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باشگاه نویسندگان
عزم شهرداری تهران برای مقابله با فساد

88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

جعفر بای=محقق و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی

تلگرام 09128197782

تصوی��ری ک��ه مش��اهده میکنید،
ترافیک بزرگراه ش��هید حقانی حدفاصل
ابت��دای خیابان نفتجنوبی ت��ا چهارراه
جهان کودک س��اعت  17:30یکش��نبه
16مهرماه اس��ت .بیشتر روزها این محور
ترافیک سنگینی دارد .امیدواریم مسئوالن
س��ازمان ترافی��ک ش��هرداری منطقه 3
هرچه زودتر برای رفع این مشکل که قرار
بود چارهاندیشی کنند ،اقدامهای الزم را
انجام دهند /.علی اکبر فرقانی

0935...

بازگشایی مدارس باعث شده ترافیک
برخی خیابانهای تهران عذابآور شوند.
پیش��نهاد میش��ود هموطن��ان گرامی
از وس��ایل نقلیه عمومی اس��تفاده و به
روانسازی ترافیک شهری کمک کنند.
0935...

باره��ا درب��اره دع��وت ب��ه کار
بازنشس��تگان گالی��ه ،انتق��اد و
درخواستهایی در مطبوعات چاپ شده
است ،اما مشخص نیست چرا مسئوالن
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ،س��ازمان
تأمین اجتماعی و س��ازمان بازنشستگی
هیچ کار درخور توجهی انجام نمیدهند.
تا مادامی که بازنشستگان دعوت به کار
از محل کارش��ان اخراج نشوند ،جوانان
بیکار نمیتوانند جایی استخدام شوند.
0935...

برخی از روزنامهها از بازنشس��تگان
دعوت ب��ه کار کردهاند و این کارش��ان
خالف مقررات اس��ت .وزارت فرهنگ و
ارشاد اس�لامی باید به روزنامههایی که
مرتکب خالف شدهاند ،ورود پیدا کند و
برای خروج بازنشس��تگان دعوت به کار،
مهلت تعیین و صاحبان و مدیرمسئوالن
روزنامهها را ملزم به رعایت قوانین کنند.
0935...

مسئوالن س��ازمان تأمیناجتماعی
بدهی داروخانهها و پزش��کان را به موقع
پرداخت کنند تا این قشر مجبور نباشند
طلب خود را با تأخیر دریافت کنند.
0935...

مدت��ی قب��ل تصویری از س��دمعبر
خیابان ش��هید مرتجایی ،واقع در میدان
امام حس��ین(ع) در صفح��ه  6روزنامه
آفتابی��زد چاپ ش��د ،باگذش��ت زمان
همچنان شاهد حضور افرادی که در این
محل سدمعبر میکنند ،هستیم .ناگفته
نماند برخی از کاس��بان شهرس��تانی با
س��دمعبر مقابل مغازههایش��ان مزید بر
علت ش��دهاند .قابل توجه مسئوالن رفع
سدمعبر شهرداری!
0935...

برخ��ی معلمان دانشآم��وزان را به
درستکردن کاردستی ملزم میکنند و
این مس��ئله برای خانوادههای کمدرآمد
مشکلس��از شده اس��ت .به دلیل اینکه
ساخت کاردس��تی هزینه دارد .ایکاش
اولیای م��دارس به فکر جیبهای خالی
والدین هم باشند.
0935...

س��اکنان بزرگراه ش��هید محالتی،
خیاب��ان تکی��ه اکبرآبادی ش��مالی ،از
مس��ئوالن که خودروهای حمل زباله را
از این مکان جمعآوری کردند ،قدردانی
میکنند.
0935...

مشکالت اقتصادی ،بیکاری و نداری
گریبانگیر بس��یاری از خانوادهها ش��ده
اس��ت .افرادی که به اصطالح دستشان
به دهانش��ان میرس��د ،با دس��تگیری
نیازمندان واقعی شادیهایشان را با آنان
تقس��یم کنند .خانوادهای را میشناسم
مدتی قبل فرزندش��ان دچار تشنج شد،
اما بهدلیل ورشکس��تگی و بیکاری مرد
خانواده نتوانس��تند بچه را مداوا کنند تا
اینکه یکی از خیری��ن پول تهیه داروی
فرزندش��ان را پرداخت ک��رد .فرزند این
خان��واده باید تا س��ه س��ال قرصهای
پیشگیری از تشنج استفاده کند .چنانچه
خیرین و نوعدوس��تان مایل هستند به
خانواده یاد شده کمک کنند.
شماره تلفن آنان در روزنامه محفوظ
است.
0937...

