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دولت یازدهم در آســتانه 
با  ریاست جمهوری،  انتخابات 
اعالم وعده جذب 2 هزار و 500 
نیروی جدید، به افزایش حقوق 
تعداد زیادی از کارمندان دولت 

اقدام کرد.
به گــزارش فــارس دولت در 
حالــی از رفتارهای پوپولیســتی 
نزدیک انتخابات انتقاد می کند که 
مسئوالن وزارت نفت به خصوص 
بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته 
راهی مناطق نفت خیز جنوب شد و 
در این سفر دیدارهایی با کارکنان 

و دانشجویان صنعت نفت داشت.
پس از این ســفر در آســتانه 
انتخابــات وزارت نفت ضمن اعالم 
وعده جذب 2 هــزار 500 نیروی 
جدید و تغییــر وضعیت نیروهای 
قرارداد مستقیم به حالت رسمی، 
افزایش حقوق و افزایش شایستگی 
و همچنین پرداخت پاداش ۶ ماه 
دوم ســال ۹5 کارکنــان خود را 

اعمال کرد.
زنگنــه کــه ســال گذشــته 
دانشجویان صنعت نفت را بی سواد 

خطاب کرده بود و از جذب نیروهای 
تازه نفس خودداری می کرد و این 
رفتار موجب تحصن دانشــجویان 
صنعــت نفت در مقابــل مجلس 
شورای اســالمی در چندین نوبت 
شد، هم  اکنون معاونانش از جذب 
2 هزار و 500 نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعت نفت خبر می دهند.

همچنیــن زنگنــه کــه بارها 
می گفت ما 100 هزار نیروی مازاد 
در صنعت نفت داریم به یکباره در 
دیدار با مسئوالن مناطق نفت خیز 
جنوب از جذب 2500  نیروی جدید 

در صنعت نفت خبر داد.
ایــن گــزارش حاکی اســت 
نفت  وزارت  پوپولیستی  رفتارهای 
به اینجا ختم نمی شــود، چرا که 
در آســتانه انتخابات وزارت نفت 
به یکباره تصمیم گرفت بر خالف 
رویه های گذشــته میزان افزایش 
حقوق و افزایش شایستگی کارکنان 
صنعــت نفــت را که در ســنوات 
گذشــته با تاخیرهای چند ماهه 
ابالغ می کرد در سال ۹۶ و نزدیک 
بــه ایام انتخابات ابــالغ و اجرایی 

کند و جدای این کار پاداش ۶ ماه 
دوم سال ۹5 را قبل از انتخابات در 
فیش حقوقی کاکنان صنعت نفت 
بیاورد که نشــان از واریز این مبلغ 

در روزهای آتی دارد.
بنا بر این گــزارش در همین 
رابطه برخی از کارکنان صنعت نفت 
معتقدند این برخورد وزارت نفت که 
نشان از رفتارهای پوپولیستی دارد 
توهین به شــعور کارکنان صنعت 

نفت است.
این کارکنان نفت در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
فارس ضمن ابراز گالیه این سؤال 
را مطرح کردند که چرا در سال های 
گذشته که کارکنان صنعت نفت با 
مشکالت عدیده ای مواجه بودند این 

اقدامات صورت نگرفت.
به گفتــه آنها اقدامــات اخیر 
وزارت نفت تنها برای جذب آرای 
کارکنان خــدوم مناطق عملیاتی 
صنعت نفت است و پس از انتخابات 
دوباره به همان رویه قبل باز خواهد 
گشت و تضمینی برای بهبود رفتار 
مسئوالن صنعت نفت نخواهد بود.

افزایش 20 درصدی
 حقوق معلمان

در یک مورد دیگر، دولت حقوق 
معلمــان را در آســتانه انتخابات 
افزایش داد. عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس در این رابطه خبر 
داد: دولت با انگیزه های انتخاباتی 
دو روز مانده بــه انتخابات حقوق 
معلمــان را در احــکام جدید 20 
درصد افزایش داده و در خصوص 
یارانه نقدی فروردین و اردیبهشت 
نیز اعتبارات آن را به جای پرداخت 
از محل هدفمندی یارانه ها از بودجه 
عمومی کشور پرداخت کرده است.

حســینعلی حاجی دلیگانی در 
گفت وگــو با فارس، گفت: با توجه 
به اینکه در آستانه انتخابات ریاست 
بــا صدور  جمهوری قــرار داریم 
دستوری از سوی رئیس جمهور 1۶ 
هزار میلیارد تومان از محل منابع 
مختلف برداشــت و برای افزایش 
حقوق های  پرداخــت  و  حقــوق 
عقب افتاده برخی دســتگاه ها که 
می تواننــد در انتخابات تأثیرگذار 

باشد اختصاص داده شده است. 

