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پژو ۲۰۰۸ میوه برجام است

رقابت جناح های سیاسی کشــور برای دستیابی به کرسی 
ریاســت قوه مجریه موجب شــده تا رقبا بــا نادیده گرفتن 
دستاوردهای اقتصادی دولت وعده هایی فراتر از توان اجرایی 
در رســانه ها مطرح کنند. بررسی شعارهای انتخاباتی و برخی 
وعده نامزدهای ریاست جمهوری در چند روز اخیر حکایت از 
آن دارد که انکار دســتاورد دیگر رقیبان به حربه ای تبلیغاتی 
تبدیل شده که به بهانه های مختلف مختلف بر زبان کاندیدای 
انتخاباتی جاری و در رســانه های حامی آنان مطرح می شود. 
یکــی از مهمتریــن ادعاهایی که موجب بهت بســیاری از 
کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی شده، ادعای کم توجهی 
دولت یازدهم به پروژه ناتمام مسکن مهر می باشد. منتقدان با 
دســتمایه قرار دادن روند تکمیل و تحویل این پروژه ها سعی 
دارند دولت را نسبت به مقوله مسکن بی توجه نشان دهند و با 
وعده های تکمیل این پروزه در 6 ماه اول دولت دوازدهم سعی 

در جهت دهی به رای برخی از شهروندان دارند. 
برای بررسی واقعیت ادعای این افراد در زمینه کم توجهی 
دولت به مســکن مهر الزم است نگاهی به تالش های این 
دولت در چهارسال گذشــته برای تکمیل مسکن مهر داشته 
باشــیم. »حســن روحانی« پیش از انتخابات خرداد 92 و با 
علــم به پروژه های ناتمام دولت دهــم در تبلیغات انتخاباتی 
اعالم کرد طرح مســکن مهر با وجود مشــکالتی که دارد از 
اصل کاری پســندیده است و دولت سعی در تکمیل آن دارد. 
همت دولت تدبیر و امید برای تکمیل این پروژه ناتمام زمانی 
مضاعف شــد که مقام معظم رهبری شهریورماه سال 93 در 
دیدار اعضــای هیات دولت فرمودند: »اگــر احتمااًل با اصل 
مســکن مهر مخالفتی وجود دارد، اما اکنون چند میلیون نفر 
چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور 
جدی پیگری شــود.« عباس اخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
هم در جلســه رای اعتماد خود اعالم کرد : شخص من هرگز 
با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی 
بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه ریزی ایران کردم که 
بعد از آن، این مســاله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون 
بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره ی 

مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد.

هرچنــد که این اظهارات وزیر دولــت یازدهم را وادر نکرد 
که از معرفی آســیب و کاســتی های این طرح چشم پوشی 
کند اما مقایســه آماری عملکرد دولت دهم به عنوان مجری 
طرح مســکن مهر و دولت یازدهم نشــان از آن دارد که در 
دولت روحانی اقداماتی گسترده برای تکمیل و تحویل پروژه 
مسکن مهر انجام شده اســت.  آمارهای رسمی ارائه شده از 
سوی دست اندرکاران طرح مســکن مهر نشان می دهد که 
تعداد واحدهای تکمیلی و افتتاح شده از ابتدای طرح تا پایان 
مرداد ماه امســال به یک میلیون و 718 هزار واحد بوده است 
که از این تعــداد 708 هزار و 723 واحد ازاین تعداد در دولت 
یازدهم تکمیل و افتتاح شــده که 41 درصد از کل واحدها را 
در برمی گیرد. همچنین 772 هزار و 520 واحد مســکن مهر 
تحویل شــده از کل یک میلیون و 462 هزار و 439 واحدی 
که از ابتدای طرح تحویل متقاضیان شده نیز در دولت یازدهم 

انجام شده که 53 درصد کل واحدها را در برمی گیرد.
برخالف تصــور منتقدان که ادعا دارنــد دولت توجهی به 
مســکن مهر ندارد ایــن دولت ابتدا مدت زمــان بازپرداخت 
تسهیالت بانکی مسکن مهر را افزایش داد. براساس مصوبه 
دولت یازدهم مدت زمان بازپرداخت تســهیالت مسکن مهر 
در دولت یازدهم از 15 ســال به 20 ســال رسید.  این دولت 
همچنیــن در راســتای باال بردن قدرت خرید مســکن مهر 
متقاضیان، مبلغ تســهیالت بانکی برای مســکن مهر از 25 
میلیــون تومان به 40 میلیون افزایش داد. یکی دیگر از اقدام 
های مهمی که دولت یازدهم در راســتای تکمیل و تحویل 
پروژه مســکن مهر انجام داده تزریق اعتبار برای تکمیل زیر 

