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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00047,000,000پراید 1111
37,381,00042,000,000پراید 2131
40,313,00042,800,000پراید 3151
155,000,000174,000,000چانگان4
43,443,00049,600,000تیبا صندوق دار5
55,943,00055,000,000ساینا دنده ای6
63,158,00071,500,000پژو 7405
8SLX 67,880,00081,000,000پژو
65,578,00074,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00092,000,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00079,400,000پژو 206 تیپ 122
83,690,00094,000,000پژو 206 تیپ 135
80,213,00093,900,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00074,500,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00082,000,000سمند
89,800,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
105,000,000-دنا18
128,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000114,500,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000370,000,000مزدا213
22H30  75,000,000125,000,000
-103,100,000استپ وی23
158,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000302,000,000پژو252008
67,203,00076,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,120,000سکه تمام طرح جدید
4,070,000سکه تمام طرح قدیم

2,103,000نیم سکه
1,304,000ربع سکه
931,000گرمی

413,200هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

11,396دالر
12,600یورو
13,872پوند

2,017لیر ترکیه
3,164درهم امارات

رئیس  مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور از آغاز نظارت 
بر تجارت در شبکه های اجتماعی و سایت ها خبر داد و گفت: 
در حال حاضر ۳۵۰۰ ســایت خرید و فروش اینترنتی کنترل 

شده است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری اظهار داشــت: در حال 
حاضر در روش نظارت سنتی بر وبسایت های خرید و فروش اینترنتی، 
در قالب یک پنل یکپارچه در اختیار دستگاه های مختلف قرار دارد و 
قرار است این نوع نظارت با آموزش به کاربران این پنل در ارگان های 

مختلف و استان ها تقویت شود.
وی افزود: نوع نظارت دیگری را نیزآغاز کردیم که با اســتفاده از 
روش های هوش مصنوعی و نظارت هوشــمند طراحی شده است. در 
حال حاضر ۳۵۰۰ وبســایت خرید و فروش اینترنتی که نماد اعتماد 

الکترونیکی از وزارت صنعت دریافت کرده اند، کنترل شده است.
رئیس  مرکز توســعه تجارت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: اما در همین تعداد وبســایت هم متوجه شــدیم که 
حجم نســبتاً باالیی از تخلفــات وجود دارد و قرار اســت در ادامه، 
همه وبسایت های دارای نماد اعتماد و پس از آن  وبسایت های خرید و 
فروش اینترنتی کاال که نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت نکرده اند و 
همچنین کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی را مورد کنترل 

و نظارت قرار دهیم. 
رهبری ادامه داد: از میان ۳۵۰۰ وبسایت بررســی شــده، تعداد 
۷۰ وبسایت فروش کاالهای ممنوعه شامل رمزارز، سکه طال، سیگار 
الکترونیکی، مشــروبات الکلی، اسلحه و مهمات، دارو و ارز شناسایی 
شــد. همچنین ۱۸۰ وبسایت اقدام به جعل نماد اعتماد الکترونیکی 
کرده بودند و ۳۳۰ وبسایت نیز علی رغم اینکه مجوز نماد اعتماد آنها 
باطل شــده بود، اما درگاه پرداخت اینترنتی این ســایت ها همچنان 

فعال بوده است.
وی اضافــه کرد: قرار اســت نوع تخلف ها دســته بندی شــده و 
براساس این تقسیم بندی وبسایت های متخلف به مراجع قانونی نظارت 
بر فضای مجازی شامل پلیس فتا و دستگاه قضائی معرفی شوند. برخی 
از ســایت ها نیز ممکن است با ابطال نماد اعتماد الکترونیکی مواجه 
شــوند. بنابراین قصد داریم تا پیگیری های پس از کشف تخلفات را 

پیگیری کنیم.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، یکی دیگر از برنامه های 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تسهیل فرآیند صدور نماد الکترونیکی 
است که براساس قانون تسهیل فضای کسب و کار اجرا می شود. ضمن 
اینکه با این روش می توانیم تعداد سایت هایی که به صورت غیرمجاز 
اقدام به راه اندازی خرید و فروش اینترنتی می کنند را کاهش دهیم. 
از این رو در نظر داریم تا صدور مجوزها کاماًل الکترونیکی شود اما از 

سوی دیگر نظارت ها را تقویت خواهیم کرد.
رهبری افزود: ما یک ســامانه پایشــگر هوشمند برای نظارت بر 
کســب و کارهای اینترنتی در حال راه اندازی داریم که با استفاده از 
ربات های برنامه ریزی شــده و هوشــمند و با سناریوهای موجود به 

بررسی وبسایت های خرید و فروش کاال می پردازد.

رئیس  مرکز توسعه تجارت الکترونیک: 
3500 سایت خرید و فروش اینترنتی 

تحت کنترل قرار گرفت

یک کارآفرین با فعالیت و پشتکار فراوان در صنعت 
دارویی موفق شد، عالوه  بر صرفه جویی ارزی، برای 2۰ 

نفر نیز شغل ایجاد کند. 
مجتبی ذوالفقاری در گفت وگو با برنامه منهای نفت از 
ساخت دستگاهی خبرداد که هم در صنعت داروسازی مورد 
مصرف دارد و هم برای صنایع غذایی اســتفاده می شــود. 
این دســتگاه جامع، حاصل تالش ۳۰ فرد دانشگاهی است 
که چند ســال روی آن زحمت کشیدند و باالخره موفق به 

ساخت آن شدند.
وی اظهار داشت: اولین نمونه صنعتی این دستگاه سال 
۹۵ تولید شــد و آزمایش های الزم را برای این دستگاه آغاز 
کردیم. بعد از اینکه همه آزمایش های ما به نتیجه رســید 
تصمیم به افزایش تعداد محصوالت تولیدشــده گرفتیم و 
محصوالت دیگر را به مرحله تولید رساندیم و رونمایی کردیم.
این کارآفرین ادامه داد: استفاده اصلی این دستگاه برای 
دارو است که در بخش تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار 

می گیرد. به طور مثال در بخش واکسن ها، داروهای خاص 
و پالسمای خون استفاده کاربردی دارد.

