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سرمقاله

 31میلیون ایرانی کارت اعتباری می گیرند

به زودی کارت اعتباری  ۱۰۰هزار تومانی ،به  ۱۱میلیون نفر پرداخت میشــود و  ۲۰میلیون نفر از اقشار آســیب پذیر جامعه که زیر  ۳میلیون تومان درآمد دارند
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حسین سالحورزی
نایبرئیساتاقایران

آیا دولتها دوست کارگران هستند؟

او به افزایش هزینه معیشت کارگران پرداخته و هشدار داده است که با زبانه
کشیدن آتش تورم در کشور و نصف شدن قدرت خرید کارگران ،پوپولیستها
قصد دارند از جیب کارفرمایان و به قیمت از بین بردن تولید و قربانی کردن
کارگران ،محبوبیت بربادرفته خود را احیا کنند.
کارگران بهمثابه یک طبقه یا قشر اجتماعی در جوامع گوناگون بهویژه
در جامعههای صنعتی ،یک نیروی پر قدرت اجتماعی و حتی اقتصادی به
شمارمی آیند .البته با دگرگونی بنیادین پدیدار شده در ساختار تولید صنعتی
و جایگزینی تکنولوژی بهجای نیروی کار و افزایش سهم فعالیتهای خدماتی
در تولید ناخالص جهانی و کشورها ،میتوان گفت نسبت به قرن نوزدهم و قرن
بیستم از اهمیت نیروی کار کاسته شده است.
بااینهمه به دلیل طبیعت فعالیتهای صنعتی که کارگران را در یک محل
و در کنار هم نگه میدارد و به آنها توان و استعداد رفتار سازمان یافته له یا
علیه دولت و نهادهای دیگر را میدهد ،آنها را در کانون توجه دولتها ،نهادهای
کارگری و همچنین تشکلهای کارفرمایی قرار میدهد.
دولتها بسته به اینکه در تأمین هزینههای کشور به کجا وصل شدهاند با
طبقه کارگر برخوردهای متفاوتی دارند .در دنیای جدید و در شمار قابلاعتنایی
از کشورها درآمد نهاد دولت از محل وصول منابع مالیاتی تأمین میشود و
بهاینترتیب به هر گروه و طبقهای که توانایی پرداخت مالیات بیشتر را دارد
توجه بیشتری دارد .در این جوامع کارگران نیز البته نهادها و تشکلهایی دارند
که در مجادله و چانهزنی با دولت برای پرداخت مالیات کمتر از سوی کارگران و
یا افزایش درآمد آنها حضور فعال دارند.
اما ازآنجاییکه طبقه کارگر بهویژه کارگران صنعتی بخش تولید به لحاظ
تعداد و نسبتان به کل جمعیت رأیدهنده در انتخابات ،روندی کاهنده داشته
است دیگر همانند دهههای پیش در مقاطع و عرصههای انتخاباتی در مرکز توجه
احزاب نیستند .به همین دلیل در جوامعی که از مبارزات طبقاتی عبور کرده
و سهم نیروی کار در کل درآمد ملی نیز روندی فزاینده را سپری کرده است
دولتها دیگر دوست کارگران بهحساب نمیآیند.
در جامعهای مثل ایران اما شرایط تفاوت دارد ،در ایران و با توجه به تعریف
کارگر و نیروی مزدبگیر و با توجه به اینکه شمار قابلتوجهی از جمعیت بالغ
را کارگران تشکیل میدهند ،نهاد دولت بهویژه مدیران سیاسی و میانی همواره
خود را مدافع و دوستدار و هوادار کارگران میدانند.
هرگاه فضای کار اقتصادی برای دولت تنگ و تاریک میشود ،این
دسته از مدیران بدون توجه به نقش پررنگ سیاستگذاری دولتی در
پدیدار شدن وضع موجود و بسته شدن روزنههای اقتصاد ،میخواهند
قهرمان موردعالقه کارگران شده و اغلب به آنها وعده بهبود زندگی مادی را
از جیب کارفرمایان میدهند.
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بنزیناحتماال
سهمیهبندیمیشود؛