ساخت های این پروژه بود.
با این حال آخرین صحبت هاي یکي از کاندیداهاي ریاست 
جمهوري درباره مســکن مهر و انتقاد از عملکرد مســئوالن 
دولت یازدهم موجب شد تا روز گذشته عباس آخوندي، وزیر 
راه و مسکن در دولت یازدهم نیز دست به قلم شده و در مقام 
پاسخگویي به اظهارات مطرح شده از سوي این کاندیدا بربیاد. 
وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به سخنان حجت االسالم 
ابراهیم رئیسی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، آمار مطرح 
شده از سوی وی درباره مسائلی همچون مسکن مهر را کذب 

خواند و گفت: آقای رئیسی شما باید پاسخگوی عدم رسیدگی 
در اتالف منابع مالی دولت قبل در مسکن مهر و دیگر مفاسد 
باشید. به گزارش اقتصاد آنالین، عباس آخوندی وزیر مسکن 
و شهرســازی در واکنش به اظهارات حجت االسالم رئیسی 
آورده است: آقای رئیسی، شما به عنوان متحد سیاسی دولت 
پیشین باید پاسخگوی ظلمی که به خریداران مسکن مهر در 

آن دولت رفت باشید
آقای رئیســی من به دلیل روحانی زاده بودن تصمیم داشتم 
که به احترام لباس شــما هیچ تعرضی به شما نداشته باشم. 
لیکن هم در برنامه های تبلیغی ستادتان و هم در برنامه گفت 
وگوی ویژه امشبتان مطالب ناصحیحی گفتید که مایه تاسف 
است. شما گفتید پیشرفت پروژه مسکن مهر در این دوره سالی 
6درصد بوده اســت. به شــما عرض کنم 55درصد تکمیل و 
تحویل واحدهای مسکن مهر در این دوره صورت گرفته است. 
کل تعداد واحدهای باقیمانده نیز که باید تکمیل شــوند فقط 
90000 با پیشرفت 74 درصد است. بنابراین، نیازی به زحمت 
شما نیست. اجازه بدهید چند نکته را به شما متذکر شوم. شما 
خوب می دانید که بیش از 117000 واحد مسکونی مهر فاقد 
متقاضی هســتند. این به معنی تصرف در وجوه امانی مردم 
و مبالغ دریافتی بابت پیش خرید مســکن مهر صورت گرفته 
است. این ظلم فاحشی است که به پیش خریداران مسکن مهر 
توســط دولت پیشین رفته و شما در آن موقع معاون اول قوه 
قضائیه بودید. بفرمایید چه اقدامی در برابر شرکای سیاسی تان 
در دولت پیشــین جهت احقاق حقوق مردم کردید؟ جز آنکه 

همان افــراد را به عنوان عناصر اصلی ســتاد انتخاباتی خود 
دعوت کردید؟

شما می دانید که نه تنها چندین هزار میلیارد تومان مسکن 
مهر خارج از مناقصــه واگذار گردید، که 53 هزار واحد آن به 
یک شرکت خارجی از ترکیه در سالی که مقام معظم رهبری 
به عنوان سال »تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه  ایرانی« 

نام گذاری کردند، واگذار شد. 
مبلغ این قرارد داد سه هزار میلیارد تومان است. با احتساب 
هر دالر حدود هزار تومان در آن ســال، ارزش واگذاری این 
قرارداد، بدون احتساب ادعاهای بعدی پیمانکار معادل بیش از 
ســه میلیارد دالر است. همه این موارد در زمان معاونت اولی 

قوه قضائیه شما صورت گرفته است. 
قاعدتا این موارد از سوی ســازمان بازرسی کل کشور نیز 
در همان زمان، به شــما گزارش شــده است. حال شما واقعا 
چگونــه و با چه تصوری از مردم این گونه وانمود می کنید که 
شــما مخالف واگذاری کار به خارجی ها هستید. مگر احداث 
واحدهای مســکن مهر چه پیچیدگی داشت که به خارجی ها 
آن هم در همان ســالی که رهبری حمایت از کار و ســرمایه 
مالی را در دســتور کشور قرار دادند از پیمانکاران داخلی دریغ 
شد؟ واقعا شما مردم را تا این حد ناآگاه می دانید که با پوشیدن 
پوستین وارونه می توانید آنها را گمراه کنید؟ نه آقای رئیسی! 
شما متحد استراتژیک رئیس جهموری پیشین بوده و هستید 
و هنوز عوامل مؤثر دولت وی، ستاد انتخاباتی شما را تشکیل 

