیستوحتماًباید
بهثباتوآرامشــیکهطیچهارسالگذشتهدراینبازار

تجربهکردهایم،برسیم.
اظهاراتاینمقاممسئولدرشرایطیصورتمیگیرد
کهسایرمسئوالندولتیهمچندینباروعدهکاهشنرخ
ارزرادادهانــد،چهاینکهخودرئیسجمهورازبازگشــت
ثباتبهبازارخبردادهوسیف؛رئیسکلبانکمرکزیهم
دراواخردیماهوعدهکاهشنرخارزدربهمنواسفندرا
دادهبود.وعدههاییکهنهتنهاتاکنونمحققنشدند،بلکه

حرکتبازاردرجهتمخالفآنهابودهاست.
بــهعنواننمونــه،درهیاهویگرانــیدالردوباراز
رئیسجمهورسؤالشدکهمیداندقیمتهماکنونچقدر
استکهویدرهربارتاکیدکردقیمتاینرقمنیست!

یکباردرمصاحبهتلویزیونیازروحانیســؤالشدکه

میدانیدقیمتدالر4750تومانشدهاست؟کهویپاسخ
دادنهقیمتدالرآنقدرنیستوشما)مجری(نرختعیین
نکنید.ویدرهمانگفتوگووازدوربینســیمابهمردم

اطمیناندادکهخیالشانبابتدالرراحتباشد.
یکباردیگریعنیهفتهقبلنیزدرنشســتخبری،
روحانیدرپاســخبهاینسؤالکهآیامیدانیدقیمتدالر
4هزارو800تومانشــدهاست؟گفتهبودنه،قیمتاین
نیست،وبهفعاالنبازارارزاطمیناندادهبودکهذخایرکافی
برایارزداریمالبتهروحانیقبلترهمبهمردماطمینانداده
بودکهخیالشانراجعبهدالرراحتباشدولیاززمانیکه
روحانــیخیالمردمرابرایدالرراحتکردتاامروزدالر

بیشاز300تومانگرانشدهاست.
ضمناینکهســیفهمسهباروعدهکاهشنرخارزرا
دادهبــود،اماانگارهربــارکهاینوعدهرامیداد،بازاردر
جهتعکسآنحرکتمیکرد.چنانچهوقتیســیفدر
28دیمــاهوعدهکاهشنرخارزرادادتنهابهفاصلهدو
روز،نرخارزاز4500تومانردشدوباتاکیدهایدوبارهو
سهبارهویبرکاهشقیمتدالر،ایننرخبازهمافزایش
یافت.نکتهقابلتاملدیگرمربوطوضعیتسکهاستکهدر
فاصلهیکروز40هزارتومانافزایشقیمتراتجربهکرد
وبهیکمیلیونو590هزارتومانرسید؛افزایشقیمتی

کهحداقلدرماههایاخیربیسابقهاست.
ایناتفاقاتدرحالیدربازارســکهوارزرخدادهکه
برجامدوســالگیاشراپشــتسرگذاشــتهومسئوالن
دولتیحاضرنیستندهیچاشارهایبهبیفرجامیآنبرای

بازارارزکنند.

لطمه جدی نوسانات ارزی به اقتصاد کشور
درهمینزمینه،رئیساتــاقبازرگانیتهرانمعتقد
استنوســاناتارزیبهبنگاههایاقتصادیلطماتجدی

واردکردهاست.
بهگزارشخبرگزاریایسنا،مسعودخوانساریاظهار
کرد:اکنونشرکتهاازانحصاراستفادهمیکنندکهبخش
خصوصیازآنمحروماست.بهاینمعناکهحدوددوسال
استکهبرخیبنگاههاطلبکارازدولتهستندکهدرمقابل
بهدولتونظامبانکیهمبدهیدارند،درحالیکههرماهدو
درصدجریمهمالیاتیبرایآنهااعمالمیشــودکهبراین
اساس،اوراققرضهباهشتدرصددراختیاربخشخصوصی

قرارمیگیردکهاینیکظلمبزرگاست.
ویافزود:نوســاناتارزیلطمهجدیبهاقتصادوارد
میکندوسرنوشتبنگاههایبخشخصوصیراتحتالشعاع
قرارمیدهدووظیفهدولتاستکهبهاینموضوعبپردازد،
ایندرحالیاســتکهرئیسکلبانکمرکزیهرسهماه
یکبــارهموضوعتکنرخیکردنارزرامطرحمیکرد،اما

محققنشد.
رئیساتاقبازرگانیتهــرانادامهداد:امیدواریمبانک
مرکزیتدبیریرابیاندیشدکهایننوساناتبهحداقلبرسد
اماقیمتهاییکهدربازاراست،ارزمبادلهایاستکهسه
نوعارزدیگرشرکتی،اسکناسوحوالهوجوددارد.بهاین
معناکهارزشرکتیبرایوارداتاست.ایندرحالیاست
کهقیمتحوالهباالترازارزشــرکتیبرایگشایشاعتبار
واســکناساستکهاینامرنگرانکنندهبودهوحاکیاز

خروجسرمایهازکشوراست.

