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نقشه دولت برای آزاد کردن نرخ بنزین
وطن امروز

وطن امروز نوشــت:  قرار است در ایام نوروز به صورت آزمایشی 
کارت سوخت حذف شود تا زنگنه وزیر نفت به خواسته خود نزدیک 
شــود. یک مقام مسئول با اشاره به نشســت جایگاهداران و شرکت 
پخش، گفت: دیروز پیشنهاد توقف آزمایشی عرضه کارتی بنزین برای 
نوروز و روزهای پایانی اســفند ارائه شد و در صورت موافقت، عرضه 

بنزین آزاد می شود.
در حالی حذف کارت ســوخت کلید خورده که این طرح مزایای 
بسیاری دارد و هنوز علت واقعی مخالفت دولت با آن مشخص نشده 
است. رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه های 
سوخت کشور درباره آخرین وضعیت عرضه کارتی بنزین در جایگاه های 
سوخت، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد مردم از کارت سوخت 
جایگاهداران برای خرید بنزین اســتفاده می کنند و عدم استفاده از 
کارت های شخصی سوخت توسط مردم مشکالت متعددی را در سطح 

جایگاه های بنزین کشور به وجود آورده است...
اینکه دولتی ها دوســت دارند نرخ بنزین را آزاد کنند و از کارت 
سوخت هم استفاده نکنند موضوعی بدیهی است. مسئوالن با نادیده 
گرفتن مزایای استفاده از کارت سوخت این طرح را نادیده می گیرند و 
عمال دوست دارند این کار را مقدمه افزایش نرخ سوخت کنند. سوخت 
در سال جاری حدود 4۰ درصد گران شد، چراکه 6۰ لیتر سهمیه بنزین 
7۰۰ تومانی ملغی شــد و پیش بینی می شود در سال آینده تصمیم 
جدید بنزینی اتخاذ شود. حذف کارت سوخت و نرخ های جدید سوخت 
از مواردی است که در جلسات نفتی همواره به آن پرداخته می شود.

افزایش 30 درصدی بلیت های هواپیما
ایران

روزنامه دولت از گران شــدن بلیت هواپیما خبر داده اســت: در 
روزهای پایانی اســفندماه بحث سفرهای نوروزی داغ می شود و اکثر 
مردم برای سفر به شهر یا کشورهای دیگر برنامه ریزی می کنند. برهمین 
اساس برای جلوگیری از سوء استفاده برخی نهادهای نظارتی دخیل 
در حمل و نقل مانند سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان راهداری و 
شرکت راه آهن نظارت بر شرکت های زیرمجموعه را افزایش می دهند.

درهمین زمینه معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی با بیان 
اینکه به شــرکت های هواپیمایی تنها مجوز پرواز برنامه ای داده شده 
اســت، گفت: حداکثر افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز 3۰ 
درصد خواهد بود. محمد خداکرمی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی 
براســاس شرایط خود و با توجه به روز و ساعت پرواز و میزان تقاضا 
نرخ تعیین می کنند، اظهار داشت: این نرخ چه برای پروازهای عادی 
و برنامه ای و چه پروازهای چارتری الزم االجرا است. وی با بیان اینکه 
شــرکت های هواپیمایی را به این ســمت هدایت می کنیم که عرضه 
مســتقیم داشته باشــند یا از طریق آژانس های بند الف برای فروش 
بلیت اقدام کنند، ادامه داد: به نفع خود شرکت های هواپیمایی است 
که بلیت ها را به صورت برنامه ای به فروش برسانند اما با توجه به اینکه 
برخی از شرکت های برنامه فروش و رزرواسیون مشکل دارند به فروش 
بلیت به صورت چارتری اقدام می کنند اما آن نرخی که ایرالین تعیین 

می کند الزم االجرا است...
معاون ســازمان هواپیمایی با بیان اینکه برخی از شــرکت های 
هواپیمایــی افزایش قیمتی در فروش بلیت های خود برای ایام نوروز 
اعمــال نکرده اند و همچنان بلیت ها را بــا نرخ های مصوب چند ماه 
گذشــته به فروش خواهند رساند، تأکید کرد: برخی از ایرالین ها هم 
افزایــش قیمتی را در نظر گرفته اند که حداکثر این افزایش قیمت ها 

بین ۲۰ الی 3۰ درصد است.
رکود در بازار خرید شب عید

جوان
روزنامه جوان از رکود در بازار شب عید خبر داده است: بازار شب 
عید هم از رکود اقتصادي و بي پولي مردم بي نصیب نمانده است، زیرا 
در حالي که چند هفته تا اتمام سال۹4  باقي نمانده است اغلب بازار ها 
ســوت و کور هستند و به قول برخي از بازاریان، بازار هنوز در خواب 
زمستاني به سر مي برد و اگر خریدي هم صورت مي گیرد همان مایحتاج 

ضروري مردم است که پیش از این نیز وجود داشت.
ضعف تقاضا یکي از دالیل رکود اقتصادي در ایران عنوان مي شود، 
این در حالي اســت که درآمد کارگران و کارمندان کفاف هزینه یک 
خانوار را نمي دهد و نیروي کار به سختي مي تواند با حقوق یک ماه از 
پس هزینه هاي خود برآید چه برسد به آنکه بخواهد هزینه هاي شب 

عید را تأمین کند. 
علیرضا ارزاني ممقاني، عضو اتحادیه خشکبار در گفت وگو با »نسیم 
آنالین« بیان داشــت: وضعیت بازار آجیل و خشکبار بسیار نامناسب 
و با رکود بســیار شدیدي مواجه شده است، به طوري که با قاطعیت 
مي توانم بگویم که هیچ سالي در چنین زماني بازار آجیل این چنین 