 وی افــزود: به عنــوان نمونه 
3 هــزار و200 میلیارد تومان برای 
پرداخت حقــوق معلمان با توجه 
به احکام جدید آنها در نظر گرفته 
شده که این احکام جدید معلمان 
20 درصد افزایش حقوق را نشان 
می دهد و بنا بوده تا ظرف این یکی، 

دو روز پرداخت شود. 
برنامه و   عضــو کمیســیون 
بودجه و محاسبات مجلس اظهار 
داشــت: از ســال ۹2 تاکنون در 
دو ماه اول ســال تنها ۶ درصد از 
اعتبارات وزارتخانه ها و دستگاه های 
مختلف پرداخت شده اما ما شاهد 
هســتیم که در دو ماه اول امسال 
در خصــوص اعتباراتــی که برای 
کمک به افراد حقیقی و حقوقی در 
اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد 
43 درصد آن در اختیار رئیس قوه 

مجریه قرار گرفته است. 
 حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: 
همچنین 3 هــزار و 500 میلیارد 
تومان بــرای پرداخت یارانه نقدی 
در فروردیــن ماه و 3 هزار و 500 
میلیارد تومان دیگر برای پرداخت 

یارانــه نقدی در اردیبهشــت ماه 
برداشت شده که برداشت این مبالغ 
نه از محل افزایش قیمت حامل های 
انرژی و هدفمنــدی یارانه ها بلکه 
از بودجــه عمومی کشــور انجام 
شده اســت.  وی گفت: این گونه 
انتخاباتی  انگیزه هــای  با  اقدامات 
انجام می شــود که البته این گونه 
رفتارها توهین به شعور ملت است و 
مردم هرگز تحت تأثیر این اقدامات 
برای رأی دادن قرار نخواهند گرفت.

همچنیــن به گزارش نســیم 
آنالین دولت یازدهم در آســتانه 
انتخابات و در اقدامی عجیب حقوق 
بازنشستگان لشکری و کشوری را 
5 روز زودتر پرداخت کرد. این در 
حالی است که حقوق افراد مذکور 
همــواره از اول مــاه بعد پرداخت 

می شد.
یک بازنشســته در واکنش یه 
این اقدام دولت گفت: هیچ گاه در 
سال های اخیر پرداخت زودهنگام 
حقوق ســابقه نداشــته و به نظر 
می رســد این اقدام عجیب دولت 

انتخاباتی باشد.

یک کارشناس صنعت 
نفت با انتقــاد ازواردات 
یازدهم  دولــت  فزاینده 
ســرمایه گذاری  گفت: 
خارجــی در صنعت نفت 
پس از برجام بسیار کاهش 

پیدا کرد.
آرمان علمایی در گفت وگو 
با فارس با اشاره به بحث هایی 
که اخیراً از ســوی مسئوالن 
وزارت نفت در مورد افزایش 
جذب سرمایه گذاری خارجی 
پس از برجام مطرح می شود، 
گفت: بحث ســرمایه گذاری 
در صنعت نفت بسیار مفصل 
اســت و من به طــور قطع 
می توانــم بگویم این موضوع 
کمترین ارتباط را می تواند با 

برجام داشته باشد.
وی ادامــه داد: جــذب 
ســرمایه گذاری در صنعــت 
دیپلماســی  نیازمند  نفــت 
خاص خودش اســت و شما 
نمی توانید این موضوع را به 
موضوعات دیپلماســی دیگر 
پس  کمااینکه  دهید  ارتباط 
از امضای برجام و براســاس 
اسناد موجود، سرمایه گذاری 
در این مدت در صنعت نفت 
به دورانی که تحریم  نسبت 
وجود داشــت بسیار کاهش 

پیدا کرده است.
صنعت  کارشــناس  این 
نفت با اشاره به اینکه کاهش 
سرمایه گذاری در صنعت نفت 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به 
اســت که در جهان در طول 
یکی دو ســال گذشته وجود 
دارد، گفــت: اما مســئوالن 
وزارت نفــت زیــر بــار این 
موضوع نمی روند و معتقدند 
بــرای جذب  باید  همــواره 
ســرمایه گذاری در صنعــت 
نفت به دنبال شــرکت های 

اروپایی بود.
علمایی تصریح کرد: پس 
از برجام نیز مسئوالن وزارت 
رئیس جمهور  به همراه  نفت 

یک کارشناس
 صنعت نفت:

سرمایه گذاری 
خارجی در 

صنعت نفت پس 
از برجام بسیار 
کاهش پیدا کرد

پایــگاه خبــری هندی 
نتوانست  روحانی  نوشــت: 
مشــکالت مردم را با توافق 
این  و  کند  برطرف  هسته ای 
مســئله به ناامیدی مردم از 

