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اقتصادی

قیمت مرغ  ۱۱هزار تومان شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به  ۱۱هزار و  ۱۰۰تومان در مراکز
خردهفروشی خبر داد.به گزارش مهر ،مهدی یوسف خانی اظهار داشت :همچنین
قیمت مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰ ،هزار و  ۱۰۰تومان و توزیع درب
واحدهای صنفی  ۱۰هزار و  ۲۵۰تومان است.به گفته وی ،قیمت خرده فروشی مرغ شمال
۱۰۷۰۰تومان و عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۹۷۰۰ ،تومان است.

گزارش

اتفاقعجیبدرپمپبنزینها؛
تسوختمیخریم!
کار 

گمانهزنــی دربــاره افزایش قیمــت بنزین یا
سهمیهبندی سوخت بارها طی ماههای اخیر
شنیده شده؛ اگرچه مسئوالن وزارت نفت این
موضــوع را رد کرده ،اما با ایــن وجود ،مردم
منتظر اعالم سازوکار جدید برای تعیینتکلیف
حاملهای انرژی هســتند.علیرضا محجوب،
رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز بهتازگی
درباره سهمیه بندی بنزین گفته است :برقراری
نظام ســهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر
خودرویی چه میزان مصرف میکند و مصرف
بیش از ســقف تعیین شده مشمول پرداخت
نوعی عوارض خواهد شد.به اعتقاد وی ،مصرف
فعلی بنزین کمی شــگفت انگیز است و بوی
قاچاق و خروج از مرزهــا میدهد .این میزان
مصرف ،عــدهای را ثروتمند و عدهای را جلوی
چشــم مردم رانتخوار بار میآورد و سیستم را
خراب میکند ،بنابراین اگر ایدهای برای افزایش
قیمت وجود دارد ،فقط برای جلوگیری از قاچاق
و مصرف اضافه اســت؛ ضمن اینکه باید گفت
مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.محجوب
متذکر شــده اســت :در حال حاضــر تقریبا
20میلیون لیتر مصرف اضافی داریم که این رقم
20میلیون لیتر را میتوان با تدابیری محدود
کرد؛ این رقم بیهوده مصرف میشود.او تاکید
کرده اســت دولت اجازه دارد برابر تورم قیمت
بنزین را افزایش دهد .اگر تورم باال برود ،دولت
میتواند درصد بیشتری افزایش قیمت داشته
باشــد ،ولی باالتر از تورم اجازه افزایش ندارد و
باید مصوبات جدید بگیرد.البته سهمیهبندی
ســوخت به هیچوجه موضوع جدیدی نیست
و ســابقه آن به ساعت  24روز  31اردیبهشت
 1386برمیگردد که فــروش بنزین در تمام
جایگاهها تنها با ارائه کارت هوشــمند سوخت
و با قیمت هر لیتر  100تومان انجام میشــد.
این ماجرا اما ادامهدار نشــد و در سالهای بعد
تقریبا اکثر مردم از کارت جایگاهداران برای زدن
بنزین استفاده کردند و دیگر کسی به یاد کارت
هوشمند سوخت خود نیفتاد.اما اکنون و پس از
گذشت بیش از  11سال از این ماجرا ،موضوع
سهمیهبندی و اســتفاده مجدد از کارتهای
هوشمند ســوخت به گوش میرسد؛ هر چند
نکته قابل توجهی در جایگاههای توزیع سوخت
در حال اتفاق افتادن است.
خرید کارتهای سوخت
از سوی کارگران برخی از جایگاهها