دولت مقصر گرانی دالر را مشخص کرد

نوبخت: مردم برای ورود به بازار ارز هول نزنند!

در گزارش شبکه کانون های تفکر ایران تاکید 
 FATF شده است: در شــرایط کنونی همکاری با
دور باطلی را ایجاد کرده که بدون دســت آورد 
ملموسی برای ایران، سبب افزایش اثرگذاری بیشتر 

تحریم های ثانویه آمریکا خواهد شد.
گروهبینالمللشبکهکانونهایتفکرایران)ایتان(
درگزارشیباعنوان»نگاهیتحلیلیبهتعاملمیانایران
وگروهویژهاقداممالی)FATF(بهبررسیابعادمختلف

اینموضوعپرداختهاست.
دربخشیازجمعبندیاینگزارشآمدهاست:بعد
ازاجرایبرجامدردیماه1394،علیرغمپیشبینیهای
صورتگرفتهتوسطمسئولین،روابطبینالمللیبانکی
ایرانبهشــرایطقبلازتحریمهابازنگشــت.براساس

اظهارنظرهایمسئولیناقتصادیومقاماتپولی،قرار
)FATF(داشتنایراندرلیستسیاهگروهویژهاقداممالی
ازمهمترینموانعاینبازگشــتبود.لذاباهدفخارج
شدنایرانازلیستسیاه،تقریباًازاوایلبهمنماه1394
الیتیرماه1395،ایرانهمکاریگستردهترینسبتبه
گذشــتهباگروهویژهاقداممالیآغازنمودکهپذیرش

»برنامهاقدام«مهمتریننتیجهآناست.
درادامهاینگزارشآمدهاســت:آمریکابااستفاده
از»سالحپولی«فضایمالیبینالمللیرابرایکشورهاو
گروههایهدف،ناامنمیکندودرارتباطاتبانکیآنها،
اختاللایجادمیکند.اینسالحعلیهجمهوریاسالمی
ایران،ازســال2010،مورداستفادهقرارگرفتوعماًل

جنگاقتصادیعلیهایران،بهراهافتاد.

FATF،نقشویژهایدرپیشــبردجنگاقتصادی
وبهکارگیریواثرگذاری»ســالحپولی«دارد.بنابراین
FATF،صرفاًیکنهادفنــینبودهونهادیباکارکردو
مأموریتهایمنطبقبرسیاستخارجیایاالتمتحده
آمریکااســت.اینگزارشافزودهاســت:علیرغماینکه
گروهویژهاقداممالی،اقداماتمقابلهایعلیهایرانرادر
طولیکسالونیماخیرتعلیقنمودهاست،همچنان
مشکالتبانکیکشــوربرقراراستوبهبودیمشاهده
نمیشود.اینوضعیتخودشاهدیبراینمدعاستکه
قرارداشــتنایراندرلیستسیاهگروهویژهمانعاصلی
بهبودروابطبینالمللیبانکیایراننیست.دراینرابطه
تحریمهایثانویهبانکیآمریکاوافرادونهادهایایرانی
باقیماندهدرلیستتحریممتغیرهایاصلیمیباشند.

چراکهایندومتغیراثراصلیبرهزینههمکاریباایران
میگذارند.اینگزارشتصریحکردهاست:بهعبارتدیگر
هرچهایرانتالشکندتاباافزایششــفافیتریســک
همــکاریباخودراکاهشدهد،آمریکاباافزایشافراد
ونهادهایایرانیتحریمیاثرآنراخنثیخواهدکرد.
عالوهبــراینآمریکامیتواندبــاافزایشجریمهنقض
تحریمهاهمچونتصویبقانونکاتساوالصاقبرچسب
حامیتروریســمبهنهادهایایرانی،هزینههمکاریبا
ایرانرابسیارافزایشدهدتااثرمثبتشفافیتخنثی
شــود.ناگفتهپیداستکهاینموضوعیکدورباطلاز
همکاریبدونانتهاباگروهویژهایجادمیکندکهبهنفع
منافعملیایراننیستوسببافزایشاثرگذاریبیشتر

تحریمهایثانویهآمریکارامهیامیکند.

گزارش کیهان

 FATF همکاری ایران با 
اثرگذاری تحریم را افزایش می دهد

رئیس کانون سراســری انبوه سازان ایران: 
این موضوع باید از بانک ها پرســیده شود که 
چرا تاکنون ریالی به احیای بافت فرسوده داده 

نشده است.
بهگزارشخبرگزاریفارس،جمشیدبرزگردر
اجالسسراسریانبوهسازانایرانبااشارهبهاینکهدر
چهاردههگذشتهدرحوزهمسکنبهآنبرنامههای
مدنظرنرسیدهایم،اظهارکرد:بعدازگذشتچهاردهه
هنوزبخشمسکنبهبرنامههایمدنظرخودنرسیده
است،امابایددولتبهبخشمسکنافتخارکندکهبا
اینهمهمشکالتهمچنانبهکارخودادامهمیدهند.
ویادامهداد:بعدازوقوعزلزلهرودباروبمتلنگری
درمیانمسئوالنمسکنبهوجودآمدکهچارهایباید
برایبافتهایفرسودهوبخشمسکناندیشیدهشود،
بههمیندلیلسازماننظاممهندسیتشکیلشدو
مشارکتبخشخصوصیدرحوزهاحداثومسکن