ذوالفقاری اضافه کرد: پیشرفته ترین دستگاهی که برای 
خشــک کردن برخی داروها با حفظ خاصیت و ساختار آن 
مورد اســتفاده قرار می گیرد اکنون در ایران تولید می شود 
که تا همین چند ماه پیش ایران آن را از کشورهای خارجی 

تأمین می کرد.
به گفته وی، زمانی که محصول در این دســتگاه قرار 
می گیرد ابتدا به دمای منفی ۱۰۰ درجه می رسد و با حفظ 
خاصیت آن را خشک می کند. به بیان بهتر، محصوالتی که در 
این دستگاه خشک می شوند بدون تغییر ساختار و ویتامین ها 
می توانند مورد مصرف قرار بگیرند که نمونه این دستگاه ها 

در کشورهای پیشرفته اروپایی یافت می شود.
این کارآفرین بیان کرد: استفاده اصلی این دستگاه در 
بخش پزشــکی بود اما با تغییراتی آن را وارد حوزه صنایع 
غذایــی کردیم که روی گوشــت و زعفران آزمایش کردیم 

و نتیجه مطلوب گرفتیم. هر دو محصولی که برای تســت 
این دســتگاه مورد اســتفاده قرار گرفت پس از آزمایش ها 
مشخص شد می تواند بدون تغییر خاصیت غذایی و ویتامین 

مورداستفاده قرار گیرد. 
ذوالفقاری افزود: بــرای اینکه از بخش صنعتی فاصله 
گرفته باشــیم و بتوانیم نیاز خانه ها را هم پاسخ دهیم اقدام 
به ساخت دســتگاه های کوچک خانگی برای خشک کردن 
زعفــران کردیم که در این زمینه نیــز موفق بودیم. اکنون 
منتظر هستیم تا یک شهر را به عنوان پایلوت انتخاب کنیم 

و تولید انبوه را برای آن شهر به نتیجه برسانیم.
وی با اشــاره به تحریم هایی که آمریکا علیه ایران وضع 
کرده، ابراز کرد: برای مقابله با جنگ سیاســی که اقتصاد را 
در بر می گیرد باید نخبگان دانشگاهی و همچنین کارآفرینان 
وارد میدان شوند تا عالوه  بر شکست دادن آنها در این جنگ 

بتوانیم خودکفا و خوداتکا شویم. 
این کارآفرین از ایجاد شــغل برای ۲۰ نفر با ســاخت 

۱۰ دستگاه خبر داد و گفت: اگر این دستگاه به تولید انبوه 
برسد می تواند بخشی از مشکل  اشتغال نخبگان کشور را حل 
کند. افراد دانشگاهی اکنون با معضل  اشتغال روبه رو هستند 
و آنها را باید متناســب با تحصیال تشان مشغول به کار کرد 
کــه اقداماتی از این قبیل می تواند آنها را راضی نگه دارد و 
به عنوان یک مغز متفکر به ســاخت دستگاه های جدید با 

راندمان باالتر فکر کنند.
ذوالفقاری ادامه داد: سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء برای حمایت از نخبگان ایرانی پا به 
میدان گذاشتند و اولین محصول را از ما خریداری کردند. 

وی افزود: اســتفاده داخلی از این دســتگاه تمام بومی 
می تواند مقابل خروج ارز از کشور را بگیرد. این دستگاه که 
در صنعت دارو مورد استفاده قرار می گیرد نیاز اصلی کشور 
است و با سفارش از شرکت های داخلی می توان هم با خروج 
ارز مقابله کرد و هم به توانمندی ایرانی احترام گذاشــت تا 

انگیزه کار بیشتر در کشور را داشته باشد.

کارآفرینی برای 20 نفر با استفاده از یک دستگاه دارویی

وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی طی گزارشی 
به بررسی وضعیت حوزه ســاختمان و مسکن پرداخت که 
براســاس آن، در دوره وزارت عباس آخوندی تولید مسکن 

نصف شده است! 
معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، 
تحوالت اقتصاد کالن بخش مسکن در سال های اخیر را تشریح کرد که 
در آن به طور غیرمستقیم عملکرد عباس آخوندی وزیر راه دولت های 

یازدهم و دوازدهم در بخش تولید مسکن مشخص شده است.
به گزارش مشــرق، در این گزارش که بر اســاس اطالعات بانک 
مرکزی تهیه و تنظیم شده اذعان شده که سهم »ارزش افزوده بخش 
ســاختمان از تولید ناخالص داخلی کشــور« از سال ۹۲ به بعد روند 
کاهشــی داشته است به طوری که از ۷.۸ درصد در سال ۹۲ به ۵.۱ 

درصد در سال ۹۶ رسیده است.
ایــن گــزارش همچنین حاکی اســت که »رشــد ارزش افزوده 
فعالیت های بخش مسکن و ساختمان« از سال ۹۲ روند نزولی داشته 
به طوری که ســال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد در این بخش رخ داده 
است. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان با 
فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسید و در سال 

۹۵ هم رشد منفی ۱۳.۲ درصدی را تجربه کرده است. 
در سال ۹۶ ارزش افزوده بخش و ساختمان، اندکی و به میزان ۱.۳ 
درصد بهبود یافت اما در ســه ماهه اول سال ۹۷ ارزش افزوده بخش 
مســکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد و 