به گزارش خبرآنالین ،اگر در یک ماه گذشته
گذرتان به بعضی از جایگاهها بیفتد به ویژه در
ساعات پایانی که خلوتتر است ،با پیشنهادات
جالبی مواجه میشوید که باعث حیرت است.
گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که
در ساعت  ۲۳:۳۰روز شنبه زمانی که وارد یکی
از جایگاههای سوخت در جنوب تهران میشود
و از کارگــر حاضر در جایــگاه میخواهد باک
خودرو را پر کند ،در طول مدتی که باک درحال
پر شدن اســت ،کارگر به سمت وی میآید و
پیشــنهاد خرید کارت ســوخت را میدهد.
وقتی از وی با تعجب پرســیده میشود کارت
ســوخت را چند خریداری میکنید ،میگوید
۶۰ ،۵۰هزار تومان.
در ایــن میان ،زمانــی که از کارگــر جایگاه
پرســیده میشــودمگر قرار نیســت دوباره
بنزین ســهمیهبندی شود؟ پاســخ میدهد
بهزودیدستگاههای جدید نصب خواهد شد
و کارتهای فعلی را بــه اصطالح نمیخواند،
ت جدید بگیرید .وقتی از او
بنابراین بایــد کار 
پرسیده میشــود پساین کارتها به چه کار
شما میآید؟ از دادن پاسخ طفره میرود .کارگر
جایگاه همچنین درباره هزینه کارت جدید ،با
خنده میگوید  ۱۳۷هزار تومان ناقابل .با این
وجود ،دوباره کارگر جایگاه تاکید میکند کارت
سوخت خود را میفروشی؟
پیشنهاد خرید کارت سوخت ادامه دارد

امــا این ماجــرا تنها مختص جنــوب تهران
نبوده ،بلکه در جایگاههای شــمال کشور نیز
همین مســئله تکرار شده است؛ به طوری که
کارگران حاضر در برخی از جایگاهها به ویژه به
خودروهای دارای پالک تهران پیشنهاد خرید
کارتهای بدون استفاده سوخت را میدهند.در
مقابل اصرار کارگران جایگاههای سوخت ،تنها
میتوان به مسئله امکان قاچاق سوخت با این
کارتها فکر کرد که سبب شده تا سودجویان
با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاهها
و همچنین توان اقتصادی پایین آنها ،این عده
را به همکاری ترغیب کنند.بررســیها نشان
میدهد در برخی اســتانهای مرزی ،دالالن
کارتهای سوخت خریداری شده از شهروندان
با قیمت ۶۰ ،۵۰هزار تومان را با قیمتی بسیار
باالتر به قاچاقچیان سوخت میفروشند و این
عده از این راه دســت به کسب درآمد و خروج
غیرقانونی ســوخت میزنند .نبود نظارتهای
منسجم و هوشیار نبودن مردم بابت مخالفت
با خرید و فروش کارتهای ســوخت ســبب
این کاسبی جدید در جایگاهها و همچنین از
سوی دالالن شده است ،بنابراین انتظار میرود
اقدامات پیشگیرانه و ســختگیرانهای در این
زمینه برای ممانعت از هرگونه ســوء استفاده
احتمالی و قاچاق حتی یک لیتر بنزین به خارج
از کشور برداشته شود.

لوازم خانگی

احتکار لوازم خانگی توسط
دو برند معروف کرهای

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
تهران در پایان نشســت کارگروه تنظیم بازار
استان تهران با بیان اینکه برخی وارد کنندگان
از جملــه دو برند تجاری معروف کرهای بازار
لوازم خانگی به محض بحرانی شــدن شرایط
کشور سیاســت انقباضی در پیش میگیرند
افزود :اینکه شــرکتهای تولید کننده و وارد
کننــده در شــرایط اضطــراری صرفا منافع
خود را در نظر بگیرند قابل پذیرش نیســت.
به گزارش ایرنا ،محمد امامی امین ادامه داد:
تعزیرات اســتان تهران در بازدید از انبار یکی
از این برندها با بیش از  60هزار قطعه کاالی
انبار شــده مواجه شده درحالی که ماههاست
کاالهایش را در نمایندگیهای زیرپوشــش
خود عرضه نکرده است.وی گفت :همانطور که
دولت اعالم کرده کاالهای اساسی ارز 4200
تومانی دریافت میکننــد و قیمت این ارز تا
پایان ســال تغییری نخواهد کرد.امامی امین
با بیان اینکه  70هــزار تن کاال در گمرکات
تهران وجود دارد و به بازار نرسیده است افزود:
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت قبل از ابالغ
دســتورالعمل باید زیرســاختهای آن را در
بازار فراهم میکرد.وی افزود :تأمین نقدینگی
مابه التفاوت نرخ ارز برای کســی که از چند
ماه قبل اقدام به واردات کرده اســت دشوار و
غیرممکن است.معاون امور اقتصادی و توسعه
منابع اســتانداری تهران گفــت :در بازدید از
گمرکات تهران مشخص شــد کاالهای وارد
شده با مجوزهای الزم حداکثر تا چهارساعت
میتوانند ترخیص شوند.