موردتشویققرارگرفت.
رئیسکانونسراســریانبوهسازانایرانبااشاره
بهاینکهبعدازآندورهساختواحدهایمسکونیبا
روشهاوالگویمناسبمسکنبرایشهروندانآغاز
شــد،گفت:بعدازهمانسالهابودکهبهفکرایجاد
تشــکلهاافتادهایموامورمربوطبهبخشمسکنبه

رئیس کانون انبوه سازان: 

بانک ها  حتی یک ریال به احیای بافت های فرسوده اختصاص ندادند

بخشخصوصیواگذارشدبههمینمنظورانجمنهای
انبوهسازیوتشکلهایفنیومهندسیشکلگیری

آنهاشروعشد.
برزگرباتأکیدبراینکهتاکنونواگذاری،تصدیگری
بهبخشخصوصیبهشکلواقعیرخندادهاست،افزود:
مسئوالنبهبخشخصوصیاعتقادندارندوهنوزدر

هیچیکازتصمیمگیریهاوتصمیمسازیهادرفضای
بهبودکسبوکاروقوانینمربوطبهبخشمسکناز
نقطهنظراتبخشخصوصیاستفادهنمیکنند.وی
تصریحکرد:بخشخصوصیهموارهبهدنبالاصالح
قوانینمربوطبهبخشمسکنمیدودپسکارراباید
بــهبخشخصوصیواگذارکننــدوبایداذعانکرد

هنوزشرکتهایتوسعهایراتوسعهندادهایم.رئیس
کانونسراسریانبوهسازانایرانبااشارهبهبازآفرینی
شــهریکهچندیپیشتوسطرئیسجمهورکلید
آنزدهشد،گفت:آیابانرخسود20درصدمیتوانیم
بهبازســازیبافتهایفرســودهوبازآفرینیشهری

امیدوارباشیم.
اینموضوعبایدازبانکهاپرســیدهشودکهچرا
تاکنونریالیدراینخصوصبهبخشمسکنوبخش
خصوصیدادهنشدهاست.برزگرباتأکیدبراینکهآیابا
اینسیاستهامیتوانبافتهایفرسودهرابازسازی
کرد،ادامهداد:باشعارنمیتوانیمبهاصالحوبازسازی

بافتفرسودهاقدامکنیم.
رشــد100درصدیانشعاباتآبوبرققطعاًبر
قیمتتمامشدهمسکنتأثیرخواهدگذاشت،بنابراین
بایدگفتنیازبهیکمتولیمشخصاستبرایاینکه
چهکسیبایدهزینههایسربارمسکنراتأمینکند.
رئیسکانونسراسریانبوهسازانایرانخاطرنشان
کرد:برایبهبودفضایکسبوکاروصنعتساختمان
بایدمشکالتوگرههاراازسرراهاینحوزهبرداریمتا
بتوانیماینسیاستهایاخیروزارتراهوشهرسازی
وصحبتهایرئیسجمهوربرایبازسازیبافتهای

فرسودهراتحققبخشیم.

محمدرضا نعمت زاده، مشــاور ارشد وزیر 
نفــت در نامه ای به بیژن زنگنه، با  اشــاره 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.
بهگزارشخبرنگارمهر،12تیرماهسالجاری
،)IPC(بودکهدرقالبقراردادهایجدیدنفتیایران
توافقنامه)HOA(و14پیوستآندرزمینهتوسعه
بخشفراساحلفاز11پارسجنوبیبینوزارتنفت
ایرانوکنسرسیومیبهرهبریشرکتفرانسویتوتال

بهامضارسید.
یکیازمحورهایکلیدیاینقراردادکهازاهمیت
بیشتریبرخورداراست،انتقالفناوریوتجهیزات
ساختداخلاست.توتالوشرکایشموظفبهاجرای
قانون»استفادهحداکثریازتوانتولیدیوخدماتی
درتامیننیازهایکشوروتقویتآندرامرصادرات«
مصوب۶شهریورماهسال91هستند.انتقالفناوری

بهداخلکشــورنیزدرچهارسطحانجاممیشودکه
یکــیازآنهابهرهگیریازحداکثرتوانمشــاوران،
سازندگان،پیمانکارانوشــرکتهایداخلیاست
کهبیژنزنگنه،وزیرنفتتاکیدویژهایبرآندارد.