ش��هردار تهران برای مبارزه با فساد و پاکسازی نظام اداری باید
تالش فراوانی را انجام دهد به همین منظور اقدامات اصالحگرایانه
زیادی برای کاهش آسیبها و انحرافات موجود باید انجام شود.
ش��هرداری طی زمان طوالنی رکورددار تعداد شکایات در مراجع
ذیصالح بوده اس��ت .برای ریشهکنی فس��اد در شهرداری باید از
جسارت ،شجاعت و شهامت فوقالعادهای برخوردار بود و در این
راه مقدس از هرگونه قصور و سس��تی و کوتاهی پرهیز کرد و از
تهدیدات نهراسید و باید کانونهای مولد فساد که مرکز البیگری
است را شناسایی کرد و نسبت به سالمسازی و قانونمندکردن آنها
اقدام��ات جدی انجام داد و با تقویت کنترل و نظارت کانالهای
ارتباط مردمی را افزایش داد و مسیرهای سهل و آسان برای طرح
شکایت شهروندان را فراهم کرد.
گاهی مولد فس��اد کمیسیونهای توافقات است که با رایزنیهای
عجیب و غریب و برگزاری جلس��ات خاص زمینه سازمانیافتگی
جرایم و البیگری را فراهم ساخته و با چانهزنی بستر فرار از قوانین
و بهاصط�لاح زیرآبیزدن و ب��ه خاکی رفتن برای پرداختن حق و
حقوق ش��هرداری را مهیا میکنند ،بنابراین باید با تالش اساسی
نسبت به قانونمندی و شفافسازی این بخش همت گماشت.
انج��ام اصالحات که در دس��تورکار آقای ش��هردار قرارگرفته و
عزم راس��خی برای ای��ن امر خیر اتخاذ ش��د و تاکنون با صدور
بخشنامههایی سرچشمههای اصلی تولید انواع تخلفات رایج در
شهرداری را نش��انه گرفته و گامهای شجاعانهای برداشته شده
که نیازمند پش��تیبانی و حمایت همگانی اس��ت که باید ضمن
بازنگری همهجانبه و کالبدشکافی جدی تغییر و تحوالت اساسی
را برای رس��یدن به اهداف ارزشمند سالمسازی شهرداری انجام
داد .اگرچه در هر جایی گردش مالی زیادی وجود داش��ته باشد
ش��بکههای مافیایی بهدنبال نفوذ و ایجاد فساد هستند .حضور
چنین عناصری در سیس��تم مالی هر س��ازمانی جرم را پیچیده
میکند و با طراحی فرآیندهای خاصی جرم را سازمان یافته کرده
و بهتدریج بهدنبال عادیسازی آن هستند .آنان با نفوذ در پیکره
سازمان از درون فساد را نهادینه میکنند و خود از بیرون ،مسائل
مالی را مدیریت میکنند و هر قدر کنترل و نظارت ضعیف باشد
موفقیتهای این شبکههای مافیایی بیشتر و عمیقتر خواهد شد،
ولی اگر نظارت هوشمند و کنترل دقیق و گردشکار شفاف باشد
این گروههای مخوف کمتر میتوانند به اهداف شومشان برسند.
باید نظارت و کنترل بر منابع مالی را با مردمیس��ازی توس��عه
داده و آن را تقوی��ت کرد و بهمنظور اعتماد مردم که بزرگترین
سرمایه اجتماعی محسوب میشوند باید تالش فراوانی انجام داد.
یکی از مشکالت اساسی شهردار مبارزه با فساد است .گاهی این
زخم کهنه به دمل چرکینی تبدیل میشود که برای درمانش نیاز
به جراحیهای ژرف و عمیقی دارد و برخی تخلفات ،افکارعمومی
را مخدوش س��اخته و موجبات بدبینی و بیاعتمادی نسبت به