دولت منجر شد.
به گزارش فــارس به نقل از 
پایگاه خبــری دوایر، در حالیکه 
ریاســت  انتخاباتی  بحث هــای 
بیــن کاندیداها در  جمهــوری 
ایران بسیار داغ است موضوعات 
اقتصادی پاشــنه آشیل بحث ها 
و مناظرات به حســاب می آید،  
مباحثی نظیر توافق هسته ای سال 
2015 نیز بر این مناظرات گرمای 

بیشتری داده است. 
این توافق مهمترین مســائل 

سیاست خارجه دولت هم بود. در 
این مذاکرات دولت تحت فشار بود 
که در مذاکرات فرصت های زیادی 
را از دست داده است یا اینکه از 
مسئله آزادی تحریم ها نتوانسته 

استفاده الزم را ببرد.
براســاس این گزارش، محور 
اصلی صحبت هــا حول و حوش 
موضوعــات اقتصادی، نابرابری و 

فساد است.
 2013 ســال  در  روحانــی 
با ایــن قول  که بــا انجام توافق 
هسته ای و لغو تحریم ها مشکالت 
را حــل خواهد کرد بــه عنوان 
رئیس جمهور پیروز انتخابات شد. 
اما با وجود انجام توافق هسته ای 
که در سال 2015 اتفاق افتاد رفع 

معضالت و مشکالت مردم اتفاق 
نیفتاد یا حداقل به همان سرعتی 
که قبالً  پیش بینی می شد صورت 

نگرفت.
این مســئله به حس بدبینی 
از اینکــه دولت در انجام این کار 
ناتوان اســت یا به طور جدی به 
دنبــال رفع مشــکالت نابرابری 

نیست، منجر شد. 
در حال حاضر مسئله بیکاری 
موضوع اصلی است و انتقادهای 
زیادی را به همراه داشته است.  به 
نظر می رسد ایرانی ها انتظار دارند 
که کاندیداها به ســمت عدالت 
اقتصادی پیش روند، خواسته های 
رســانه ها  مصاحبه های  در  آنها 

بیشتر مشهود است.

وزیر نفــت دولت دهم با 
انتقــاد از کند بودن تکمیل 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
گفت: دولت روحانی روزانه 10 
میلیون لیتر بنزین وارد کرد، 
در حالی که باید 28 میلیون 

لیتر بنزین صادر می کرد!
رستم قاســمی وزیر سابق 
نفت در گفت وگو با نســیم با 
افتتاح  از کنــدی روند  انتقاد 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
اظهار داشــت: ســتاره خلیج 
فارس با پیشــرفت 75 درصد 
تحویل دولت فعلی شــد، ولی 
امروز با ۹0 درصد پیشــرفت، 

وزیر نفت دولت دهم:

دولت روحانی روزانه 10 میلیون لیتر بنزین وارد کشور کرده است
تکمیل شده است.

وی خطاب به رئیس جمهور 
گفــت: آقــای روحانــی برای 
این پروژه  انتخابات رفتیــد و 
را افتتــاح کردید، اگر راســت 
می گویید از این پاالیشگاه بنزین 
استخراج کنید. 75 درصد تا ۹0 
درصد چند درصد است؟ چهار 
سال برای پیشرفت 15 درصدی 
این پاالیشــگاه طول کشیده و 
امروز باید در خصوص پیشرفت 
کند این پروژه جواب می دادید.

وزیر ســابق نفت ادامه داد: 
امروز باید این پاالیشــگاه 38 
میلیون لیتر بنزین تولید می کرد 

و اگر روند پیشرفت گذشته بر 
آن حاکم بود باید نیمه اول سال 
۹3 به بهره برداری می رســید. 

دولــت روحانــی روزانــه 10 
میلیــون لیتر بنزین وارد کرد، 
در حالــی که باید 28 میلیون 

لیتر بنزین صادر می کرد!
کرد:  قاســمی خاطرنشان 
آقای روحانی با تاخیر در افتتاح 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
چند صد میلیون دالر به کشور 
ضرر زدید؟ باید بیایید و در این 
زمینه پاسخگو باشید. آیا واقعا 
شما بنزین را خودکفا کردید؟ 
همین پیشــرفت 15 درصدی 
هم که در این چهار سال انجام 
شد کاالیش قبال خریداری شده 
بود.وی افزود: دولتمردان از این 
که مردم نمی دانند مسائل فنی 
چیســت نمی دانند کمپرسور 
چیست سوءاستفاده می کنند و 

به مردم می گویند که کمپرسور 
پاالیشگاه در گمرک گیر کرده 
بود و بــا بعد از برجــام وارد 
کردیم. این در حالی است که 
کارشناســان و فعاالن صنعت 
نفت آمــار و ارقام واقعی را در 

سایت ها ارائه دادند.
وزیر ســابق نفت به اشاره 
رئیس جمهور  صحبت های  به 
در روز افتتاح پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس بیــان کرد: تمام 
سخنان آقای روحانی در مورد 
پیشرفت 45 درصدی پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس در دولت 

قبل دروغ است.