بااینوجودوعلیرغمتاکیدهایمکرروزیرنفت
دراســتفادهازحداکثرتوانداخلیبهنظرمیرسد
شرکتفرانسویتوتالمجریفاز11پارسجنوبی،

درمقابلاجرایاینقانونمقاومتمیکند.
محمدرضانعمتزاده،مشاورارشدزنگنه11دی
ماهسالجاریدرنامهایبهبیژنزنگنه،وزیرنفت،
بااشارهبهمقاومتتوتالدراستفادهازتوانلولهسازان
داخلی،ازبهانهجوییاینشرکتفرانسویبرایعدم
اســتفادهازتوانداخلیورجوعبهتولیدکنندگان
خارجیانتقادکردهاســت.درایننامهآمدهاســت:
»طیپیگیریهایبهعملآمدهدرخصوصاستفاده
حداکثریازتوانتولیدکننــدگانداخلیدرپروژه
فاز11پارسجنوبی)شرکتتوتال(جلساتمتعددی
بالولهســازانشــرکتنفتوگازپارسومعاونت

مهندســیتوسعهشرکتملینفتایرانانجامشد.
دراینجلساتمقاومتشــرکتتوتالدرپذیرش
لولهسازانداخلیازسویمسئولینشرکتنفتو
گازپارسبهبهانهانفجارخطلولهدرخارجوداخل
کشوراعالمشــد.«نعمتزادهدرگزارشخودادامه
دادهاست:»ایندرحالیاستکهبهتازگیباتوجه
بهحمایتهایشما،درموردضرورتتولیدلولههای
مذکوردرداخلکشورظاهراشرکتتوتالمسائلفنی
راحلشــدهتلقیواعالمنمودهاستکهواگذاری
ساختلولهدرداخلموجبتاخیر۶ماههدراجرای
پروژهمیشود.«درنامهمشاوروزیرنفتتأکیدشده
است:»ازآنجاییکهشرکتتوتالازابتدانسبتبه
دعوتشرکتهایایرانیکوتاهینمودهاستبهنظر
میرسدمباحثفنیوتاخیرپایهاساسینداشتهو
بایدباتمهیداتیشرکتمذکورمکلفبهاستفادهاز
توانمندیداخلیشود.«براساساینگزارش،نعمت
زاده،مشاورارشدوزیرنفتدرتاریخ29مهرماهسال
9۶نیزطــینامهایخطاببهغالمرضامنوچهری،

معاونمهندســیوتوسعهشــرکتملینفتایران
نوشــتهبود:»پیرودریافتگزارشپیشــرفتکار
مناقصاتفــاز11پارسجنوبیمتوجهشــدمکه
شرکتتوتالبهبهانهعدمصالحیتتولیدکنندگان
داخلیبــرایخریدلوله32اینچ،اقدامبهدعوتاز
سهشرکتsalzghiten،sumitomoوmetaloneنموده
اســت.ایندرحالیاستکهسهشرکتلولهسازی
داخلیآمادگیوتوانکاملدرساختایننوعلولهها
دارند.بنابراینخواهشــمنداستدستورفرماییدتا
شرکتتوتالسفارشگذاریوخریدلوله32اینچ
فورامتوقفکندوازسهشرکتایرانیمذکوردعوت

بهمناقصهکند.«
شــایانذکراســتکهباتوجهبهتاکیداتمقام
معظمرهبــریوهمچنینوزیرنفتدراســتفاده
حداکثریازتوانمندیهــایداخلیانتظارمیرود
اینوزارتخانهباجدیتبیشــتریهمانندهمیشــه
پیگیراصالحاینرویهازســویشــرکتفرانسوی

توتالباشد.

گزارش مشاور ارشد وزیر نفت نشان داد

کارشکنی توتال دراستفاده از توان شرکت های ایرانی

مدیرکل اســتاندارد استان تهران از نظارت 
مشــترک اســتاندارد و نظام مهندســی بر 
ساخت وســازهای پایتخت خبر داد و گفت: از 
ادامه ساخت وســاز 100 پروژه ســاختمانی در 

پایتخت جلوگیری شد. 
بهگزارشادارهکلاستاندارداستانتهران،مسلم
بیاتبااشــارهبرانعقادتفاهمنامههمکاریادارهکل
اســتانداردوسازماننظاممهندســیاستانتهرانو
نیزبرخیازانجمنهایصنعتســاختماندرســال

گذشته،ازنظارتمشترکاستانداردونظاممهندسی
برساختوســازهایپایتختخبرداد،اظهارکرد:از
ادامهساختوســازصدپروژهساختمانیدرپایتخت

جلوگیریشد.
ویافزود:سالگذشتهتفاهمنامههمکاریبیناداره
کلاستانداردتهران،سازماننظاممهندسیاستانو
چهارانجمنصنعتســاختماننظیرانجمنصنفی
تولیدکنندگانسازههایفوالدیاستانتهران،انجمن
صنفیتولیدکنندگانمحصوالتســبکساختمانی،

انجمــنصنفیتولیدکنندگانبتــنآمادهوقطعات
بتنیایرانواستانتهرانوانجمنصنفیکارفرمایی
تولیدکنندگانتیرچهوبلوکاستانتهران،منعقدشد
تاخالءهایموجودازتولیدفراوردههایساختمانیتا
محلمصرف،باتدابیرمناسبوکارآمدبرایردیابی،

جبرانشود.
مدیرکلاستاندارداستانتهرانادامهداد:درهمین
راستا،باتشــکیلکمیتهاستانداردسازیمتشکلاز
کارشناساناســتانداردونظاممهندسیوهمچنین

انجمنهــایصنفیوتخصصیذیربــط،بازدیدهای
میدانیانجامودرمواردی،نمونهبرداریبرایکنترل

کیفیتمصالحانجاممیشود.
بهگفتهبیات،درجریاناینبازرسیها،مقادیری
مصالحســاختمانیغیراســتانداردشناســاییونیز
تخلفاتبرخیپیمانکارانومهندسینناظرمشخص
شــد؛کهاقدامقانونیمتناســباعمازتوقیف،اعالم
جرم،ودرنهایتدرخواستتوقفعملیاتیساختمان

اعمالشد.

