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ضرورت اصالح سیاست های شکست خورده مسکن در دولت دوازدهم

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

برخی مدیران شستا
 به طور غیر قانونی دو شغله هستند

قیمت سکه و ارز )بهتومان(

صفحه۴
سهشنبه۳۱مرداد۱۳۹۶

۲۹ذیقعده۱۴۳۸-شماره۲۱۷۰۳

قیمتبازارنوعسکه
1/212/000سکه تمام طرح جدید
1/180/000سکه تمام طرح قدیم

624/000نیم سکه
360/000ربع سکه

250/000گرمی
118/900هر گرم طالی 18 عیار

نوعارز
3/834دالر
4/535یورو
4/925پوند

1/108لیر ترکیه
1/043 درهم امارات

اذعانمســئوالندولــتیازدهمبه
عملکردضعیفخوددرحوزهمســکن،
در باید دوازدهم دولت میدهد نشــان

سیاستهایاینحوزهبازنگریکند.
هفته گذشته حسن روحانی در صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی از کابینه پیشنهادی 
دوازدهم دفاع کــرد. از جمله قابل توجه ترین 
قسمت های نطق رئیس جمهور، دفاعیات همراه با 
گله مندی وی از عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی 
راه و شهرســازی بود. روحانی با ابراز نارضایتی 
ضمنی از عملکرد آخوندی در حوزه مســکن، 
آرزو کــرد که وی بتواند اوضاع مســکن را در 
دولت دوازدهم سامان بدهد و این موضوع را از 
درخواست های جدی خود مطرح کرد. در نهایت 
مجلس به آخوندی رأی داد و هر چند رأی او به 
نسبت بسیاری از وزرا پایین تر بود، اما به هر حال 
او بار دیگر به ساختمان شهید دادمان راه یافت.

آخوندی در جلسه رای اعتماد در سال 92 از 
مسکن مهر حمایت کرد؛ موضعی که با گذشت 
حــدود 6 ماه و در ابتدای ســال 93 به کلی از 
ســمت آخوندی تغییر کرد. دلیل ارائه شده از 
ســوی وزیر راه و شهرسازی برای این چرخش 
رویکرد، مداخله دولت قبلی در فرایند ســاخت 

تاریخبرخیاظهارنظرهایتندآخوندیدربارهمسکنمهر

آذر 93مسکن مهر کل اقتصاد ایران را از ریل خودش خارج کرد.

بهمن 93به نظر من )مسکن مهر( طرح خیلی مزخرفی هست.

آذر 94عده ای دنبال این هستند که طرح های خانه برانداز و شهر برانداز مانند مسکن مهر را اجرایی کنند.

خرداد 95این یک طرح فاجعه آمیز بود که منافع ملی کشور را در معرض خطر قرار داد.

اردیبهشت 96مسکن  مهر یک طرح گمراه  کننده با بهره وری بسیار پایین بود.

مسکن بود که به نظر او این امر در خالف جهت 
سیاست های ابالغی حضرت امام و مقام معظم 
رهبری بود. اما آخوندی بدون اشاره به تاکیدات 
چند باره مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر 
اتمام پروژه های مسکن مهر، به وعده ای که خود 
در جلســه رای اعتماد داده بود، هیچ اشاره ای 
نکرد. وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم بعدها 
با متوقف کردن پروژه مسکن مهر، مواضع تندتر 
و صریح تــری را اتخاذ کرد که برخی از آنها در 
جدول زیر آمده است.این اظهارنظرها پیرامون 
مســکن مهــر در حالی صــورت می گرفت که 
متقاضیان این واحدها، با گذشت چندین سال 
از سررسید موعد تحویل واحدهای خود، بارها با 
برگزاری تجمعات خودجوش در مقابل مجلس 

شورای اسالمی، اعتراض خود به این رویه دولت 
را به گوش نمایندگانشــان رسانده بودند. شاید 
همین نارضایتی ها بود که در قالب اســتیضاح، 
2 بار پای آخوندی را به مجلس باز کرد؛ اما هر 
بار با البی های گســترده ای که انجام شد، طرح 
استیضاح وی به شکســت انجامید.اما در کنار 
پرونده پرسر و صدای مسکن مهر، سایر طرح های 
حوزه مسکن وزارت متبوع آخوندی مانند مسکن 
اجتماعی و احیای بافت های فرسوده شهری نیز 
در دولــت یازدهم در حــد حرف باقی ماند و از 
روی کاغذ به عرصه عمل راه پیدا نکرد. در این 
بین، مسکن اجتماعی که به عنوان جدی ترین 
واژه ســازی و وعده وزیر در جلسه رای اعتماد 
دولت یازدهم مطرح شده بود، راه به جایی نبرد. 