دبیر انجمن صنایع لبنی:

طرح شیر مدارس ناقص اجرا شد

لبنی گفت:  انجمن صنایع  دبیر 
در  و شیر  لبنیات  ســرانه مصرف 
ایران نصف استاندارد جهانی است 
و متاسفانه امســال هم طرح شیر 
مدارس که می توانست بخش عمده 
شیر کودکان را تامین کند، ناقص و 

بد اجرا شد.
رضا باکری در گفت وگو با فارس، به 
ضرورت افزایش مصرف ســرانه شیر در 
بین خانوارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: 
ســرانه مصرف شــیر در همه جای دنیا 
رقمی بین 1۶0 تا 1۶5 کیلوگرم است، 
اما متاسفانه این رقم در  ایران 80 تا 85 

کیلوگرم است.
وی راهکار افزایش سرانه مصرف را 
توزیع شیر رایگان بین افراد زیر پوشش 

کمیتــه امداد امام خمینی و ســازمان 
بهزیســتی دانســت و افزود: همچنین 
توزیــع منظم و توســعه مناطق تحت 
پوشش آموزش و پرورش برای شیر بین 
دانش آموزان باید در دستور کار قرار گیرد، 
چرا که در سال ۹5 توزیع شیر مدارس 

بسیار ناقص و نامنظم انجام شد.
باکــری همچنین در مورد وضعیت 
خرید تضمینی شیر از دامداران هم گفت: 
روزانه 800 تن شیر به صورت تضمینی از 
دامداران خرید می شود که اگر مازاد باشد، 
سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده 
و آن را خریداری می کند، تا به دامداران 

آسیبی نرسد.
دبیــر انجمن صنایع لبنی به میزان 
صادرات محصوالت لبنی در ســال ۹5 

هم اشــاره ای کرد و گفت: سال گذشته 
432 هــزار تن انواع لبنیــات به ارزش 
771 میلیون دالر صادر شد که 3 درصد 
نسبت به سال قبل خود از لحاظ وزنی و 
13 درصد از لحاظ ارزشی افزایش داشته 
است و پیش بینی می کنیم، امسال نیز با 
باز شدن درب های صادراتی روسیه این 

رقم روند فزاینده ای داشته باشد.
پیش از این دفتر امور تغذیه وزارت 
بهداشت نسبت به کاهش مصرف سرانه 
لبنیات به ویژه شیر در کودکان هشدار 
داده بود. مصرف پایین لبنیات از جمله 
شیر موجب افزایش پدیده کوتاه قدی، 
پوســیدگی و از بین رفتــن زود هنگام 
دندان هــا و پوکــی اســتخوان زنان در 

میانسالی خواهد شد.

قیمت بازارنوع سکه
1/225/000سکه تمام طرح جدید
1/1۹0/000سکه تمام طرح قدیم

۶55/000نیم سکه
372/000ربع سکه

2۶0/000گرمی
نوع ارز

3/7۶۹دالر
4/245یورو
4/8۹5پوند

1/0۹5درهم
1/038درهم امارات

مسکن  اقتصاد  کارشــناس 
گفت: مردم بایــد روز جمعه به 
فردی رأی بدهند که دولت کار و 
تالش را تشکیل می دهد نه یک 

دولت تنبل و کم تحرک.
افشین پروین پور در گفت وگو با 
خبرگزاری تســنیم، اظهار کرد: در 
چهار ســال گذشــته وزارتخانه های 
دولت یازدهم یکــی از ضعیف ترین 
دوران عملکرد خود را پشــت ســر 

گذاشتند.
وی ادامه داد: متأسفانه علی رغم 

تمام شــعارها، دولت یازدهم، دولت 
رکود، کم تحرکی و تنبلی بود.