می دهند.
شما نمی توانید با این پیشینه و این ترکیب ستاد انتخاباتی تان 

در قامت یک پرسشگر حاضر شوید. 
شــما باید پاسخگو ی تمام اتالف منابع مالی دولت پیشین 
چه در مســکن مهر و چه در سایر مفاســد هزارام میلیاردی 

باشید. 
شما باید پاسخگوی ظلم به اعتماد خریداران مسکن مهر و 
گمراه کردن آنان و هزینه کردن پول مردم در بیابانها باشــید. 
شما نمی توانید خودتان را به عنوان غمخوار آنان نشان دهید. 
وی در پایان نوشت : ای کاش حداقل حرمت لباس روحانیت 

را نگاه می داشتید.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: مسئولیت عدم اجرای استانداردهای ایمنی و کار در معدن آزادشهر برعهده وزارت کار و بخشی متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نیره پیروزبخت خاطرنشان کرد: در مورد 
اتفاق معدن آزادشهر ما 67 مورد استاندارد در مورد اتمسفر قابل انفجار در معادن داریم اما رعایت آنها مستلزم نظارت و بازرسی است. وی افزود: مسئولیت عدم اجرای این استانداردها بخشی به عهده وزارت کار و بخشی 
دیگر بر عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت است پیروزبخت اظهار کرد: حدود 13 هزار استاندارد طی 4 سال پیش تدوین شد که نشان دهنده شتاب خوب در جهت کیفیت و کمیت استاندارد است. ضمن اینکه سال 
گذشته 2200 مورد تجدید نظر در استانداردهای قبلی و 10 هزار و 500 مورد بازنگری و تدوین مجدد داشتیم. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، سال قبل حدود 28 مورد تدوین استاندارهای بین المللی انجام شد. 
او ادامه داد: سال قبل 56 هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و حدود 17 هزار مورد بحث بازرسی از واحدهای خدماتی مانند شهربازی ها و پارک ها داشتیم. وی ادامه داد: در مورد بازرسی طرح طاها حدود 340 هزار 

مورد بازرسی در سطح بازار داشتیم که طی 3 سال تقریبا 1 میلیون واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند. همچنین120 هزار مورد آزمون جایگاه های بنزین و اندازه گیری نازل های بنزین داشتیم.

آخرین خبر 

مسئولیت حادثه 
معدن آزادشهر 
با وزارت کار و 

صنعت است

رخداد 

چند روز پیش رئیس جمهوری خط تولید انبوه پژو 2008 را افتتاح کرد. در این مراســم 
حسن روحانی اظهار کرد که به تولید رسیدن این خودرو آغاز جهانی شدن صنعت خودروی 
ایران و اتصال به خودروســازی جهانی اســت. در همین حال عضو هیات علمی دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی گفت: آغاز تولید انبوه پژو 2008 در ایران به فاصله دو ماه از تولید 
این خودرو در اروپا اولین میوه و ثمره برجام در صنعت خودروی ایران است. شهرام آزادی 
در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه متوجه شویم اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها 
چه اثراتی بر اقتصاد ایران به ویژه در صنعت خودرو داشــته باید شــرایط خودروسازان در 
زمان تحریم ها را مرور کنیم. وی با بیان اینکه در زمان تحریم، خودروســازان داخلی در 
شــرایط بسیار بدی به سر می بردند، خاطرنشــان کرد: در آن زمان در برهه ای تیراژ تولید 
خودروســازان داخلی به دلیل عدم تامین قطعات و مشــکالت مالی به یک سوم کاهش 
یافت. این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: در  آن شــرایط وضعیت خودروسازان روز 
به روز بدتر می شــد و این شــرکت ها مجبور بودند به دلیل قطع ارتباط با خودروســازان 
معتبر جهانی به همکاری با خودروسازان چینی و واردات قطعات چینی بعضا بی کیفیت با 
هزینه های باال روی بیاورند. وی افزود: اما با اجرایی شدن برجام تحریم ها از صنعت خودرو 
برداشته شد و ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی مجددا آغاز و به دنبال آن قراردادهایی 
برای مشــارکت و ســرمایه گذاری خودروســازان مطرح جهانی در ایران از جمله با پژو و 
ســیتروئن منعقد شد. آزادی با بیان اینکه صنعت خودرو از زمان اجرایی شدن برجام تغییر 
جهت داده و از رکود ســال های 1391 و 1392 فاصله گرفته است، تصریح کرد: صنعت 
خودرو در ریل توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و به تدریج مصرف کنندگان ثمرات برجام 