بي مشتري و بي سرو صدا نبوده است.
ارزاني اظهار داشــت: یکي از مشــکالت دیگر بازار آجیل واردات 
اقالمي است که مشابه داخلي آن در بازار وجود دارد، از جمله تخمه 
آفتابگردان و بادام زمیني، من نمي دانم چه دلیلي دارد که این اقالم 
را به صورت رسمي وارد بازار داخلي مي کنند، اما جلوي واردات بادام 
هندي را که مشابه داخلي ندارد مي  گیرند، این موضوعات براي ما هم 

سوال شده است.
از ســوي دیگر در سال هاي گذشته در شب عید و چند هفته به 
پایان ســال، بازار خودرو تب و تاب شدیدي به خود مي گرفت و داغ 
مي شد. مردم نیز شتاب و عجله بیشتري براي خرید خودرو داشتند، 
اما نمایشــگاه داران اذعان مي کنند »با اینکه حدود یک ماه به پایان 
ســال ۹4 باقي مانده، بازار خرید و فروش هنوز داغ نشده و در رکود 

کامل به سر مي برد.«
مخفی کردن نرخ رشد اقتصادی

و ادعای خروج از رکود!
جام جم

جام جم نوشته است:  اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره خروج کامل 
از بحران و رکود اقتصادی که محتوای نامه شهریورماه وی و سه وزیر 
دیگر به رئیس جمهور بود، با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد.

اما در شرایطی که وضعیت رکود در اقتصاد همچنان ادامه دارد و 
هنوز هیچ آماری از نرخ رشــد اقتصادی امسال اعالم نشده و احتمال 
منفی بودن آن می رود، وزیر اقتصاد روز یکشنبه به تسنیم گفت: همه 
موارد نامه شــهریورماه به رئیس جمهور تصمیم گیری و اجرایی شد و 

امروز از بحران خارج شده ایم.
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، در این باره به جام جم گفت: کشور 
همچنان در رکود قرار دارد و به نظر می رســد وزیر امور اقتصادی و 
دارایی نگفته که به صورت قطع از رکود خارج شدیم، بلکه عنوان کرده 
که به سمت رونق اقتصادی و خروج از رکود در حال حرکت هستیم.

دکتر مهدی طغیانی، استاد دانشگاه درباره سخنان وزیر اقتصاد به 
جام جم گفت: ورود به رکود باید با تکیه بر آمار عنوان شود و خروج از 
رکود نیز باید با استدالل آماری مطرح شود و اگر آقای علی طیب نیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی می گویند که از رکود خارج شــدیم، باید 

مستندات را برای این گفته خود منتشر کنند.
وی افزود: ما نمی توانیم افراد اطراف خودمان را مشــاهده کنیم و 
به طور کلی بگوییم که تورم باالست یا پایین است یا بیکاری زیاد شده 
یا کاهش یافته اســت. طغیانی اضافه کرد: هرگونه اظهارنظری باید با 
اطالعات و آمار باشد و زمانی که مسئولی صحبت می کند، مردم به وی 
اعتماد می کنند و حتماً مسئوالن بر اساس پایه های اطالعاتی موضوعی 
را مطرح می کنند، اما ممکن است انتشار آن به تعویق بیفتد و اکنون 
وزیر اقتصاد باید مستندات خود را درباره اجرای کامل موضوعات مطرح 

شده در نامه چهار وزیر اعالم کند.

اقتصاددرآینهرسانهها

وزیر صنعت وعده داد

آزادسازی قیمت خودرو در 10 سال آینده

قیمت سکه و ارز ) به تومان(
قیمت بازارنوع سکه

1۰۰7۰۰۰سکه تمام طرح جدید
1۰۰4۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

516۰۰۰نیم سکه
۲77۰۰۰ربع سکه

187۰۰۰گرمی
1۰۲۲6۰هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
347۲دالر
3818یورو
48۹۲پوند

۹54درهم
11۹8لیرترکیه

بهار گروه هاي جهادي کشور، 
نزدیك است. در آستانه نوروز صدها 
گروه جهادي خود را براي حضور در 
مناطق محروم و خدمت رســاني 
به مــردم در عرصه هاي عمراني، 
اشتغالزایي  و  فرهنگي  پزشکي، 

آماده مي کنند.
»شــهید رجایــي« نــام یکي از 
گروه هاي جهادي فعال و موفق کشور 
است. پایگاه اصلی این گروه جهادی، 
مسجد شفاء واقع در خیابان مجاهدین 
اسالم تهران است و عمده اعضای آن 
را بسیجیان منطقه بهارستان و میدان 
شــهدا تشــکیل می دهند. این گروه 
جهادي اخیرا 3۰۰ مستضعف روستایي 
را که در آرزوي زیارت حرم مطهر امام 
رضا )ع( بودند، به صورت دسته جمعي 

به مشهد برد. 
سیدعلی دانش مسئول این گروه 
جهادی در گفتگو با ســایت بســیج 
ســازندگی درباره نحوه تشکیل گروه 
»بیشــتر  مي گوید:  رجایي،  شــهید 
ســرداران بزرگ دفاع مقدس قبل از 
آغاز جنگ در مناطق محروم خدمت 
رساني مي کردند. شهید محمد ابراهیم 
همــت و حــاج احمد متوســلیان از 
همیــن جمله اند. آنها اوایل انقالب به 
روســتاهاي دور افتاده و محروم سفر 
مي کردند تا در حد تــوان و امکانات 
موجود به مســتضعفین کمک کنند. 