در عــوض عمده تمرکــز وزارتخانه به افزایش 
سقف تســهیالت برای خرید مسکن معطوف 
شد که البته به دلیل مبالغ اقساط ماهیانه باال، 

با استقبال مردم مواجه نشد. 
در حوزه مسکن روستایی هم علیرغم تاکید 
برنامه های توسعه بر ساخت حداقل 200 هزار 
واحد مســکن روستایی در سال، این میزان در 
دولت یازدهم به طور میانگین ســاالنه کمتر از 
100 هزار واحد بوده اســت؛ که البته به عقیده 
برخی کارشناسان از این میزان، ساخت بخش 
قابــل توجهی نیز در دولت قبل تامین اعتبار و 

شروع شده است.
این رویه وزارت راه و شهرسازی در کناره گیری 
و بی مسئولیتی در تهیه مسکن مورد نیاز مردم، 
روز بــه  روز به رکود بخش مســکن دامن زد و 
این حوزه را با عمیق ترین رکود دهه های اخیر 
مواجــه کرد؛ رکودی که آتش آن، دامن حدود 
100 صنعت پیشینی و پسینی مرتبط با حوزه 
مسکن را نیز گرفت و آن ها را نیز با خود به قعر 
دره رکود برد.امید است دولت دوازدهم در حوزه 
مسکن در سیاست های قبلی خود بازبینی کند و 
به جای ادامه مسیر گذشته، برای تأمین مسکن 
مورد نیاز مردم اقدام موثر و جدی صورت دهد.

ماموتخودرو تبلیغاتشرکت سرپرست
گفت:قطعات»تیگوان«و»پاسات«قراراست
بهایرانواردشوندودرخصوصایندوخودرو

برنامهتولیدمشترکوجودندارد.
بــه گزارش پردیــس خودرو، در ادامه ســریال 
قراردادهای پرحاشــیه خودرویی در دولت یازدهم 
بعــد از قراردادهای محرمانه پژو و رنو، این بار نوبت 
به قرارداد بین شرکت ماموت و فولکس واگن رسیده 
است. طبق اظهارات مسئوالن دو شرکت قرار بود در 
16 مرداد 1396 دو محصول تیگوان و پاسات به عنوان 
اولین خودروهای ماحصل همکاری ماموت و فولکس 
واگن در ایران عرضه شــود. مسئوالن ماموت مدعی 
بودند که این همکاری در قالب تولید مشترک است 
در حالی که مسئوالن فولکس واگن رسما اعالم کردند 
قرار است محصوالت این برند آلمانی توسط شرکت 
ماموت خودرو به عنوان نماینده شرکت فولکس واگن، 
به ایران وارد شــود. همین مسئله سبب شد که در 

ماهیت قرارداد فی مابین این دو شرکت این ابهام ایجاد 
شود که باالخره محصوالت این شرکت مطرح آلمانی 
قرار است به ایران وارد شود یا در ایران تولید گردد.

پیــش از این میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی 
واردکنندگان خودرو، همچنین شرکت فولکس واگن 
رسما از واردات محصوالت فولکس واگن به ایران خبر 

داده بودند.
برآیند این اظهارات باعث شد به یکباره یک روز 
مانده به رونمایی از محصوالت فولکس واگن در ایران، 
برنامه رونمایی کنسل شــود. طی تماس های مکرر 
پردیس خودرو با روابط عمومی و مسئوالن ماموت، 
مشخص شد که این رونمایی به یک باره لغو شده و 

هیچ کس از علت لغو مطلع نیست.
قطعا لغو مراسم رونمایی از محصوالت مشترک 
فولکس واگن و ماموت بی ارتباط با ابهام در ماهیت 
قرارداد فیمابین دو شرکت نیست. طی آخرین پیگیری 
های صورت گرفته از مسئوالن شرکت ماموت خودرو 

در خصوص ماهیت قرارداد فیمابین رسما اعالم شد 
کــه قرار بوده دو محصــول اول فولکس واگن یعنی 
تیگوان و پاسات به ایران وارد شود در حالی که پیش 
از این بلورچی، عضو هیئت مدیره ماموت در تماس با 
خبرنگار پردیس خودرو مدعی شد که به هیچ عنوان 
اینگونه نیست و قرار است تولید مشترک صورت گیرد.
در این خصوص یکی از مسئوالن بخش بازاریابی 
شــرکت ماموت خودرو در خصوص لغو رونمایی 16 
مــرداد ماه به خبرنگار پردیس خودرو گفت: روز 16 
مرداد قرار بود از ســایت رونمایی شود که انجام شد 
ولــی رونمایی از دو خودروی تیگوان و پاســات به 
تعویق افتاده و تاریخ مشــخصی برای آن فعال اعالم 

نشده است.
وی افزود: ما برنامه ریزی های خود را برای برگزاری 
مراســم رونمایی از این دو خودرو انجام داده بودیم 
ولی بــه دالیلی که ما هم نمی دانیم به تعویق افتاد. 
همچنین آقای شــفیعی سرپرست تبلیغات شرکت 

ماموت خودرو نیــز در گفت وگو با خبرنگار پردیس 
خودرو در پاسخ به این سوال که آیا قرار است ماموت 
خودرو، محصوالت فولکس واگن را به ایران وارد کند 
یا نــه گفت: قرارداد بین ماموت و فولکس واگن هم 