همان رشد اندک آن هم متوقف شد.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می افزاید 
که بیشترین تحوالت در بخش ساختمان و مسکن در نیمه دوم سال 
۹۷ اتفاق افتاد که قطعاً بر روی فعالیت های حوزه مسکن و ساختمان 

تأثیر سوء داشته است.
الزم به ذکر است از اواسط سال ۹۷ با کنار رفتن عباس آخوندی 
از وزارت راه و شهرسازی، شاهد تحوالت مثبتی در حوزه تولید مسکن 
بودیم که در گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

هم به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره شده است.
این گزارش می افزاید که ســرمایه گذاری بخش خصوصی در کل 
ساختمان های مناطق شهری کشور )به قیمت های ثابت سال ۹۰( از 
ســال ۹۴ روند کاهشی داشته و از ۴۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال 

۹۱ به ۳۳.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ کاهش یافته است.
همچنین سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده در مناطق 
شهری نیز به جز سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از ۱۱.۸ هزار میلیارد 
تومان به ۸.۳ هزار میلیارد تومان در فاصله سال های ۹۱ تا ۹۶ رسیده 
است. آمارها حاکی است که این متغیر در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز 
نســبت به سه ماهه اول ســال ۹۶ در کل کشور با کاهش منفی ۵.۲ 

درصدی به ۲.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش معاونت مســکن و ساختمان تحوالت تولید مسکن نشان 
می دهد که تعداد واحدهای مســکونی تکمیل شــده در کل کشور از 
ســال ۱۳۹۲ به بعد، به شدت نزولی شــده است. در سال ۱۳۹۲ که 
واحدهای شروع شــده در دولت دهم به بهره برداری رسید، ۸۳۴ هزار 
واحد مســکن تکمیل و عرضه شد اما در دولت یازدهم میزان تولید 

مسکن به کمتر از نصف رسید.
شاخص دیگری که بی توجهی به بخش مسکن در سال های اخیر 
را نشــان می دهد سهم تســهیالت پرداختی به بخش مسکن از کل 
تسهیالت پرداختی بانک ها است. بر اساس گزارش وزارت راه،   سهم 
تسهیالت پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ 
درصد در پایان ســال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شــش ماهه اول سال ۹۷ 

کاهش یافته است.
در سال های گذشــته همواره باالترین سهم تسهیالت متعلق به 
بخش بازرگانی و خدمات و کمترین سهم تسهیالت پرداختی متعلق 
به بخش های کشــاورزی و مسکن و ساختمان بوده است. این امر با 
توجه به بانک محور بودن تأمین مالی مسکن در کشور، دستیابی به 

مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود می کند.

آمار وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی: 
تولید مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی 

نصف شد

یک شرکت تاکسی اینترنتی که ۸۰ درصد سهامش 
متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی 
رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده 
و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن 
دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن های 

تاکسی اینترنتی نیز استفاده می کنند.
این شــرکت که بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی 
اینترنتی در کشور است و ۸۰ درصد سهام آن متعلق به چند 
ســهام دار خارجی است اخیرا ضمن رصد گوشی رانندگان، 
اقدام به قفل نمودن اپلیکیشــن خود بر گوشی رانندگانی 
نموده است که از سایر اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی نیز 

استفاده می کنند. 
این یعنی این شــرکت با ســرک کشــیدن در گوشی 
رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای 
گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان 
اقدام می کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون 
و فرهنگ ایرانی اسالمی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام 
این شرکت نیست. گفته می شود رانندگان اگر نتوانند همزمان 
از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین 
پیشنهادات سفرهای درون شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد 
درآمد خود را از دست می دهند. از سوی دیگر چنانچه این 
رقابت بین اپلیکیشن ها وجود نداشته باشد قیمت  خدمات 

تاکســی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می یابد و دود آن به 
چشم مصرف کنندگان نیز می رود. 

در پیام های مختلفی که رانندگان این شرکت در فضای 
مجازی منتشر کرده اند این واقعیت تلخ منعکس شده است 
که اقدام این شــرکت به فشار معیشتی بیشتر بر این قشر 
می انجامد. تاکسی های اینترنتی تسهیل گر و واسطه ارتباط 

میان مسافر و راننده هستند.
بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاســت داخلی شرکت یا 
حــق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شــرکت 
مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام 
شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، 

سنوات و بازنشســتگی برخوردارند. یک شرکت که بخش 
مهمــی از یک بــازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک 
کارتل عمل کرده و فشــار اقتصادی را بر گردن رانندگان و 

خانواده های آنان بیاندازد. 
انگیزه این شــرکت از این کار مقابله با جذب شــدن 
رانندگان توســط شرکت های رقیب است، اقدامی که حتی 
در نظام های اقتصادی لیبرال نیز تالش برای ایجاد تراست، 
ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف کننده ارزیابی 
می شود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد 
اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار 

و رقابت نیست.

سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی با سرک کشیدن درگوشی رانندگان

وزیــر راه و شهرســازی در اجرای خواســت 
رئیس جمهور دســتور داد که پروژه هایی که زیر ۳۰ 

درصد پیشرفت دارند از دستور کار خارج شوند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، بر اســاس درخواســت 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه طرح مسکن مهر تا پایان امسال 
تکمیل و به اتمام برسد شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی 
و شخص وزیر راه دستور داده است که پروژه هایی که پیشرفت 

فیزیکی آنها زیر ۳۰ درصد است از دستور کار تکمیل خارج 
شود. این دستور اسالمی و وزیر راه و شهرسازی در حالی به 
تمام دستگاه های مرتبط با مسکن مهر مثل شهرهای جدید 
و بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین صادر شده که در حال 
حاضر فقط در شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر بیش از ۳۵ هزار 
واحد مسکونی فاقد متقاضی و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
سه هزار واحد مسکونی با پیشرفت زیر ۳۰ درصد وجود دارد.

