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کیفرخواست خاوری
با برگزاری دادگاه غیابی قرائت شد

...
مسکن

گردش انتقاد دولتی ها از طرح ،به
پیمانکاران مسکن مهر
سخنگوی دولت :انتقاد دولت به مسکن مهر،
به پیمانکار بر می گردد و نه دولت قبل
هادی محمدی ،محمد حقگو  -با گذشت بیش از یک
هفته از زلزله کرمانشاه ،بحث ها و حواشی درباره بخش
مسکن و به خصوص مسکن مهر مناطق زلزله زده ادامه
دارد .دیروز سخنگوی دولت ،ضمن دفاع از مواضع رئیس
جمهور در خصوص مسکن مهر مناطق زلزله زده ،اظهار
کرد :انتقاد دولت به مسکن مهر ،به پیمانکار بر می گردد
و نه دولت قبل.
به گزارش خراسان ،سخنگوی دولت دیروز و در نشست
خبری هفتگی خود درخصوص انتقادها از جهانگیری
گفت :وقتی به سرپل ذهــاب میروید و ساختما نهای
تــخــریــب ش ــده مسکن مــهــر را میبینید و آن هــا را با
ساختما نهای شخصی مقایسه میکنید ،هر مسئول
دلسوزی این سوال را مطرح میکند که چرا این اتفاق
افتاده است .میلیونها نفر از مردم عزیز ما در این مسکنها
زندگی میکنند و ما باید حواس مان باشد .مسلما برای هر
دلسوزی این سوال پیش می آید که چرا مسکن مهر این
گونه تخریب شد؟ البته همه مسکنهای مهر سراسر کشور
رایکپیمانکارنساختهاستونمیتوانیمبگوییمکهمسکن
مهر سراسر کشور مشکل دارد .نباید برای مردم احساس
ناامنی ایجاد کنیم ،ولی باید مسکن مهر بازبینی شود.
موضع رئیسجمهور به حق و به جا بود و نباید هر انتقادی
که دولت می کند برچسب سیاسی بخورد و تخطئه شود.
نوبخت با بیان این که انتقاد دولت به پیمانکار بر می گردد
نه دولت قبلی ،خاطر نشان کرد :اگر این انتقاد مطرح نمی
شود در واقع به معنای آسان گذشتن دولت از این موضوع
مهم است .البته این انتقاد سیاسی نبود.
▪آخوندی :قضاوت یکسان درباره طرح بزرگ مسکن
مهر ،منصفانه نیست

در این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفت
وگو با هفته نامه حمل و نقل با انتقاد از کیفیت مسکن
مهر ،اظهار کرد :وقتی در ساخت مسکن مهر تأکید بر یک
سقف قیمتی مشخص باشد ،طبیعت ًا امکان رقابت ایجاد
نمیشود و برخی از سازندگان واقعی به دلیل نداشتن
صرفه اقتصادی وارد کار نمیشوند .آن هایی هم که با یک
قیمت غیررقابتی وارد میشوند ،از پایداری بنا میزنند.
چون وقتی قیمت در بازار متری  ۴۵۰هزار تومان است و
قیمت  ۳۰۰هزار تومان تعیین میشود ،برای آن که سود
حاصل شود ،باید از نما ،خدمات فنی ساختمان ،آسانسور
و ...کم شود تا پروژه برای مشارکتکننده بازدهی داشته
باشد.
به گزارش تسنیم وی افزود :مسکن کاالی همگن نیست و
پروژه مسکن مهر نیز همینگونه است ،چون مورد به مورد
فرق دارد .مسکن مهر  ۲۵۰طرح است که  ۲۵۰سازنده
دارد .نمیتوان گفت همه این طر حها مثل هم هستند.
واقعیت این است که درباره یک طرح بزرگ که سازندگان
متعددی دارد ،قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست.
آخوندی در خصوص میزان خسارات وارده به واحدهای
مسکن مهر در زلزله کرمانشاه اظهار کرد :در سر پل ذهاب،
 ۵۶۰واحد آسیب دیده که به نظر میرسد هر واحد ۳۰
میلیون تومان آسیبدیده است .در اسالمآباد هم دو بلوک
آسیب دیده که خوشبختانه خالی از سکنه بوده است .هم
اکنون در حال برآورد هستیم تا انشاءا ...در اولین فرصت
کار بازسازی آغاز شود.
از سوی دیگر ،رئیس کمیسیون اصل  90مجلس ،در گفت
وگو با ایسنا ،به گزارش این کمیسیون از مسکن مهر اشاره
و اظهار کرد :در گزارش کمیسیون اصل  ۹۰درباره مسکن
مهر ،یکی از نقاط ضعفی که در برخی مجموعهها وجود
داشت این بود که برخی پیمانکاران دست دوم و سوم بودند
و برای این که کارشان اقتصادی شود از کیفیت کاسته
بودند .این موضوع در گزارش آمده بود و ما آن را متذکر
شده بودیم.

