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بخشنامه  های تبلیغاتی بانک مرکزی
و بانک هایی که وام نمی دهند!

روزنامه جام جم
جام جم با انتقاد از عدم پرداخت وام های خرد و بررســی بخشنامه های 
متعدد دولت نوشت: در حالی که 22 اردیبهشت امسال مصوبه شورای پول و 
اعتبار مبنی بر افزایش سقف و لزوم پرداخت تسهیالت خرد به بانک ها ابالغ 
شده، اما هنوز بانک ها به دالیل مختلف حاضر به پرداخت این وام ها نیستند 

و در این میان کرامت مردم به بازی گرفته شده است...
پیگیری های میدانی دیروز خبرنگار جام جم نشــان داد، این سیاســت 
بر خالف انتظار شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به ســرانجام نرسیده و 
بانک ها به بهانه های مختلف مانند هنوز مصوبه وام به ما ابالغ نشده، نرخ سود 
تســهیالت مشخص نیست، بودجه نداریم و ... از پرداخت تسهیالت خرد به 
مردم و مراجعان خودداری می کنند، لذا مردم عادی باز هم دســت خالی از 
شعب پرزرق و برق بانک ها خارج می شوند. به عبارت بهتر، بی اعتنایی بانک ها 
به مصوبات شورای پول و اعتبار، وضعیت برخورداری مردم از تسهیالت بانکی 
را متحول نکرده و ظاهرا این مصوبه فقط روی کاغذ اجرایی شده است. این 
درحالی اســت که اعالم خبر افزایش این تسهیالت امیدهایی در مردم برای 
برخورداری ازتســهیالت بانکی ایجاد کرده بود، که ظاهرا این بار نیز بانک ها 

ساز خود را می زنند و راه خود را می روند.
لذا باید پرســید با وجود این همه برگزاری نشســت، تدوین آیین نامه، 
انجام مصاحبه و تبلیغات ریز و درشــت چرا مصوبات شورای پول و اعتبار و 
ابالغیه بانک مرکزی دایره نفوذی بیش از ساختمان این بانک ندارد و مردم 
آنچه را که در شــعب بانک ها می بینند با گفته های بانک مرکزی در تعارض 
آشکار است. قطعا بانک مرکزی بر مشکالت متعدد مالی مردم و اینکه تا چه 
حد دریافت یک وام خرد می تواند به حل بعضی از این مشکالت کمک کند، 
واقف است. حال چرا ترتیبی اتخاذ نمی شود که یا افزایش وامی تصویب نشود 
یا اگر می شود تدابیر الزم برای پرداخت واقعی آن به مردم از قبل اندیشیده 
شــده باشــد تا کرامت مردم این چنین مورد توهین قرار نگرفته و آنان توپ 

فوتبال نظام بانکی نشوند.
 تشریفاتی  ترین انتخابات اتاق بازرگانی!

روزنامه جهان صنعت
روزنامه اصالح طلب جهان صنعت با بررسی انتخابات ریاست اتاق بازرگانی 
ایران ،نتایج را نشــانه دولتی شــدن آن نهاد دانسته و نوشت: انتخابات اتاق 
بازرگانی ایران شاید یکی از تشریفاتی  ترین انتخاباتی بود که این اتاق به خود 
دید. اعضای اتاق از هفته قبل بســیار بی محابا از محسن جالل پور به عنوان 
رئیس جدید نام می بردند و شکی نداشتند که آقامحسن رئیس اتاق می شود.

با وجود اینکه فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی از چندپارگی اتاق بازرگانی 
و اداره آن توســط دولتی ها خسته شده بودند اما باز هم نتوانستند اتاق را از 

دولتی شدن نجات دهند.
جالل پور که با ســمت نایب رئیسی اتاق بازرگانی کاندیدای ریاست شده 
بــود هم برادران جهانگیری را در کنار خود دارد و هم با نهاوندیان کار کرده  

است از این رو مانعی برای به دست آوردن صندلی ریاست پیش رو نداشت.
جایگاه وی به عنوان سرپرســت امور تشکل های اتاق نیز امتیازی برای 
حمایت اکثریتی تشکل ها بود تا جایی که طیف اکثریتی اتاق تهران هم یعنی 
اعضای گروه ائتالف برای فردا از نامزدی جالل پور برای ریاست حمایت کردند.

روز گذشــته دو طرز فکر در انتخابات مقابل هم قرار گرفتند؛ دسته اول 
سیاست پیشــگانی که به دنبال سهم بیشــتر جریانات سیاسی خود از اتاق 
بودند و دسته بعدی هم همان فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی که به دنبال 
اســتقالل اتاق از جریانات سیاسی هستند اما نتیجه کار به جایی رسید که 
پیش بینی می شود اتاق ایران نتواند حتی یک قدم به جلو و در جهت تحقق 

اهداف خصوصی سازی بردارد.
10 ســال از ابالغ و اجرای قانون سیاســت های کلی اصل »44« قانون 
اساسی می گذرد و قرار بود بخش خصوصی تقویت شده و سهم آن در اقتصاد 
افزایش یابد اما با این اتفاقات معلوم نیســت سهم بخش خصوصی از اقتصاد 

چه زمانی می خواهد افزایش یابد؟
  تالش برای سرپوش گذاشتن بر بابک زنجانی دولت یازدهم

روزنامه وطن امروز
وطن درباره » بابک زنجانی دولت یازدهم« نوشــت: بیژن نامدارزنگنه به 
جای پاســخگویی و شفاف سازی درباره موضوع »بابک زنجانی دوم« که این 
روزها در رسانه ها مطرح شده است، اعالم کرد طرح این مسئله کامال خدمت 