حال با توجه به اینکه تعداد زیادی هم واحد مســکن 
مهر دارای مشکل حقوقی داریم به نظر می رسد در سال ۹۹ 
باید شــاهد تصمیمات جدید از سوی دولت برای واحدهای 
باقی مانده مسکن مهر بمانیم که باید تعیین تکلیف شوند چرا 
که تعداد زیادی از آنها خودمالک بوده و تعدادی هم تسهیالت 

دریافت کرده اند اما هنوز واگذار نشده و تکمیل نشده اند.
گفتنی است، دولت تدبیر و امید، با برخورد کامال جناحی 

با مســکن مهر عمال بر بی کفایتی خود در این بخش صحه 
گذاشــت. دولتی که برای سرپوش نهادن به ناتوانی خود در 
ســاخت مســکن برای مردم، به بحث های حاشیه ای روی 
آورد تا ثابت شود هنری جز حرف زدن ندارد. دولتی که به 
نساختن مســکن برای مردم افتخار کرد! و تورم سه رقمی 
 را در این بخش ســبب شــد و امید مستاجران و جوانان به 

خانه دار شدن را بسیار کمرنگ کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت:  برای تکمیل خط آهن 
چابهار - زاهدان هر میزان اعتبار الزم باشد از صندوق 

توسعه برداشت می کنیم!
محمد اسالمی در جمع خبرنگاران در پاسخی عجیب 
به ســؤال خبرنگار فارس مبنی بــر اینکه جزئیات موافقت 
مقام معظم رهبری با برداشــت از صندوق توسعه ملی برای 
تکمیل خط آهن چابهار- زاهدان و رقم آن را شــرح دهید، 
اظهار داشت: مگر رقم برداشت از صندوق ملی برای رسانه ها 

مهم است؟ 
وی در پاســخ به اینکه به هر حال این رقم بسیار مهم 
اســت، گفت: به همان میزان که این خط آهن اعتبار الزم 

داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم.
وزیر راه و شهرسازی که در حاشیه ورود ۲۱۳ دستگاه 

ناوگان شامل لکوموتیو، واگن باری و واگن مسافری به شبکه 
ریلی کشور سخن می گفت، اظهار داشت: ما حدود دو هزار 
میلیارد تومان تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه امضا کردیم 
و ۹ شرکت سازنده و ۱۶ شرکت بهره بردار هم در این حوزه 
قرارداد منعقد کردند. اگر در سال های گذشته کارخانجات 

ریلی متوقف بود، امروز همگی فعال هستند. 
وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
افزایش قیمت بلیت قطار تصریح کرد: شــرکت های ریلی 
همگی خصوصی هستند و وقتی قانون تصویب می کند که 
حقوق و مزایــای کارکنان افزایش یابد، این افزایش حقوق 
شامل کارکنان شرکت های ریلی هم می شود، ضمن اینکه 
قیمت قطعات و کاالهای درون قطار هم افزایش یافته است. 
اســالمی ادامه داد: ما در شورای عالی ترابری با حضور 

سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده، 
با رعایت حال مردم مبلغی را برای افزایش قیمت بلیت قطار 
در مسیرها تعیین کردیم. به هر حال شرکت ها درآمدهزینه ای 
هستند و دولت هم منابع یارانه ای ندارد که به آنها اختصاص 

دهد. 
وی گفــت: با این حال تــالش کردیم قیمت بلیت در 
مسیرهای پرتردد نظیر مشهد افزایش کمتری داشته باشد 
و در مسیرهایی که کمتر مسافر دارد، افزایش بیشتری داشته 
باشد، اما این متوسط افزایش ۲۱ درصد مصوبه قانونی دارد. 
وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت قیمت بلیت هواپیما 
تصریح کرد: با تخلف و گرانفروشــی بلیت هواپیما برخورد 
می کنیم، قیمت ها در حال حاضر همان نرخ های آذرماه ۹۷ 
است و اگر کسی بلیت گران خریداری کرد، می تواند شکایت 

کند و سیستم قطعا پاسخگو است. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: گفته بودیم که تا پایان تابستان 
 عملیات احداث و عمرانی منطقه یک آزادراه تهران - شمال
 به پایان می رســد. سیســتم مدیریت بهره برداری و تست 
آزمایشی می خواهد، وقتی آن سیستم مستقر شد و آزمایش ها 

را انجام داد، مسیر را برای مردم باز می کنیم. 
اسالمی افزود: برای اتصال به جاده چالوس هم نیازمندیم 
کــه این جاده را تا ۱۳ کیلومتــر در بخش اتصال به آزادراه 
افزایــش دهیم، بنیاد تقاضا کرد که جاده چالوس را ببندیم 
تا این کار با سرعت انجام شود، اما به دلیل آنکه ایام تابستان 
است و تقاضای سفر در این محور باال است، برنامه ریزی کردیم 
بــا همکاری پلیس راه در روزهای وســط هفته این جاده را 

ببندیم و عملیات را به سرعت انجام دهیم. 

وزیر راه و شهرسازی:

خط آهن چابهار- زاهدان هر قدر اعتبار بخواهد از صندوق توسعه برمی داریم!