...
اخبار

رئیسکنفدراسیونصادرات:افغانستانچند
برابرترکیهبهصادراتماتعرفهمیبندد
حسین بردبار :رئیس کنفدراسیون صــادرات ایــران با
اشاره به پیوستن اخیر افغانستان به سازمان تجارت جهانی
گفت :بعد از پیوستن افغانستان به  wtoفهمیدیم تعرفه ای
که برای کاالهای ایران اعمال می کنند نسبت به ترک ها
چندبرابر است که برای صادرکنندگان مشکل شده است.
به گزارش خراسان ،محمد الهوتی در نشست هم اندیشی
بررسی چالش های صادراتی کاالهای کشاورزی بابیان
این که کشور چین توانسته است مشکالت ناشی از مسئله
تعرفههایجهانیرابااعمالتعرفههایترجیحیحلکند،
افزود :ما باید قبل از این که بازارها را از دست بدهیم شرایط
راپیشبینیکنیمودولتبایداعمالتعرفههایترجیحیرا
مدنظر داشته باشد.وی از مسئوالن سازمان توسع ه تجارت
خواست تا این مسئله را بررسی کنند و ادامــه داد :االن
شرایط به گونه ای شده است که خیلی راحت محصوالت
ایران را در رقابت با دیگر کشورها کنار می گذارند.
معاون دفتر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی وزارت
جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با انتقاد از این که تشکل
های تخصصی صادراتی در کشور نداریم از کنفدراسیون
صادرات خواست تا مسئولیت سامان دهی این گونه تشکل
ها را به عهده بگیرد و افزود:متاسفانه گاهی شاهد هستیم
بعضی افراد با داشتن یک کارت بازرگانی از قیر تا ماهی
صادر می کنند و بازارهای صادراتی را در آن طرف مرزها و
برای صادرکنندگان ایرانی خراب می کنند.
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شاخص کل

انتقادهاازقراردادفروشگازبهشرکتایرانی-نروژیاوجگرفت

مصوبه افزایش قیمت نان در آستانه اجرا

توکلی :قرارداد غیرقانونی است و باید متوقف شود

دبیر ستاد تنظیم بازار:تعیین قیمت در تهران با اصناف و در استان ها با استانداران است