در صنعت خودرو را احساس خواهند کرد.

سوداگران عامل 
گرانی گوشت 

گوسفندی

پاسخ وزير مسكن درباره اظهارات يك كانديداي رياست جمهوري

نیازی به زحمت شما برای ساخت مسکن مهر نیست

ارائه  پیش نويس اصالح قوانین 
بازار سرمايه به مجلس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: پیش نویس اصالح قوانین 
بازار ســرمایه به مجلس ارائه می شود. به گزارش مهر؛ شاپور محمدی یکی 
از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی را مردمی شدن اقتصاد دانست و گفت: 
فرهنگ سازی، اصل مهم افزایش مشارکت آحاد جامعه در بازار سرمایه است. 
وی با اشــاره به تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 و قانون 
توســعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب 1388 از اقدامات مجلس شــورای 
اســالمی طی سال های گذشــته قدردانی کرد و گفت: در اسرع وقت پیش 
نویس اصالح قوانین بازار سرمایه کشور نهایی و در قالب الیحه به مجلس 
و دولت ارائه می شود. رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری 
کرد با همراهی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی پیش نویس 
الیحه اصالح قوانین بازار ســرمایه به زودی نهایی شــود و موارد تکمیلی 
به قوانین بازار ســرمایه اضافه شود. محمدی با تاکید بر اینکه در 10 سال 
گذشته بازار سرمایه از رشد خوبی برخوردار بوده است، گفت: امیدواریم بازار 
سرمایه بتواند امســال در چارچوب اقتصاد مقاومتی بیش از پیش در تامین 
مالی بخش خصوصی نقش آفرین باشــد و اولویت سازمان بورس، تقویت 
بخش خصوصی است. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
این نوع کسب و کارها بیش از کسب و کارهای سنتی با رشد همراه هستند، 
گفت: ارزش گذاری منصفانه و بر مبنای واقعیت و همچنین کاهش هزینه 
تامین مالی در بازار سرمایه محقق می شود و از این حیث مزیت های زیادی 
برای همه شرکت ها از جمله بنگاه های اقتصادی دانش محور ایجاد خواهد 

کرد.

افزايش ۳۰۰ درصدی صادرات به اروپا در دولت يازدهم

روند تراز تجاری مثبت ايران ادامه دارد

رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران در 
گفتگو با ایلنا، با مقایسه فعالیت های تجاری 
دولت یازدهم گفت: با بررسی 4 سال فعالیت 
دولت یازدهم به این نتیجه می رسیم که از 
لحــاظ ارزش مراوردات تجــاری و ارزش 
افــزوده کاال، این دولت توانســته کارنامه 
قابــل قبولی از خود باقــی بگذارد.  محمد 
الهوتــی ادامه داد: از زمانــی که روحانی 
فعالیــت خود را آغاز کرد وخامت شــرایط 
اقتصادی کشور بی نظیر بود. تورم باالی 40 
درصد. تراز منفی تجاری، بیکاری گسترده، 
یارانه هــای تحمیل شــده از دولت قبل و 

کاهش قیمت نفت از 120 دالر به زیر 30 
دالر و در نهایت بدهــی دولت به فعاالن 
بخش خصوصی خصوصا پیمانکارها سبب 
شــده بود که کوهی از مشکالت اقتصادی 
برای دولت یازدهم تحویل داده شــود. وی 
ادامه داد: بر طــرف کردن هر کدام از این 
مشــکالت نیاز به یک بازه زمانی طوالنی 
مدت دارد و نمی توان در مدت زمان کوتاه 
حتی یکــی از آنها را حل کــرد. بر همین 
اساس معتقدم که کارنامه دولت باید چهار 
ســاله مورد بررســی قرار گیرد و شرایطی 
که دولت یازدهم بــر روی کار آمده بود و 