عملکرد ای��ن نهاد فراهم س��اخته و نیازمند اقدامات
جدی و فوریتی است تا تخلفات به امری عادی تبدیل
نشود و به همین دلیل باید با اقدامات زیربنایی که با
صدور بخشنامههای لغو هولوگرام و از طریق روشهای
صدور پروانه ساختمانی آغاز شده است شفاف و سریع
و با تس��هیل انجام امور مردم ،اعتماد از دس��ت رفته
برگردد و آبرو و اعتبار به تاراج رفته کس��ب ش��ود و این سرمایه
عظیم اجتماعی که مدتهاس��ت به موازات این اقدامات ارزشمند
مدیران ارش��د شهرداری با جوهره راستی و درستی و حاکمیت
صداقت و پاکی فرهنگ کار جهادی را که پیش از این بهصورت
شعار تبلیغ شده را نهادینه کنند و سرلوحه همه فعالیتهایشان
قراردهند تا دله دزدان به اصطالح ماس��ت خود را کیس��ه کنند
و سوءاس��تفادهکنندگان از شهرداری کوچ کرده و خیمه خیانت
خویش را جای دیگری برپا کنند .اینک که آقای دکتر محمدعلی
نجفی با دس��تورات تاریخ��ی و تصمیمات ش��جاعانه ،اقدامات
جسورانهای برای ریشهکنی فس��اد در شهرداری آغاز کرده باید
با همکاری ف��راوان ،او را در تحقق این اهداف مقدس یاری کرد
ت��ا انواع تخلفات احتمالی مانن��د اضافه طبقات یا تغییر کاربری
پهنههای غیرتجاری به تجاری ،فس��اد را در ریشه بخشکاند و با
مقابله با تخطی از مفاد طرح تفصیلی و رعایت دقیق مقررات ملی

خون دل باغبان و سیبهای سرخ
مصطفی داننده

گاهی زندگی آنقدر روی تلخ خود را به برخی انسانها
نشان میدهد که آدمی حاضر میشود لباس مرگ را
به تن خود و فرزندهایش کند ،اما دیگر تن به زندگی
ندهد .این فش��ارها همچون دس��تان پرزور بر گلوی
انسان مینشیند و راه نفس را تنگ میکند.
باورش س��خت اس��ت که پدری یا مادری برای اینکه
فرزندانش سختی نکش��ند و آینده پرخطری تجربه نکنند ،آنها
را میکش��د تا تجربههای او را تکرار نکنند .تا طعم تلخ زندگی
را نچشند.
حاال کش��اورزی در اردبی��ل در اعتراض به پایین بودن ش��دید
عدمفروش محصول س��یب خود ،در اقدامی بیس��ابقه
قیمت و 
تمام درختان باغش را قطع کرد .قطعا درختان باغ س��یب برای
این باغدار همچون پسران و دخترانش بودند .پسران و دخترانی
که با زحمت آنها را بزرگ کرده بود تا به بار بنش��ینند تا س��یب
بدهند ،سیب قرمز.
باغدار از شرایط اجتماعی بهوجود آمده دلخور است .دلش برای
سیبهای مانده روی درخت میسوزد .دلش از واسطههایی که
میخواهند سیبها را به تاراج ببرند خون است.
خون دل خورده اس��ت تا سیبها امروز به قرمزی خون باشد.
او ِ
حاال میبیند تمام تالشهایش در حال نابودی اس��ت .سیب بر
درخت مانده و غم گلوی باغبان را گرفته.
هیچکس نیس��ت گویی دل ب��ه دل این باغدار بدهد .همه آماده
هستند ببرند و بخورند .همه میخواهند تالشهای باغدار را ارزان