واردات است و هم تولید.
وی با اشاره به اینکه دو محصول تیگوان و پاسات 
توسط ماموت خودرو در حال حاضر به ایران وارد شده 
است، تصریح کرد: قطعا این دو محصول قرار است به 
ایران وارد شــوند و در خصوص این دو خودرو برنامه 

تولید مشترک وجود ندارد.
در حالی مســئوالن ماموت رسما مقوله واردات 
خودروهای فولکس واگن را تایید می کنند که مجوز 
همکاری این دو شــرکت تحت قالب تولید مشترک 
از ســوی وزارت صنعت صادر شده بود و لذا بایستی 
مســئوالن وزارت صنعت در این خصوص پاسخگو 
باشند که چرا شرکت ماموت با مجوز تولید مشترک 

اقدام به واردات خودرو کرده است.

رئیساتحادیهپوشاک:

فروش مانتو بدون دکمه
 یا شلوار پاره ممنوع است

رئیسکمیســیوناقتصادیمجلسگفت:درحالحاضردر
شرکتهایزیرمجموعهشستاضوابطواطالعاتقانونیکهمیگوید
یکنفرنمیتوانددرهیئتمدیرهدوشرکتباشدرعایتنمیشودو
افرادیهستندکهدرهیئتمدیرهدوشرکتاکنونمشغولکارند.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در مورد تخلفات شرکت های 
زیرمجموعه شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( و دو هلدینگ 
خلیج فارس و تاپیکو اظهار داشت: مجموعه بنگاه های اقتصادی مربوط به 
بنگاه های عمومی مثل ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشســتگی 
کشــوری یا بخش های دیگر که در قالــب مجموع نهادها در حال فعالیت 
هستند موظف اند صورت های مالی خود را در سیستم کدال بورس افشا کنند.

وی افزود: وقتی این اطالعات در سیســتم کدال بورس افشــا می شود 
همه چیــزی که به عنــوان نظام کنترلی از آن نام برده شــده چه در حوزه 
اطالعات مدیریتی که آیا مدیران بازنشســته هستند یا اطالعات مربوط به 
حوزه فعالیت مدیران و اطالعات مالی شرکت ها باید در آن گذاشته شود.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:  اشکال اساسی این است 
که نه تنها در شرکت های زیرمجموعه شستا تخلفات اداری و مدیریتی وجود 
دارد بلکه این شــرکت ها شفافیت اطالعات مالی ندارند و اطالعات آنها در 

سامانه کدال وارد نمی شود.
پورابراهیمی بیان کرد: بر اساس اطالعاتی که وجود دارد در حال حاضر 
در شــرکت های زیرمجموعه شســتا ضوابط و اطالعات قانونی مثل بحث 
تبصره اصالحی ماده 241 قانون تجارت که می گوید یک نفر نمی تواند در 
هیئت مدیره دو شرکت باشد رعایت نمی شود و افرادی هستند که در هیئت 

مدیره دو شرکت اکنون مشغول کارند.
وی تصریح کرد: بخش دیگری از اطالعات در مورد حضور بازنشستگان و 
عدم اجرای بخشنامه دی ماه 95 معاون اول رئیس جمهور است که مشخص 

هست در شرکت های زیرمجموعه این دو هلدینگ اجرا نمی شود. 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشنامه 19 دی ماه 
95 دکتر جهانگیری همه این شرکت ها را شامل می شود، گفت: اینکه این 
شرکت ها به این بخشنامه عمل نکرده اند دولت باید پیگیری کند و ما هم در 
کمسیون اقتصادی مجلس باید این موارد را پیگیری کنیم. اگر شرکت های 
زیرمجموعه تأمین اجتماعی در آینده ای نزدیک به وظایف قانونی خود عمل 
نکنند ماده 236 را اعمال می کنیم و حتماً مجلس به این تخلفات چه اداری 

و چه مالی شرکت های پتروشیمی ورود می کند.
همچنین مدیرعامل شســتا در گفتگو با برنامه پایش در مورد افشای 
تخلفات شرکت های زیرمجموعه شستا و هلدینگ خلیج فارس گفت: این 
تخلفاتی که  اشاره کردید اداری است ولی به گونه ای گفته شد که مردم فکر 

می کنند تخلفات مالی است.
سیدرضا نوروززاده در مورد انتصاب بازنشسته ها در شستا گفت: انتصاب 
بازنشسته ها در شرکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعی ممنوع است اما در 
شرکت های زیرمجموعه شستا انتصاب بازنشستگان منع قانونی ندارد ولی 

ما سعی می کنیم افراد بازنشسته را به کارگیری نکنیم.
وی در مورد پروازی بودن مدیران شرکت های زیرمجموعه شستا و دو 
هلدینگ اقتصادی گفت: بخشنامه آقای جهانگیری در مورد مدیرعامل ها 