به آمریکا است!
مدتی پیش رسانه ها گزارش دادند فردی که نفت و میعانات نفتی ایران 
را در دولت یازدهم می فروخته بدهی 3/5 میلیارد دالری خود به وزارت نفت 
را تسویه نکرده و برای همین به او لقب »بابک زنجانی دوم« دادند. مسئوالن 
وزارت نفــت و بانک مرکزی نیز به جای پاســخگویی شــفاف، موضع گیری 
متناقضی اتخاذ کردند اما اظهارات زنگنه، وزیر نفت در این باره نه تنها به حل 

موضوع کمک نکرد بلکه آن را مبهم تر کرد.
وزیر نفت اخیرا در گفت وگو با هفته نامه اصالح طلب »صدا« مطرح کنندگان 
موضوع بابک زنجانی دوم را متهم به خدمت رسانی به آمریکا کرد و طرح آن 
را خالف منافع ملی دانست! زنگنه در پاسخ به این سوال که »موضوع بابک 
زنجانی دوم که اخیرا برخی آن را مطرح کردند، چیست؟« گفت: »هیچ! عده ای 
این مسئله را کامال بر خالف منافع ملی مطرح کردند. اصال چنین چیزی وجود 
ندارد. طرح این مسئله کامال خدمت به آمریکاست و به نفع محکم تر کردن 
تحریم ایران است. چون ما روش هایی برای شکستن تحریم ها داریم. کسانی 
که این مسائل را مطرح می کنند می خواهند تحریم ها را محکم تر کنند حتی 
اگر ظاهر متفاوتی داشته باشــند.« !  زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال 
که »آیا مراجع ذی صالح کشــور در جریان این مســائلی که مطرح کردید و 
روش هایتان برای دور زدن تحریم ها هستند؟« هم پاسخ داد: »به آنها گفته ایم. 

آنهایی که باید در جریان امور باشند، در جریان هستند«.
 بــا وجود اینکه در ابتدا زنگنــه اعالم می کند موضوع بابک زنجانی دوم 
»هیچ« است اما ادامه اظهارات وی نشان می دهد این مسئله بسیار بیشتر از 
»هیچ« است به طوری که آن را به منافع ملی و پرداختن به آن را در راستای 
منافع آمریکا می داند! موضوعی که وزیر نفت از مطرح کردن آن هراس دارد در 
صورت اثبات ابعادی بسیار فراتر از پرونده های مشابه دارد و انتقادات فراوانی را 
متوجه وی خواهد کرد. بدهی 3/5 میلیارد دالری یک شرکت اماراتی به وزارت 
نفت بابت فروش میعانات گازی چند هفته پیش خبرساز شد و دستپاچگی 

مسئوالن را در پی داشت.
جزئیات موضوع از این قرار اســت که طبق شــنیده ها »مـ  س« یکی از 
مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، 
نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی 
کامل با یکی از چهره های »خاکستری فروش نفت«، وارد معامله با این شرکت 
اماراتی شده اســت.  طبق اعالم رسانه ها شرکت خریدار محموله های نفتی 
ایران، بدهی خود را پرداخت نکرده اســت و در پاســخ به نهادهای نظارتی، 
خرید محموله ها را از ایران و »م - س« تأیید کرده اما عنوان کرده است فعال 
نمی تواند پولی به ایرانی ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت 
اســت که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعالم ورشکستگی کند، همه 

طلب های نفتی ایران »صفر« خواهد شد!
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تسلیت

همکار محترم سرکار خانم حسینی اقدم
درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای شما آرزوی سالمتی داریم.
اوگی- تنهایــی- کردلو- دولتی- زادهوش- پهلوانی- ســپهری- چیان- 
موالیی- رمضانی- علیزاده- خورشــیدی- حســنان- صفریان- بهاری- 
قائینی- مرادنیا- عبداللهی- حســن حیدری- مقیمی- تقی اسکندری- 
عاشــورنژاد- قهرمانی- حســن زاده- هاشــمی- امیدی- مهردوستی- 
افشارزاده- زکی لو- قاضی خانلو- ایرانی- بهنام- قدیمی- عباسپور- زندیه.

سرکار خانم شهناز حسینی اقدم
درگذشت پدر گرامیتان را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عــرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از دســت رفته 

مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبری جمیل خواهانیم.
 مدیریت و کارکنان امور بازرگانی و تولید آگهی ها

و  راه  وزارت  حالی کــه  در 
واگذاری 480هزار  از  شهرسازی 
واحد مســکن مهــر خبر داده 
اما رئیس جمهــور این تعداد را 
425هزار واحد اعالم کرده است.
به گزارش تسنیم، در اردیبهشت 
امسال احمد اصغری مهرآبادی قائم 
مقام وزیر راه و شهرسازی از تحویل 
480 هزار مســکن مهــر در دولت 
یازدهــم به متقاضیان این طرح خبر 

داده بود.
وی 22 اردیبهشت 94 در مراسم 

نمادین افتتاح واحدهای مسکن مهر 
اســتان سمنان گفته بود: در 19 ماه 
فعالیــت دولت یازدهــم 480 هزار 
واحد مســکن مهر به مالکان تحویل 
داده شــده و بیش از 260 هزار واحد 
مســکونی داریم که ساخت آن تمام 
شــده ولی به خاطر تامین نشــدن 
زیرساخت ها امکان تحویل و اسکان 