آنچه تحویــل گرفته را به طور کامل مورد 
بررسی قرار داد. عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران ادامــه داد: امروز بیکاری ، 
مشــکالت اقتصادی و کمبود نقدینگی در 
کشور وجود دارد اما باید نکات مثبت را نیز 
در نظر گرفت. باید بررســی کنیم که چرا 
به این نقطه رسیدیم و برای این مشکالت 
چه کار کردیم. الهوتی ادامه داد: امروز ما 
شاهد کاهش بی سابقه تورم به کمتر از  9 
درصد هستیم. از طرف دیگر  رشد صادراتی 
ما نسبت به سال های قبل افزایش داشته، 
افزوده کاالهای صادراتی  ارزش  همچنین 

کشور نیز باال رفته است. صادرات ما به اروپا 
300 درصد افزایش داشته است و با همین 
افزایش صادرات و کنترل ارزی، توانستیم 
امروز تراز تجاری مثبت داشــته باشیم این 
در حالی اســت که در دولت قبل ما فقط با 
5 کشور مراودات تجاری داشتیم و واردات 
ما نیز به طور سرســام آوری از صادرات ما 

پیشی گرفته بود.

قیمت هر کیلوگرم گوشــت مرغ با ادامه روند کاهشــی خود در هفته های گذشته 
به کمتر از 7000 تومان رســیده است. به گزارش ایسنا،  بازار مرغ در ماه های گذشته 
وضعیت پرنوســانی داشــته اســت؛ به گونه ای که در مقاطعی قیمت این محصول 
پروتئینی به بیش از کیلویی 8000 تومان هم رســید. این در حالی بود که مسئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی تاکید کرده بودند که قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ 
7000 تا 7200 تومان است و فروش به قیمت باالتر، گران فروشی محسوب می شود. 
اما به تدریج روند قیمت گوشت مرغ با کاهش همراه شد و در اواخر فروردین ماه هر 
کیلوگرم آن به طور متوســط 7000 تومان در مغازه های سطح شهر فروخته شد. در 
حال حاضر نیز آخرین بررسی ها از بازار مرکز شهر حاکی از ادامه روند کاهشی قیمت 
گوشت مرغ است؛ به طوری که اکنون به طور متوسط قیمت گوشت مرغ به کیلویی 
6700 تومان رسیده است و سایر اقالم گوشت مرغ هم با همین روند کاهشی همراه 
بوده اســت. اکنون که قیمت مرغ به وضعیت تعادل رسیده است به نظر می رسد که 
دستگاه های و نهادهای نظارتی مسئولیت مهمی برای حفظ این وضعیت دارند تا بار 
دیگر در آینده دور و نزدیک قیمت گوشت مرغ به دالیل واهی افزایش پیدا نکند. اما 
آخرین مشــاهدات میدانی از بازار مرکز شهر نشان می دهد که در میان سایر اقالم پر 
مصرف گوشــت مرغ، فیله مرغ کیلویی 15 هزار تومان، سینه جوجه کبابی 13 هزار 
و 200 تومان، ران مرغ کیلویی 7000 هزار تومان و ســینه مرغ کیلویی 7600 تومان 
قیمت دارد. در میان ســایر اقالم گــردن مرغ کیلویی 3200 تومان، بال مرغ کیلویی 

7800 تومان، و مرغ سبز 11 هزار تومان فروخته می شود.

قیمت مرغ به تعادل رسید
حاشیه بازار  

براســاس آمار موجود پس از اجرای طرح های آبرسانی روستایی حدود 1000 روستا 
از آمار روســتاهایی که با تانکر آبرسانی می شــدند کم شد که این بجز صرفه جویی 
در سوخت، سبب شــد تا هزینه زیادی نیز از دوش دولت برداشته شود؛ زیرا آبرسانی 
تانکری با توجه به مســافت، برای دولت بین 15 تا 30 هزار تومان در هر مترمکعب 
هزینه در بر داشــته است. در سال 1395 حدود 3000 روستا آبرسانی شد به طوری که 
دو میلیون نفر تحت پوشــش آب پایدار و مستمر قرار گرفتند ولی همه مشکالت آب 
روســتایی کشور حل نشده و با یک ششــم اعتبار مورد نیاز تنها یک سوم مشکل را 
حل شده است،   لذا بایستی دولت و مجلس همت کنند و برای رفع مابقی مشکل نیز 