درحالیکهکمترازیکماهازامضایقراردادصادراتگاز
به صورت ال ان جی ،بین شرکت نفت و شرکتی ایرانی-
نروژی  IFLNGمی گذرد ،موج انتقادات به شرایط این
قرارداد ،نوع و قیمت گاز تحویلی و رعایت نکردن الزامات
حقوقیالزمبرایبستنیکقرارداد 20ساله،بهاوجخود
رسیده است و برخی حتی ،درباره تکرار کرسنت هشدار
دادند .آخرین واکنش نیز مربوط به احمد توکلی بوده که
با تشریح ایرادات این قــرارداد ،خواستار توقف فوری آن
شدهاست.
سوم آبان ماه امسال بود که روابط عمومی شرکت ملی
نفت ایران از امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی
برای تولید گاز مایعشده ،مابین شرکت ملی نفت ایران و
شرکت( IFLNGتحتمالکیتشرکتپاالیشگازخارگ
و شرکت نروژی )Hemlaخبر داد .بر این اساس قرار شد
دو طرف طی سه ماه اقدامات الزم برای نافذ شدن این
قرارداد 20سالهفروشگازطبیعیراانجامدهندتاروزانه
 2.3میلیونمترمکعبگازازپاالیشگاههفتمگازیپارس
جنوبی (که گاز تولیدی آن شیرین است) ،تحویل شرکت
ایرانی-نروژیشود.
اما خیلی زود صدای انتقادات بلند شد .قیمت هشت تا
 10سنتی گاز در این قرارداد ،مهم ترین محور انتقادات
بود؛ قیمتی که در مقایسه با قیمت گاز صادراتی به ترکیه
و حتی از هزینه تمام شده  15سنتی تولید هر مترمکعب
گاز ،کمتر است .برخی نیز اشکال گرفتند که چرا گاز
فرآوری شده و شیرین به این مجتمع داده می شود در
حالی که می توان گازهای ترش همراه را که سوزانده می
شود به این منظور اختصاص داد .همچنین حضور برخی
افــراد از جمله یکی از روســای اسبق کمیسیون انرژی
مجلس در این شرکت ایرانی  -نروژی و نقشی که گفته

دبیر ستاد تنظیم بازار از اعمال افزایش حداکثر 15
درصــدی قیمت نان ،طبق برنامه و از ابتدای آذرماه
امسال خبر داد .با این حال ،فاضلی رئیس اتاق اصناف
ایران که باید کار تعیین قیمت نان را در استان تهران
انجام دهد ،موعد افزایش قیمت نان در تهران را ابتدای
هفته آینده اعالم کرد .در همین حال تا زمان تنظیم خبر
(ساعت  18روز سه شنبه) خبری درباره تغییر قیمت نان
در مشهد اعالم نشده است.
به گزارش فارس ،محسن بهرامی ارض اقدس ،دبیر
ستاد تنظیم بازار گفت :افزایش حداکثر  15درصدی
قیمت نــان از اول آذرمــاه (ام ــروز) اجرایی میشود.
بر اســاس سخنان وی افزایش قیمت نــان تاثیری بر
قیمت آرد نخواهد داشت ،به طوری که این نرخ برای
نانواییهای سنتی همان  ۶۶۰تومان سابق و برای
نانواییهای صنعتی  ۹۰۰تومان خواهد بود.
بهرامی در عین حال افزود :بحث یکسانسازی نرخ آرد
با تصویب طرح جامع گندم ،آرد و نان در کارگروه ملی
گندم ،آرد و نان در دست بررسی و در حال نهایی شدن
است که بعد از تصویب دولت اجرایی میشود.
دبیر ستاد تنظیم بــازار در پاسخ به ایــن ســوال که از
امروز نان با چه نرخی عرضه خواهد شد؟ گفت :نرخ
مصوب نان از ابتدای آذر در اختیار شوراهای آرد و نان و
استانداران سراسر کشور است و در استانها متناسب با
رویکرد مصرفی نان ،تعیین قیمت به استاندارها سپرده
شده و در تهران هم شورای اصناف کشور با هماهنگی
اتحادیهها این افزایش نرخ را انجام میدهند.
بهرامی ارض اقدس با بیان این که سهم نان در سبد
هزینه دهک های پایین درآمــدی بیشتر بــوده است
و با این افزایش قیمت ،هزینه این خانوارها بیشتر