در آنها وجود ندارد.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی 
مهم ترین مشکل در واگذاری مسکن 
مهر را کمبود اعتبارات عنوان و تصریح 

کرد: بیش از 260 هزار واحد مسکونی 
داریم که ساخت آن تمام شده ولی به 
خاطر تامین نشدن زیرساخت ها امکان 
تحویل و اسکان در آنها وجود ندارد 
که تا چند ماه آینده این مشکل رفع 

خواهد شد.
این در حالی بود که رئیس جمهور 
در نشست خبری شنبه هفته جاری 
آمــار کمتری را در رابطــه با میزان 
افتتاح واحدهای مسکن مهر در دولت 

یازدهم اعالم کرد.
روحانی گفته بود: »در مســکن 

اقداماتی قبال شد که برای این دولت 
مشکالتش باقی ماند. صدها هزار خانه 
به عنوان مســکن مهر باقی ماند که 
باید تکمیل شود. در مناطقی ساخته 
شــده بود که اصال مناسب نبود در 
برخی شهرها. اسمش مسکن بود ولی 
مسکن نبود. یعنی سکونتی را ایجاد 
نمی کرد و نمی توانســتند مردم آنجا 
سکون و آرامشی پیدا کنند. دولت در 
این زمینه بار بزرگی بر دوشش افتاده 
است. ما در این دولت حدود 425 هزار 
واحد مسکن مهر را با وجود مشکالت 

تکمیل کردیم. خیلی مشکالت بزرگی 
داشــتیم و البته ناچاریم این را ادامه 

بدهیم و خواهیم داد.«
امــا گویا ارائه آمــار متناقض از 
افتتاح مسکن مهر همچنان ادامه دارد، 
چرا که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در طرح مسکن مهر به فاصله یک روز 
پس از اظهارات رئیس جمهوری آمار 
متفاوتی نسبت به آمار خودش در 22 

اردیبهشت و آمار روحانی ارائه کرد.
اصغری مهرآبــادی در بازدید از 
مسکن مهر قوچان گفته بود: از ابتدای 

فعالیت تدبیر و امید تاکنون 450 هزار 
واحد مســکونی مهر به بهره برداری 

رسیده است.
وی با بیان این که تا پایان امسال 
نیز دست کم 50 هزار واحد مسکونی 
به متقاضیان  بهره برداری  مهر آماده 
تحویل می شــود، افزود: از بدو شروع 
ساخت مسکن مهر حدود 2 میلیون 
و 300 هزار واحد مسکونی در دست 
ســاخت قرار گرفت که تاکنون یک 
میلیون و 425 هزار واحد افتتاح و به 

متقاضیان تحویل شده است.

آمارهای متناقض دولت یازدهم از تحویل مسکن مهر

معاون وزیر جهاد کشــاورزی از آتش ســوزی بیش از 200 هکتار از 
جنگل ها و مراتع در استان های مختلف خبر داد و گفت: این آتش سوزی ها 
که عمدتا طی هفته های اخیر اتفاق افتاده هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد 

و عمده عوامل آن بی احتیاطی و اختالفات قومی و قبیله ای بوده است.
خداکرم جاللی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ گزارشی 
مبنی بر شــعله ور بودن منطقه ای از جنگل ها یا مراتع کشور وجود ندارد و همه 

آتش سوزی های صورت گرفته اطفاء شده اند.
وی بــا بیان این که فرضیه ســازمان یافته بودن و برنامه ریزی شــده بودن 
آتش ســوزی های صورت گرفته اخیر در استان های مختلف نادرست است، افزود: 
گاهی بی احتیاطی و حتی آتش یک نخ سیگار می تواند باعث آتش گرفتن بخشی 
از جنگل یا مرتع شــود و هوای گرم و باد شــدید که عمدتا در این مناطق وجود 

دارد خود عامل تشدید کننده آتش است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: در استان ایالم حدود 
90 هکتار از جنگل ها و مراتع دچار حریق شده بودند که حدود 10 درصد از این 
آسیب به درختان و جنگل ها وارد شده و عمده آتش سوزی در مراتع صورت گرفت. 
پس از آن نیز آتش ســوزی های دیگری در مناطقی مانند کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان، فارس و غیره رخ داد که البته برآورد دقیق میزان خسارت اقتصادی وارد 

شده به جنگل ها و مراتع کشور در حال محاسبه است.

یک کارشناس مســکن عنوان کرد وضعیت مسکن از حالت 
کاالیی و سرمایه ای باید به سمت حالت مهندسی برود.

ابوالحســن میرعمادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بخش مسکن 
باتوجه به تبدیل شــدن خانه به یک کاالی سرمایه ای در یک دور باطل 
افتاده که الزم اســت از این وضعیت خارج و با رویکرد مهندســی به آن 

پرداخته شود.
وی افزود: طی 30 سال گذشته به طور مکرر قیمت مسکن در یک بازه 
زمانی مشخص به صورت یک تورم غیرکنترل شده باال می رود، بعد از 5-6 
ســال دچار رکود می شود و دوباره با افزایش قدرت خرید مردم قیمت ها 

افزایش می یابد. سال هاست که این دور تکرار می شود.
این کارشــناس مسکن با بیان این که جریان حاکم بر بخش مسکن، 
آن را به کاالیی شــبیه ارز تبدیل کرده خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت 
مسکن ارتباط منطقی با هزینه واقعی ساخت آن ندارد. سود تولید مسکن 
حدود 50 درصد است؛ درحالی که باید هزینه های تولید محاسبه شود و 
یک سود منطقی برای آن درنظر گرفته شود. این سودهای افسارگسیخته 