بخرند و ببرند.
باغدار سری به بازار میزند و سیبهای سبز خارجی
را میبیند و دلش برای سیبهای قرمزش میسوزد.
هیچکس نیست به باغدار بگوید سیبات به چند؟
ببینید چه فش��اری به باغدار آماده اس��ت که او دل
از س��یبهایش بریده ،تبر به دست گرفته و به جان
درختهای��ش افتاده اس��ت .قتلعام درختهای س��یب تصویر
تلخی بود.
گاهی این تلخیها میتواند تلنگری برای برخیها باش��د بهویژه
کسانی که در این زمینه مسئول هستند .مسئوالنی که میتوانند
دل به دل باغدار دهند و مشکالت آن را حل کنند.
ایران ،معدن محصوالت مختلف کش��اورزی اس��ت .از ش��مال
تا جنوب از ش��رق تا غ��رب باغبانها و کش��اورزان محصوالت
کشاورزی رنگارنگی را تولید میکنند .اما دسترنج آنها نه در بازار
داخل خوب توزیع میش��ود نه به بازار تش��نه جهان به صورت
مناسبی صادر میشود.
به قول س��فیر ایران در روسیه ،مسکو تش��نه میوه ایرانی است
و نارنگیها در شمال ایران بهدلیل خرابی دور ریخته میشود.
باید دل به دل باغبان داد .او با این درختها زندگی کرده است و
دوست دارد حاصل زندگیاش را ببیند.
دیدن این صحنه که درختان باغ س��یب ردیف به ردیف افتادهاند
دردناک است ،امیدوارم دل آقایان مسئول هم به درد بیاید .دلشان
بسوزد برای دل باغبان برای سیبهای سرخ /منبع :عصرایران

آيینايستادنمقابلآينه
ِ
بابك خطي طبيب كودكان
=

بعد از تالشهاي م��داوم مردم و فعاالن اجتماعي در
م��ورد تحصيل هموطنان غيرايراني كه در عبارت «از
مهر جا نمانند» تبلور يافت ،ش��رايط مس��اعد بهطور
نسبي براي تحقق اين مسئله حتي برای كودكان فاقد
مدارك شناسايي ،بهطور قانوني فراهم شد.
ب��ا اين همه مخالفت برخي از اف��راد جامعه درمناطق
مختلف كشور با تحصيل اين افراد نياز به واكاوي و راهحليابي دارد.
طبق ماده دوم اعالميه حقوق بش��ري همه انسانها صرفنظر از
تفاوتها با هم برابرند.
بند نهم اصل  ٣قانوناساس��ي كشور نيز بر رفع تبعيض و ايجاد
امكانات عادالنه براي همه تاكيد دارد.
در ماده ٢٨پيماننامه جهاني حقوق كودك كه مصوب مجلس و
قانون كشوري است نيز به حق آموزش براي همه كودكان بر پايه
فرصتهاي برابر اشاره شده است.
يادگيري حقوق انس��اني براي همه ما الزم اس��ت و اين مسئله
باي��د جزء اولويتهاي آموزش��ي در برنامه نهادهاي متولي مثل
وزارت آم��وزش و پ��رورش ،وزارت آموزش عالي ،وزارت فرهنگ
و ارشاد و ...قرار گيرد .از سوي ديگر دولت موظف است با ايجاد

شرايط توانمندسازي اقتصادی-اجتماعی افراد جامعه،
محركهاي مستمسك چنين رفتارهايي را در جامعه
از بین ببرد.
ب��ر قاطبه اف��راد جامعه نيز واجب اس��ت در مفاهيم
احت��رام به حق��وق يكديگر و پرهي��ز از برخوردهاي
تبعيضگرانه ،تعمق بيشتر کنند.
كافي اس��ت خودمان را لحظهاي جاي ديگ��ران بگذاريم و اين
راهحل اساسي مشكل است.
برخی برخوردها نشانه مشتي از خروار است که طي دهههاي اخير
نسبت به هموطنان مهاجر روا ميداريم و بهخاطر داشته باشيم با
توجه به مواد و اصلهاي فوقالذكر اين نوع رفتارها مصداق عبور از
خطقرمزهاي انسانی،قانونی ،جهاني و كشوري است.
كامال درس��ت است كه بيكاري ،عدم سيس��تم بيمهاي كارآمد،
زندگي زيرخطفقر و ...مشكل بسياري از هموطنان است ،اما آيا
بهراستي اقداماتي مثل مخالفت با تحصيل اين كودكان صرفنظر
از مسائل انساني كمكي به حل مشكالت ميكند؟
آيا واقعا نميتوانيم مسئلهمدارتر و موثرتر برخورد كنيم؟
در شرايط مشابه خودمان چه انتظاري از كشور ميزبان داريم؟
وقتي كه در مورد كوچكترين عمل تبعيضآميز نسبت به خود
و هموطنانمان در خارج از كش��ور بهدرستي اعتراض میکنیم و
انتظار بجاي اس��تيفاي حق داريم ،چگونه است كه وقتي نوبت
اتباع خارجي س��اكن كشور خودمان ميش��ود حقوق بشري را
فراموش كرده ،درهاي توجيه را ميگشاييم .
بهترين راه اين اس��ت كه به اصل «آنچه براي خود نميخواهيد
ب��راي ديگران هم نخواهيد» عمل كنيم و خودمان به حس��اب
اعمالمان برس��يم ،قب��ل از اينكه موقع حس��اب پ��س دادن با
شرمندگي فرا رسد.
به آينههاي روبهرويمان نگاه كنيم و هركدام از خودمان شروع كنيم.
آيين ايستادن مقابل آينه شكستن نيست.