کارت سوخت

نسوخت!
با توجه به محاسبات انجام
شده قرار است در موضوع
سهمیهبندی شدن بنزین و دادن
کارت سوخت حداکثر تا یک ماه
آینده تصمیم گیری شود تا زمان
اجرای آن مشخص شود.
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 2مشکالتصنعتکشورسسگوششنواندارد الریجانی :مشکالت جهانی
دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران گفت :گوش شنوایی برای
نتیجه یکجانبه گرایی آمریکاست
شنیدن واقعیات صنعت سنگ کشور وجود ندارد.احمد شریفی در آیین
افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در محالت با اشاره به
اینکه زنجیره صنعت سنگ از معدن آغاز میشود ،افزود ۲۰۰۰ :واحد صنعتی
در حوزه سنگ با ظرفیت  ٢٧میلیون تنی در کشور فعال است که ارزش
جهانی آن حداقل سه میلیارد دالر است.وی با بیان اینکه در بخش فناوری
ظرفیت تولید  ١٨٠میلیون متر مربع محصول به ارزش هر متر  ٢٠دالر در
کشور وجود دارد که مجموع ارزش آن به بیش از سه میلیارد دالر می رسد...

هجوم فروشندگان خودرو به بازار

رئیس مجلس شورای اسالمی کشورمان مشکالت جهانی را نتیجه یکجانبه گرایی
آمریکا بیان کرد و اتحاد کشورها را در برابر اقدامات فراقانونی و یکجانبه گرایانه خواستار شد.
الریجانی طی سخنرانی در سومین اجالس بین المجالس اوراسیا در شهر آنتالیای
ترکیه گفت :آمریکا و رژیم اسرائیل عامل به هم ریختگی امنیت جهانی هستند و اقدامات
یکجانبه قدرت هایی مانند آمریکا در برخورد با مسائل بین المللی ،مشکالت و چالشهای
گسترده ای را برای جامعه بین المللی ایجاد کرده است...
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بازار خودرو در روزهای اخیر سیر نزولی قیمت ها را طی می کند
و با وجود نوسانات ارزی ،بیشتر افراد در این بازار فروشنده هستند
و نگرانی از افت بیش از پیش قیمت ها موجب هجوم فروشندگان به
بازار خودرو شده است.سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران
و فروشندگان خودرو ،با بیان این مطلب گفت :کاهش قیمت خودرو
همچنان ادامه دارد به طوری تداوم جریان نزولی قیمت ها  ،افت 10
تا  30میلیونی قیمت مونتاژی ها و  10تا  15میلیونی داخلی ها را
تا این لحظه رقم زده است...

معاون اول رئیس جمهور:

هرکس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم

معاون اول رئیس جمهور گفت :راه عبور از شرایط
فعلی این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت
کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم .در این وضعیت
که مردم با مشکل رو به رو هستند تالش کنیم با راه
های خوب و مدیران با انگیزه از این دوران ،با انگیزه
عبور کنیم.
اسحاق جهانگیری در پنجمین همایش روز ملی
روستا و عشایر اظهار کرد :اینکه جایگاه روستا در نظام
اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ما کجاست
امر روشنی است؛ یکی از مراکز و سازه های اصلی
هویت بخشی به ایران است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :نمی شود
درباره ایران و ویژگیهایش گفت و فکر کرد این
امتیازات مختص به جامعه شهری است.
وی ادامه داد :روستا یک نماد هویتی مهم بوده
و امروز به عنوان کانون تولید باید به آن اشاره شود.
بله؛ طی سالیان گذشته شرایطی پیش آمده که بخش
قابل توجهی از جمعیت روستایی به شهرها مهاجرت
کردهاند.
معاون اول ریاست جمهوری سپس خاطرنشان
کرد :البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که
تعداد زیادی از روستاها با افزایش جمعیت به شهر
تبدیل شده است ؛ بنابراین بخشی از آمار افزایش
جمعیت شهری معنیاش این نیست که روستاییان به
حاشیه های شهرها مهاجرت کرده اند ،بلکه روستاها به
شهر تبدیل شدهاند.
جهانگیری گفت :توسعه شهرها وقتی شکل می
گیرد که به توسعه روستاها توجه کنیم .نقاط ضعف را
به صورت جدی شناسایی کنیم و از آن برنامه اصالحی
تهیه کنیم.
معاون اول رئیس جمهور سپس خاطرنشان کرد:
ساکنین روستاها باید احساس کنند نیازهای اولیه را
به خوبی دارا هستند .در آستانه چهلسالگی جمهوری
اسالمی  ،حتما یکی از موارد مهم فراهم شدن زیر
ساختار های مهم در روستاها هستند.
وی در ادامه یادآورشد :فراموش نکنیم در اوایل
انقالب یک خانواده روستایی از حداقل امکانات رفاهی
بی بهره بودند .آنقدر امکانات رفاهی در روستاها وجود
نداشت که بعد امکانات ساده ای مثل یخچال که آمد