یک تولیدکننده لوازم خانگی گفت: تحریم بهترین 
فرصت برای حمایت از تولیدکننده داخلی است ولی 

دولت از آن استفاده نمی کند.
امیر نصراهلل زاده در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره 
به اینکه اولین دغدغه هر تولیدکننده برای آغاز فعالیت خود 
تأمین سرمایه اســت، اظهارداشت: در حال حاضر سیستم 
بانکی تمایلی به ارائه تســهیالت بــه تولیدکنندگان ندارد 
به  نحوی که هر کســی می توانــد از بانک ها وام بگیرد،  جز 

تولیدکنندگان. این موضوع اصاًل خوب نیست.

وی با بیان اینکه در برخی از موارد، بانک ها ســودهای 
باالیی را در مقابل پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان اعالم 
می کنند، افزود: در این شرایط رکود بازار و مشکالت تولید، 
کــدام تولیدکننده توانایی پرداخت ســودهای باالی بانکی 
را دارد؟ ایــن تولیدکننده لــوازم خانگی تصریح کرد: امروز 
سرمایه الزم برای کار تولیدی چندین برابر شده و هرکسی 
توان تأمین این سرمایه را ندارد. جالب اینجاست مسئوالن 
می بینند که منابع مالی از تولید خارج می شــود اما توجهی 

برای جلوگیری از این موضوع نمی کنند.

نصراهلل زاده با بیان اینکه "چرا کسی با بنگاه داری سیستم 
بانکی برخورد نمی کند؟"، گفت: قرار بود دولت با ثبات نرخ 
ارز تکلیف تولیدکنندگان را مشــخص کند اما متأســفانه 
این موضوع هم اجرایی شــده و همــه نگران تغییرات نرخ 
ارز هستند.وی با اعالم اینکه سرمایه گذاری در بخش صنعت 
نه  تنها برای دولت هزینه ندارد بلکه سودآور هم هست، ابراز 
کرد: با تشــدید تحریم های بین المللی و خروج شرکت های 
لوازم خانگی خارجی از بازار باید حمایت الزم از تولیدکننده 
داخلی می شد تا آنها جان تازه گرفته و سهم خود را در بازار 

افزایش دهند اما متأسفانه این موضوع هم اجرایی نشد.
این تولیدکننده لوازم خانگی اضافه کرد: در حال حاضر 
بــه  جای حمایت از تولیدکننده داخلی بازار لوازم خانگی با 
خطر افزایش قاچاق روبه رو است، جالب اینجاست برخی به  
صورت رسمی این قاچاق ها را انجام می دهند و کسی هم با 

آنها برخورد نمی کند.
نصراهلل زاده با یادآوری اینکه همچنان مشکالت تأمین 
مواد اولیه برقرار است، گفت: تولیدکننده امروز خسته است 

و هیچ برنامه حمایتی برای آنها تعریف نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی 
افراد در دستگاه های اجرایی بدون داشتن هیچ گونه 
 پســت یا وظیفه ای فقط ســاعت می زنند و ماهانه 

9 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرگزاری 
تســنیم،  با بیان اینکه در برخی سازمان ها تعدادی کارمند 
وجــود دارد که بــدون انجام کوچک تریــن فعالیت حقوق 
دریافــت می کنند، گفت: در یکی از دســتگاه ها نیز افرادی 

مشاهده شده اند که هیچ گونه وظیفه ای ندارند اما ماهانه ۸ 
تا ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند،حتی دیده شده 
این افراد در ســاعات پایانی کار نیز در دستگاه حضور دارند 

تا از مزایای اضافه کاری استفاده کنند.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این 
چالش مربوط به اســتخدام بدون ضابطه نیروها در ادارات 
دولتی بوده و در برخی سازمان ها افرادی به کارگیری شده اند 

که واقعاً نیازی به حضور آنها نبوده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: ساالنه چند ده هزار میلیارد 
تومان صــرف پرداخت حقوق و مزایــای کارمندان دولت 
می شــود اما مردم از کیفیت خدمات بسیاری از دستگاه ها 
راضی نیستند. متأسفانه پرداخت حقوق به کارمندان بیکار 
نیز به چالش های نظام اداری کشور اضافه شده و باید برای 

رفع آن چاره اندیشی شود.
وی افزود: این افراد بدون کار، بر اساس ضوابط استخدامی 
حاضر نیستند در نقاط دیگر کشور به  کار گرفته شوند و بر 

همین اساس دیده می شود تعداد قابل توجهی معلم در تهران 
حضور دارند بدون آنکه از آنها استفاده شود.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به 
این موضوع که ظاهراً دیوان محاسبات درخصوص پرداخت 
حقــوق به این کارمنــدان بیکار در یکی از ســازمان های 
زیرمجموعــه   وزارت اقتصــاد ورود کــرده اســت، گفت: 
 دستگاههای نظارتی با سازمان هایی که حقوق بدون ضابطه به 

»کارمندان بیکار« می دهند برخورد کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

کارمندان »بیکار« در برخی دستگاه ها 
9 میلیون تومان حقوق می گیرند

ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه و اجرای مفاد 
تفاهم نامه بانک های مرکزی ایران و سوریه در دیدار 
نمایندگان بانک های دو کشور مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی 
در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره 
بــه توافقات صورت گرفته بین بانک هــای مرکزی ایران و 
سوریه اظهار کرد: روابط اقتصادی ایران و سوریه وارد مرحله 
جدیدی شده و توافقات بانکی اخیر حاوی پیامی مهم برای 
شرکت ها و گامی جدی برای گسترش تبادالت بازرگانان و 