س��اختمان ،او را در گامهای مستحکمی که برداشته
است یاری کنیم.
درس��ت است که ش��هرداری برای انجام فعالیتهای
خدماتی و سایر تالشهایش به منابع مالی و پول نیاز
دارد ،ولی کس��ب پول از ش��هروندان از طریق صدور
مجوزهای غیرقانونی ،باعث رواج تخلفات در شهرداری
میش��ود .قطعا وجود قوانین کهنه و تاریخ مصرف گذش��ته در
ش��هرداری زمینه سوءاس��تفاده برای برخی از عناصر ناس��الم را
فراهم میکند که به اهداف شومشان برسند و این نیاز به پاالیش
همهجانبه در قوانین و مقررات موجود دارد.
اتخاذ تصمیم ارزش��مند ش��هردار در خصوص دق��ت در صدور
پروانههای ساختمانی قطعا به کاهش درآمد شهرداری میانجامد،
ول��ی افزایش درآمد در این نهاد مردمی باید به چه قیمتی انجام
شود؟ این اقدامات مهم بدان جهت که تهران الگوی کشور است
و هر فعالیتی در سطح ملی فراگیر میشود ،میتواند حائز اهمیت
فوقالعادهای باشد.
آری شهردار با صدور بخشنامههایی بهدنبال جلوگیری از جریان
فسادهای س��ازمانیافته موجود در شهرداری است و با ممانعت
از سوءاس��تفادههای موجود در جریان صدور پروانه س��اختمانی
اقدامات اساس��ی را در ریشهکنی فس��اد در شهرداری آغاز کرده

> آری ش�هردار با صدور بخش�نامههایی بهدنبال
جلوگیری از جریان فسادهای سازمانیافته موجود
در ش�هرداری است و با ممانعت از سوءاستفادههای
موجود در جریان صدور پروانه س�اختمانی اقدامات
اساس�ی را در ریشهکنی فساد در ش�هرداری آغاز
کرده است
> م�ردم صداق�ت در کار را میفهمن�د ،اخالص در
فعالیت را درک میکنند و پاک�ی در انجام وظایف را
میدانند و در مقابل بیصداقتی را نیز متوجه میشوند
پس اگر با شهروندان صادقانه سخن گفته و مخلصانه
کار ک�رده و با نجابت و پاکی رفتار کنیم آنان نیز با ما
همراه شده و با تمام توان همکاری و مشارکت خواهند
کرد و ما را در پیمودن رسالت عظیم ریشهکنی فساد
در شهرداری یاری خواهند کرد
است .شفافسازی گردشکار ،تقویت اهرمهای نظارتی و کنترل
مستقیم ،هوشمندس��ازی مکانیزم نظارت و شفافسازی جریان
صدور انواع مجوزها بهخصوص پروانههای س��اختمانی ،افزایش
کانالهای ارتباطات مردمی با هدف مردمیسازی سیستم نظارت
و کنترل کارکنان شهرداری و بهپویی گردشکار که به سرعت و
سهولت انجام کارهای مردم در شهرداری میانجامد ،حذف امور
غیرضروری و زاید که میتواند بهانههایی برای برخی از کارکنان
ب��ا هدف «نه گفتن» ب��ه ارباب رجوع را فراهم س��اخته و مولد
فس��ادشود ،میتواند شرایط مناسب و مطلوبی را در نظام اداری
ش��هرداری حاکم کند که با چاشنی جوهره صداقت و راستی و
درستی و پشتوانه عزم و اراده قوی برای خدمت و ترکیب اخالص
و نیت قربالهی و با س��رلوحه قراردادن واقعی اقدامات جهادی
میتوان سرمایه عظیم اعتماد عمومی را نسبت به شهرداری احیا
و زمینه تغییر نگرش مردم را فراهم کرد.
بدون شک ایران ملتی فهیم و آگاهی دارد و تهران ،گل سرسبد.
مردم صداق��ت در کار را میفهمند ،اخالص در فعالیت را درک
میکنن��د و پاک��ی در انج��ام وظای��ف را میدانن��د و در مقابل
بیصداقتی را نیز متوجه میشوند پس اگر با شهروندان صادقانه
سخن گفته و مخلصانه کار کرده و با نجابت و پاکی رفتار کنیم
آن��ان نیز با ما همراه ش��ده و با تمام توان همکاری و مش��ارکت
خواهند کرد و ما را در پیمودن رسالت عظیم ریشهکنی فساد در
شهرداری یاری خواهند کرد ،چون اینگونه اقدامات مردمی بسیار
مورد عالقه ش��هروندان فهیم تهرانی است ،اقداماتی که میتواند
زمینه رش��د و تعالی و پیشرفت و ترقی را برای شهر و کشور به
ارمغان بیاورد.