ایــن یادگاري که از ســرداران بزرگ 
دفاع مقدس بجا مانده، الگوي بیشتر 
دانشجویان انقالبي براي تشکیل گروه 

هاي جهادي است.«
  او مــي افزایــد: »فعالیت گروه 
جهادي ما از ســال 8۹ آغاز و مزین 
شد به نام شهید رجایي به عنوان نماد 
خدمت به مــردم و محرومان. همان 
سال راهي روستاهاي محروم لرستان 
شدیم و کار مرمت مساجد و مدارس 
را بر عهده گرفتیم. براي ســال اول و 
تجربه نخســت، قابل قبول بود. پس 
از آن تصمیم گرفتیم راهي بشــاگرد 
به عنوان یکــي از محروم ترین نقاط 
کشور شویم و همانجا براي چند سال 
به صورت مســتمر و متمرکز اردوي 
جهادي برگزار کنیم. از ســال ۹۰ تا 
امروز، 4 ســال اســت که در منطقه 

بشاگرد خدمت رساني مي کنیم.«
مسئول گروه جهادي شهید رجایي 
درباره خدمات عمراني ارائه شــده به 
روستاهاي مرحوم بشاگرد، خاطرنشان 
مي کند: »ساخت یک مدرسه 8 کالسه 
در روستاي بنه گان، آبرساني براي ۲4۰ 
نفر در روستاي پیر رحمت و ساخت 
مخزن آب با ظرفیــت ۲۰ هزار لیتر 
براي رفع مشــکل بي آبي مهمترین 
خدمات عمراني گــروه جهادي ما به 

مردم بشاگرد بوده است.«
ســید علي دانش درباره اهمیت 

پروژه ســاخت مخزن ۲۰ هزار لیتري 
براي تعدادي از روســتاهاي بشاگرد، 
خاطرنشان مي کند: »پیش از احداث 
ایــن مخزن، روســتائیان باید فاصله 
3 کیلومتري را براي برداشــت آب از 
چشــمه طي مي کردند. بدتر از همه 
اینکه این کار ســخت و طاقت فرسا 
برعهده خانم ها بود. مســیر چشــمه 
هم به علت کوهســتاني بودن بسیار 
خطرناك بود. در بشــاگرد کمتر خانه 
آجري مي بینیم و غالب مردم در کپر 
زندگي مي کنند. با این وجود ما براي 
هر 4 کپر، یک مســیر لوله کشي آب 

طراحي و اجرا کردیم.«
او درباره دیگر فعالیت هاي گروه 
جهادي شهید رجایي مي گوید: »ارائه 
خدمات پزشــکي و درماني رایگان از 

جمله فعالیت هاي ثابت ماســت و در 
همه اردوها بچه هاي علوم پزشکي با 
گروه همراه هستند. البته جهادگران 
میلي به رســانه اي کردن فعالیتهاي 
خــود ندارند و اگر هم مطالبي عنوان 
مي شــود فقط براي فرهنگ ســازي 

حرکتهاي جهادي است.«
مسئول گروه جهادي شهید رجایي 
مي افزاید: »بومي ســازي فعالیتهاي 
جهادي یکي از کارهاي مهم و ماندگار 
اســت. بایــد کاری کنیم کــه مردم 
روستاهاي محروم خودشان به صورت 
جهــادي روستایشــان را آباد کنند و 

دوشادوش جهادگران کار کنند.«
سید علي دانش درباره نحوه تامین 
هزینه هاي برگزاري اردوي جهادي و 
اظهار  به مستضعفین،  خدمت رساني 

مي کند: »منبع اصلي تامین هزینه هاي 
گروه جهادي شهید رجایي، خیرین 
هســتند. خدا را شکر هیچ وقت کار 
جهادي روي زمین نمي ماند و همیشه 
باني خیر پیدا مي شود. اما انتظار داریم 
نهادهاي حاکمیتي حمایت بهتري از 

گروه هاي جهادي به عمل آورند.
 اگر به جهادگران اعتماد کنیم و از 
تخصص و دلسوزي آنها به نحو احسن 
بهره بگیریم، مطمئنا سرعت رشد و 
پیشرفت روســتایي کشور چند برابر 
خواهد شد. گروه هاي جهادي عموما 
با تخصص باالي فني و مهندســي به 
روستاها مي روند. در پروژه آبرساني به 
روســتاي پیررحمت نهادهاي دولتي 
به دلیل هزینه باال نتوانســته بودند 
این پروژه را به ســرانجام برســانند. 
اما بچه هاي فوق لیسانس و دکتري 
گروه شهید رجایي توانستند راه هاي 
کــم هزینه تري پیدا کنند و با کمک 
خیرین مشکل تامین آب مردم روستا 

را حل کنند.«
او دربــاره نقــش گــروه هاي 
جهادي در تحقــق اقتصاد مقاومتي 
و اشــتغالزایي در روستاهاي محروم، 
خاطرنشــان مي کند: »تعبیر من از 
اقتصاد مقاومتي در روســتا، عبارت 
است از آموزش ماهي گیري به مردم 
به جاي تقدیم ماهي به آنها. در اکثر 
روســتاهاي محروم ما بســتر تولید 

و اشــتغال به عنوان محــور اقتصاد 
مقاومتي فعال اســت امــا مردم از 
دانــش کافي و بعضــا فرهنگ کار و 
تالش برخوردار نیستند. مثال عسل 
کوهي که توســط زنبورهاي وحشي 
تولید مي شــود و خاصیــت درماني 
بسیار باالیي دارد، در شهرهاي بزرگ 
کیلویــي بیــش از 8۰ هزارتومان به 
فروش مي رسد. در منطقه کوهستاني 
بشاگرد عســل کوهي به وفور تولید 
مي شود اما کســي به فکر استفاده 
اقتصادي از آن نیست. بسیج سازندگي 
هــم بــا دادن وام هــاي زودبازده و 
راه اندازي کارگاه هــاي تولیدي رفع 
همین مشــکل را دنبال مي کند، اما 
هنوز تاسیس این کارگاه ها به مناطق 
محروم نظیر بشاگرد نرسیده است.«