یک مسئول سازمان استاندارد خبر داد

توقف عملیات ساختمانی بیش از ۱۰۰ برج و آپارتمان در تهران

مدیر منطقه ای رنو در ایران گفت: ایران اولین کشــور در منطقه و 
سومین کشور در جهان برای رنو است.

بهگزارشایسنا،پاسکالفلتندرپنجمینهمایشبینالمللیصنعتخودرو
بااعالماینخبر،اظهارکرد:درسالگذشتهدرآفریقاوخاورمیانهازجملهایران

8/4درصدرشدفروشداشتهایم.
ویبابیاناینکهدراینمدت1۶2هزاردستگاهخودرویرنودرایرانتولید
شد،خاطرنشانکرد:رنوازسال2004درایرانحضورداشتهوتاکنون750هزار
دســتگاهازمحصوالتآندرایرانتولیدشدهاست.مدیرمنطقهایرنودرایران
ادامهداد:سیاســتماحرکتبهســمتبومیسازیباالدرایراناست.درحال
حاضر۶5تامینکنندهوقطعهسازدرایرانداریمکهبرمبنایاستانداردجهانی
رنــودرایرانتولیدمیکند.فلتنافزود:درحالبرنامهریزیهســتیمکهدرصد
داخلیسازیمحصوالترنودرایرانافزایشیابد،ضمنآنکهتالشمیکنیمدر
گروهرنونیسانمیتسوبیشیازقطعهسازانایرانیبیشتریاستفادهکنیم.گفتنی
اســتشرکتهایبزرگفرانسویازسالهاقبلارتباطزیادیباایرانداشتهاند
ودرحوزههایمختلفبویژهصنعت،انرژیودرایرانفعالیتداشتهوسودهای
خوبیبردهاند.بااینحالکشورماخاطرهخوبیازاینشرکتهانداردوعمده
دالیلاینموضوعهمهمراهیفرانسویهاباتحریمهایغربعلیهکشورمانباز
میگردد.فرانســویهاقبلازتحریمهایاوایلدهه90،درحوزهصنعتنفتو
همچنینخودروسازیحضورداشتنداماباآغازتحریمها،ایرانراتنهاگذاشتند.
هماکنونباگذشــتدوســالازتوافقهستهایدولتروحانیباغربوبر
اســاسوعدههاییکهبرایروزهایپسازتوافقدادهمیشــد،انتظارمیرفت
تحریمهاییهمچونخریدهواپیمایمسافربری،انجاممبادالتبانکیبینالمللی
و...برطرفشــدهوگشایشهایبرجامعملیاتیشودولیشواهدنشانمیدهد
چنیناتفاقیدرابعادموردقبولرخندادهاســت.البتهپسازبرجامدربرخی
حوزهها،همکاریهاازسرگرفتهشدولیدربرخیحوزههایکلیدیمانندحوزه
بانکیوصنعتهواپیماییایناتفاقنیفتاد.دراینبینفرانســویهاکهعالوهبر
بدعهدیهایگذشته،درمذاکراتهستهایهمنقشپلیسبدرابازیمیکردند
وانتظارمنطقیآنبودکهدولتبابرخوردیقاطع،آنهاراازامتیازاتبعدازتوافق
محرومکند،اماظاهراشرکتهایفرانسویبیشترینبهرهراازدورانپسابرجام

میبرندوفروشکمسابقهخودروسازانفرانسویازاینقبیلاست.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با  اشاره به اینکه 
در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار حل موضوع قاچاق شدیم، اعالم کرد 

۲100 میلیارد تومان کاالی قاچاق در انبارهای سازمان وجود دارد.
جمشیدقسوریانجهرمیدرگفتوگوباخبرگزاریفارسبااشارهبهرویکرد
وسیاستسازماناموالتملیکیاظهارکرد:بحثاصلیدرسازمان،رسیدگیبه
کاالهایمتروکهاست.بهدنبالآنهستیمتاکاالهایاینبخشدرنقاطمختلف

کشورسریعترتعیینتکلیفشود.
ویافزود:برخیاوقاتدرمراکزیمثلبنادرچونفعالیتهازیاداستاظهار
کاالیمتروکهبهســازمانباتأخیرانجاممیشــودویاصاحبکاالبههردلیلی