می شود وی در قرارداد کرسنت داشته ،از دیگر موارد
انتقادی این قرارداد است.
وزیرنفتامادرپاسخاعالمکردکهقیمتگازدراینقرارداد
کمترازقیمتگازتحویلیبهپتروشیمیهانیستاماپایین
تر بودن نرخ نسبت به نرخ صادرات به ترکیه را پذیرفت و
توضیح داد :اگر بخواهیم گاز را به قیمت گاز صادراتی به
ترکیه به دیگر مناطق بفروشیم ،باید دختر خود را بدون
شوهردرخانهنگهداریم!امااینتوضیحاتبرایمنتقدان
کافی نبود .دیــروز احمد توکلی ،رئیس سازمان مردم
نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن برشمردن دو ایراد
حقوقی این قرارداد (تعیین نرخ گاز صادراتی بر اساس
ضوابط تعیین نرخ برای صنایع داخلی و نگرفتن تاییدیه
هیئت وزیران ،با توجه به این که این قرارداد بیشتر از پنج
سالهبودهوطبققانون"قراردادمهمنفتی"تلقیمیشود)،
این قرارداد را غیرقانونی دانسته است .توکلی همچنین
قیمت گاز تحویلی به این شرکت را نصف قرارداد ترکیه
دانستهوتاکیدکردهاستکهبهجایصادراتاینچنینی
میتوانبهتزریقگازبهمیادیننفتیپرداختکههماکنون
بسیارعقبترازبرنامههاستومنافعبیشتریهمدارد.

...



واردات

...
ارز



شاخص

برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات
پرداخت

افزایش می یابد ،افــزود :دولت می تواند با سیاست
های جبرانی ،افزایش قیمت نان را برای این دهک
ها جبران کند .وی با تاکید بر ضرورت واقعی سازی
قیمت نــان مثالی زد و گــفــت :قیمت مــصــوب نان
سنگک در سه سال گذشته  820تومان تعیین شد
ولی هماکنون به بهانههای مختلف کمتر از 1500
تومان عرضه نمیشود ،بنابراین ما با این تصمیم باید
بهگونهای نرخ نان را واقعی کنیم.
در این حال رئیس اتاق اصناف که طبق مصوبه ستاد
تنظیم بازار ،مسئولیت تعیین قیمت نان در تهران را بر
عهده دارد ،از احتمال اعالم قیمت مصوب نان سنتی تا
 48ساعت آینده خبر داد.
فاضلی دیروز گفت :دبیر ستاد تنظیم بازار صورتجلسه
افزایش قیمت نان را به اتاق اصناف ایران و به شخص
بنده اعالم کردهاند اما من به عنوان رئیس اتاق اصناف
ایران باید با توجه به وزن چانه ،قیمت چهار نان سنتی
یعنی سنگک ،بربری ،تافتون و لواش را اعالم کنم.
وی افزود :ممکن است وزن چانه نان سنتی درصدی
اضافه شود.

...
بورس

آمارهای بانک مرکزی از عملکرد شرکت های ارائه
دهنده خدمات پرداخت نشان می دهد که در مهرماه،
شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم  39درصدی
از تعداد تراکنش هــای موبایلی ،شرکت پرداخت
الکترونیک سامان با سهم  29درصــدی از تعداد
تراکنش هــای ابــزار پذیرش اینترنتی و شرکت به
پرداخت ملت با سهم  24درصدی از تعداد تراکنش
های کارتخوان فروشگاهی ،بیشترین سهم از کل تعداد
تراکنش های مبتنی بر کارت های بانکی ،در حوزه های
یادشده را به خود اختصاص داده اند.

...
بازارخبر

رشد ۸درصدیمصرفبنزیننسبتبهسال
گذشته
ایسنا -میانگین مصرف بنزین ایــران از
ابتدای امسال تا  ۲۸آبان ماه  ۸۱میلیون
لیتر در روز بوده که نسبت به مدت مشابه
سالقبل 8درصدرشدداشتهاست.طبق
آمارهای شرکت ملی پاالیش و پخش فــراورده های نفتی،
میانگین مصرف بنزین کشور در شش ماهه نخست سال
81.7میلیونلیتربودهاستکهنسبتبهآمارششماههسال
گذشته 8.3درصد رشد داشته است .از نظر حجمی بیش از
 ۱۵میلیاردو ۱۹۶میلیونلیتربنزیندرششماههنخست
سال ۱۳۹۶مصرفشدهاست.

اصالحیهثبتسفارشوارداتخودروهمچناندردولت

انتقاد از یارانه ارزی برای سفر  ۴۰۰هزار نفر به آنتالیا!