درس تلخ فوتبال به مثلث وحشت سوری !
مهدی نیک پندار

دقیق��ه  120وقتی توپ با تیر دروازه اس��ترالیا برخورد کرد پیغام
واضحی بود برای فوتبالیستهای سوری که باید رویای جام جهانی
 2018را ببینند؛ توپ به تیر خورد و بیرون آمد و داور سوت را زد.
تیم ملی س��وریه به این شکل از مسابقات مقدماتی جام جهانی
 2018ح��ذف ش��د .تیمی که طرفداران زی��ادی در میان اهالی
فوتبال داشت و خیلیها دوست داشتند ملت حاضر در جنگ را
حداقل در عرصه فوتبال پیروز ببینند ،اما تیم ملی سوریه با اینکه
به بهترین تیم آسیا دو گل در تهران زده بود و در مالزی ،استرالیا
را متوقف کرده بود در نهایت موفق به کسب پیروزی در استرالیا
نشد و از حضور در پلی آف بازماند.
این شاید درس تلخی باشد از فوتبال به بازیکنان سوری .آنها که
در رختکن استادیوم آزادی مغرورانه صعود به جام جهانی را تمام
شده میدانستند .شادی پر سروصدای سوریها در رختکن آزادی
هرچند حاشیه زیاد داشت و هرچند بارها گفته شد که از جنس
فوتبال بوده اس��ت ،اما پیامهایی
هم از تفکر تیم سوریه به نمایش
میگذاشت .س��وریها در روزی
ک��ه باید خوش��حال بابت صعود
به پلی آف میبودند خوش��حال
گلزدن به تیم ملی ایران بودند و
خب با زدن 2گل به بهترین تیم
آسیا رسیدنش به جام جهانی را
تمام شده میدانستند.

ستارههای این تیم نه تنها در این شادی که در فضای مجازی هم
حاش��یههایی درست کردند که دوباره نشان از غرور بیش از حد
این بازیکنان داش��ت .اما حاال آنها از جامجهانی حذف شدهاند و
مثلث هجومیشان رنگ جام جهانی را نمیبینند .عمر الخریبین،
بدر السوما و محمود المواس را بهخاطر دارید؟ آنها میتوانستند
یک دایی ،خداداد عزیزی و باقری برای فوتبال س��وریه باش��ند،
اما حاال دیگر مس��یر جام جهانی مس��دود اس��ت و شاید مثلث
تهاجمیشان برای همیشه سوخته باشد.
آنها دو س��ال دیگر درجام ملتهای آسیا فرصت درخشش دارند،
اما کیس��ت که نداند بزرگترین افتخار برای هر بازیکنی حضور در
جام جهانی است .البته ایراد بزرگی به فوتبال کمتجربه سوریه وارد
نیس��ت .فوتبال آنها هیچوقت در این حد و قواره نبوده که به جام
جهانی برسد ،اما حاال همین فوتبال به آنها درس بزرگی میدهد.
ستارههای س��وری شاید در رختکن اس��تادیوم آزادی برخی را
ناراحت کردند و در ش��بکههای
مجازی رفتار درس��تی نداشتند،
ام��ا رفتارش��ان هیچک��دام
غیرفوتبالی نبود و همان فوتبال
هم درس س��ختی ب��ه آنها داد
ب��ه آنه��ا و مثلث وحش��تی که
س��وخت؛ عمرالخریبی��ن ،ب��در
الس��وما و محم��ود الم��واس
 /منبع :عصرایران