نیست و مشمول مدیران مجتمع می شود.
این در حالی است که در بخشنامه دی ماه 95 هیچ گونه استثنایی برای 
مدیران عامل شــرکت و تفکیک مدیر مجتمع به مدیرعامل نشده است و 
آمده است : »مدیران واحدهای تولیدی، مدیران واحدهای بهره برداری و نیز 
رده های بعدی )مانند مدیران و روسای بهره برداری، HSE و عناوین مشابه 
سازمانی( و همچنین کلیه رده های مدیریتی اجرای پروژه های بزرگ عمرانی 
)کارفرمائی، پیمانکاری و غیره( الزم اســت به طور تمام وقت در محل خود 
حضورداشته باشند. همچنین ضروری است حضور تمام وقت در محل خدمت 
در ابالغ انتصاب آنها ذکر شود و اکیداً از انتصاب مدیرانی که به هر دلیلی قادر 
به حضور دائمی در محل خدمت خود نیستند )به اصطالح مدیران پروازی( 
و یا مدیرانی که در بیش از یک پروژه مســئولیت دارند، خودداری شــود. 
استفاده از مدیران محلی و بومی در شرایط مدیریتی تخصصی مشابه دارای 
اولویت است.« )بخشنامه 19 دی ماه 95 ابالغی معاون اول رئیس جمهور(

رونماییازآخرینشاهکاروزارتصنعتدردولتیازدهم

واردات خودرو به اسم تولید مشترک

گروه اقتصادی- 
تولیدوصادراتتابلوفرشسردرودسالیانه600میلیونتومان
سودمالیبرایهرکارگاهو80میلیونتومانبرایهرفردایجاد

میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، شهر سردرود که با قدمتی سه هزار 
ساله به عنوان یازدهمین شهر پرجمعیت شهرستان تبریز در آذربایجان 
شرقی محسوب می گردد، یکی از مناطقی است که با حجم عمده تولیدات 
تابلوفرش، به عنوان پایتخت تابلوفرش ایران و حتی جهان شناخته می شود. 
هنر بافت تابلوفرش در این شهرستان قدمتی 80 ساله داشته و حدود 
80 درصد مردم به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از این هنر کسب درآمد 
می کنند. ضمن اینکه حدود 50 درصد بازار فرش تبریز را تابلوفرش های 
ســردرود به خود اختصاص داده و صادرات تابلو فرش ســردرود در کنار 
اشــتغالزایی می تواند حامل پیام فرهنگی ایران محسوب شود، چه اینکه 
تابلو فرش دســتباف ایران به نام سردرود در فهرست آثار معنوی میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور در سال 91 و نشان جغرافیای 
ملی تابلو فرش به نام سردرود توسط مرکز ملی فرش ایران در سال 93 
ثبت شــده است. در همین راستا، روزانه 350 قطعه تابلو فرش در 800 
کارگاه تولید می شود که میانگین سود مالی سالیانه آن برای هر کارگاه 
600 میلیون تومان و برای هر فرد 80 میلیون تومان می باشد که در نوع 
خود کم نظیر است. چراکه در شرایط امروز اقتصادی کشور )مانند شرایط 
رکودی کســب و کار و بحران اشتغال( سود 80 میلیونی هر شخص در 

طول سال، کم سابقه است. 
گفتنی است، تولیدات تابلو فرش در سردرود به مصرف داخلی محدود 
نشده و به کشور هایی مانند چین، آمریکا، آلمان و ژاپن نیز صادر می شود. 
کسب و کار کارگاه های اینچنینی در شهرستان های کشور باید الگو قرار 
گرفته و هرجایی از کشور که دارای مزایای هنری و یا گردشگری می باشد 
باید با پرورش ویژگی ها و توان خود، هم باعث اشــتغال و هم درآمدزایی 
آن منطقه بشــود، چون ظاهرا نمی توان امیدی به بهبود شرایط از طریق 

اقدامات دولت داشت. 
با توجه به افزایش نرخ بیکاری در دولت حسن روحانی )که رکود پنج 
سال اخیر را هم شکســت( و مشکالت معیشتی مردم که با کاهش 13 
درصدی درآمد ملی در سه سال نخست این دولت همراه بوده است، باید 
گفت یکی از مهم ترین راهکار های توجه به اقتصاد مردم، توســعه همین 

کسب و کار های بومی می باشد. 