کمترپیگیرموضوعاست.بنابراینبایدتوجهبیشتریبهاینمسائلداشت.
مدیرعاملسازمانجمعآوریوفروشاموالتملیکیدرموردوضعیتکاالهای
قاچاقدرانبارهایســازمانبیانکرد:تأکیدبهتعیینتکلیفکاالهایمتروکه
استودرهمینراستاتفاهمنامهایباگمرکمنعقدشدتاسیستمهابهیکدیگر
متصلشــدهوبهمحضآنکهکاالییمتروکهشد،درسازمانمراحلرسیدگی،
ارزیابیوامورقانونیآنپیگیریشود.مدیرعاملسازماناموالتکمیلیدرمورد
ردیفهایکاالییگفت:منظورتعداداظهارنامههاییاستکهوجوددارد؛اکنون
14هزارردیفکاالییبالتکلیفبودهکهشناساییوفرایندهایآنطیخواهد
شد.بههمینخاطرنمایندهسازماندرگمرکمستقرشدهوهمکاریادامهدارد.
بهگفتهقسوریان،برآوردارزشکاالهایقاچاقحدود2100میلیاردتومان
است.ویدرموردنامهمعاوناولرئیسجمهوردررابطهبامشخصشدنوضعیت
کاالهایقاچاق،گفت:درنامهایبهوزیراقتصادخواستارحلموضوعشدیم.حجم
کاالهاوروندرابرایمســئوالنشرحدادیمومعاوناولنامهزدنداگراعتباری
برایفروش،نگهدارییااحکامینیازدارد،هماهنگشود.تالشمیکنیمتاآخر

سالازحجمکاالهایموجوددرانبارهابکاهیم.
ایندرحالیاستکهرهبرمعظمانقالبچندیپیشخواستارمحوکاالی

قاچاقدرسرمرزهاشدند.
بســیاریازکشــورهایجهاننیزکاالهایقاچاقرابرایحمایتازتولید

داخلیشاننابودمیکنند.

گروهاقتصادی-
وزیر راه به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود  باز هم به موضوعات 

حاشیه ای پرداخت و به دستگاههای دیگر حمله کرد.
چهارسالاستکهعباسآخوندیهرازگاهیبهموضوعاتیمیپردازدکه
ارتباطچندانیباحوزهمسئولیتاجراییاونداردومتأسفانهگویابهاینموضوع
عادتکردهاست.یکیازمباحثموردعالقهآخوندی،نظاماقتصادبازاراستو
هرازچندیخودرادرکسوتنظریهپردازاینحوزهمیبیندوبهجایپرداختن
بهوظایفاجراییمتعددیکوزیر،بهمقالهنویسیدرروزنامههامشغولمیشود.
بهگزارشخبرگزاریتسنیم،عباسآخوندیدیروزهمدربیستوپنجمین
همایشارگانهایدریاییبااینادعاکهدردوسالاولدولتدهم99میلیارد
دالرانباشتصنعتیایراندرقالبخصوصیسازیواگذارشد،اظهارکرد:هم
درحوزهدولتیوهمخصوصیمقاالتمتعددیداشــتهایمویکیازمدافعان
سرسختخصوصیسازیدرایرانهستیماماآیامیشودازاینپریشانیمعنا

همدفاعکرد.درحوزهخصوصیسازییکپریشانیمطلقبود.
وزیرراهوشهرسازیباحملهبهخصوصیسازی،تعزیراتومحیطزیست،
اظهارکرد:درکشوریکهقیمتگذاریمیشود،سازمانمحیطزیست،تعزیرات
حکومتیوداغودرفشبرایقیمتگذاریداریموهیچیکازاصولبازرگانی

رعایتنمیشودصحبتازخصوصیسازیجایتاملدارد.
البتهاینقبیلاظهاراتآخوندیمســبوقبهسابقهاست،چنانکهوزیرراه
روحانی،پیشترهمبانقدموضوعاتیهمچونسوسیالیسم،بهسازمانحمایت
ازحقوقمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبابتکنترلقیمتگذاریحملهکرده
بود.حضوردرمراســماهداءجوایزدرمراسماختتامیهجشنواره33فیلمفجر،
حضوردرتاالرفردوســیبرایتماشایاپرایعروسکی،حضوردربزرگداشت
سیدجوادطباطبایی،بازدیدازآثارجشنوارهبینالمللیهنرهایتجسمیو...از
جملهکارهایعباسآخوندیدرسالیاناخیربودهکهارتباطچندانیباحوزه

مسئولیتیوینداشتهاست.
بررســیعملکردوزیرراهوشهرسازیدرســالهایاخیرنشانمیدهد
عباسآخوندیعلیرغمکارنامهضعیفدرحوزهمسئولیتیخود،بهامورهنری
وفعالیتهایغیرمرتبطمیپردازدوبارهابهواسطهاظهارنظرهایعجیبوبعضا

جنجالیخود،سوژهرسانههاشدهاست.
آخوندیدرحالیکهتمایلواضحوآشکاریبهاظهارنظردرکسوتیک
نظریهپردازداردکهبسیاریازامورمرتبطباحوزهمسئولیتیاودروزارتراه