بورس به یک قدمی رکورد تاریخی رسید

طالیجهانیدوبارهدرمدارصعودی

وزیرصنعتاعالمکردکه اصالحیهثبتسفارشوارداتخودروهمچنان
در دولت است .گفتنی است برخی منابع خبری از بالتکلیفی  10هزار
خودروی وارداتی در گمرک به دلیل تعیین تکلیف نشدن این اصالحیه
خبردادهاند .بهگزارشمهر،محمدشریعتمداریبااشارهبهاینکهمشکل
صنایع نبود بازار است ،افزود :تسخیر بازارهای بینالمللی نیازمند این
است که کیفیت محصوالت تولیدی و عرضه شده باال رود ،چراکه درغیر
این صورت نمیتوان در بازارهای بینالمللی سهم داشت؛ عالوه بر این
بایدبهنوسازیصنعتومعدنتوجهشود.ویاینراهمگفتکهاصالحیه
ثبتسفارشوارداتخودروهمچناندردولتاستوتصویبنشدهاست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد :در شش ماهه اول امسال۴۰۰ ،
هزار نفر به آنتالیا سفر کرده اند که سوبسید آن از سوی دولت ایران داده
شده ؛ چراکه قیمت لیر بسیار پایین است؛ ضمن این که باید توجه داشت
که اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز ،تولید را دچار مشکل و بسیاری از
شرکت های تولیدی را با معضالت جدی مواجه کرده است .به گزارش
مهر ،وی با انتقاد از پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز که باعث کاهش
هزینه واردات و سفر به خارج و ایجاد مشکل در صادرات می شود گفت:
امید می رود که دولت به این موضوع فکر کند و راهکار و چاره اساسی و
جدی برای نرخ ارز بیندیشد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم.

شاخصکلبورس،دیروزهمراهبارشدقابلتوجهقیمتنمادهایبزرگ
گروه های فلزات اساسی و پاالیشی 513 ،واحد رشد کرد و با ثبت رقم
 88774واحددریکقدمیرکوردتاریخیخود 89500-واحددر15
ِ
شرکتفوالدمبارکهوفوالدخوزستان،
دی-92قرارگرفت.دیروزنماد7
پاالیش نفت اصفهان ،بندرعباس و تبریز ،همراه با گسترش نفت و گاز
پارسیان و صنعتی معدنی گل گهر ،در مجموع 505واحد شاخص را باال
برد.تحلیلگران،چشماندازرشدسودشرکتهایپاالیشیرامتاثرازنرخ
هایجدیدمحصوالتوقیمتجهانینفت،رشددالروتثبیتقیمتهای
جهانیکاالهایاساسیراازعواملرشدشاخصمیدانند.

فارس-قیمتطالدربازارهایجهانیکه
چندروزیکاهشیبود،دیروزبابیشازسه
دالرافزایش 1280.21دالرفروختهشد.
بـــه گــــــزارش رویــــتــــرز ،درح ــالــیک ــه
سرمایهگذاران منتظر نتایج نشست فدرال رزرو هستند تا
سرنخهاییدربارهچشماندازاحتمالافزایشنرخبهرهبیابند،
قیمتطالامروزافزایشیافت.افزایشنرخبهره،ارزشدالر
و اوراق قرضه را بــاال میبرد و قیمت طال را تحت فشار
میگذارد.