بازار

سکهبهمرزچهارمیلیونرسید

براســاس نرخهای اعــام شــده در پایگاه
رسمی طال ،سکه و ارز تهران دیروزسه شنبه
هرقطعه سکه طرح جدید (امامی)  4میلیون
و 16هزار تومان و سکه طرح قدیم  3میلیون
و  553هزار تومان به فروش رسید.به گزارش
عصرایران ،نیم ســکه با قیمت یک میلیون و
 852هزار تومان ،ربع سکه  941هزار تومان
و ســکه یک گرمی  51هــزار و  100تومان
داد و ستد شــد.هر گرم طالی  18عیار هم
303هزار تومان اعالم شــد.همچنین نرخ هر
یورو 12هزار و  579تومان نرخ گذاری شد.

خبر
خوش چهره:

مردم هدف جنگ اقتصادی
دشمنهستند

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت :مردم
هدف جنگ اقتصادی هســتند بنابراین باید
تصمیمات درست اقتصادی گرفته شود زیرا
بــا کاهش ارزش پول ،کارمنــدان ،کارگران،
بازنشســتهها و معلمان فقیرتر میشــوند.
به گــزارش تســنیم ،محمد خــوش چهره
اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه بــا حضور در
برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره بهنامه
برخی از اقتصاددانان به رئیس جمهور گفت:
ایــن نامه اقتصاد ایران را آســیب شناســی
کرده اســت.وی با تاکید بر اینکه منابع ارزی
باید به طــور صحیح مدیریت شــود ،افزود:
سیاســتهای دولت باید سازگار و هماهنگ
باشد.خوش چهره با اشــاره به اینکه وظیفه
اصلی بانک مرکزی در همه دنیا حفظ ارزش
پول ملی اســت ،گفت :مــردم هدف جنگ
اقتصادی هســتند بنابرایــن باید تصمیمات
درســت اقتصادی گرفته شود زیرا با کاهش
ارزش پول ،کارمندان ،کارگران ،بازنشستهها
و معلمــان فقیرتر میشــوند.وی افزود :باید
مرکزیتی وجود داشــته باشــد تا تصمیمات
کالن اقتصادی را اتخــاذ کنند.خوش چهره
گفت :سیاستهای مالی و پولی باید سازگار
باشــند و مالیاتها باید به نحو درست گرفته
شود و فشار فقط بر روی قشر ضعیف نباشد و
باید عدالت مالیاتی حاکم باشد.

سهپیشنهاداقتصادی
عسگراوالدی برای دولت

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران
ســهراهکار جهت عبور از مشکالت اقتصادی
بــه دولت پیشــنهاد کرد.به گزارش ایســنا،
اسداهلل عسگراوالدی در بیست و نهمین جلسه
توگوهای راهبردی اظهارد کرد :برای دولت
گف 
ســه راهکار جهت عبور از مشکالت اقتصادی
وجود دارد که یکی از آنها تغییر ساختار دولت
و کوچــک کردن دولت اســت.وی همچنین
دومین راهکار پیشنهادی خود را بازگرداندن
اعتماد به مردم با راست گفتن و صداقت عنوان
کرد و افزود :سومین راهکار نیز در میان مردم
رفتن و خواســتههای آنها را شنیدن است تا
مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.عسگراوالدی
افزود :دولت بیش از حد بزرگ اســت و باعث
خارج شــدن کارهای اقتصادی از دست مردم
شده است .دولتهای پیشین دنبال این تغییر
ساختار بودند اما نتوانستند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

رئیس ســازمان توســعه تجارت از احتمال تغییر در
لیست کاالهای اساســی و همچنین احتمال حذف
مابهالتفاوت ارزی بــرای خودرو خبر داد و اعالم کرد:
امشــب تکلیف مابهالتفاوت ارزی کاالهای وارد شده
مشــخص میشــود و احتماال با معافیتهایی برای
ماشــین آالت ،تجهیزات و برخی مواد اولیه همــراه خواهد بود.
مجتبی خسروتاج درخصوص پرونده واردات  ۶۰۰۰دستگاه خودرو
و اخباری که مبنی بر بازداشت او منتشر شده بود ،گفت :دادستان