پروین پور با اشاره به اینکه یکی 
از ایــن وزارتخانه هــای بیکار وزارت 
راه و شهرســازی بود، افزود: وزارت 
راه جزو کم تحرک ترین و بیکارترین 

وزارتخانه های اقتصادی دولت بود.
عضو ســابق شــورای مسکن با 
یادآوری اینکه رشد ارزش افزوده در 
چهار سال اخیر منفی شد، بیان کرد: 
از سوی دیگر ساخت و سازها به عنوان 
یکی از موتورهــای اصلی اقتصاد به 

کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
پروین پــور با ابــراز اینکه طرح 
مسکن مهر در دولت یازدهم تعطیل 
شد، گفت: از سوی دیگر علی رغم تمام 
وعده ها در حوزه نوســازی بافت های 

فرسوده کاری انجام نشد.
وی با اشاره به انتخابات پیش روی 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری 
اظهار کرد: با این تفاســیر مردم باید 
فــردا به فردی رأی بدهند که دولت 
کار و تالش را تشکیل می دهد نه یک 

دولت تنبل و کم تحرک.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
قطار بین شهری مبارکه 
به اصفهان با مشارکت فوالد 

مبارکه احداث می شود.
شهردار مبارکه با اعالم این 
خبر گفت: ایــن قطار به طول 
51 کیلومتر و با هشت ایستگاه 
از مجتمع فوالد مبارکه آغاز و تا 
بهارستان طی چهار سال احداث 
عمرانی  معاونت  که  می شــود 
فــوالد مبارکه  و  اســتانداری 
با شــهرداری  همکاری خوبی 

مبارکه داشته اند.
وی افزود: هزینه کلی اجرای 
این پروژه شــامل آزادســازی، 
و  واگن  خریــد  ریل گــذاری، 
احداث ایســتگاه ها در مجموع 
5 هزار میلیارد ریال اســت که 
متروی مبارکه- اصفهان از شهر 
جدید مجلسی آغاز شده و در 
نهایت به شهر بهارستان متصل 

خواهد شد.
شــهردار مبارکه بــا تاکید 
بر اینکه دولت، شــرکت فوالد 

مبارکه و شهرداری در احداث 
با هم مشــارکت  پــروژه  این 
خواهنــد کرد، ادامــه داد: 10 
کیلومتر از مســافت این خط 
مترو در شــهر مجلسی و 41 
کیلومتر نیز در محدوده شــهر 

مبارکه است.
با  کمیتــه ای  گفــت:  وی 
عنــوان کمیته راهبری متروی 
شهرستان مبارکه برای تسریع 
در عملیاتی شــدن متروی این 

شهرستان تشکیل شده است.

عضو سابق شورای مسکن:

مردم به  نامزدی رأی بدهندکه اهل کار باشد نه تنبلی
با مشارکت فوالد مبارکه

قطار بین شهری مبارکه- اصفهان احداث می شود

ســفری به ایتالیا داشــتند و 
با برخی از مســئوالن ارشــد 
شــرکت های اروپایــی دیدار 
موجبات  بتوانند  کــه  کردند 
جذب سرمایه گذاری خارجی 
را از سوی شرکت های اروپایی 

فراهم کنند.
وی بــا تأکید بــر اینکه 
شــرکت های اروپایــی مانند 
انی، BP، توتال فرانسه و دیگر 
شــرکت های اروپایی به دلیل 
مشکالت اقتصادی اروپا پولی 
برای سرمایه گذاری در صنعت 
نفت ندارنــد، تصریح کرد: در 
طول فعالیت دولت یازدهم ما 
به سمت کشورهایی که پول 

داشتند هم نرفتیم.
علمایی به طور واضح گفت: 
مــا در طول فعالیــت دولت 
یازدهم همه نوع کاال از چین 
وارد کردیــم اما یک ریال هم 
به عنوان ســرمایه گذاری در 
صنعت نفت از این کشور وارد 
نشد و هرآنچه که از چین وارد 
می شد همان فاینانس معروف 
است که پولش نیز متعلق به 
خاطرنشان  اســت.وی  ایران 
کــرد: اگر کاالی چینی خوب 
اســت پس چرا به جای کاال، 
ما ســرمایه گذاری چینی در 

صنعت نفت انجام ندادیم.
انرژی  کارشــناس  ایــن 
با اشــاره بــه مــدل جدید 
نفت  صنعــت  قراردادهــای 
IPC هم  قراردادهــای  گفت: 
از نظر کلی با قراردادهای بیع 
متقابــل شــباهت دارد و اگر 
امروز مســئوالن وزارت نفت 
معتقدند با اجرای قراردادهای 
IPC شاهد ورود سرمایه گذاری 
اروپایی به کشور خواهیم بود 
االن باید پاســخ دهند چرا با 
اجرای قراردادهای بیع متقابل 
آن سرمایه گذاری که مد نظر 
مســئوالن صنعــت نفت بود 
اروپایی  از سوی کشــورهای 