پیش قدم شوند.
تا ســال 1392 اصاًل ردیف بودجه آبرسانی روستایی وجود نداشت و در سال 1393 
برای اولین بار 200 میلیارد تومان و در ســال 1394، اعتبار 300 میلیارد تومان برای 
این طرح ها در نظر گرفته شــد، در سال گذشــته اعتبار 330 میلیارد تومان در ردیف 
بودجه آبرسانی روستایی لحاظ شد که این میزان در سال جاری تا 1100 میلیارد تومان 
افزایش داشته است. این ارقام غیر از اعتبار صندوق توسعه ملی است که برای اینکار 
در نظر گرفته شده و نشــان از آن دارد که دولت با همکاری مجلس توجه زیادی به 
بخش آبرسانی روستایی دارد و با دولت های گذشته قابل قیاس نیست لذا اگر نسبت ها 
و شاخص ها در نظر گرفته شود نمایانگر آن است که نه تنها رقم باالیی برای این کار 

هزینه نشده، بلکه در کنار این طرح ها تعداد زیادی شغل نیز ایجاد شده است.
در زمان حاضر در سطح کشور در قالب مجتمع های آبرسانی، حدود 4000 روستای 
غیر برخوردار و فاقد شــبکه و 3300 روستای سطح دو که با مشکالت شبکه مواجه 
هســتند تحت پوشش شبکه آبرسانی روستایی نیستند لذا بایستی حدود 8000 روستا 
آبرسانی شود تا تمامی روستاهای کشور تحت پوشش شبکه آبرسانی سالم و بهداشتی 
قرار گیرند و برای تحقق این امر، اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان نیاز اســت. 
برای ســال جاری میزان اعتبار مصوب طرح های باقیمانده آبرســانی روستایی 300 
میلیون دالر است که در قانون بودجه پیش بینی شده است، معادل این رقم نیز حدود 
1000 میلیارد تومان منابع اعتبــاری داریم و پیش بینی می کنیم بین 1200 تا 1400 
روستا را در سال جاری آبرسانی کنیم.برای اولین بار 1100 میلیارد تومان ردیف تملک 
دارایی در بودجه پیش بینی شــده است، که نسبت به سال گذشته حدود 300 درصد 
رشــد دارد.برای اجرایی شدن طرح آبرسانی روستایی قرار بود اعتبار مناسبی از سوی 
صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ولی رقمی که در مجلس شورای اسالمی مصوب 
شد در مقایسه با کاری که قرار است انجام شود رقم ناچیزی بود چرا که در مجتمع های 
آبرسانی نیاز به اعتباری بالغ بر 6 هزار و 700 میلیارد تومان و در کل برای مجتمع های 
آبرســانی و تک روستایی به منظور برطرف شدن مشکالت آبی روستاهای کشور به 
اعتباری بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان نیاز است ولی آنچه که تصویب شد حدود 2 هزار 
میلیارد تومان یعنی یک ششم اعتبار مورد نیازبود، لذا شرکت آب وفاضالب با استفاده از 
قانون بیست هشتاد، با به کارگیری از 20 درصد اعتبار 80 درصد اثربخشی ایجاد کرد.

۱۰۰۰ روستای جديد از نعمت آب 
برخوردار شدند

مبادا ثبات ايجاد  شده در اقتصاد از دست برود

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ویژگی 
بزرگ دولت یازدهم این است که تصمیمات اشتباه اقتصادی 
بســیار کمی گرفته اســت. مسعود خوانســاري در گفتگو با 
خبرآنالین با بیان اینکه با شروع رقابت های انتخاباتی و تبلیغات 
گروه های سیاسی، ذهن فعاالن بخش خصوصی نیز بیش از 
گذشته درگیر آینده اقتصاد کشور می شود، اظهارداشت: تجربه 
ادوار گذشته نشان داده که فضای انتخابات با دو آفت همراه 
اســت: اول اینکه گروه هایی که عمدتاً خارج از دولت هستند 
به  نقد ســخت و گاهی غیرمنصفانه عملکرد کابینه مســتقر 
می پردازند؛ این نوع نقد به سرعت به تخریب تبدیل می شود و 
در نهایت فضایی قطبی را میان دولت و منتقدان رقم می زند. 
در حالی که هدف از نقد دولت باید ارائه راهکارهای تازه برای 
پیشرفت باشد. در نتیجة این گونه رفتارها، اظهارنظرها به شعار 
تبدیل می شود و به این ترتیب حاصلی از چنین مجادله هایی 
نصیب کشور نمی شود. وي افزود: نکته دوم هزینه از صندوق 
ســرمایه اجتماعی کل کشور است؛ تهمت، افشاگری و حتی 
نقد یک طرفه منجر به این می شــود که نگاه مردم به کلیت 