به ایجاد حباب در بازار مسکن منجر شده است.
میرعمادی، ایجاد حباب را منجر به کاهش قدرت خرید مردم، رکود و 
مشکالت تولید و اشتغال در بخش مسکن دانست و گفت: بخش مسکن 
می تواند حدود 1200 شــغل ایجاد کند که ظرفیت باالیی برای اشتغال 

است اما نوسانات همواره اشتغال در این بخش را دچار چالش می کند.
وی پیشنهاد کرد: برای رفع مشکل بخش مسکن می توان یک برنامه 
درازمدت 15 ساله در سه بازه زمانی 5 ساله تعریف کرد که جریان پولی 
را در یک فضای مهندسی مالی کنترل شده قرار داد تا قیمت ها متناسب 

با قدرت خرید مردم و تورم محاسبه شود.

یک کارشناس مسکن:
رونق مسکن 

1200 نوع شغل ایجاد می کند

مدیر کل دفتر غالت و نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی 
از فاصلــه 40 درصدی قیمت تولید تا بازار برنج خبر داد و گفت: 
در حالی که هر کیلوگرم برنج مرغوب از شالیکاران حدود 6000 
تومان خریداری می شــود، قیمت این محصول در بازار کیلویی 

8500 تومان است.
کاوه خاکســار در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: دالالن همیشــه از 
تولیدکنندگان بیشتر سود می کنند، چرا که شالیکاران پس از یکسال کار 
و تالش با فروختن هر کیلوگرم برنج به قیمت 5800 تا 6000 تومان سود 
اندکی می برند اما دالالن، این محصول را کیلویی 8500 تومان و بیشتر 

می فروشند و به سودهای کالن دست پیدا می کنند.
وی افزود: شالیکاران طی سال های اخیر اوضاع بهتری نسبت به گذشته 
داشته اند، چرا که پارسال دولت با خرید برنج به قیمت کیلویی 6000 تومان 
از کشاورزان حمایت کرد و مانع سقوط غیرمنطقی قیمت برنج در بازار شد.

مدیر کل دفتر غالت و نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشــاورزی ادامه 
داد: یکی دیگر از اقداماتی که در راستای حمایت از شالیکاران انجام شد 
ممنوعیت واردات بی رویه برنج بود که نتیجه آن را نیز سال گذشته شاهد 
بودیم که دیگر رکوردشکنی های بی رویه برای واردات محصوالت کشاورزی 

مانند برنج ثبت نشد.
خاکسار اعالم کرد: وزارت جهاد کشاورزی دائما در حال رصد وضعیت 
تولید و بازار برنج و دیگر محصوالت کشــاورزی اســت و هم اکنون هیچ 
کمبودی برای برنج در آســتانه ماه رمضــان وجود ندارد. اگر قیمت این 
محصــول افزایش یافته به علت افزایش هزینه هــای تولید مانند هزینه 
ســوخت و غیره بوده است، چرا که این عوامل در قیمت تمام شده همه 

خدمات و کاالهای ارائه شده تأثیرگذار است.

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد
فاصله 40 درصدی قیمت برنج 

از تولید تا بازار

بازار سرمایه  کارشناس  یک 
گفت: رکــود حاکم بر اقتصاد به 
دلیل این که بر تولید و سودآوری 
بنگاه ها اثر گذاشته موجب تداوم 

روند نزولی بورس شده است.
گفت وگو  در  محمودی  امیررضا 
با تســنیم گفت: ریزش بازار سرمایه 
از نیمه دی ماه ســال 92 تاکنون به 
دالیل مختلفی اتفاق افتاده است که 
سرمنشــأ همه آنها را باید در رکود 
حاکم بر اقتصاد کشور جست وجو کرد 
چرا که این رکود بر تولید و سودآوری 

بنگاه ها اثرگذار است.
وی افــزود: وقتی صحبت از این 
می شود که بورس نبض اقتصاد کشور 
است بنابراین نمی توان انتظار این را 
داشت که حرکت بازار سهام مخالف 

وضعیت اقتصادی کشور باشد.
با  بازار سرمایه  این کارشــناس 
اشــاره به این که قیمت ســهام در 
شرایط کنونی برای خرید جذاب است 

گفت: با این وجود سرمایه گذاران برای 
حضور در بورس نیاز به اعتماد دارند؛ 
چرا که سرمایه و نقدینگی برای کسب 
سود و بازدهی باید به بازار اعتماد کند.

بورس باز هم ریزش کرد
بر همین اســاس در ادامه روند 
نزولی بورس، شاخص کل بازار سرمایه 
دیروز هم 211 واحد ریزش کرد و به 

رقم 62 هزار و 441 واحد رسید.
شــاخص قیمت وزنی نیز طی 
امــروز با کاهــش 88 واحدی، عدد 
26هــزار و 8 واحــد را تجربه کرد. 
شاخص بازار اول اما در بورس تهران با 
کاهش 172 واحدی به رقم 42 هزار 
و 935 واحد دست یافت در حالی که 
شاخص بازار دوم با افت 311 واحدی 
به رقم 129 هزار و 572 واحد ایستاد.
به گزارش فارس، معامالت دیروز 
بازار سهام همسو با انتشار خبرهای 
ضد و نقیض از مذاکرات هسته ای و 
در عین حال تداوم حاکمیت فضای 