وارد نشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی 
دولت های نهــم و دهم با بیان 
تولید گندم در  اینکه رکــورد 
سال 8۶ با رقم 15/8 میلیون تن 
شکسته شد گفت: در ۴ سال از 
دولتهای گذشته در تولید گندم 
خودکفا بودیم و رکورد زدیم اما 
دولت یازدهم می گوید که رکورد 

شکسته است.
محمدرضا جهانسوز در گفت وگو 
با تسنیم اظهار کرد:  در دولت یازدهم 
به جامعه کشاورزی تلقین می شود 
که خودکفایــی گندم در این دولت 
ایجاد شــده اســت اما بایــد توجه 

معاون وزیر سابق جهاد کشاورزی:

رکورد تولید گندم در سال ۸۶ شکسته شده بود
داشــت که خودکفایی این محصول 
در سال های 84 تا 8۶ وجود داشت تا 
اینکه خشکسالی کشور را فرا گرفت.
شــرایط  آن  در  افــزود:  وی 
خشکســالی افت خریــد محصول 
ایجاد شــد به طوری که بارندگی ها 
به نصف کاهش یافته، در کل کشور 
وضعیت خشکســالی داشت اما در 
سال های بعد از آن دوباره توانستیم 
در ســال 8۹ با تولیــد باالی گندم 

خودکفا شویم.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی 
دولت هــای نهم و دهــم ادامه داد: 
در ســال های یاد شده میزان خرید 

تضمینی گندم از کشاورزان بیشتر از 
10 میلیون تن بوده که این به معنی 
آن اســت که روی خط خودکفایی 

قرار داشته ایم.
وی تصریح کرد: رکود تولید گندم 
در سال 8۶ اتفاق افتاد به طوری که 

در آن سال توانستیم 15/8 میلیون 
تن گندم در کشور تولید و 500 هزار 

تن آن را صادر کنیم.
جهانســوز ادامــه داد: در حالی 
که رکورد تولید گندم در ســال 8۶ 
شکســته شــد دولت یازدهم اعالم 
می کنــد که رکــورد تولید گندم را 
شکســته اســت.معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی دولت هــای نهم و دهم 
ادامه داد: درحالی که در ســال های 
گذشــته خودکفایی گنــدم وجود 
داشت دولت آقای روحانی بزرگترین 
وارد کننــده گندم در طول تاریخ به 

حساب می آید.

وی افزود:  در ســال ۹5، یک و 
نیم میلیون تن واردات گندم انجام 
شده که این نشان دهنده آن است که 
بخشی از مازاد تولید ناشی از واردات 
بوده اســت و واردات زیاد باعث شد 
که انبارها پر شود و این امر افتخاری 
برای دولت یازدهم به حساب نمی آید.

جهانسوز در واکنش به ا ینکه گندم 
وارد شده در سال گذشته دروم بوده 
و برای مصارف صنایع وارد شده است 
گفت: دروم نیز خود نوعی گندم است 
و به هر حال گندم خوراکی به کشور 
وارد شده و در مجموع عدد واردات 

گندم قرار می گیرد.

مشــکل  نشــدن  حــل 
سپرده گذاران کاسپین، یک کارت 
قرمز برای بقای دولت روحانی است 
چرا که به این مسئله توجهی نکرد.

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، 
سپرده گذاران کاسپین که مسدودیت 
سپرده هایشان در دولت روحانی هفت 
ماهه شــده اســت در این مدت و به 
ویژه طــی روزهای اخیر و همزمان با 

کارت قرمز سپرده گذاران کاسپین به روحانی
ریاست جمهوری  نامزدهای  تبلیغات 
تجمع های متعددی مقابل ساختمان 
بانک مرکــزی در میردامــاد و کاخ 

دادگستری داشته اند.
ســپرده گذاران کاسپین که بانک 
مرکزی دولت یازدهم را مقصر اصلی 
بروز مشــکل بوجود آمده برایشــان 
می داننــد بارهــا از حســن روحانی 
خواسته اند که برای حل مشکالت این 

گروه از مــردم ورود کند ولی روحانی 
قبل از آغاز تبلیغات ریاست جمهوری 
هم توجهی به این گروه نکرده بود چه 
برســد در بحبوحه انتخابات که تنور 
رقابت ها داغ شــده و کاســپین برای 
بقای دولتش کارت قرمزی اســت که 
عملکردش را در حوزه بانکی کاماًل زیر 
سؤال می برد.با این حال، کاسپین در 

هیاهوی رقابت های ریاست جمهوری 
مورد توجــه نامزدهای رقیب روحانی 
قــرار گرفت و در مناظــره تلویزیونی 
هم طرح شــد. هر چنــد روحانی در 
زمان تبلیغات ریاســت جمهوری در 
مناظــره با ســایر نامزدها، تالش کرد 
توپ اشــتباه دولت خود را بار دیگر به 
زمین سایرین بیندازد.حسن روحانی در 