تجار دو کشور است.
وی همچنین با مرور مقررات بانکی دو کشور درخصوص 

راه اندازی بانک مشترک، تسریع در راه اندازی بانک مشترک 
ایران و ســوریه با توجه به مفاد تفاهم نامه را خواستار شد و 
از طرف مقابل خواست تا موانع موجود در این مسیر را حل 
و فصل کند. در این دیدار همچنین رئیس کل بانک مرکزی 
سوریه با بیان اینکه در گذشته مشکالتی در روابط بانکی دو 
کشور وجود داشته است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر 
این روابط در مســیر صحیح قرار گرفته و آرزوی گسترش 

روابط بانکی بین ایران و سوریه در حال تحقق است.
وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این مذاکرات، بانک ها 
و شــرکت های ایران و سوریه را به همکاری بیشتر ترغیب 
خواهد کرد، افزود: تمام تالشمان را برای اجرای دقیق و سریع 

تفاهم نامه امضا شده به کار خواهیم گرفت.
نمایندگان بانک های ایرانی حاضر در این جلســه نیز 
با مرور تعامالت بانکی گذشــته با بانک های سوری و اعالم 
آمادگی برای افزایش روابط بانکی با بانک های این کشور، به 
راه اندازی سیستم »سپام« )سامانه پیام رسانی الکترونیکی 
مالی( بین بانک های دو کشــور  اشاره کردند و پیشنهادات 
اجرایی خود درخصوص موضوعاتی اعم از ایجاد بانک مشترک 
ایران و ســوریه، استفاده از ارزهای ملی در مبادالت تجاری 
دو کشور، تقویت خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، 
رفع مشکالت ضمانت های بانکی طرفین، راه اندازی سیستم 
کارت های پرداخت مشترک بین شهروندان دو کشور و سایر 

موارد را مطرح کردند.
مهم ترین توافقات رئیــس کل بانک مرکزی با همتای 
سوری شامل توسعه روابط کارگزاری بانکی ایران و سوریه، 
گســترش تبادالت بازرگانان و تجار دو کشــور، راه اندازی 
بانک مشــترک ایران و سوریه، راه اندازی سیستم سپام بین 
بانک های دو کشــور و تشکیل کمیته مشترک بانکی برای 

پیگیری امور بوده است.
در پایان این نشســت مقرر شد کمیته مشترک بانکی 
متشــکل از نمایندگان بانک های ایران و ســوریه با هدایت 
بانک های مرکزی دو کشور ایجاد شود و اجرای مفاد توافقات 

صورت گرفته را پیگیری کند.

توافق ایران و سوریه برای راه اندازی بانک مشترک

خبرها از تالش برخی افراد برای اعمال نفوذ در 
مهندسی ساختمان حکایت  نظام  انتخابات سازمان 

دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، »انتخابات هشتمین دوره 
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای برخی 
چهره های سرشناس جامعه مهندسی کشور آن قدر پر اهمیت 
و جذاب بوده اســت که به خاطر آن دست به دامان برخی 
دوستان خود در دولت شــده اند تا بلکه تغییری در لیست 
۲۵ نفر عضو اصلی رخ دهد و آنها کما فی الســابق، سیطره 
خود بر معادالت کالن این عرصه را ادامه دهند. حتی فشار 
اهرم های قدرت کار را به جایی رســاند که معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه مجبور به استعفا شد. شنیده می شود در 
قضیه اعمال فشــار برای تغییر بعضی از اعضای لیست ۲۵ 
نفره شــورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که 
اعتبارنامه آنها توسط خود وزیر هم امضا شده است، دو چهره 

نام آشنای سیاسی نقش موثری داشته اند«.
گفتنی اســت چنــدی قبل نیز روزنامــه فرهیختگان 
درباره»اتفاق عجیب در سازمان نظام مهندسی« نوشته بود:

»هشــتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ۲۶ 
تیرماه ســال جاری در حالی برگزار شد که یک ماه پیش از 
برگزاری این انتخابات، رئیس هیئت اجرایی انتخابات این شورا 
توســط فرج اهلل رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور 

برکنار و فرد دیگری به این سمت منصوب شد. 
فرجــی در واکنــش به انتقادها از این اقــدام، آن را از 
اختیارات قانونی برای فراهم کردن شــرایط آرام انتخابات و 
دورماندن نظام مهندســی از حواشــی خواند؛ اما این اتفاق 
تنها حاشیه برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام 
مهندســی نبود، چراکه پنجم شــهریورماه مازیار حسینی، 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در اقدامی 
عجیب و غیرمنتظره از ســمت خود استعفا داد. در همین 
زمینه روزنامه »دنیای  اقتصاد« به نقل از برخی کانال ها در 
فضای مجازی، برکناری عجیب مازیار حسینی را بی ارتباط 
با انتخابات هشــتمین دوره شــورای مرکزی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان ندانسته و اتفاق اخیر را به مسائل خارج 

از حوزه وزارتخانه نسبت داد.
برکناری مازیار حسینی از این منظر قابل تامل است که 

پیش از این اقدام و پس از برگزاری انتخابات سازمان، منصور 
نوریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه وشهرسازی 
۱۶ مرداد با اعالم این مطلب که ۲۵ نفر عضو اصلی و هفت 
نفر عضو علی البدل از میان ۶۴ فرد معرفی شده از سوی مجمع 
عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رویت وزیر 
راه وشهرسازی رسیده است، اسامی اعضای هشتمین دوره 
شــورای مرکزی ســازمان را اعالم کرد؛ در حالی که طبق 
ماده ۱۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای 
مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر راه وشهرسازی 
و به ریاســت وی در این وزارتخانه تشکیل می شود باید از 
میان خود ســه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی 
به وزیر مســکن و شهرســازی پیشنهاد کند و وزیر مسکن 
و شهرســازی از بین آنها یک نفر را به عنوان رئیس شورای 
مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور 
حکم بــه رئیس جمهور معرفی کند؛ با این حال اکنون بعد 
از گذشــت دوماه از برگزاری انتخابات شورای مرکزی هنوز 
ریاســت سازمان نظام مهندسی مشــخص نشده است که 
همین امر ظن وجود برخی فشــارها و دخالت ها از خارج از 

حوزه وزارتخانه پیرامون تغییر اعضای اصلی شورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسی را تقویت می کند.