وشهرسازیدچارضعفمدیریتیواجراییاست.
بهعنواننمونه،حدودسهسالپیشدرجریانبازدیدآخوندیازفرودگاه
مهرآباد،دبیرانجمن»کمیتهمطالبهحقمســکنمردم«ازوزیردربارهنظراو
دربارهمسکنمهرپرسیدکهآخوندیدریکجملهگفتبهنظرمطرحمزخرفی
است.وزیرراهوشهرسازیروحانیکهمسکنمهررامزخرفمیدانستوتحویل
واحدهایباقیماندهراهمبهدالیلمختلفعقبانداخت،وعدهمسکناجتماعی
رابهعنوانجایگزینمطرحنموداماباگذشــتچهارونیمســال،مردمهنوز

منتظرندنتیجهاینوعدههاراببینند.
یکمورددیگرازکارنامهاجراییعباسآخوندی،زلزلهاخیرغربکشوربود.
اودربازدیدازمناطقزلزلهزدهکرمانشاه،آبپاکیرابردستانآسیبدیدگاناز
زلزلهریختوگفتکهوزارتخانهمتبوعاوقّیمبازسازیخانههایمردمنیست!
آذرماهســالگذشتهنیزدرپیسانحهتلخبرخورددوقطارمشهد-تبریزو
سمنان-تبریز،آخوندیدراولینمصاحبهتلویزیونیخود،درخاللتوضیحات
دربارهحادثهوروندامدادرسانیگفت:“همهخانوادههاچهآنهاییکهکشته
شــدهاندوچهآنهاییکهمجروحهستند،زیرپوششبیمهقراردارندوازاین
جهــتنگرانیخاصیوجودندارد!“امــاجدیدترینجلوهمدیریتوزیرراهدر
زمستانامسالوغافلگیریدربرابربارشبرفمشاهدهشد.آخوندیدرواکنش
بهمشکالتفراوانمسافرانوسرگردانیمردمدرفرودگاهامام)ره(پسازبرف

اخیر،گفت:»عادیشدنپروازهادوتاسهروززمانمیبرد«!
وزیرراهپسازگذشــتیکهفتهازماجرایسرگردانیهزارانمسافردر
فرودگاههایامام)ره(ومهرآبادوضعفشــدیدمدیریتیدررفعمشــکالت
مردم،دستبهنامهنگاریزدوازمعاونخودخواستگزارشکاملوریشهای
ازوضعیتاضطراریایناتفاقتهیهگرددوباقید»فوریت«دســتورداداین

گزارشباید»حداکثرظرفمدتسهماه«تهیهشود!
نامهنگاریوزیرراهدرشــرایطیآغازشــدکهاخبارمنتشرشدهازداخل
سالنهایاینفرودگاههانشانمیدادحداقل2هزارمسافر،بیشاز48ساعت
درآنشرایطیبرفیسرگردانبودهاندولیدرعینحالامکاناترفاهیبرای
مردمدرنظرگرفتهنشــدهبود.بهتراســتوزیربهجایصادرکردندستورو
گذراندنوقتخوددرمراســمهایهنریویانظریهپردازیدرحوزههایغیر
ضروری،شخصادرحوزهمدیریتیخودحضورفعالداشتهباشدتادیگرشاهد

چنینبحرانهایمدیریتینباشیم.

حاشیه پردازی دوباره وزیر راه
 به جای پرداختن به حوزه مسئولیتی

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:

۲۱۰۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق 
در انبار داریم

ثروت اندوزی از جیب ملت ایران
 با وجود دشمنی های دولت فرانسه

خودروساز فرانسوی:
ایران سومین بازار بزرگ رنو است

معاون وزیر کار اعالم کرد: سال آینده بیشتر روی مزد مبنای کارگری 
متمرکز خواهیم بود و افزایش بن خواربار منتفی است.

بهگزارشخبرگزاریفارس،احمدمشــیریاندرحاشیهنشستتخصصی
گفتوگویاجتماعیســهجانبهباحضوردرجمعخبرنــگارانازتأثیرمصوبه
مجلــسدربارهافزایش15تا18درصدیحقوقکارمندانباحقوقکمتراز2
میلیونبررویتصمیماتشورایعالیکارخبردادوگفت:وقتیکهمجلسبرای
کارمندانــیکهزیر2میلیونتومانحقوقمیگیرندافزایش15تا18درصدی
تصویبمیکندقطعاًاینموضوعرویتصمیماتشورایعالیکاربرایافزایش
مزدکارگریاثرگذارخواهدبود.ویافزود:افزایشبنخواروبارکارگریدرسال

97منتفیاستوبیشتررویحداقلحقوقومزدمبنامتمرکزخواهیمشد.
معاونوزیرکارهمچنیندربارهروندافزایشدســتمزددر4ســالگذشته
اظهارکرد:باوجوداینکهتورم4سالگذشته45درصدبود،اماافزایشدستمزد