انتظار بــر معامالت بورس با کاهش 
حجــم و ارزش معامالت مواجه بود. 
این در حالی است که بازار در آستانه 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به طور 
سنتی هر ساله با کم رونقی معامالت 
سهام در تاالر شیشه ای نیز روبرو شده 
اســت. آنچه در بازار سهام دیروز به 
چشم می آمد تداوم بازارگردانی برخی 
حقوقی ها و در عین حال تالش برای 
بازارگردانی سهام حول قیمت پایانی 

سهم )صفر تابلو( بود.
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
حرفه ای های بورس برای یافتن سود 
از نوسان های معامالتی به نمادهای 
کوچــک بازار و برخوردار از ســهام 
شــناوری اندک به ویژه در بازار دوم 
بورس روی آورده اند. در عین حال با 
توجه به لزوم تسویه معامالت اعتباری 
کارگزاری ها در پایان این هفته تداوم 
روند راکد در بازار طی دو روز آینده 

انتظار می رود.

یک کارشناس بازار سرمایه:

تداوم نزول بورس
 به دلیل رکود اقتصادی است

ایران  بازرگانی  اتــاق  عضو 
درباره سخنان اخیر رئیس جمهور 
گفت: ادعای کاهش هشت میلیارد 
دالری واردات مــواد غذایی در 

دولت یازدهم را قبول ندارم.
اسداله عســگراوالدی در گفتگو 
با »نســیم« با انتقاد از ادعای رئیس 
جمهور در خصوص کاهش 8 میلیارد 
دالری واردات مواد غذایی نســبت به 
دوره قبل اظهار کــرد: ادعای رئیس 
جمهــور را به هیچ عنوان قبول ندارم 
و معتقدم که واردات در دولت یازدهم 

بیشتر از دولت قبل هم شده است.
وی افــزود: ما فقــط محصوالت 
غذایی پایه یا کاالهای اساســی مانند 
گندم، برنج، ســویا و چند قلم کاالی 
دیگر را وارد می کنیم و به عنوان مثال 
ساالنه بین 15 تا 16 میلیون تن گندم 
مصرف می کنیم که 12 تا 13 میلیون 
تن آن را تولید می کنیم، ولی 3 میلیون 

تن آن را باید وارد کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به نشســت خبری دو روز قبل رئیس 
جمهور تصریح کرد: من فرمایشــات 
آقای روحانــی را کامل گوش دادم و 
به آن خندیدم، زیرا این فرمایشــات 
یک گفتار درمانی بسیار زیبا و جالب 
توجه بود، البته ما می خواهیم از دولت 
یازدهم مانند دولت های دیگر حمایت 

کنیم و نمی توانیم حرفی بزنیم.
عســگر اوالدی گفــت: در دولت 
واردات محصوالت کشاورزی  یازدهم 
نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده 
زیرا امسال خشکسالی ها بیشتر شده 
است، به شکلی که گندم، برنج، روغن 
و ســویا به میزان فزاینده ای به کشور 
وارد می شود، گوشت و شکر هم امسال 
به میزان باالیی وارد شد. وی با انتقاد 
از ادعــای رئیس جمهور در خصوص 
اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار 

خاطرنشــان کرد: قانون بهبود فضای 
کسب و کار به هیچ وجه اجرا نمی شود 
و تنها در این زمینه شعار داده می شود.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان 
کرد: ما در اتاق یک کمیسیون داریم 
به نام کمیســیون مــاده 76 اتاق که 
فضای کســب و کار را تسهیل کنیم، 
ولی دولت حضور کمرنگی در آن دارد، 
شورای گفتگو هم تشکیل می شود ولی 
خاصیتی ندارد، زیرا تنها وزیر اقتصاد 
در این جلسات شرکت می کند و بقیه 

اصاًل حضور پیدا نمی کنند.
عســگر اوالدی بیان کرد: اعضای 
اتاق هر چقدر هم در جلســه شورای 
گفتگو حرف می زنند، گوش شنوایی 
نیســت و دولتی ها حرف ما را از یک 
گوش می گیرنــد و از گوش دیگر در 
می کنند، بنابراین ما از دولت یازدهم 
با همه ادعایــی که در زمینه تدبیر و 

امید دارد گله داریم.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

ادعای کاهش واردات در دولت یازدهم را 
قبول ندارم

بانک مرکزی اعالم کرد: قیمت 
همه کاالها به جــز دخانیات در 
یکسال اخیر افزایش یافته است.

به گزارش مهر، مســئوالن دولت 
تدبیر و امید در دو سال فعالیت خود، 
بارها اعالم کرده اند که کاهش نرخ تورم 
از دستاوردهای مهم اقتصادی آنها بود 
و توانسته اند در این مدت نرخ تورم را از 
40 درصد به حدود 15 درصد کاهش 
دهند، اما با وجود چنین دستاوردی، 
کاهش نرخ تــورم در زندگی روزمره 

مردم قابل لمس و مشاهده نیست.
گرچه این موضــوع بارها مطرح 
شده اســت و کارشناســان مختلف 
نظراتی در این زمینه ارائه کرده اند، اما 
همواره مسئوالن دولتی و بانک مرکزی 
دربــاره کاهش نرخ تورم و قابل لمس 
نبودن آن در زندگی مردم توضیحاتی 
داده و اعــالم کرده اند که کاهش نرخ 
تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست 
و آهنگ رشــد قیمت ها در بازار کند 
شده است و این موضوع نباید با کاهش 