در همیــن رابطه یک منبــع آگاه در ســازمان نظام 
مهندســی در گفت وگو با »فرهیختگان« ضمن تایید خبر 
تغییرات اعضای شــورای مرکزی گفــت: »پس از برکناری 
مازیــار حســینی و روی کار آمدن محمودزاده قرار اســت 
لیست اعالمی اعضای شورای مرکزی دستخوش تغییراتی 
 شــود و برخی افراد حذف و افراد دیگری از لیست ۶۴ نفره 

جایگزین آنان شوند.«
همچنیــن برخــی شــنیده ها حاکی از آن اســت که 
احمد خرم، عضو منتخب شــورای مرکزی ســازمان نظام 
مهندســی و حبیب اهلل بیطرف که هــر دو از وزیران دولت 
اصالحات هستند، با فشــار بر دولت خواستار تغییر برخی 
منتخبان این شــورا شــده اند و این درخواست غیرقانونی 
که مورد حمایت یکی از اعضای ارشــد هیئت دولت بود، با 
مخالفت مازیار حســینی روبه رو شده و هزینه این مقاومت 
 برابر فشــارها، برکناری حســینی از وزارت راه وشهرسازی 

بوده است.«

اتفاقات عجیب برای اعمال نفوذ در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان

از نمودها و رفتارهای مدیریتی کالن اقتصادی کشور چنین استنباط می شود 
که در عرصه اقتصادی علی رغم فشارهای روزافزون آمریکا و غرب هنوز هم انفعالی 
عمل می کنیم و جرأت و جســارت اتخاذ گامی بلند برای عبور از این تنگناها را 
نداریم. شاید هم به عکس گام بلند برداشته شده است، لکن فهم آن بر عموم آسان 
نیســت. قدرت ریال کشور از بین رفته و به دنبال آن تحوالتی صورت گرفته که 
احتماال همان گام بلندی است که مطابق با نظریه برخی نظریه پردازان اقتصادی 
رخ داده است. در هر صورت و فارغ از هرگونه دلیلی برای این شرایط، واقعیت آن 
است که امروز به واسطه اتفاقی که برای ریال کشور رخ داده است، جاذبه نیروی 
کار خارجی از طریق کشورهای همجوار و به ویژه افغانستان به ایران از بین رفته 
و به عکس جاذبه سرمایه گذاری و خرید کاال از ایران برای اتباع کشورهای همسایه 
افزایش پیدا کرده است. به این دلیل شاید بتوان گفت امروز فرصت خوبی است 
که بتوانیم با اتخاذ برخی تمهیدات آیین نامه ای و تسهیالت قراردادی زمینه جذب 
سرمایه خارجی در کشور را رونق ببخشیم. به عنوان مثال نگاهی عمیق تر به شرایط 
و پتانســیل های موجود در هر یک از کشورهای همسایه همجوار، لغو یک طرفه 
مقررات ویزای ورود یک ماهه برای اتباع آنها و تسهیل مقررات سرمایه گذاری و 
اعطای اقامت برای آنها، گشایش قابل توجهی را برای رونق تولید، جذب سرمایه 
و سرمایه گذار خارجی در داخل کشور فراهم خواهد ساخت و موجب خواهد شد 
با چنین نگاهی عمیق به کشــورهای اطراف خود، از دل مشــغولی و چالش های 
پیش روی خود با غرب قدری فاصله گرفته و به جای صرف وقت و انرژی بیشتر با 

غرب، به راهبرد همکاری دقیق تر با همسایگان خود بیندیشیم.
البته پیشنهاد تصویب مقررات لغو ویزا برای کشورهای همسایه ممکن است 
با برخی عکس العمل های زودهنگام روبه رو بشود، لکن اگر به عمق موضوع بیشتر 
توجه بشــود و در کنار آن به سازوکارهای اعطاء اقامت سرمایه گذاری برای تجار 
و سرمایه گذاران و همچنین محدودیت حضور یک ماهه برای مقررات لغو ویزای 
ورود، تســهیل شــرایط ورود در مرزهای زمینی برای تردد آسان کاال و مسافر و 
افزایش سقف ورود ارز مجاز همراه مسافر توجه بیشتر بشود و سازمان های تابع 
وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت اطالعات در هماهنگی 
و اجرای وظایف خود به خوبی عمل کنند، خواهید دید که با گشایش فوق العاده 
در عرصه کســب و کار، این بار از مزایای کاهش ارزش ریال به خوبی بهره مند 
شده و چرخ تولید کارگاه های کوچک و متوسط بخش های خصوصی به حرکت 
درخواهند آمد و در کنار آن بسیاری از محدودیت های ناشی از تحریم های بانکی 
نیز در این عرصه کم رنگ خواهند شد. به عنوان مثال: پتانسیل  فعالیت اقتصادی 
مشترک با عراق چیزی است ورای آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم و نباید 
محدود به چارچوب های قراردادی دولتی و نهادهای نظارتی شــبیه ستاد توسعه 
اقتصادی ایران و عراق و یا اتاق مشــترک بازرگانی دو کشور گردد. همچنان  که 
تنها اقلیم کردستان عراق این روزها عالوه بر برخورداری از تنوع باالی مراودات 
کاالیی و ترانزیت خود با ایران، به تنهایی بیشترین حجم واردات فرآورده بنزین 
از ایــران را بــه خود اختصاص داده و موجب درآمدزایی در بخش حمل و نقل و 