مســئول گروه جهادي شــهید 
رجایــي درباره بهترین خاطره اش از 
اردوهاي جهادي، مي گوید:  برگزاري 
»اخیــرا توفیق یافتیــم 35۰ نفر از 
روســتاییان مســتضعف را که هرگز 
به مشهد نرفته بودند، به پابوس امام 
رضا)ع( ببریم. بهتریــن خاطره من 
اتفاق  از فعالیتهاي جهــادي همین 
بود. دیدن اشــک شــوق پیرزن ها و 
پیرمردهایــي که پس از ســال ها به 
زیبا ترین  بودند،  رســیده  آرزویشان 
احســاس را براي اعضــاي گروه ما 

رقم زد.«

مسئول گروه جهادي شهید رجایي:

گروه های جهادی با تخصص باالی فنی و مهندسی به روستاها می روند

رئیس سازمان جنگل ها گفت: 
100 میلیون هکتار از اراضی کشور 
بیابانی شدن  پدیده  تاثیر  تحت 

است.
خداکــرم جاللی گفــت: با گرم 
شــدن یک درجه هوا 17 درصد نیاز 
آبی گیاهان و درختان اضافه می شود. 
بنابراین با توجه  به گسترش پدیده 
بیابان زایی در مناطق مختلف جهان 
و همچنین ایران که درکمربند خشک 
قرار گرفته پرداختن به مسائل آب و 
حفظ منابع آبــی از اهمیت فراوانی 

برخوردار است.
رئیس سازمان جنگل ها با اشاره 
به کاهش دو درصدی سطح حریق در 
جنگل ها و مراتع کشور بیان داشت: 

ســال ۹3، 18 هزار و 84۰ هکتار از 
اراضی کشــور دچار آتش سوزی شد 
که امســال این میزان به 18 هزار و 

471 هکتار کاهش یافت.
جاللی همچنین در مورد سطح 
بیابــان های کشــور تصریــح کرد: 
براساس تعریف کنوانسیون بیابان ها 
هر ســرزمینی که توان اکولوژیک و 
تولید کاهش یابد دچار پدیده بیابانی 

شده است.
وی افزود: براســاس این تعریف 
عرصه های وســیعی از کشورمان که 
دچــار بیالن منفی آب و یا شــور یا 
قلیایی شدن شده است جزء مناطق 
بیابانی به شمار می رود که این مناطق 
۲۰ درصد عرصه های کشور و معادل 

3۲ میلیون هکتار است.
رئیس سازمان جنگل ها افزود: اما 
1۰۰ میلیون هکتار از ســطح اراضی 
کشــور تحت تاثیر پدیــده بیابانی 

شده است.

وی در پاســخ به ســؤال فارس 
در زمینه اقدامات سازمان جنگل ها 
بــرای آبخیزداری گفــت: در برنامه 
ششم توسعه پیشنهاد داده ایم، تا در 
ســطح 14 میلیون هکتار از اراضی 

کشــور عملیات آبخیــزداری انجام 
شود همچنین 3 میلیون هکتار کانون 
اصلی بیابان زایی در کشور شناسایی 
شده که ساالنه باید صد هزار هکتار 
از این اراضــی در 5۰۰ هزار هکتار 
از این اراضی عملیــات بیابان زدایی 

انجام شود.
وی گفت: این دو مسئله از مسائل 
مهم به شمار می رود که اعتبارات آن 
کافی نیست و بنابراین دولت باید به 

آن یک توجه ویژه داشته باشد.
رئیس سازمان جنگل ها همچنین 
در مورد ادغام این سازمان در وزارت 
نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست 
که پیشنهاد آن در پیش نویس الیحه 
ششم داده شده بود اظهار داشت: این 

موضوع که در پیش نویس الیحه ششم 
توسط سازمان مدیریت ارائه شده بود، 
در جلســه دولت مورد بررسی قرار 

گرفت و سپس منتفی شد.
وی با بیان اینکه جامع نگری در 
حوزه آبخیز، مشارکت مردم، حفاظت 
و بحث فرهنگ ســازی و مهار عوامل 
ناپایداری جز 5 سیاست راهبردی این 
ســازمان است بیان داشت: گرمایش 
زمین و تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین 
و بیابان زایی در مجموع سه پدیده و 
چالش خطرناك در دنیا که در کشور 
ما هم به وضوح قابل مشاهده است و 
در مباحث اقتصادی و فرهنگی مردم 
اثرگذار است و برای رفع این چالش 

باید عزم جدی داشته باشیم.