قیمت ها اشتباه شود.
سه روز پیش نیز رئیس جمهور در 
نشستی خبری جمالتی در این زمینه 

اعالم کرد که »معیار ما در زمینه گرانی 
و ارزانی، زندگی و جیب مردم است.«
وی در پاســخ به سؤالی مبنی بر 
اینکــه آمار کاهش تورم دولت شــما 
با جیب مردم همخوانی ندارد، گفت: 
معیار ما همان جیب مردم اســت، اما 
آماری که مراکز رسمی اعالم می کنند، 
یک مبنایی و سبدی دارند و بر مبنای 
آن محاسبه می کنند. وقتی می گوییم 
نرخ تورم کاهش یافته، بدین معناست 
که سرعت حرکت ماشین تورم کاهش 
یافته، نه اینکه این ماشین متوقف شده 
یا دنده عقب رفته است؛ معنای کاهش 
نرخ رشــد تورم، ارزانی نیست. به این 
معنا است که وقتی ماشین اقتصاد به 
ســمت دره حرکت می کند، حاال به 
سمت جاده برگشته و سرعت آن نیز 

کم شده است.
رئیــس جمهــور با بیــان اینکه 
سیاســت دولت همچنان کاهش نرخ 
رشــد تورم است، در بخش دیگری از 
این سخنان تاکید کرده است که دولت 
دخالتی در آمارها ندارد و بانک مرکزی 
و مرکز آمار مستقل هستند؛ ما سفارش 
چیزی را نمی دهیم و آنها خودشان در 

چارچوب مقررات کار می کنند.
گرچه به استناد آمارهای مرکز آمار 
ایران و بانــک مرکزی نرخ تورم روند 
کاهنده داشــته و نزولی است، اما این 
سؤال مطرح است که چرا این روند در 
زندگی روزمره مردم و مواجه با قیمت 
کاالها در بازار قابل لمس نیست و مردم 
همچنان برای تامین مایحتاج زندگی 
خود با مشــکالتی مواجه هستند و با 
وجود کاهش نرخ تورم، قیمت کاالهای 
اساسی و مورد نیاز مردم بدون توجه 
به آن، روند افزایشی خود حتی اندک 
را ادامــه می دهند و گویا بازار از روند 

کاهنده نرخ تورم تبعیت نمی کند.
بانــک مرکــزی برای محاســبه 
شــاخص تــورم نــرخ 385 قلم کاال 
را براساس ســال پایه آماری 1390 

محاسبه می کند. 
براســاس آخرین آمارهای بانک 
مرکــزی )فروردین مــاه 94( که در 
آن قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها، 
پوشــاک، مســکن، آب، برق و گاز، 
بهداشــت و درمــان، تحصیل و غیره 
را محاسبه کرده است، نرخ گروه های 
خوراکی ها و آشامیدنی ها 14/9 درصد، 

پوشاک و کفش 14/8 درصد، مسکن، 
آب، برق و گاز و سایر و سایر سوخت ها 
14/5 درصد، اثــاث، لوازم و خدمات 
مورد اســتفاده در خانــه 8/4 درصد، 
بهداشت و درمان 33/2 درصد )با وجود 
21/8درصد،  ونقــل  حمل  وعده ها(، 
ارتباطــات 11/5 درصد، تفریح و امور 
فرهنگی 24/2 درصد، تحصیل 10/7 
درصد، رستوران و هتل 19/4 درصد 
و کاالها و خدمات متفرقه 4/7 1 درصد 

در یکسال اخیر رشد داشته اند.
در اصل از بیــن 12 گروهی که 
به عنوان گروه های اصلی بانک مرکزی 
برای محاســبه نرخ تورم آنها را لحاظ 
می کنــد تنها یک گــروه دخانیات با 
کاهش قیمت در یکسال اخیر همراه 
شــده اســت و باقی نرخ هــا روندی 

صعودی داشته اند.
بانک مرکزی در محاسبه نرخ ها، 
قیمت نــان و غالت، میوه، ســبزی، 
گوشت، قند و شکر، خشکبار، ماهی، 
لبنیات،  تخم مــرغ،  حبوبات،  روغن، 
وضعیت مســکن شخصی و اجاره ای، 
کرایــه ماشــین، دارو، مــواد طبی و 
درمانــی، نرخ تلفن و غیــره را که از 

31 استان کشور استخراج شده است، 
لحاظ می کند.

بــا بررســی جزئیــات قیمت ها 
مشــخص می شــود که قیمت نان و 
غالت کــه از مهمترین اقالم مصرفی 
خانوارهای ایرانی محســوب می شود، 
در یکســال اخیر رشد 12/9 درصدی 
را تجربه کــرده و دولت طی چندین 
نوبت نســبت به افزایــش قیمت نان 

اقدام کرده است.
نرخ گوشت در یکسال اخیر 9/5 
درصد بــا افزایش همراه بوده، این در 
حالی است که دولت همواره از ثبات 
نرخ ها در این بازار حکایت می کند. از 
ســوی دیگر قیمت ماهی و حیوانات 
دریایــی با افزایــش 20 درصدی در 
همین یکســال مواجه بود و لبنیات 
و تخم پرندگان که از مهمترین اقالم 
مصرفی خانوارها اســت، رشد 17/4 
درصدی را داشــته، در عین حال نرخ 
روغن هم در همین مدت زمان 36/7 

درصد رشد کرد.
قدرت خرید مردم 15 درصد 

کاهش یافت
در همیــن حال، مهــدی تقوی 

کارشناس مســائل اقتصادی و استاد 
دانشگاه در این زمینه در گفت وگو با 
مهر گفت: وقتی نرخ تورم از 40 درصد 
به 15 درصد کاهش می یابد، به معنای 
ارزان شدن قیمت ها نیست؛ به این معنا 
است که قبال که افزایش قیمت ها 40 
درصد بود، در حال حاضر به 15 درصد 