مدیرکلدفترفناوریاطالعاتسازمانراهداریوحملونقلجادهای
گفت:باتوجهبهآخرینهماهنگیهایصورتگرفتهبانیرویانتظامی
قراراســتسامانهجریمههوشمندازابتدایشهریورماه)فردا(شروع

بهفعالیتکند.
فرامــرز مداح، در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص آخرین وضعیت 
اجرای سامانه جریمه هوشمند در جاده های کشور، اظهار کرد: با توجه به آخرین 
هماهنگی های صورت گرفته با نیروی انتظامی قرار اســت این سامانه از ابتدای 
شهریور ماه به صورت مرحله ای و در 10 ایستگاه شروع به فعالیت کند و راه اندازی 

اولین ایستگاه آن هم مربوط به محور کاشان- قم خواهد بود.
وی درباره چگونگی عملکرد این سامانه گفت: پس از عبور خودروها از روی 
سیستم WIM یا همان »دستگاه توزین حین حرکت« که در جاده ها قرار گرفته اند، 
وزن خودروها مشخص می شود. در صورتی که سیستم WIM خودروهایی را با وزن 
بیشــتر تشخیص دهد از آنها عکس می گیرد و پالک شناسایی خودروها توسط 

دوربین های پالک خوان ثبت می شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات سازمان راهداری با بیان اینکه سامانه جریمه 
هوشــمند با سامانه بارنامه برخط در ارتباط است، توضیح داد: پس از اتصال این 
دو سامانه اطالعات ناوگانی که بدون اخذ بارنامه، اقدام به حمل بار کرده اند، جهت 

اعمال قانون به نیروی انتظامی معرفی می شوند.
مداح خاطرنشــان کرد: ایمن ســازی جاده ها و مبارزه با قاچاق کاال از جمله 

ضرورت های شکل گیری سامانه جریمه هوشمند است.
وی با اشــاره به معایب کنترل فیزیکی بارنامه توسط نیروی انتظامی گفت: 
به صورت طبیعی متوقف کردن تمام ناوگان برای کنترل بارنامه، مقدور نیست و 
علی رغم تمام تالش  مأموران نیروی انتظامی طبق آمارگیری سال گذشته حدود 

25 الی 30 درصد فرار بارنامه ای در کشور رخ داده است.
مداح درمورد امکان اعتراض رانندگان به عملکرد ســامانه جریمه هوشمند 
گفت: هر چند مذاکراتی برای اینکه محل عمومی تری مانند مراکز پلیس به عالوه 
10 برای این امر درنظر گرفته شــود، در دســت پیگیری است اما درحال حاضر 
رانندگان جهت ثبت اعتراضات خود می توانند به اجرائیات مراجعه کنند.مدیرکل 
دفتر فناوری اطالعات سازمان راهداری ضمن اشاره به برخی انتقادات مطرح در 
مورد ســامانه جریمه هوشمند خاطرنشان کرد: ممکن است برخی رانندگان به 
دلیل هزینه های جانبی اخذ بارنامه، نســبت به اجرای این طرح بدبین باشند اما 
باید به این عده اطمینان خاطر داد که آنها نیز از کنترل هوشمند بارنامه منتفع 
خواهند شد چرا که میزان تخصیص سوخت به ناوگان براساس پیمایش و میزان 

اخذ بارنامه صورت می گیرد.

سود 600 میلیونی یک کارگاه
 تابلو فرش دستباف در سردرود

یکمسئولدرسازمانراهداریخبرداد

آغاز به کار سامانه جریمه هوشمند 
کامیون ها از فردا

رئیساتاقاصنافایرانگفت:ارائهفاکتور
فروشبهخریدارانازسویکارخانههاالزامی
استوســازمانحمایتبراینامرنظارت

میکند.
علی فاضلی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در 
مورد مصوبه حذف درج قیمت از روی محصوالت 
سلولزی، شیرینی و شکالت اظهار کرد: بخشنامه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در رابطه با 
حذف درج قیمت بر روی برخی کاالها بدین معنا 
نیست که کاال از چرخه قیمت گذاری خارج شود، 
بلکه عمده فــروش و خرده فروش کاالیی را که از 
کارخانه با فاکتور رســمی خریداری می کند و بر 

این اســاس کاال از درب کارخانه بر اساس قیمت 
درج شده در فاکتور به خریدار فروخته می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بنگاه های 
صنفی و خرده فروشــی ها بر اســاس قانون نظام 
صنفی تکلیف قانونی دارند که فاکتور خرید را به 
ساختار بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه 
کنند، افزود: همچنین نصب اتیکت قیمت در سطح 

خرده فروشی باید انجام شود.
فاضلی اظهار داشت: بخشنامه وزیر در راستای 
حــذف درج قیمت از روی برخی کاالها توســط 
کارخانه به این دلیل است که قیمت کاالها را بازار 
رقابتی تعیین کند.وی با تاکید بر اینکه در بخش 

قیمت گذاری بــر روی کاالها اتفاق خاصی پیش 
نیامده است، گفت: زیرا همچنان خریدار، کاال را از 
درب کارخانه با فاکتور خریداری می کند و تکلیف 
قانونی خریدار هم بر اســاس قیمت درج شده در 
فاکتور این اســت که با درصد تعیین شده برای 

عرضه در سطح خرده فروش اقدام کند.
وی در پاســخ به این ســوال کــه آیا قیمت 
درج شــده در فاکتور قیمت واقعی کاال اســت، 
گفت: ســازمان حمایت بر صدور فاکتور از سوی 
تولیدکننــدگان نظارت کامل دارد.فاضلی با بیان 
اینکه اتاق اصناف در فرآیند قیمت گذاری کاالهای 
صنعتی حضور ندارد و مرجع سازمان حمایت است، 