اردوغان:
همپیمانان ما
عمدا پیشنهاد
ترکیه درباره
مناطق امن
در سوریه را
نادیده گرفتند

در آمار دولت ها میزان استفاده از این امکانات طرح
می شد .
وی گفت :به جهت راه آسفالته بیش از ./۹۲
از جمعیت روستایی راه آسفالته دارند .در دو دولت
یازدهم و دوازدهم میزان آمار راه آسفالته افزایش یافت.
به  ۷۵۰۰روستا در این دوره آب اشامیدنی وبهداشتی
رسید .
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد :در سال ۹۵
به اندازه ده سال پیش آب آشامیدنی به روستاها رسید.
وزیر محترم نفت تدبیری اندیشید تا از بودجه دولت
استفاده نشود اما به روستاها گاز رسانی شود.
جهانگیری در ادامه یادآور شد :در حوزه بهداشت
 ./۹۹جمعیت روستایی کشور زیر نظر مراکز درمانی
برده شده است.
وی با اشاره به آمار قبولی دانش آموزان در رشته
پزشکی در شهرستان سراوان گفت :این ها استعداد
های کم نظیر کشور هستند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه
«رساندن اینترنت به شهرستان ها و روستاها پرداختن
به کاالی لوکس نیست» گفت :ما باید کاری کنیم که
روستایی توانمند شود و این امر در دولت مطرح شد.
توانمند سازی به این معنا که مراکز درمانی و آموزشی
و فنی و حرفه ای به مردم مهارت یاد بدهد.
وی ادامه داد :زنجیره کشاورزی باید طوری باشد

رئیس جمهور ترکیه گفت ،همپیمانان ما عمدا
پیشنهاد ما را درباره ایجاد مناطق امن در سوریه را
نادیده گرفتند.
به گزارش النشره ،رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه تاکید کرد :جامعه بینالمللی درباره حل مساله آوارگان
سوری به وظایف خود عمل نمیکند ،توافقنامه سوچی که
با رئیس جمهور روسیه امضا شد ،امنیت حدود  ۳.۵میلیون
سوری در ادلب را تضمین کرده است.
آمریکا به عنوان همپیمان ترکیه در ناتو بارها
پیشنهادهای علنی و غیر علنی آنکارا برای ایجاد مناطق
امن در شمال سوریه را نادیده گرفت .ترکیه در نهایت با
همکاری ایران و روسیه توانست ادلب و بخشهاییی از
استان حلب را منطقه امن اعالم کند.
اردوغان تصریح کرد :ستونهای اقتصاد ترکیه
مستحکم هستند ،سیستم بانکی کشور در برابر آسیبها

که بیش ترین بازده آن به خود روستاییان داده شود.
شبکه توزیع ما به گونهای است که قیمت تولید کننده
با مصرف کننده فاصله زیادی دارد .به همین دلیل
بخش زیادی از محصوالت ما در راه رساندن به مصرف
کننده از بین می برد.
وی افزود :بسته بندی ما هم مشکل دارد./۹۰ .
تولید زعفران در ایران است اما سهم ایران در بازار
جهانی کم است .بخش خصوصی ما هنوز به سمتی
نرفته که از این محصول استفاده کنند.
جهانگیری با اشاره به کمبود آب در کشور گفت:
 ./۹۰آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود؛
اگر کشاورزی به جایی برسد که  ۱۰تا  ./۲۰صرفه
جویی کند مشکالت ما در کمبود آب حل می شود.
کسانی که از آبرسانی مدرن استفاده می کنند توسط
دولت حمایت خوبی می شوند.
وی با بیان اینکه کشت گلخانه ای موضوع مهمی
است گفت :هرکس با هر نیتی که در اجرای طرح های
ملی اخالل ایجاد می کند کار خالف انجام می دهد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت :در جلسه
ای به ضرورت ایجاد اشتغال روستایی اشاره کردیم؛
مقام معظم رهبری موافقت کردند یک و نیم میلیارد
دالر برای اشتغال روستایی برداشت کنیم  .با توجه
به دوران انتخابات برای اینکه شائبه ای پیش نیاید
هر دو طرف کمی تعلل کردیم .سال گذشته این