رسیده است.
وی افزود: یعنــی مردم کاالها را 
در شــرایط فعلی 15 درصد گران تر 
از پارســال می خرند در حالی که قبال 
40 درصد گران تر می خریدند. این در 
حالی است که اگر نرخ تورم منفی شود، 
قیمت ها کاهش می یابد. تورم مثبت به 
معنای کاهش قیمت نیست، بلکه به 
معنای افزایش قیمت است، تورم منفی 

به معنای کاهش قیمت ها است.
این اقتصــاددان تصریح کرد: به 
عبارت دیگر، سرعت افزایش قیمت ها 
کاهش یافته اســت. اگر نــرخ تورم 
40درصد بود، به این معنا بود که قدرت 
خرید مردم 40 درصد کاهش می یابد 
اما هم اکنون که 15 درصد است، یعنی 
قدرت خرید مردم 15 درصد کاهش 

یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ وقت پول و امکانات 
باعث موفقیت نشده، گفت: اگر خودمان را توانمند کنیم، قطعاً در 
زمینه مسائل سیاسی و بین المللی می توانیم جدی تر حضور یابیم.

محمود حجتی روز گذشته در نهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت 
جهــادی گفت: باید از خودمان بپرســیم که با توجه به ظرفیت هایی که 

دراختیارمان است، چه کار می کنیم و چه فعالیت هایی انجام می دهیم؟
به گزارش فارس وی افزود: همچنین باید از خودمان سؤال کنیم که 
آیا نارســایی هایی را که در حوزه مدیریت داشته ایم، توانسته ایم به موقع 
پیش بینی کنیم و اگر این ســؤال را مرتب از خودمان بپرســیم، قطعاً به 

موارد متعددی پاسخ منفی می رسیم.
حجتی تصریح کرد: بنابراین اگــر بخواهیم با ظرفیت ها و توانایی ها 
پاسخ های مثبت را منفی کنیم، در مسیری گام برداشته ایم که مدیریت 

جهادی تلقی می شود.
وزیر جهاد کشــاورزی در این مراسم اظهار داشت: گفته می شود که 
ظرفیت هایی که دراختیار ماست شامل منابع مالی و منابع انسانی است، 
اما من می گویم عناوینی را که یدک می کشــیم، ظرفیت است و باید از 
خودمان بپرسیم که آیا در شأن این عنوانی که داریم، در جمهوری اسالمی 

پاسخگو هستیم؟
وزیر جهاد کشــاورزی بیان داشت: در اوایل انقالب، امکانات چندانی 
دراختیار نداشــتیم و با برخورداری از امکانات درونی و تکیه بر امکانات 

داخلی، از عهده کارها برمی آمدیم.
حجتی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت و امکانات کمی دراختیار نداریم، 
بیان داشت: وضعیت کنونی ما مایه نگرانی است. وی افزود: هیچ وقت پول 
و امکانات باعث موفقیت نشده، بلکه همت و پشتکار موفقیت ها را حاصل 
کرده است و آنچه که امروز در دنیا شاهد آن هستیم، از جمله دستاوردهای 

بشر با پشتکار و خون دل و محدودیت های زیاد به دست آمده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسئولیت سنگینی در وزارت جهاد 
کشــاورزی برعهده داریم، گفت: اگر خودمان را توانمند سازیم، قطعاً در 

زمینه مسائل سیاسی و بین المللی جدی تر می توانیم حضور یابیم.
وی در پایان با بیان اینکه امیدواریم با طرح سؤال از خودمان روزبه روز 
توانمندتر شویم، گفت: در صورت وقوع این اتفاق، قطعاً بخش عمده ای از 
مشکالت حل می شود و مسیر پیش رویمان، مسیر صالح و خیر است که 

با همت و پشتکار به دست می آید.

 با نزدیک شدن به انتخابات 
مجلس، صدور مجوز تاســیس 
واحدهای پتروشــیمی از سوی 
وزارت نفــت بــرای حوزه های 
انتخابیــه برخــی نمایندگان، 
شائبه هایی را ایجاد کرده است؛ 
خصوصا آن کــه تا پیش از این 
فنی،  دالیل  ارائه  با  نفت  وزارت 
چنین  بــودن  غیراقتصادی  از 

واحدهایی سخن می گفت.
شواهد نشان می دهد وزارت نفت 
و نمایندگان برخی شهرستانها، وارد 
یک بده بستان دو سویه شده اند؛ از 
یک طــرف وزارت نفت برای برخی 
مجوزهای  متقاضــی،  نماینــدگان 
تاسیس واحدهای پتروشیمی صادر 
می کند تــا به عنوان حربه تبلیغاتی 
آنها در انتخابات امسال مجلس مورد 
استفاده قرار گیرد. اما از طرف دیگر، 
قرار است این دست از نمایندگان چه 

امتیازی به وزارت نفت بدهند؟
 آیــا این نوع بده بســتان ها در 
به حاشــیه راندن کمیسیون انرژی 
مجلس در یک ســال اخیر و سکوت 
آن در برابر عملکرد جنجالی وزارت 
نفــت در مــواردی همچــون کنار 

واردات  پتروشیمی،  بنزین  گذاشتن 
بنزین بی کیفیــت خارجی، جریمه 
14 میلیارد دالری کشور بابت فساد 
بابک زنجانی دولت  کرسنت، ظهور 
یازدهم، کاهش تولید و صادرات نفت 
و شکست دیپلماسی نفتی در اوپک، 