گفت: حذف قیمت به نفع مصرف کننده است)!( 
و برداشت مسئوالن تصمیم گیر در این رابطه این 
اســت که با این کار می توان در جهت حمایت از 
مصرف کننده، بازار قیمت کاال را در یک بازار رقابتی 

تعیین کند)!(
گفتنی اســت، حذف قیمت از روی کاالها به 
ضرر مردم اســت چرا که اقتصــاد ایران، دولتی 
یا خصولتی اســت و در این شرایط رقابت شکل 
نمی گیــرد و حــذف قیمــت از روی کاال امکان 
نظارت مردمی بــر نرخ ها را می گیرد که فقط به 
نفع انحصارگران و برای پنهان کردن گرانی های 

بعدی است.

اظهاراتعجیبرئیساتاقاصناف:

حذف قیمت از روی کاال 
به نفع مصرف کننده است!

بررسیهانشانمیدهدعاملعدمتحقق
صادراتروزانه۳0تا۳۵میلیونمترمکعبی
گازبهعراق،مشکالتبانکیدوکشوراست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادرات گاز ایران 
به عراق پس از سال ها تأخیر نسبت به زمان های از 
قبل پیش بینی شده، از شامگاه سی ویکم خردادماه 
سال جاری با حجمی حدود 7 میلیون مترمکعب 

در روز آغاز شد.
»امیرحســین زمانی نیا« معــاون وزیر نفت 
در امــور بین الملل و بازرگانی در آن زمان گفت: 
صادرات با حجم حدود هفت میلیون مترمکعب در 
روز آغاز شده و سرانجام به 35 میلیون مترمکعب 

می رسد.
پیش بینی می شد همانطور که معاون وزیر نفت 
عنوان کرده، رفته رفته حجم صادرات گاز ایران به 
عراق در روزهای بعدی با افزایش همراه باشد و در 

روزهای گرم تابستان امسال به 30 تا 35 میلیون 
مترمکعب در روز برسد، اما این مهم محقق نشد.
طبق اعالم شــرکت ملی گاز ایران، مردادماه 
امســال روزانه 42 میلیون مترمکعب گاز صادر 
شده و این رقم در تیرماه 39 میلیون مترمکعب 

در روز بوده است. 
بــا توجه بــه قراردادهای حــدود 2 میلیون 
مترمکعبی تهاتر گاز و برق با کشــورهای شمالی 
ایران و صادرات حدود 30 میلیون مترمکعبی گاز 
به ترکیه، می توان نتیجه گرفت که در ماه جاری 
صــادرات گاز ایران به عراق حــدود 10 میلیون 
مترمکعب در روز بوده اســت.حجم صادرات گاز 
تابعــی از چهار عامل مقدار تولید، میزان مصرف 
داخلی، میزان تقاضای خارجی و روابط سیاسی و 
تجاری است. با توجه به اینکه ایران آمادگی کاملی 
برای صادرات گاز به عراق با احجام مورد نظر )35 

میلیون مترمکعب در روزهای گرم سال( را به دلیل 
بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی داشت، 
عامل مقدار تولیــد نمی تواند دلیل عدم افزایش 
صادرات گاز به عراق و رســیدن به مقدار از پیش 

مشخص شده باشد.
 از ســوی دیگر میزان مصرف داخلی گاز در 
روزهای گرم تابستان به حدود نیمی از نیاز مصرفی 
در روزهای ســرد سال می رسد، پس نیاز مصرف 

داخلی نیز عامل آن نبوده است.
میــزان تقاضای عراق بــرای گاز ایران نیز با 
توجــه به هدف گذاری این کشــور برای دریافت 
گاز از ایــران و مصرف ایــن گاز در بخش تولید 
برق، تقاضایی قابل توجه و همچنین روبه افزایش 
اســت. روابط سیاســی ایران و عراق هم روابطی 
نزدیک و دوســتانه است به طوری که دو کشور 
در بســیاری از مناسبات سیاسی همراه و همدل 

هســتند. از این رو می بایست عامل عدم تحقق 
برنامــه صادرات 35 میلیــون مترمکعب گاز در 
روز را در عامل دیگری جســت و جو کرد.»بیژن 
زنگنه« وزیر نفت کشورمان در این خصوص گفته 
است: »دریافت پول گاز از سوی عراق با مشکالتی 
همراه اســت؛ بانک های ایرانی و عراقی به راحتی 
به هم وصل نمی شــوند، بیشتر بانک های عراقی 
در کنترل آمریکایی هاست که سبب ایجاد برخی 
مشکالت شده است«.این موضوع نشان می دهد 
تنهــا عامل عدم تحقق صادرات روزانه 30 تا 35 
میلیون مترمکعبی گاز به عراق در تابستان امسال 
که هم برای ایران از لحاظ فروش گاز و هم برای 
عراق از لحاظ کاهش مصرف ســوخت های مایع 
در نیروگاه ها و مصــرف گاز و اطمینان از تأمین 
پایدار سوخت بخش تولید برق حائز اهمیت بود، 

مشکالت بانکی دو کشور است.