رئیس سازمان جنگل ها:

100 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی شدن قرار دارد

کارشناس ارشد مسائل بانکی با پیچیده خواندن روند اتصال به 
سوئیفت به دلیل باقی ماندن برخی تحریم های آمریکا، از اظهارات 
کذب مسئوالن بانك مرکزی درباره نهایی شدن اتصال بانك های 

ایرانی به سوئیفت انتقاد کرد.
محمدصادق عقیلی در گفت وگو با فارس با یادآوری اظهارات چندگانه 
رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی مبنی بر پایان اتصال به سوئیفت 
گفت: در حالی که روز پس از اجرای برجام روز یکشــنبه و در این روز 
 Society for Worldwide Interbank Financial مرکز سوئیفت
Telecommunication در کشور بلژیک تعطیل بود و امکان هر نوع 
نقل و انتقال پیام سوئیفتی در این روز میسر نیست، مسئوالن دولتی از 
انجام ســوئیفت هزار درخواست بانکی سخن گفتند که پس از مشخص 

شدن نادرست بودن آن، ارسال این سوئیفت ها را »نمادین« دانستند!
وی با یادآوری اینکه به سه دلیل روشن چشم انداز نزدیکی برای اتصال 
بانک های ایران به سوئیفت قابل تصور نیست، افزود: بر اساس برجام امکان 
فوری بازگشــت تحریم ها )SNAP BACK( با درخواست هر یک از 
5 کشور طرف مذاکره با ایران پیش بینی شده و به دلیل آنکه در صورت 
SNAP BACK کلیه بانک های طرف سوئیفت مجدداً مشمول تحریم 
و جریمه های ناشی از همکاری با ایران می شوند، عمال هیچ یک از آنان 
تمایل فوری برای همکاری با ایران حداقل در یک سال آتی نخواهند داشت.

این کارشــناس ارشــد بانکی در این زمینه به گزارش تحلیلی اخیر 
مرجع جهانی Business Insider به عنوان یکی از موسسات رتبه بندی 
 Snap-back sanctions problems بانک های بین المللی با عنوان
in Iran deal اشاره کرد و افزود: در صورتی که دوستان بانک مرکزی 
و وزارت امــور خارجه زحمت ترجمه و مطالعه این تحلیل ها را به خود 

می دادند قطعا با این حجم ذوق زدگی با موضوع برخورد نمی کردند.
وی مقررات جدید بانکی جهانی را دومین عدم امکان اتصال کامل به 
سوئیفت دانست و افزود: براساس مقررات بانکی مصوب بال ۲ در مجمع 
جهانی بانکداران در سوئیس، کلیه بانک های استفاده  کننده از سوئیفت 
موظف به داشتن بانک پشتیبان هستند اما عمال به دلیل وضعیت فوق الذکر 
و کردیــت رنکینگ )رتبه اعتباری( حــال حاضر ایران که با گروه هفت 
بدترین رتبه اعتباری در کل جهان است هیچ بانک بین المللی حاضر به 

این همکاری نخواهد بود.
عقیلی ســومین دلیل عدم صحت ادعای بانک مرکزی در خصوص 
اتصال به ســوئیفت را نسخه )ورژن( و دیتا بیس حال حاضر آن دانست 
و افــزود: در دوره گذشــته بانک مرکزی به عنــوان SAP ایران )نقطه 
دسترسی کشوری به سوئیفت( از ورژن یک سوئیفت استفاده می کرد اما 
اکنون نسخه در حال استفاده در جهان نسخه 3 بوده و به دلیل آنکه دیتا 
بیس آن در شــرکت اوراکل آمریکا در ایالت کالیفرنیا نگهداری می شود 
تا زمان مجوز دولت آمریکا امکان فروش این نرم  افزار به بانک مرکزی و 
اتصال به سوئیفت وجود نخواهد داشت و تاکنون نیز دولت آمریکا زمانی 
برای این موضوع اعالم نکرده است. بنابراین بدون وجود نرم افزار ادعای 
اتصال به ســوئیفت بیش از یک طنز نادرست نخواهد بود. وی در پایان 
ابراز امیدواری کرد مدیران ارشد بانک مرکزی به جای چشم دوختن به 
اما و اگرهای تحمیلی جهان با الهام از ظرفیت های درون زای کشــور به 
فکر اصالح نظام بانکی و جلوگیری از رانت و فسادهای درون آن باشند.

کارشناس ارشد مسائل بانکی بیان کرد
3 دلیل روشن برقرار نشدن سوئیفت

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان کارفرمای 
بزرگ هر ساله باعث پایین ماندن دستمزد کارگران شده است.

احمدرضا معینی در گفت وگو با تسنیم با انتقاد از اینکه دولت برای اندك حقوق 
کارگران نیز مالیات در نظر گرفته است، اظهار داشت: در حالی که بیان می کنند 
حقوق زیر یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است، کارگران حقوقشان 
بیــن 71۲ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان اســت که از این میزان حقوق هم باز 

مالیات کم می کنند. کارگران ما روی خط فالکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: از بین ۹ نفری که در شورای عالی 
کار حضور دارند تنها 3 نفر نماینده کارگر هستند و بقیه نماینده کارفرما هستند. 
از آنجایی که دولت کارفرمای بزرگ اســت هر ســاله رأی غالب را داشته و باعث 

پایین ماندن دستمزد کارگران شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه حقوق کم کارگران باعث کاهش بهره وری نیروی کار 

می شــود گفت: در حال حاضر نیروهای کار بهــره وری الزم را برای کارفرمایان 
ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر و روحشان در پی شغل 
دوم برای تأمین معیشت خانواده شان است. نزدیک به 4۰ درصد بیکاران ترجیح 
می دهند بیکار باشند اما با حقوق های اندك کار نکنند. کارگروه ویژه ای برای تعیین 
دستمزدها تشکیل شد تا سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری را بیشتر بررسی 

کند. در این راستا بررسی های زیادی انجام شد اما به نتیجه مطلوبی نرسید.

یك اقتصاددان گفت: مردم در دولت روحانی فقیرتر شدند.
ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با نسیم آنالین، افزود: دولت روحانی 
با وجود این که از دولت قبل بدلیل افزایش بیکاری در جامعه انتقاد می کرد 
ولی شاهد این هستیم که روزانه 5۰۰۰ شغل را از بین می برد و امیدی هم 
نمی رود که سیاستهای پسابرجامی دولتی حرکتی را در این زمینه انجام دهد.