تاکید رئیس جمهور بر هدفمندشدن حمایت از بخش کشاورزی

روحانی :سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید اصالح شود
رئیس جمهور با تاکید بر هدفمندشدن حمایت از بخش
کشاورزی،اظهارکرد:آنچهبهعنوانحمایتازکشاورزی
با خرید تضمینی محصوالت وضع شده مربوط به 28سال
پیش است و امروز که شرایط کشور تغییر کرده ،باید این
سیاستاصالحوبهروزشود.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
ریاستجمهوری،دکترروحانی درپنجمینکنگرهسراسری
خانه کــشــاورز ،با اشــاره به حمایت هــای دولــت از بخش
کشاورزی ،بر لزوم رقابت پذیر شدن محصوالت کشاورزی
درمنطقهوجهانتاکیدکرد.روحانیافزود:بخشکشاورزی
ما در چهار سال گذشته کار بزرگی انجام داده و تولید
محصوالت کشاورزی را با  21میلیون تن افزایش ،از 97
میلیونتنبه 118میلیونتنرساندهاستکهاینافتخاری
بزرگبرایکشوروکشاورزیماست.درنتیجههمینتالش
ها تراز تجاری محصوالت کشاورزی کشور از منفی 8.1
میلیارد دالر در سال 92به منفی 3.09در سال 95رسید
و واردات محصوالت کشاورزی کشور نیز از  13.4میلیارد
دالر در سال  92به  7.7میلیارد در سال  95رسیده است.
همچنینتماممطالباتکشاورزاندرطرحخریدتضمینی
گندم سال  96به ارزش بیش از  11.5هزار میلیارد تومان
برایبیشاز 8.8میلیونتنگندم،پرداختشدهاست.ولی
باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که استمرار همیشگی
پرداختاینرقمفشارزیادیرابهبودجهکشورواردمیکند.
رئیس جمهور با اشاره به این که حمایت دولت از بخش
کشاورزی تنها در بخش خرید تضمینی محصوالت نبوده
و تامین ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی ،کانال کشی و

آب رسانی ،زه کشی و تبدیل شیوه های آبیاری را نیز شامل
شده است ،اضافه کرد :وعده دولت در تجهیز  500هزار
هکتار از اراضی خوزستان و ایالم به آبیاری مدرن در حال
انجام است و  312هزار هکتار از این طرح تا پایان امسال
عملیاتی خواهد شد .همچنین  46هزار هکتار زمین نیز
در سیستان و بلوچستان به سیستم های مدرن آبیاری
تجهیز خواهند شد.
دکتر روحانی بر لزوم هدفمند شدن حمایت از کشاورزی
تاکید کرد و گفت :آن چه به عنوان حمایت از کشاورزی با
خرید تضمینی محصوالت وضع شده مربوط به  28سال
پیش است و امروز که شرایط کشور تغییر کرده ،باید این

تا مصرف کاهش دهیم و در ثانی با نظم بخشیدن به توزیع،
سوداصلینصیبتولیدکنندگانشود.
گفتنیاستسخنانرئیسجمهوردراینجلسهباحاشیهای
همراهبودوهنگامسخنانوی،یکیازحاضران،بهبرزمین
ماندن مصوبات دولت در حوزه آب در استان چهارمحال و
بختیاری اعتراض کرد .روحانی نیز بر تالش در خصوص
اجراییشدناینمصوباتتاکیدکرد.

واردات برنج از اول آذر آزاد شد
فارس -باپایانیافتنفصلبرداشتشالی
برنجدرکشور،وارداتبرنجطبقبخشنامه
جدیددولتازاولآذر 96آزادمی شودوتا
پایان تیرماه  1397ادامه خواهد داشت.
حقوق ورودی برنج نیز بر اساس مصوبه دولت 26 ،درصد
تعیینشدهاست.

سیاستاصالحوبهروزشود.
رئیس جمهور اضافه کــرد :برخی محصوالت کشاورزی
جایگاهی فراتر از یک محصول صرف کشاورزی و غذایی
دارند .گندم از آن جمله است بنابراین باید از تولید آن به هر
ترتیبی در کشور حمایت شود .اما نکته مهم تر این است که
باید در تخصیص یارانه ها به بخش کشاورزی تعادل ایجاد
کنیمتامردمنیزدرتولیدوتامینموادغذاییاحساسآرامش
وامنیتبیشتریکنند.
دکترروحانیهمچنیناظهارکرد:بایدازفضایمجازیدر
عرصه توزیع محصوالت کشاورزی کمک بگیریم تا با حذف
واسطه های اضافه ،اوال فاصله قیمت محصوالت را از تولید

صداوسیمابهدنبالانتشاراوراقبورسی
ایرنا -مدیرعامل شرکت فرابورس ایران
اعالمکرد:صداوسیمابرایتبلیغاتخود
درخواست انتشار صکوک منفعت را به
سازمانبورسارسالکردهاست.
CMYK