احتمال تغییر در لیست کاالهای اساسی

نیز این مسئله را توضیح داد .من بازداشت نشده بودم
اما در خصوص پرونده خودرو در سال گذشته زمانی
که در بهمنماه پرونده همه متخلفان را به تفکیک
گزارش دادیم مســلماً برای تکمیــل این پرونده و
رسیدگی به آن نیاز بود تا با دستگاه قضایی همکاری
کنیم و مراجعات من نیز در همین راســتا بوده اســت.وی درباره
بسته جدید ارزی و کاالهایی که در آن به عنوان کاالهای اساسی
مشمول دریافت ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی شدهاند ،نیز توضیح داد

که پیش از ابالغ بســته جدید ارزی حجم ثبت سفارش افزایش
یافت و با سال گذشته فاصله باالیی داشت ،اما پس از ابالغ بسته
جدید میتوان گفت که آمار ثبت سفارش روزانه مانند سال گذشته
شده اســت و یکی دیگر از تفاوتهای ثبت سفارش کارشناسی
شدن آن بوده که بانک مرکزی تکلیف خود را میداند که باید ارز
مورد نیاز را تخصیص دهد ،البته ممکن اســت کاالهای این گروه
تغییر کنند.در فرایند واردات تا توزیع و مصرف کاالهای دورهای که
مشمول ارز رسمی هستند کنترل شدید و دقیقی صورت میگیرد.

گزارش آفتاب یزد از مقایسه سیاستهای اقتصادی ایران و ترکیه و واکنش مردم این کشورها به تصمیمات دو دولت

تیمار لیر؛ رهایی ریال!