وی در خصوص افزایش ضریب جینی در دو ســال و نیم گذشته اظهار 
کرد: ضریب جینی مهم ترین شــاخص اقتصادی اســت که نشــان دهنده 
عدالت درآمدی و اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه است. همچنین برای 
ســنجش تحقق اهداف سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ضریب جینی معیار 

بسیار مناسبی است.
وی خاطرنشان کرد: در دو سال و نیم اخیر با روی کار آمدن دولت آقای 
روحانی وضعیت ضریب جینی به مراتب بدتر شد. در زمان آقای احمدی نژاد 
که پرداخت یارانه نقدی آغاز شد، ضریب جینی به مراتب بهتر بود ولی در 
دو سال و نیم اخیر ضریب جینی افزایش پیدا کرد و در حال نزدیک شدن 

به عدد یک است که وضعیت بد اقتصادی کشور را نشان می دهد.
ایــن اقتصاددان افزود: حجم نقدینگی در پایان دولت آقای احمدی نژاد 
45۰ هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر به باالتر از ۹5۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده و احتمال دارد تا مدتی دیگر به هــزار هزار میلیارد تومان 
برســد، این میزان پول معلوم نیست کجاست و این نشان دهنده اوضاع بد 

اقتصادی در جامعه ما است.
حکیمی پور گفت: در شرایط فعلی سیستم بانکی کشورمان سیاستهای 
تولید محور ندارد. بیشتر منابع در جهت بخش های غیر مولد اقتصاد کشور 
حرکت می کند. از ۹5۰ هزار میلیاردی که در اقتصاد کشور قرار دارد، چیزی 

در حدود 88 درصد آن در سیستم بانکی قرار دارد.
وی بیان کرد: نیمی از ۹5۰ هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی بلوکه 
شده اســت. نیمی دیگر آن به عنوان نقدینگی در اقتصاد کشور نمود پیدا 
می کند، که آن هم در جهت تولید محور نیســت. اقتصاد مقاومتی بر روی 
منابع داخلی و تمرکز بر تولید تکیه دارد ولی حرکت سیستم بانکی کشور 

در دو سال و نیم اخیر به هیچ وجه تولید محور نبوده است.
این اقتصاددان با انتقاد از افزایش واردات و قاچاق در دولت روحانی عنوان 
کرد: در دولت یازدهم واردات افزایش پیدا کرده و ما شاهد رشد قاچاق انواع 
کاالها هستیم. در حال حاضر 5۰ درصد پارچه های موجود در کشور قاچاق 
است. به غیر از این ۹5۰ هزار میلیارد نقدینگی چیزی در حدود ۲5 میلیارد 
دالر هم غیر از این نقدینگی به صورت ارزهای خارجی در دست مردم است 

و در جهت غیرمولد حرکت می کند.
حکیمی پور با بی اثر دانســتن کاهش تورم در زندگی مردم اظهار کرد: 
کاهــش تورمی که دولتمردان به آن افتخار می کنند در زندگی مردم دیده 
نمی شود. همچنین کاهش تورم در کاالهای اساسی مردم هیچ نمودی پیدا 
نکرده اســت. بانک مرکزی در اعالم کاهش نرخ تورم بخش مســکن را به 

حساب نیاورده است.
وی افزود: دولت بدهی سنگینی به سیستم بانکی و بنگاههای اقتصادی 
دارد. با توجه به این مسائل شاهد این هستیم که رشد نقدینگی نه تنها بر 
رشد اقتصادی اثر نگذاشته است بلکه ما امسال رشد منفی اقتصادی را هم 

تجربه کرده ایم و بانک مرکزی شهامت گفتن آن را ندارد.
این اقتصاددان با مرتبط دانستن رکود عمیق اقتصادی در دولت یازدهم 
بــا افزایش ضریب جینی گفت: رکود عمیقی که در جامعه وجود دارد یکی 
از عوامل اصلی افزایش ضریب جینی اســت که این رکود ناشــی از کاهش 
تقاضاست. کاهش تقاضا به این دلیل است که فضای کسب و کار در جامعه 
ایران فضای مناسبی نیست. بسیاری از بنگاههای اقتصادی در حال تعطیل 
شدن است که همین مسئله به بیکاری گسترده در کشور دامن زده است.

یك اقتصاددان:
مردم در دولت روحانی فقیرتر شدند

عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه دولت 
مسکن  برای  مشــخصی  برنامه 
در  دولت  ناتوانی  گفــت:  ندارد، 
اجرای طرح های پیشنهادی خود 

رکود مسکن را تشدید کرد.
کمال علیپور در گفت وگو با فارس 
با انتقاد از رکود حاکم بر بخش مسکن، 
گفت: دود سکون بخش ساخت و ساز 

به چشــم بیش از 7۰ صنعت می رود، 
پس با ارائه تســهیالت به انبوه سازان 
می تــوان به خروج مســکن از رکود 

امیدوار شد.
وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار 
مسکن، گفت: متأسفانه دولت از ابتدا 
در حوزه مســکن مانور خوبی نداشته 
و تمامی طرح های دولت قبل در این 
حوزه را اشتباه فرض کرده که این خود 

تبعاتی چون رکود در این حوزه را به 
همراه داشته است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه 
و جویبار در مجلس شــورای اسالمی 
با یادآوری مطرح شدن برخی طرح ها 
از ســوی دولت برای بهبود وضعیت 
مسکن، افزود: ناتوانی دولت در اجرای 
طرح های پیشــنهادی خود از جمله 
طرح مســکن اجتماعی عاملی برای 