گزینههاى احتمالىافزایشقیمت دالر
مرتضی ایمانی راد=کارشناس اقتصادی

اي��ن روزها پرسش��ى كه هم��ه دارند اين اس��ت كه
جهش چن��د روز اخير دالر منجر به افزايش بيش��تر
آن خواهد ش��د يا در همين حد متوقف مىش��ود؟ از
قبل مش��خص بود كه در نيمه دوم س��ال قيمت ارز
تحرك بيش��ترى خواهد داش��ت .ولى آيا اين تحرك
ش��روع يك افزايش قابل توجه در نرخ دالر و ارزهاى
ديگر است؟
به نظر اينطور نمىرسد .در چهار سال گذشته چندين بار قيمت
دالر از باال و پايين كانال ترس��يم ش��ده را شكس��ته است ،ولى
همواره تغييرات خود را در اين كانال حفظ كرده است و اگر اين
كان��ال بخواهد اعتبار خود را حفظ كند ،قيمت دالر جاى زيادى
(حداقل اينبار) براى افزايش ندارد .البته داليل كافى هم براى اين
منظور وجود دارد.
عزم بانك مركزى براى كنترل قيمت ،وجود ارز كافى براى كنترل
بازار ،حساسيت قيمت دالر براى حفظ ثبات در بازار پول و شبكه
بانكى از جمله تعدادى از اين عوامل هس��تند كه اجازه نميدهد
قيمت دالر فراتر رود .با توجه به اينكه در چهار سال گذشته تورم
بهطور كامل خود را در قيمت دالر نش��ان نداده اس��ت ،بنابراين
عزم بانك مركزى براى كنترل قيمت ،وجود ارز كافى
براى كنترل بازار ،حساس�يت قيمت دالر براى حفظ
ثبات در بازار پول و ش�بكه بانك�ى از جمله تعدادى
از اين عوامل هس�تند كه اجازه نميدهد قيمت دالر
فراتر رود .با توجه به اينكه در چهار سال گذشته تورم
بهطور كامل خود را در قيمت دالر نشان نداده است،
بنابراين فرض قوى اين اس�ت كه دالر مستعد باالتر
رفتن از اين مقادير است و اگر بانك مركزى دست به
اين اقدام نزند در ش�رايط كمبود عرضه بازار خودش
اين كار را خواهد كرد

فرض قوى اين اس��ت كه دالر مس��تعد باالتر رفتن از
اين مقادير است و اگر بانك مركزى دست به اين اقدام
نزند در ش��رايط كمبود عرضه بازار خودش اين كار را
خواهد كرد.
اي��ن اتف��اق را چندين ب��ار در بعد از انق�لاب تجربه
كردهايم .در اين صورت در ش��رايط زير كانال فوق از
باال شكسته و دالر افزايش بيشترى را تجربه خواهد كرد:
= افزايشهاى گاه و بیگاه دالر اين فرضيه را براى مردم قوىتر
كند كه خريد دالر مكان امنترى براى حفظ داراييهايشان است
يا سود بيشترى نصيب آنها خواهد كرد.
= در صورتى كه فش��ار تحريمها بر ايران بيشتر شود و مشكل
جدى در انتقال ارزهاى حاصل از صدور نفت و گاز ايجاد شود.
= در صورت��ى ك��ه مش��كالت ش��بكه بانك��ى رف��ع نش��ود و
بانكهاى بيش��ترى با عدم توانايى در پساندازها و سود متعلقه
مواجهه شوند.
= در ش��رايطى كه بانك مركزى مصمم باشد كه در سالجارى
نرخ ارز را يكسان كند و اجازه دهد كه قيمت را مديريت شده ولى
از طريق نيروهاى بازار تعيين كند /.منبع :خبرآنالین