مقاوم است و کسی نمیتواند آن را تضعیف کند .اقتصاد
ترکیه به لطف تدابیری که اتخاذ شده ،توازن خود را باز
مییابد.
وی تاکید کرد :همپیمانان ما به عمد پیشنهاد ما
را درباره ایجاد منطقه امن در سوریه نادیده گرفتند ،در
حالی که این پیشنهاد میتوانست به حفظ جان صدها
هزار تن کمک کند.
در آستانه پایان مهلت مشخص شده براساس توافق
میان روسیه و ترکیه ،منطقه عاری از سالح در اطراف
ادلب با خارج شدن بیشتر سالحهای سنگین توسط
گروههای مخالف و تروریستی تقریبا خالی از سالح
سنگین شده است.
طبق توافق نامه اعالم شده میان مسکو و آنکارا در
ماه میالدی گذشته ،فردا (چهارشنبه) مهلت نهایی برای
خروج سالحهای سنگین از منطقه عاری از سالح توسط

قانون در اختیار ما قرار گرفت .توافق با بانک ها شد
که این مقدار تبدیل به ریال شود با کارمزد ۴تا ./۶
وام داده شود.
وی در همین راستا ادامه داد :این مقدار به صورت
وام نصفش با ارز قبلی ارائه شده و از االن به بعد با
سامانه نیما در اختیار روستاییان قرار می گیرد ،رقمش
قابل توجه است .
جهانگیری همچنین گفت :باید دقت شود عده ای
رانت جو نیایند سو استفاده کند ؛ کسی تخلف کرد باید
با او بر خورد قاطع شود .این پول متعلق به کسانی است
که در مناطق روستایی ایجاد اشتغال کنند.
وی افزود :روندش نسبت به آنچه که آقای رئیس
جمهور انتظار داشتند کندتر است .در کنار این منابع
منابع خوبی با تدبیر آقای سعیدی کیا و رضوی با
همکاری بانک درنظر گرفته شده که وام  ./۸بدهند.
 ۲۴۰۰طرح تصویب شده و  ۱۶۰۰تای آن هم به بهره
برداری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت :طرح های کوچک
و صنایع کوچک راه ایجاد اشتغال در کشور هستند
به شرطی که هم اقتصادی باشند و هم کسی که می
خواهد این کار را انجام دهد اهلیت داشته باشند.مدیر
با انگیزه بن بستها را می شکند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به ضرورت
برخورد با فاسدین اقتصادی گفت :راهش این است
که همه کار کنیم و هرکس خیانت کرد مهر خیانت
بر پیشانی اش بزنیم .این کشور کشور بزرگ و با
استعدادی است.
وی گفت :در این وضعیت که مردم با مشکل رو
به رو هستند تالش کنیم با راه های خوب و مدیران با
انگیزه از این دوران ،با انگیزه عبور کنیم.
جهانگیری در پایان با اشاره به تالش های دولت
برای گسترش کسب و کار روستایی گفت :جوانی که
می توانست ابزار دست قاچاقچی قرار بگیرد با تالش
عده ای که صندوقی جهت ایجاد کسب و کار کوچک
ایجاد کرده بودند تعمیرگاهی افتتاح کرد ،در اوایل
دولت به دیدن این کسب و کارها رفتم  ،عده ای در
تهران در روزنامه هایشان نوشتند معاون اول رفته و
تعمیرگاه افتتاح کرده؛ این تعمیرگاه ارزشش از خیلی
طرح های بزرگ بیش تر است.

همه گروههاست ،این منطقه شامل اطراف استان ادلب و
بخشهایی از استانهای مجاور تحت کنترل گروههای
مخالف و ترویستی در خطوط تماس با نیروهای دولت
سوریه است.
خبرگزاری آناتولی اعالم کرد ،گروههای مخالف
نزدیک به آنکارا روز دوشنبه همه سالحهای سنگین خود
را از این منطقه خارج کردند.
طبق اعالم دیدهبان حقوق بشر سوریه ،گروههای
تروریستی و در راس آن هیئت تحریرالشام مانند
گروههای مخالف ،سه روز پیش در قالب عملیاتی به
صورت غیرعلنی شروع به خروج سالح خود کردند.
رامی عبدالرحمن ،مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه
تاکید کرد ،بیشتر سالحهای سنگین از منطقه عاری از
سالح خارج شده و تالش میشود از خالی بودن دیگر
پایگاههای باقی مانده نیز اطمینان حاصل شود.