برخالفادعایحامیانبرجام

مشکالت بانکی مانع افزایش صادرات گاز به عراق است

وزیرنفتدرجلسهرایاعتمادضمندادنوعدهرسمیاستخدام
بهنمایندگان،بهصورتمکتوبوعدهاحداثپتروشیمیدرگیالنرا

نیزدادهاست.
به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به بیژن 
زنگنه وی تعهدات مکتوبی به برخی از نمایندگان مجلس داده اســت. به عنوان 
مثال می توان به جلســه مجمع نمایندگان گیــالن با بیژن زنگنه در تاریخ 28 
مرداد ماه  اشاره کرد که از زنگنه به صورت مکتوب وعده برق دار کردن چاه های 

کشاورزی و ساخت پتروشیمی گرفته اند.
با این شرایط و با وعده هایی که وزیر نفت به نمایندگان مجلس داده است، 
احتماال در چهارسال دولت دوازدهم ضمن اشتغال برخی نمایندگان فعلی در وزارت 
نفت، شــاهد فشار نمایندگان مجلس به وزارت نفت برای پایبندی به مطالباتی 

که پیش از رای اعتماد، وزیر به نمایندگان وعده داده است نیز خواهیم بود.
اما فارغ از این مسئله، اینکه وزارت نفت بعضی خواسته های غیر کارشناسی 
مانند احداث پتروشــیمی در گیالن را که بنا به اذعان همه کارشناســان این 
صنعت از محل تامین خوراک در جنوب کشــور نیز فاصله بسیار زیادی دارد و 
زیرســاخت مشخصی هم برای آن در شمال کشور پیش بینی نشده است جای 

تامل فراوان دارد.
گفتنی اســت در روز رأی اعتمــاد به وزرای پیشــنهادی دولت دوازدهم 
صحبت های مختلفی از جمله اذعان رسمی زنگنه به استخدام نمایندگان ادوار 

در وزارت نفت و افتخار به این موضوع هم مطرح شد.
بیژن زنگنه هنگامی که به پشت تریبون مجلس رفت اعالم کرد »می گویند 
نمایندگان ادوار را اســتخدام کردید. خب هر دوره ای که تمام می شــود یکی از 
دغدغه های هیئت رئیســه مجلس این اســت که با وزرا جلسه می گذارد تا این 
نمایندگانــی که کاری ندارند را به کار گیرند. خب نماینده ای که کار ندارد چه 
شــود آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده ای نگران شغل آینده خود باشد 
حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می شود. لذا من هم افتخار 
می کنــم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه 
نیست«)!( پس از این صحبت های زنگنه نمایندگان مجلس به جای آنکه به وزیر 

نفت اعتراض کنند یک صدا فریاد می زدند »احسنت«.
سید غالمحسین حسنتاش رئیس اسبق موسسه مطالعات بین المللی انرژی 
وابســته به وزارت نفت که از همفکران و حامیان دولت دوازدهم اســت پس از 
پخش این صحنه ها از صدا و سیما در یادداشت کوتاهی از این صحنه به عنوان 

صحنه ای زشت یاد کرد.
برخی از کارشناسان صحبت های زنگنه و احسنت گفتن های پیاپی نمایندگان 
را در این باره به عنوان چراغ ســبز وزیر برای استخدام نمایندگان فعلی پس از 
پایان خدمتشــان در مجلس تلقی می کنند که می تواند به دادن رای اعتماد به 

بیژن زنگنه موثر باشد.

درروزرایاعتماداتفاقافتاد

تعهد مکتوب زنگنه به برخی 
نمایندگان برای احداث پتروشیمی

معــاونوزیرراهوشهرســازیگفت:
20هزارواحدمسکنمهردرهفتهدولت
افتتاحمیشــودامامسکنمهرپردیس
چوندیرشروعشــدهدیرهمبهپایان

خواهدرسید.
به گــزارش خبرگــزاری فارس، محســن 
نریمان از  ایجاد شــهرهای جدید با استفاده از 
تجربیات دنیا و با حضور شرکت های خارجی و 
شــرکت های خصوصی داخلی خبر داد و گفت: 
برای ایجاد شهرهای جدید تفاهمنامه  های خوبی 
با شرکت های خارجی از کشور آلمان، کره جنوبی 
و ایتالیا به امضا رسیده است؛ چراکه ما معتقدیم 
می توانیم با همکاری فنی و استفاده از تجربیات 
شرکت های خوب خارجی و حتی داخلی اقدام به 
ایجاد شهرهای جدیدی کنیم که تمام فاکتورهای 

یک شهر مناسب را داشته باشد.
وی به تفاهم نامه ای که به تازگی با دانشگاه 
برلین برای همکاری فنی و استفاده از تجربیات 
آنها در شهر هشتگرد امضا شده است اشاره کرد 
و گفت: با همکاری فنی که قرار است با دانشگاه 