سومین مناظره ریاست جمهوری، ریشه 
مشکالت مؤسسات اعتباری را در دولت 
قبل اعالم کرد درحالی که فقط در یک 
نمونه، می توان به خبط بانک مرکزی 
دولت یازدهم برای گرفتار شدن جمع 
زیادی از ســپرده گذاران در مؤسســه 
کاسپین اشــاره کرد.مؤسسه کاسپین 
را می توان مصــداق بارز ضعف دولت 

یازدهم در حوزه نظام بانکی برشــمرد 
بانک مرکزی و رئیس جمهور  هرچند 
نظری خــالف این را دارند، ولی هفت 
ماهه شــدن مســدودیت سپرده های 
مــردم در حالی کمــاکان ادامه دارد 
که دولتمردان مسئول، در این زمینه 
بــا آدرس های غلط ســعی در فرار از 

مسئولیت خود دارند.

بیان  با  واگن پارس  مدیرعامل 
اینکه برخی واگن ســاز ها در نبود 
تقاضا وارد کننده واگن شــده اند، 
گفت: این شــرکت ریلی در سال 
گذشته به دلیل نبود تقاضا و عدم 
تأمین نقدینگی، فقط با 30 درصد 

ظرفیت خود کار کرد.
بــه گــزارش فــارس، محمدرضا 
مختاری در حاشیه پنجمین نمایشگاه 
بین المللی حمل ونقــل ریلی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: متأسفانه به 

دلیل نبــود تقاضا و وجود تعداد باالی 
شرکت واگن ساز در کشور و مشکالت 
مالی شرکت های ریلی در سال گذشته با 
30 درصد ظرفیت خود کار کردیم و 70 
درصد ظرفیت واگن پارس بالاســتفاده 
ماند.وی افزود: در چند ســال گذشته 
در کنــار واگن پارس چندین شــرکت 
سازنده دیگر هم تأسیس شد در حالی 
که تقاضا افزایش نیافت.مدیرعامل واگن 
 پارس ادامــه داد: در نبود تقاضا برخی 
شرکت های واگن ســاز کشور ظرفیت 

خود را کاهش دادند و حتی واردکننده 
واگن شده اند.مختاری با اشاره به کاهش 
توانایی مالی شرکت های ریلی در خرید 
واگن گفت: شرکت بهره بردار در گذشته 
از تسهیالت ویژه ای که توسط راه آهن 
تأمیــن و از محل وجوه اداره شــده و 
ارزان قیمت بود، اســتفاده می کردند و 
آنها با واگن ســازها قرارداد می بستند 
اما در چند وقت اخیر هیچ تسهیالتی 
به شرکت های ریلی داده نشد.وی بیان 
کرد: برای شــرکت بهره بردار و مالک 

توجیه منطقی مالــی وجود ندارد که 
تسهیالت با نرخ سود 21 تا 27 درصد 
برای خرید واگن بگیرد و قطعاً اگر دولت 
به صنعت ریلی یارانه ندهد این صنعت 
توجیه ندارد.مدیرعامل واگن پارس گفت: 
از طریق وزرای صنعت و اقتصاد به دنبال 
پروژه های صادراتی  برای  تســهیالتی 
بودیم امــا امکان رقابت برای ما فراهم 
نیست زیرا واگن های خارجی تسهیالت 
با نرخ سود کمتر سه درصد و بازپرداخت 

بیش از15 سال به همراه دارند.

مدیرعامل واگن پارس:

هیچ تسهیالتی به شرکت های ریلی داده نشده است

دولت روحانی در آســتانه 
جمهوری  ریاســت  انتخابات 
اقدام به وارد کردن هواپیما های 
کوچک ملخی نمود، این در حالی 
اســت که دولت پیش تر وعده 
ورود هواپیما های پیشــرفته و 

پهن پیکر را داده بود.  
این چهــار هواپیمــای ملخی 
ظرفیــت اندکی دارنــد و برخالف 
تبلیغــات فــراوان دولتی ها مبنی 
بــر ورود هواپیماهــای پهن پیکر و 
پیشــرفته و مــدرن به کشــور در 
قدیمی  هواپیمای  یادآور  پسابرجام 