بیشازنرختورمیعنی75درصدافزایشیافت.
مشــیریانبااشــارهبهنشستهایشــورایعالیکارگفت:پیشازشروع
نشستهایشورایعالیکار،کارگروههاییبرایبررسیهزینههایتأمینسبد
معیشتکارگریباحضورکارفرمایانوکارگرانبرگزارشدونتایجآندرشورای
عالیکاربررســیخواهدشد.براساساینگزارش،مشیریاندرحالیازمنتفی
شــدنافزایشبنخواربارکارگریدرسال97پیشازتصمیمگیریدرشورای
عالیکارخبردادهاســتکهتمامبندهایمزدیدرســال97بایدبهتصویب

نمایندگانکارگرانباکارفرمایانبرسد.
1۴00 بنگاه مشکل دارند

همچنینبراســاسبرخیگزارشهامعاونروابطکاروزارتکاردرنشست
دیروزبااشارهبهبنگاههایمشکلدارگفت:درکلکشور1400بنگاهمشکلدار
داریمکهازاینمیان170شــرکتمشــکلحاددارندودرحالبررســیحل

مشکالتاینبنگاههادرکارگروههایاستانیهستیم.
بهگزارشتسنیم،مشیریانبااعالماینخبرعنوانکرد:ازمیان170شرکتی
کهمشکلحاددارندحدود7شرکتتحتپوششصندوقحمایتصنایعهستند
ودرحالبررسیبرایحلمشکالتاینبنگاههادرکارگروههایاستانیهستیم.
ویافزود:درکلکشور2میلیونو500هزارکارگاهداریمکهممکناست

درحوزههاییمشکالتیداشتهباشند.

بهره مندی از مکان های بدون استفاده خانه مانند پشت بام و تبدیل 
آنها برای محل آرامش و اشتغال زایی ابتکاری است که یک کارآفرین در 

زمینه اقتصاد مقاومتی رقم زده است. 
بهگزارشخبرگزاریتسنیم،مسئلهتولیدملیوحمایتازتولیدکنندهایرانی
یکیازارکانپایهاقتصادمقاومتیاستکهاگرهمراهبافرآیندمدیریتعقالنی
رقمبخوردمنجربهحفظســتونفقراتجامعهمیشود.درهمینراستا،بسیج
سازندگیکلکشورتوانستهاستبامدیریتعقالنیاقتصادیدرمرحلهحمایت
اولیهازتولیدکنندگانوهمچنینارائهکمکهایمستشاریبهآنها،بهاحیاءو

گسترشدوچندانمسئلهتولیدملیبپردازد.
استانگلستانازاستانهایمستعددرزمینهتولیداتکشاورزیوطبیعی
بودهکهدرزمینهاقتصادمقاومتیفعالیتگستردهاینیزداشتهاست.بایکیاز

تولیدکنندگانگفتوگوییداشتهایم.
وحیدپسارکلو،دارایمدرککارشناسیاقتصادکشاورزیاست،میگویدکه
ســاکنشهرستانمینودشتاستانگلستاناستوازسال93درعرصهگلو
گیاهفعالیتداشتهاست.ویکهدریکطرحابتکاریگلخانهایرابرفرازپشتبام
منزلخودطراحیکردهدراینبارهمیگوید:مساحتگلخانهامتقریبا50متر
اســتوبهنسبتفضاییکهدراختیاردارم،بیشتربهپرورشگلهایکاکتوس
وآپارتمانیمیپردازم.درابتداباوامقرضالحســنهچهارمیلیونتومانیکهاز
بسیجسازندگیدریافتکردمتوانستمکارراشروعکنموبهصورتتدریجیآن

راگسترشدادمواکنونچندینبرابرسرمایهوهزینهاولیه،گلدارم.
اینکارآفرینبهموانعابتداییپیشرویطرحخوداشارهکردهومیگوید:به
دلیلوضعیتجویخاصاستانگلستانووزشبادهایشدیدیکهدربرخی
ایامســالاتفاقمیافتد،مدیریتسازهگلخانهدرپشتباممقداریسختاست
وبههمینعلتچندینبارهمگلخانهامخرابشــداماناامیدنشــدموسازهرا
دوبارهدرستکردموسازهگلخانهرابهجاییرساندمکهتقریبادوسالاستکه
ثباتخوبیدارم.پسارکلودرخصوصویژگیهایپرورشگلگفت:پرورشگل
بررویروحیهانسانبسیارتاثیرمثبتیمیگذاردوموجببازیابیذهنوروحیه
انســانمیشودوخیلیازســختیهاوآزردگیهاییکهبعضامحصولزندگی
اجتماعیاســترادرمانمیکند.ضمناینکهدرآمدمناسبیراهمبرایاداره

زندگیتامینمیکند.

معاون وزیر کار:

بن خواربار کارگری سال ۹۷ 
افزایش نمی یابد

اشتغالزایی یک کارآفرین 
با احداث گلخانه بر روی پشت بام

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/599/000سکهتمامطرحجدید
1/54۶/000سکهتمامطرحقدیم

77۶/000نیمسکه
471/000ربعسکه

311/000گرمی
153/۶00هرگرمطالی18عیار

نوع ارز
4/901دالر
۶/149یورو
7/030پوند

1/352لیرترکیه
1/370درهمامارات