سیستم اداری کشــور بدبین شود. همچنین باورهای آنان در 
حوزه های مختلف با خدشــه مواجه شــود که قطعاً تضعیف 
ســرمایه اجتماعی به نفع هیچ گروه و حزب سیاسی معتقد به 

 نظام و کشور نیست.
خوانساري با اشاره به دغدغه هاي بخش خصوصي درباره 
آینده اقتصاد ایران در دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: دولتی 
که قرار است چهار سال آینده اداره کشور و به خصوص اقتصاد 
را بر عهده گیرد، نیاز به برنامه ای دارد که ابعاد کارشناســی، 
فنی، تخصصی و واقع بینانه داشته باشند. برای دست یابی به 
این برنامه هم به گروه های تخصصی، کارآمد و کارشناس در 
اطراف کاندیداها نیاز اســت. رییس پارلمان بخش خصوصي 
تهران به دســتاوردهاي دولت یازدهم در بخش اقتصاد اشاره 
کــرد و گفت: به طور حتم یکی از دســتاوردهای مهم دولت 
پس از برجام ایجاد ثبات در اقتصاد ایران اســت. خوانساري 
به آمارهاي اقتصادي ســه سال و نیم گذشــته اشاره کرد و 
گفــت: آمارها نشــان می دهند که دولــت یازدهم در برخی 
حوزه ها اقدامات مؤثری به انجام رســانده است: کاهش تورم 
از 42 درصد به 9.5 درصــد، افزایش میزان صادرات نفت از 
1.1میلیون بشکه به 2.8میلیون بشکه، افزایش میزان صادرات 
غیرنفتی نسبت به واردات که برای اولین بار طی 5 دهه اخیر 

رخ داده اســت، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بدون دالرهاي 
نفتی به مدت بیش از ســه ســال و نیم ، افزایش نرخ رشد 

اقتصادی.
خوانساري تصریح کرد: توافق هسته ای و برجام موجب شد 
تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. بر پایه همین 
توافق، سال 95 با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای 
دیگر جهان همراه بود. اعزام هیات های ایرانی به کشورهایی 
اروپایــی و حضور بیش از 180 هیئت خارجی طی دو ســال 
در ایران نشــانه هایی از این اقدام دولت در حوزه دیپلماســي 
اســت. خوانساري با بیان اینکه دولت تالش زیادی در جهت 
شفاف سازی اقتصاد به عمل آورد، عنوان داشت: نظام و دولت 
نشــان داده اند که با هدف گذاری درست و دقیق می    توان به 
نتایج مناسبی رســید. رئیس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به 
موج انتقادها و گاهی تخریب ها علیه دولت عنوان کرد: گاهي 
فضای سیاســی چنان بر دیدگاه های تخصصی و اقتصادی 
ســایه می اندازد که حتی موضوعات مهــم و اثرگذاری مانند 
»اثرات اجرای برجام« بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با 

شبهه هایی مواجه می شود.
خوانســاري تاکید کرد: دولت طی ســه سال و نیم گذشته 
اقدامات مؤثری انجــام داده که اگرچه منجر به بروز انقالب 