تشدید رکود مسکن شده است.
علیپور با تأکید بر اینکه معطوف 
شــدن بهبود بازار مســکن به نتیجه 
تحریم ها و اجرای برجام تبعات بدی 
برای کشــور به همراه خواهد داشت، 
تصریح کــرد: ســردرگمی دولت در 
مورد مســکن و واگــذاری بهبود آن 
به بعد از رفــع تحریم ها عاملی برای 
وخیم تر شدن اوضاع مسکن و صنعت 

ساختمان شده است.
وی تأکید کرد: وضعیت مســکن 
در کشــور بارها در کمیسیون عمران 
مجلس بررســی شــده، اما متأسفانه 
این  بــرای  برنامه مشــخصی  دولت 

مهم ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت ورود دولت 
به بحث ساخت و سازهای انبوه برای 
پاسخگویی به حجم تقاضا در این باره، 

افزود: ارائه تســهیالت به انبوه سازان 
راهکاری است که می تواند به جهش 
در بحث مســکن و خروج آن از رکود 

کمک کند.
عضو کمیســیون عمران مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: جهت دهی 
بــه منافع در بحث مســکن اولویتی 
اســت که می تواند به رشد بسیاری از 

شغل های مرتبط آن نیز کمک کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از تدوین برنامه راهبردی صنعت 
خودرو خبر داد و گفت: براساس 
قیمت  راهبــردی،   برنامه  این 
باید آزاد  خودرو ظرف 10 سال 

شود.
به گــزارش مهــر، محمدرضا 
نعمــت زاده در همایش بین المللی 
صنعت خودرو در تهران با اشاره به 

تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت 
معــدن و تجارت، گفت: براســاس 
برنامه راهبردی این وزارتخانه،  تولید 
خودرو باید به سه میلیون دستگاه در 
سال برسد که از این میزان یک سوم 
آن باید بــه بازارهای صادراتی ارائه 
شود، ضمن اینکه 1۲۰ هزار دستگاه 
خودروی تجاری و سنگین باید در 

کشور تولید شود.

وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
افزود: برنامه راهبردی وزارت صنعت،  
معدن و تجارت در سال ۹۲ تدوین 
شده که براســاس آن،  با مشارکت 
خودروســازان و قطعه سازان برنامه 
راهبردی صنعت خودرو نهایی شده 
اســت که براســاس آن، ظرف دو 
سال سپری شده از اجرا، توانستیم 
تاحــدودی به اهداف خود دســت 

یابیم.
وی تصریح کرد: براســاس این 
برنامه باید پس از ده ســال قیمت 
خودرو آزادسازی شــود و صنعت 
خودروسازی ایران رتبه اول منطقه، 
پنجم آسیا و یازدهم دنیا را به خود 

اختصاص دهد.
بهبود  نعمــت زاده،  گفتــه  به 
ساخت داخل متناســب با ارتقای 

سطح فنی موتورهای خودرو، عدم 
دخالــت دولــت در قیمت گذاری، 
اصالح ساختار قطعه سازی و حمایت 
جدی و موثر از مصرف کنندگان از 
خودرو  صنعت  برنامه هــای  جمله 

براساس راهبرد جدید است.
یازدهم  ایــن عضــو کابینــه 
خاطرنشــان کرد: علی رغم رشــد 
منفی صنعت در ســال های ۹1 و 

۹۲، سال گذشــته توانستیم رشد 
6/5 درصــدی را در بخش صنعت 
تجربه کنیم که بخشی از این رشد 
متعلــق به افزایش تولید خودرو در 

کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: 4۰ درصد 
رشد اقتصادی کشور ناشی از بخش 
صنعت بوده که نشــانگر مهم بودن 

سهم صنعت در اقتصاد است.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

دولت برنامه مشخصی برای مسکن ندارد

در حالی کــه دولت یکی از 
دســتاوردهای سفر به فرانسه را 
فروش ایرباس به ایران اعالم کرد، 
ظریف،  معاون  عراقچی،  حاال  اما 
هواپیما  فروش  کرد  اذعان  رسما 
به ایران همچنــان منتظر اجازه 

آمریکاست.
معــاون امورحقوقی و بین المللی 
وزارت امورخارجــه در گفت وگو با راه 
دانا در پاســخ به این سوال که با لغو 
تحریم ها چرا شــرکت های ســازنده 
هواپیما از جمله ایرباس و بوئینگ باید 
از آمریکا برای فروش هواپیما به ایران 
اجازه بگیرند، اظهار داشــت: تحریم 
خرید هواپیمــا مربوط به تحریم های 
اولیــه آمریکا می شــود و برای خرید 
هواپیمــا آمریکایی ها در برجام تقبل 
کردنــد که مجوز فروش هواپیما را به 
هرکسی که بخواهد به ایران هواپیما 
بفروشــد بدهند و ایــن کار را انجام 
داده اند و در آینده هم باید انجام بدهند.