می باشند.
هواپیماهای مذکــور در حالی 
دو روز مانده به انتخابات ریاســت 
جمهــوری در فــرودگاه مهرآباد به 
زمین نشســتند که به نظر می رسد 
این حرکت  بیشــتر در راســتای 
تبلیغات انتخاباتی حســن روحانی 
انجام شــده وگرنه بــه زعم برخی 
کارشناســان اوال قــرار نبود گالبی 
برجام به هواپیمای ملخی که یادآور 
جنگ جهانی دوم است منجر شود 
و ثانیا پیشــتر برخی شــرکت های 
داخلی تولیدکننده پرنده ها در ایران 
از آمادگــی برای ســاخت این نوع 
هواپیما ها در داخل خبر داده بودند. 
نسیم  خبرگزاری  پیش  چندی 
گــزارش دادکه در جریان مذاکرات 
هسته ای، حســن روحانی و تیم او 
عالوه بر تاکید ویژه و مانور رسانه ای 
بر روی بحث برداشته شدن تحریم ها 
در صــورت امضای توافــق با گروه 
کشورهای 1+5، بحث مفصلی را نیز 
ناوگان هوایی  در خصوص نوسازی 

کشــور و خرید چندین هواپیمای 
پهن پیکر خارجی آغاز کردند.

آن ها با پر و بال دادن به حوادث 
هوایی در ســال های گذشته تالش 
کردند که از این رهگذر یک مطالبه 
دست چندمی قریب به اتفاق مردم و 
یک اولویت بخشی از جامعه که البته 
دارای برد رسانه ای و تبلیغاتی ویژه ای 
هم بود را فعال کرده و از آن به عنوان 
پشتوانه ای برای ادامه مذاکرات و به 

نتیجه رسیدن آن استفاده کنند.
اما پس از توافق هســته ای و در 
شرایطی که برداشته شدن تحریم ها 
با چالش های متعددی روبرو شــد، 
طبیعتاً مسئله خرید هواپیما نیز به 

بن بست رسید.
مذاکرات فراوانی در ســفرهای 
متعــدد حســن روحانــی و تیــم 
دیپلماتیــک وی به فرانســه برای 
خریــد هواپیمــا از ایرباس صورت 
گرفتــه بود و حتی قــرارداد خرید 
118 فروند ایرباس نو نیز امضا شده 
و در حــال نهایی شــدن بود که با 
منتفی شدن مسئله رفع تحریم های 
اقتصادی و محدودیت های وضع شده 
از سوی آمریکا برای کنسرسیوم های 
بین المللی و مجموعه های اقتصادی و 

تجاری، راه به جایی نبرد.
تالش های  اســاس  ایــن  بــر 
دیپلماتیک ایــران در ماه های اخیر 
نتایج ویژه ای در پی نداشت و نهایتا 
ایران پس از بن بســت دیپلماتیک 
برای خریــد از ایرباس، به ســراغ 
بوئینــگ رفت ولــی در آمریکا هم 
شــرایط، تفاوتی با فرانسه نداشت و 
دست آخر دولت یازدهم مجبور شد 

برای خرید هواپیما به سراغ شرکتی 
ژاپنــی برود که هنوز خط تولید آن 
به محصول نرسیده و قرار است در 
سال های آینده اولین هواپیمای خود 

را تولید کند.
زمانی کــه دیپلمات های دولت 
حســن روحانی در رفع تحریم ها و 
ناکام  جذب ســرمایه های خارجی 
ماندند، تمام تــالش خود را به کار 
گرفتند تا با تمرکز نقطه ای و انعقاد 
یک قــرارداد مهــم و قابل توجه با 
یک شــرکت بزرگ بین المللی، به 
اصطالح یخ تحریم ها را بشــکنند 
و نشــان دهند که آمریکا راه ورود 
ایران به تبادالت تجاری بین المللی 
را باز کــرده و لذا مانعی برای ورود 
مابقــی ســرمایه گذاران خارجی و 
شــرکت های تجاری به بازار ایران و 
تعامل با مجموعه های داخلی وجود 
ندارد، اما قصه ناتوانی خرید هواپیما 
به خاطر مســایل مربوط به تحریم 

هنوز حل نشده است
گفتنی اســت چنــدی پیش، 
شــرکت علوم و تکنولــوژی هوایی 
عربستان با همکاری شرکت آنتونوف 
اوکرایــن اولین هواپیمــای ترابری 
»آنتونوف 132« چند منظوره و ویژه 
جنگ الکترونیک و شناسایی را تولید 
کردند. به عبارت دیگر در حالی که 
حتی عربستان به عنوان کشوری که 
بسیاری از سرمایه گذاری های کشور 
خود را مدیون آمریکاست هم وارد 
عرصــه تولید هواپیما شــده اما ما 
دلخوش به وارد کردن هواپیماهایی 
هســتیم که هر روز سطح آن تنزل 

می کند! 

علی رغم وعده های دولت راستگویان رخ داد

ورود 4 هواپیمای ملخی به جای 
ده ها ایرباس و بوئینگ در آستانه انتخابات