در اقتصاد ایران نشده ولی حداقل از انفجار اقتصاد جلوگیری 
کرده اســت. بخش خصوصی اعتقــاد دارد که حفظ آرامش 
و تحلیل برمبنای نگاه کارشناســی نیاز امروز کشور است و 
نباید از این مدار منصفانه خارج شــد. او با اشاره به مشکالتي 
که نظام بانکي براي اقتصاد کشــور ایجاد کرده، عنوان کرد: 
آنچه طی یک دهه گذشــته اتفاق افتاد،سبب شد که سرمایه 
بانک ها         به یغما برود. بدهی ها        ی معوق از اســتاندارد جهانی 
فراتر رفت و اقتصاد رکودزده شــد. رییس اتــاق بازرگاني و 
صنایع و معادن تهران با بیان اینکه نباید آینده کشور را فدای 
بازی های سیاســی زودگذر کرد،اظهارداشت: هر اقدام و رفتار 
و حتی شــعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری 
جــدی برای آینده اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد،از همین 
رو حرکت در مدار اخالق، نیاز مهم کشور در این دوره است. 
خوانساري خاطرنشان کرد: واقعیت این اســــت که بخش 
خصوصی ایران و از آن مهمتر کلیت اقتصاد ایران به صراحت 
از گسترش جو سیاست زدگی نگران است،زیرا سیاست زدگی 
باعــث افزایش تنش و از میان رفتن ثبات در تصمیم گیری ها 
و فضای حاکم برکلیت اقتصادکشــور می شود. بنابراین هیچ 
صاحب کســب و کاری عالقه مند نیست که این وضعیت در 

کشور حاکم شود. اما این یک روی سکه است.

                         رئیس اتاق بازرگاني تهران:

کارنامــه تجارت خارجی کشــور در 
فروردین ماه ســال جاری حاکی از تراز 
تجاری مثبــت 375 میلیــون دالری 
است. براســاس آمار واردات و صادرات 
ایران در نخستین ماه سال 1396، تراز 
تجارت خارجی کشورمان در این مدت 
مثبت بــوده و در مجموع 375 میلیون 
دالر ارزش صادرات غیرنفتی ایران بیش 
از مجموع ارزش واردات به کشــورمان 
بوده است. به گزارش اقتصاد آنالین به 

نقل از ایسنا،صادرات غیرنفتی ایران در 
فروردین ماه امسال به دو میلیارد و 723 
میلیون دالر رســید و همچنین واردات 
ایــران در این مــدت دو میلیارد و 348 
میلیون دالر است. در مدت یادشده وزن 
کاالهای وارداتی ایران در مجموع به دو 
میلیون و 91 هزار تن رســید در حالی 
که در این مدت هشــت میلیون و 62 
هزارتن انواع کاال صادر شد. اقالم عمده 
صادراتی کشــورمان در مدت یادشــده 
نیز به ترتیب شــامل میعانات گازی به 
ارزش 493 میلیــون دالر، متانول 132 
میلیــون دالر، پروپــان مایع شــده به 
ارزش 103میلیون دالر، پلی اتیلن گرید 
فیلد با 98 میلیــون دالر، آهن و فوالد 
غیرممزوج با 97 میلیون دالر، گازهای 
نفتی و هیدروکربورهای گازی شــکل 

96 میلیــون دالر، روغن های ســبک 
و فرآورده ها به جــز بنزین 91 میلیون 
دالر، بوتان مایع شــده بــا 63 میلیون 
دالر، پلی اتیلــن گرید تزریقــی با 63 
میلیون دالر و قیــر نفت با 54 میلیون 
دالر بوده است. اقالم عمده وارداتی نیز 
در فروردین ماه امسال به ترتیب شامل 
ذرت دامی به ارزش 144 میلیون دالر، 
برنج با 74 میلیون دالر، وســایل نقلیه 
موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 
سی ســی به ارزش 64 میلیون دالر و 
کنجاله ســویا با 57 میلیون دالر بوده 
اســت. براساس بررســی های به عمل 
آمده در فروردین مــاه از بین کاالهای 
وارد شــده به کشــور بیــش از 67.14 
درصد از ارزش کل به گروه های کاالیی 
واســطه ای اختصاص داشــته اســت. 

کاالهای مصرفی بــا 17.46 درصد از 
ارزش در رتبه دوم و کاالهای سرمایه ای 
با 15.40 درصد در رتبه سوم قرار دارند. 
عمده ترین خریــداران کاالهای ایرانی 
در فروردین ماه ســال جاری به ترتیب 
کشورهای چین به ارزش 615 میلیون 
دالر، امارات متحده عربی 497 میلیون 
دالر، عــراق با 388میلیون دالر، هند با 
248 میلیــون دالر و جمهوری کره با 
153 میلیون دالر بوده است. کشورهای 
عمده صادرکننــده کاال به ایران نیز در 
این مدت به ترتیب شــامل کشورهای 
چین با 485 میلیون دالر، امارات متحده 
عربی با 402 میلیون دالر، ترکیه با 180 
میلیــون دالر، جمهوری کــره با 143 
میلیــون دالرو هند با 131 میلیون دالر 

بوده است.