موثر نبوده است؟
مجوزی که به حوزه انتخابیه 

نماینده خاص داده شد
برای نمونه از یکــی از این بده 
بســتان ها میان وزارت نفت و برخی 
نماینــدگان مجلس، به صدور مجوز 
تاســیس یــک واحد پتروشــیمی 
غیراقتصــادی در منطقه خراســان 

اشاره می کنیم؛
براساس اطالعات و اسناد موجود 
یکی از اقدامات شــاذی که در طول 
دولت یازدهم رخ داده اســت صدور 
پایین  برای احداث واحدهای  مجوز 
دستی صنعت نفت از قبیل واحد های 
پاالیشی و پتروشیمیایی در مناطقی 

است که توجیه اقتصادی ندارد.
به عنوان مثال می توان به احداث 
واحد پتروشیمی L.A.B در منطقه 
نیشابور اشاره کرد که با پیگیری های 
رئیس یکی از کمیسیون های مجلس 

مجوز احداث این واحد پتروشیمیایی 
توسط مســئوالن وزارت نفت صادر 

شده است.
این واحد 4 هزار بشکه ای که به 
گمان نماینده مذکور می تواند منجر 
به اشتغال زایی شــود ظاهرا بدون 
بررســی های هزینه و فایده در این 

منطقه از کشور احداث خواهد شد.
صدور مجوز تاسیس این کارخانه 
در حالی از سوی وزارت نفت صورت 
گرفته، کــه خود ایــن نماینده در 
سخنان سال های قبلش از مخالفت 
وزارت نفت بــا این کارخانه به علت 

غیراقتصادی بودن آن سخن می گفت.
به عنوان مثال وی در تاریخ 28 
دی ماه سال 92 در میان مردم حوزه 
انتخابیه خود اعالم کرد: اولین واحد 
تکمیلی پتروشیمی منطقه در مرحله 
نهایی صدور مجوز است وتنها اختالف 
ما بــا وزارت نفت در انتقال و تامین 

خوراک مورد نیاز این واحد است.
وی اضافــه می کند: ما معتقدیم 
شهرمان خط لوله دارد و فرآورده از 
طریق خط لوله قابل انتقال اســت و 
این به نفع سرمایه گذار است، وزارت 
نفت می گویــد فعال خوراک با تانکر 

منتقل و در آینده با خط لوله منتقل 
می کنیم.

این گــزارش حاکی اســت در 
گفته های نماینده مذکور نیز مشهود 
اســت برای احداث این واحد اگرچه 
قرار اســت هزینه های بسیار زیادی 
صرف شود اما به نظر می رسد فکری 
برای تامین خــوراک مورد نیاز این 
واحد صورت نگرفته اســت، زیرا از 
یک طرف بخش خوراک مورد نیاز این 
واحد از طریق خط لوله انتقال فرآورده 
مشــهد تامین می شــود اما خوراک 
اصلی این واحد که بنزن اســت باید 
به وسیله نفتکش های جاده پیما و از 
جنوب کشور به این شهرستان منتقل 
شود که تامین خوراک از این طریق 
دارای هزینه های بسیار زیادی است.

وی که تنها با رایزنی های خود و 
ظاهرا بدون مطالعات امکان سنجی 
مجوز احداث این واحد پتروشیمیایی 
را در شهرستان مطبوعش اخذ کرده 
است، می توانست به جای این واحد 
پرهزینه اقــدام به احداث واحدهای 
صنایــع تکمیلی دیگــری کند که 
هم هزینه های کمتــری دارد و هم 
برای  برابری  چندین  اشــتغال زایی 

منطقه به ارمغان می آورد.
از آنجــا کــه یکــی از وظایف 
نمایندگان مجلس، اعمال نظارت بر 
عملکرد دولت است؛ طبعا کمیسیون 
انــرژی مجلس نیز وظیفه نظارت بر 
عملکرد وزارت نفت را بر عهده دارد.

در این شــرایط، وقتی این قبیل 
نمایندگان به جای نظارت بر عملکرد 
وزارت نفت و جلوگیــری از اجرای 
با  شــخصا  غیراقتصادی،  طرح های 
اغــراض انتخاباتی پیگیر اجرای یک 
طرح بومی اما غیراقتصادی می شود، 
چطور می توان انتظار داشت بتوانند 
از مسئوالن وزارت نفت مطالبه اجرای 

قانون کند.
رفتــار آنها باید ناظــر براعمال 
مجموعه صنعت نفت و به خصوص 
وزارت نفت باشد و مسئوالن صنعت 
نفت را که مرتکب چنین اشتباهاتی 
شده اند مانند طرح احداث 8 پاالیشگاه 
سیراف که اخیرا توسط وزیر نفت در 
منطقه کنگان کلنگ زنی شده است و 
شدیدا مشکل تامین خوراک دارند را 
بازخواست و از تکرار چنین اشتباهاتی 
جلوگیری کند و نه آنکه خود بر این 

موضوع دامن زند.

بده بستان وزارت نفت با برخی نمایندگان

صدور مجوز واحد غیراقتصادی پتروشیمی 
با اهداف انتخاباتی

وزیر جهاد کشاورزی:
هیچ وقت پول و امکانات

 باعث موفقیت نبوده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

200 هکتار از جنگل ها و مراتع کشور طی هفته های اخیر سوخت

بانک مرکزی اعالم کرد:

افزایش قیمت همه کاالها در دولت یازدهم