نوبخت خبر داد

تسهیالت ارزان قیمت
برای جبران خسارات سیل در گیالن

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کمکهای دولت به آسیب دیدگان
حادثه سیل در استان گیالن گفت :بخشی از کمکهای دولت بالعوض بوده و
بخشی بهصورت تسهیالت ارزان پرداخت میشود.محمدباقر نوبخت پس از بازدید
از مناطق سیل زده استان گیالن در نشست بررسی ابعاد سیل در استانداری ،به
ارزیابی خود از میزان خسارت سیل اخیر در دو استان گیالن و مازندران اشاره
کرد و گفت :خوشبختانه عزم مسئوالن استانی برای حل این معضل بسیار مطلوب
است و تعامل خوبی برای کاهش بحران در دو استان وجود دارد.وی با بیان اینکه
سیل در گیالن به ابنیه ،زیرساختها و مزارع خسارات بسیاری وارد کرده ،افزود:
بخشی از خسارات به مردم وارد شده که توسط هیئت دولت در حال ارزیابی
است.نوبخت با اشاره به کمکهای دولت به آسیب دیدگان این حادثه تصریح
کرد :بخشی از کمکهای دولت بالعوض بوده و بخشی بهصورت تسهیالت ارزان
پرداخت میشود.وی با تأکید به اینکه برآوردهای اولیه خسارت ناشی از سیل
توسط استانداری گیالن و مازندران حداکثر تا بعدازظهر فردا اعالم میشود بیان
کرد :در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گزارشی از مشکالت به وجود آمده
را مطرح میکنم تا تقسیمکار و تخصیص بودجه در اسرع وقت انجام شود.رئیس
سازمان برنامه و بودجه با ابراز همدردی با آسیب دیدگان سیل اخیر در گیالن
افزود :صبر و استقامت مردم در برابر این مشکالت قابل تقدیر است؛ لذا باید تمام
مدیران به پاس این همکاری ارزشمند با جدیت برای بهبود امور گام برداریم.
الوروف :نباید در تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تعجیل کرد

دستور عفو اسد گامی در مسیر آشتی است

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که موسکو هیچ دلیلی برای تعجیل در روند
تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه نمیبیند و سرعت بخشیدن به روند تشکیل
آن هیچ سودی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری العهد ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میروسالو الیچاک ،همتای اسلواکیایی خود در
مسکو اظهار کرد :ما بر این عقیدهایم که هیچ دلیلی برای سرعت بخشیدن به روند
تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه و تعیین یک برنامه زمانی برای شروع این
کار وجود ندارد و مهمترین چیز در این باره کیفیت آن است .سازمان ملل مانند
بسیاری از درگیریهای دیگر در این باره اقدام نمیکند .شتابزدگی و ساختگی
عمل کردن در اغلب موارد منجر به تحقق نیافتن اهداف مورد نظر میشود.وی
افزود :ما به فعالیتمان در این زمینه ادامه میدهیم و نمایندگانمان نیز همچنان
با همکاری ترکیه و ایران با تمامی طرفهای مربوطه ،ازجمله مقامات سوریه و
ط هستند.
نمایندگان سازمان ملل در ارتبا 
الوروف تصریح کرد :این کمیته باید شامل دولت سوریه ،جامعه مدنی و به
ویژه اپوزیسیون شود.این مقام روس ادامه داد :روسیه حل و فصل فوری مساله
سوریه بر اساس قطعنامه شماره  ۲۲۵۴سازمان ملل را تایید میکند.وزیر خارجه
روسیه همچنین در واکنش به اقدام ریاست جمهوری سوریه در رابطه با عفو
عمومی سربازان فرار کرده از خدمت گفت :این اقدام گامی در جهت تحقق آشتی
ملی سوریه و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت پناهندگان و آوارگان
سوری در خارج و داخل این کشور به خانههای خود است و مسکو نیز از آن
استقبال میکند.
رئیس جمهوری سوریه دیروز (سهشنبه) دستور عفو عمومی افراد فراری از
خدمت سربازی چه در داخل و چه در خارج از این کشور را صادر کرد.