اشتغال بیشتر مرزنشینان شده است.
نگاهی سطحی به شرایط و پتانسیل های هر یک از کشورهای همسایه همجوار 
و به دست آوردن مزایا و مزیت های کاالئی هر یک از نقطه نظر صادرات، سوآپ، 
ترانزیت و واردات کاال ایجاب می نماید که دســت اندرکاران مدیریت بازرگانی و 
اقتصادی کشور به ویژه اتاق های بازرگانی به ارائه راهکارهای تشویقی و راهبردی 
بپردازنــد. برای دولت در بخش راهبرد و برای تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان 
در بخش ترجیحات تشویقی کمک و ارائه طریق کنند و از این طریق خونی تازه 

در رگ های دنیای کسب و کار کشور تزریق کنند.
دولت متأســفانه در بخش روابط خارجی نگاه اقتصادی ندارد، حتی اگر فکر 
می کند با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه توانسته است دیپلماسی 
اقتصادی داشته باشد. برای مثال جالب است بدانیم که آیا تاکنون شاهد آن بوده ایم 
که حداقل در ارتباط با هر یک از ۷ کشور همجوار با خود آیا توانسته ایم با هر کدام 
در یک نقطه مرزی مشترک و واحد به ایجاد سرزمینی آزاد و مشترک به عنوان 
منطقه آزاد تجاری برای تردد آزاد کاال و مســافر بین دو کشور فکر کرده باشیم. 
یعنی به عبارتی ساده تر در ۷ نقطه مرزی پیرامونی با هفت کشور همسایه تا یک 
شــعاع معینی در خاک دو کشور، اتباع دو کشور قادر به رفت و آمد آزاد تجاری 
و بانکداری باشند. به عنوان مثال: دو کشور ایران و افغانستان در محدوده ای مثل 
مرز میلک در حوزه سیستان بتوانند به شعاع ۱۰ کیلومتر درعمق خاک یکدیگر 
از مراودات آزاد مالی، تجاری و مســافر برخوردار باشند. اتباع افغان به طور مثال 
تا محدوده زهک و اتباع ایرانی تا بعد از زرنج مرکز اســتان نیمروز قابلیت تردد 
و تجارت آزاد کاال و مســافر را داشته باشــند. البته این روش چیزی متفاوت از 
راهبرد بازارچه مرزی و مناطق آزاد در کشور است. بازارچه های مرزی و مناطق 
آزاد در کشور صرفا برای عبور و دور زدن قانون تجارت و مقررات داخلی خود از 
آیین نامه ها و تعرفه های گمرکی در داخل کشــور وضع شده اند و تاکنون گره ای 
از مشکالت صنعت و بازرگانی کشور باز نکرده اند و به عکس در هر نقطه از کشور 
به نسبت شــرایط آن استان و منطقه یک وضعیت غیرطبیعی و تبعیض آمیزی 

را موجب شده اند.
بنابراین، اگر ما به چنین درک و توانی از اجرا در دیپلماسی اقتصادی برسیم، 
و دولت ســعی کند با برخورداری از پتانسیل های جغرافیایی و سرزمینی خود از 
ابزارها و ویژگی های اقتصادی موجود استفاده کند و در پرتو مناسبات سیاسی و 
فرهنگی دوجانبه با آنها برای عبور از تنگناهای ایجاد شده توسط غرب طراحی و 
راهبرد داشته باشد، آیا فکر می کنید رسیدن به توافق با اروپا برای داشتن صندوقی 
به نام اینستکس به عنوان یک ابزار مالی هنوز هم می تواند جذاب باشد؟ مهم آن 
است که ما در مسیری قدم برداریم که خود مبتکر آن باشیم، نه اینکه دنباله رو 

ابتکار عمل دیگران بشویم که فرمانش در اختیار ما نباشد.
نتیجه آنکه کشــور در شــرایطی که معتقد به حفظ استقالل و مقاومت در 
برابر تحریم های ظالمانه می باشــد بایستی در اتخاذ راهبرد اقتصادی خویش در 
دو بخــش داخلی و خارجی، همواره روش هــای عبور از تحریم را در پرتو ایجاد 
فضای باز و مانور در آن عرصه برای خود محفوظ و باز نگهدارد. این همان چیزی 
است که از دولت به عنوان سیاست گذار انتظار می رود. نه آن که به محض مواجه 
شدن با برخی فشارها و محدودیت ها، شاهد آن باشیم که دستگاه های اجرایی و 
بنگاه های اقتصادی وابسته به یک باره تمامی فشارهای خود را متوجه مردم کرده 
و با سوءاستفاده از آن شرایط فرصت چپاول و اجحاف بر مردم را مغتنم بشمارند. 
دولت باید بداند در کشوری که اقتصادش دولتی و مبتنی بر درآمد نفت به عنوان 
یک سرمایه ملی است، کوچک ترین تغییر و یا حرکت اقتصادی در مسیر زندگی 
مردم، تمامی نگاه ها را متوجه او خواهد کرد و تاثیرات ســوء تماما متوجه دولت 

خواهد شد و اعتماد و اعتبار مردم را نسبت به خودش کاهش خواهد داد.

ارتباط با همسایگان 
راهبردی برای عبور از تحریم

نگاه اقتصادی

با درخواست رئیس جمهور

تعدادی از پروژه های مسکن مهر از دستور کار دولت خارج شد

تولیدکننده لوازم خانگی:

عده ای رسماً لوازم خانگی را قاچاق می کنند

علی حسین زاده