سیدعباس عراقچی با تایید اینکه 
برای خرید هواپیما نیاز به اجازه آمریکا 

داریم، در پاســخ بــه اینکه چرا هنوز 
مجوز فروش هواپیما توســط آمریکا 
صادر نشده است، گفت: من از جزئیات 
آن خبر ندارم اما طبق برجام باید این 

کار انجام شود)!(
اما پیش از این اخبار منتشر شده 
از طرف های اروپایی هم نشان می داد 
تبلیغات دولــت درباره خرید هواپیما 
چندان درست نیست مشکالت اساسی 
در این زمینه وجود دارد. مدیر روابط 
عمومی   شــرکت ایرباس نیز چندی 
پیش گفته بود به این دلیل که بخش 
قابل توجهی از قطعات هواپیماهای این 
شرکت در آمریکا تولید می شود بدون 
تایید مقامات کاخ ســفید نمی توانیم 

هواپیما به ایران بدهیم.
همچنین مدیران ایرباس با نعمت 
خواندن قرارداد با ایران، از بانک های 
اروپایی به خاطر تعلل در تأمین مالی 
این قرارداد انتقاد کرده بودند، چرا که 
قرار بود این بانک ها فروش هواپیماها به 
ایران را تأمین مالی کنند ولی بانک های 
اروپایی اعالم کردند از ترس بازگشت 

تحریم های تنبیهی آمریکا از انجام این 
کار اکراه دارند.

مسئول اجرای برجام 
کیست؟!

از ســوی دیگر رئیس ســازمان 
انرژی اتمی هــم در گفت وگو با یک 
پایــگاه خبری عرب زبــان صحبت را 
به ماجــرای بدعهدی غربی ها در این 
رابطه  کشــاند و اظهار داشت: تهران 
به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری 
در طرف مقابل هست که مسئولیتش 

هم با خودش است)!(
صالحــی در ادامه گفــت: تا االن 
برخــی بانک هــای بــزرگ اروپایی 
تحریم هایش را به طــور کامل پایان 
نداده است چرا که قبال تعهد داده که 

با ایران مراوده تجاری نداشته باشد.
همچنیــن در حالــی که عباس 
عراقچی معــاون وزیر خارجه از علت 
بی اطالعی  اظهار  آمریکا  کارشــکنی 
کرده، صالحی بــه »العربی الجدید« 
گفته است: ما هنوز منتظر هستیم که 
وزارت خارجه ایــران با اتحادیه اروپا 

تماس بگیرد و این بحران را حل کند.
این خود نکته مهمی اســت که 
چرا مسئوالن وزارت خارجه که طبق 
دســتور رئیس جمهــور وظیفه دارند 
اجرای مفاد برجام را پیگیری کنند، نه 
تنها در این باره کاری انجام نداده اند، 
که با خوش خیالی و اعتماد بی دلیل به 
آمریکایی ها انتظار دارند آنها با میل و 

رغبت تعهداتشان را انجام دهند!
خرید سیاسی!

عالوه بر این باید به این نکته توجه 
نمود که آنچــه روحانی از اروپاگردی 
خود به ارمغان آورده، نه »قرارداد« با 
ایرباس که »تفاهم نامه ای« اســت که 
قرار اســت بعدا بر اساس آن قرار داد 
خریــدی منعقد گردد! و ظاهرا دولت 
از رســانه ای کردن خریــد لوکس و 
گرانقیمت خود اهداف دیگری داشته 

است.
ایران ایر  رابطه مدیران  در همین 
هم با تاکید بر اینکه خرید ایرباس ها 
مشــروط بــه مجــوز خزانــه داری 
بهره برداری   سیاسی ۲  آمریکاســت، 

طرف از این قــرارداد را ضربه به هما 
دانســتند و تصریح کردند: ایرباس ها 
هدیه دولت نیست، ضمن اینکه برنامه 
خرید این هواپیما روی میز نهادهای 

نظارتی است.
مدیران هما در گفت وگوی خود 
با تسنیم گفتند: شاید این سوءتفاهم 
برای برخی از دوستان پیش آمده که 
ایــن هواپیماها از طرف دولت به هما 
هدیه داده شده است!! تکرار می کنیم 

این هواپیماها فاینانس شده است.
شایان ذکر است اخیراً 4 نماینده 
مجلس در نامه ای سرگشاده خطاب به 
رئیس جمهوری این پرسش را مطرح 
کرده اند که »چرا اطرافیانتان باید پای 
جنابعالی را به مذاکرات با شرکت های 
خارجی - به خالف عرف بین المللی و 
شأن رئیس جمهور - باز کنند و آیا از 
خود پرسیده اید پورسانت جوش دادن 
قــرارداد ایرباس قرار اســت به جیب 

چه کسی واریز شود؟«.
گفتنی اســت بر اســاس قوانین 
فرانسه، صادرات محصوالتی که بیش 

از 1۰ درصــد از آنها در آمریکا تولید 
می شــود نیازمند مجــوز از مقامات 

آمریکایی است.
این در حالی اســت که بر اساس 
یکی از بندهای برجام، ایاالت متحده 
آمریــکا متعهد بــه صادرات، فروش، 
مسافربری  هواپیمای  انتقال  یا  اجاره 
غیرنظامي  کاربری  با  انحصارا  تجاری 
بــه ایران می شــود. همچنین آمریکا 
متعهد بــه صادرات، فروش، اجاره یا 
انتقال قطعات یدکي و قطعات عمده 
به  برای هواپیمای مسافربری تجاری 
از جمله  تبعي،  ارائه خدمات  و  ایران 
تعمیر  خدمات  و  نگهداری،  ضمانت، 
و بازبیني های ایمني برای کلیه موارد 

مذکور است.
اما آمریکایی ها تاکنون در اجرای 
برجــام فقط یکطرفه عمــل کرده اند 
و تمام تأسیسات هســته ای ایران را 
تقریبا تعطیل کرده اند اما در مقابل نه 
سوئیفت راه افتاده و نه ال سی گشایش 
یافته است و نه اینکه حتی اجازه فروش 
هواپیمای مسافربری به ایران را داده اند.

عراقچی تایید کرد

فروش هواپیما به ایران همچنان منتظر اجازه آمریکا

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

دولت هر ساله باعث پایین ماندن دستمزد کارگران شده است