معاونوزیرراهوشهرسازیاعالمکرد

20هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت افتتاح می شود

برلین داشته باشــیم، آنها در ساختمان سازی، 
محله سازی و مسائل زیست محیطی ما را کمک 

خواهند کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان کلنگ زنی 

احداث شهر جدید تیف افزود: برای پاسخگویی به 
توسعه بندر چابهار به زودی کلنگ احداث این 
شــهر به زمین زده می شود. ضمن اینکه از 12 
شهر جدیدی که احداث خواهد شد شش شهر 

در سواحل مکران خواهد بود.
نریمان با اشــاره به اینکه در هر کدام از این 
شهرها باید حداقل 100 هزار نفر ساکن شوند 
درباره موقعیت مکانی آنها گفت: شــهر جدید 
مکران، شهر جدید پارس در عسلویه، شهر جدید 
تابناک در فارس، شــهر جدید سیراف در شرق 
عسلویه، شهر جدید کوشک در هرمزگان، شهر 
جدید سنندج و سیرجان و شهر جدید خوارزمی 

در 40 کیلومتری تهران خواهد بود.
وی با بیان اینکه 20هزار واحد مسکونی مهر 
در هفته دولت افتتاح می شود افزود: مسکن مهر 
پردیس چون دیرتر آغاز شــده، دیرتر به پایان 

خواهد رسید.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره شــهر 
جدید پرند هم گفت: درحال حاضر 17 هزار نفر 
متقاضیان غیرموثر هستند که اگر اقدام عاجلی 
بــرای وضعیت خود نکننــد، آورده آنها عودت 
داده خواهد شد. واحدهای مهر پرند 91 درصد 
پیشرفت داشته اما هفت هزار واحد مسکن مهر 

متقاضی در این شهر وجود دارد.

رئیساتحادیهپوشاکبااشارهبهبرخوردباتولیدکنندگانو
عرضهکنندگانپوشاکنامتعارفباکمکنیرویانتظامیگفت:

شلوارپارهدرشأنایرانینیستوماکاریبهمددنیانداریم.
ابوالقاســم شیرازی در گفتگو با تسنیم درباره فروش و تولید پوشاک 
غیر متعارف، پاره، تنگ و کوتاه و مانتوهای جلوباز اظهار کرد: پوشــاک 
این چنینی را از مغازه های ســطح شــهر جمع آوری کردیم. باید توجه 
داشت که استفاده از شلوار پاره در شأن یک ایرانی نیست و ما کاری به 

مد موجود در دنیا نداریم.
وی افزود: مدهایی مانند شلوار پاره در کشور ما وجود ندارند زیرا باید 

مدهای موجود در شأن یک مسلمان و ایرانی باشد.
رئیس  اتحادیه پوشاک با بیان اینکه مد را کارگروه مد و لباس وزارت 
ارشاد باید ارائه دهد ادامه داد: این نوع از پوشاک نامتعارف در فرهنگ ما 
وجود ندارد و در صورتی که جایی مشاهده شود که این پوشاک تولید یا 
عرضه می شود با کمک نیروی انتظامی از آن جلوگیری به عمل می آید.

 وی درباره مجازات عامالن عرضه و تولید این پوشــاک گفت: کاالی 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک نامتعارف جمع آوری می شود و از 

فعالیت آنها جلوگیری به عمل می آید.
شیرازی ادامه داد: واردات و تولید این نوع از پوشاک با توجه به اینکه 

خالف شئونات ما بوده ممنوع است و با آن برخورد می شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که مانتویی به عنوان حجاب بانوان مطرح 
شــود ولی تنها از حجاب یک اسم را یدک بکشد و مثال دکمه نداشته و 

جلوباز یا بدن نما باشد با آن برخورد می شود.
رئیس  اتحادیه پوشاک یادآور شد: عرضه کنندگان و مصرف کنندگان 
این نوع پوشــاک در کشــور کم هستند اما با توجه به وجهه بدی که در 

جامعه دارد از آن اندک هم جلوگیری به عمل می آید.
وی تصریح کرد: پوشاک نامتعارف از شوهای خانگی ترویج می شود 
و باید ریشــه آن از آنجا خشکیده شود که این امر نیز از وظایف دولت و 

دستگاه قضایی است.
مجوزیبرایشولباسدراماکنخصوصیدادهنمیشود

وی افزود: تعداد شوهای خانگی در کشور زیاد شده است و در روزنامه ها 
و فضای مجازی فعالیت خود را ترویج می کنند و در سوپرمارکت و نانوایی ها 

تبلیغات آنها مشاهده می شود.
این مقام مســئول اظهار داشت: هر شــوی لباسی که قرار است در 
کشــور برگزار شود، باید در مکان های عمومی باشد و در ملک خصوصی 
مجوزی برای این کار وجود ندارد زیرا بزهکاری و مفســده های بعدی را 

نیز به همراه می آورد.