آفتاب یزد -الهام عالئی :ترکیــه این روزها با
بحران اقتصادی به معنای واقعی دســت و پنجه
نرم میکند .نوسانات ارزی در این کشور به شکلی
روزافزون در حال شــدت یافتن است و ارزش لیر
در مقابل ارزهای خارجی از جمله دالر دچار افتی
بیسابقه شده است .کاهش ارزش لیر مقابل دالر
پس از تحریم وزرای کشــور و دادگستری ترکیه
توسط آمریکا بر سر حبس آندرو برانسون ،کشیش
آمریکائی آغاز شــده و اقدام اخیر واشــنگتن به
افزایش مالیات آلومینیوم و فوالد وارداتی از ترکیه
به سقوط ارزش لیر شــتاب بیشتری داده است.
همچنین در حالیکه نرخ تبادل هر دالر در سایت
اینترنتی بانک مرکزی ترکیه ( 10اوت 19 -مرداد)
پنج لیر و هفت قوروش اعالم شده بود ،اما دالر در
صرافیهای این کشور مابین پنج لیرو  95قوروش-
شــش لیر و  25قوروش مبادله میشــود .در این
شرایط رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه
چندی است که درصدد جبران مشکالت اقتصادی
است و اعالم کرده بود که بهزودی سیاست جدید
دولت را برای ایجاد تحوالت مثبت اقتصادی اعالم
میکند .قریب به دو هفته پیش ،فراخوان اردوغان
حمايت مردم ترکیه از لیر
بــراي حمايت از پول ملي ترکیه ابالغ شــد و در
در ایــن میــان ،خبرهــای دو هفتــه اخیــر از
آن از مردم خواســته شد که پساندازهای خود را
خبرگزاریهای بینآلمللی حاکی است که رئیس
از دالر به لیر تبدیل کنند .هرچند این سیاســت
جمهــور ترکیه برای حمایت از پول ملی فراخوان
برای اولین بار اجرایی نمیشود ،اما ظاهرا استقبال
صادر کرده و این مسئله با استقبال مردم و اصناف
قابــل قبولی از آن صــورت گرفته اســت .نکته
این کشــور مواجه شــده اســت .در پی افزایش
اساسی در این میان حمایت مردم ترکیه از دولت
نوسانات شــدید ارزی و
کشورشان است؛ هرچند
ســقوط بی سابقه ارزش
کــه شــرایط اقتصادی
لیر مقابل ارزهای خارجی
کنونی ترکیه مردم این
بهویژه دالر ،رجب طیب
کشــور را با مشــکالت
اردوغــان رئیس جمهور
گستردهای مواجه کرده،
ترکیه بــار دیگر از مردم
اما همچنان بخش قابل
کشــورش خواســت تا
توجهی از جامعه ترکیه
برای حمایت از پول ملی
به تصمیمــات اردوغان
اصغر مهاجری :یکی از عاملهای مهم
هرچه دالر و یــورو و یا
و کابینــه وی اعتمــاد
دیگــر که خیلــی روی عدم حمایت
طال دارنــد را به بانکها
میکننــد .این در حالی
سیاســتهای دولت توســط بدنه
ببرنــد و به لیــر تبدیل
است که کشور ما نیز تا
اجتماعی موثر بوده این است که طی
کنند تــا از این طریق بر
حدودی از نظر وضعیت
توطئههای اقتصادی علیه
اقتصــادی بــه ترکیــه
حدود  10ســال گذشته ،قشر متوسط
ترکیه غلبه کنند.
کنونی شــباهت دارد اما
جامعه ایران هر روز در حال کوچکتر
در ایــن راســتا بخش
ایــن حمایت مــردم از
شدن است .بدین معنا که قشر متوسط
عمــدهای از مــردم و
سیاستها و تصمیمات
جامعه که ســوپاپ اطمینان جامعه و
اصناف ترکیه از فراخوان
دولــت عمال مشــاهده
حافظ ارزشهــا و هنجارهای جامعه
رئیس جمهور کشورشان
نمیشود .در این گزارش
است و انجام امور جامعه به طور عمده
حمایــت کردهانــد .در
این
به بررســی چرایی
توسط آن انجام میشود ،مدام درحال
عیــن حال شــماری از
موضوع پرداختهایم.
الغرتر شدن است
تشــکلهای صنفی طی
نابسامانی اقتصاد ترکیه
اطالعیههایــی اعــام
کردهانــد که از این حرکــت ملی میهنی حمایت
ترکیــه در حال حاضر حــدود  ۲۲۰میلیارد دالر
میکنند.
بدهی خارجی دارد و با بحران ارزی مواجه اســت
برخی از آرایشــگاههای مردانه اعالم کردهاند که
و در همین زمان با تحریمهای آمریکا نیز مواجه
برای کسانی که دالر تبدیل کنند ،کار رایگان انجام
شــده اســت .در اولین روز ماه آگوســت ،وزارت
میدهند .یکی از رســتورانها نیز طی اطالعیهای
خزانــهداری ایاالت متحده در بیانیهای اعالم کرد
با مضمون مشــابه از مشــتریان خود خواسته تا
که واشــنگتن دو تن از وزیــران دولت ترکیه را
ارزهایشــان را بــه لیر تبدیل کنند تا ســاندویچ
بهدلیل حبس ناعادالنه یک کشــیش آمریکایی
ترکــی مجانی میــل کنند .یک فرش فروشــی
تحریم کرده است.
نیز به مشــتریان خود در ازای ارائه قبض تبدیل
به دنبال آن ترکیه نیز به دستور رجبطیباردوغان
2000دالر به لیر ترک یک تخته فرش  10متری
اعالم کرد ،داراییهای دو مقام رسمی آمریکا یعنی
هدیه میدهد.
وزیر کشــور و وزیر دادگســتری را ضبط کرده تا
پاســخ اقدام واشــنگتن را داده باشد .این مسئله
پافشاری اردوغان بر لیر
نگرانی بازارها را به دنبال داشت و منجر به سقوط
در واکنــش بــه این موضــوع ،اردوغــان گفت:
نرخ پول ملی ترکیه شد.
«از استقبال گسترده هموطنانم از فراخوان تبدیل
با افزایش تنشها میان دو کشور ،وضع تحریمهای
پساندازهای خود از دالر به لیر که از جمعه قبل
جدید چنــدان غافلگیرکننده نیســت .اما هنوز
آغاز شد ،قدردانی میکنم .اما هنوز کافی نیست و
مشخص نیست که آیا تصمیم وزارت خزانهداری
باید در این زمینه پافشاری بیشتری انجام دهیم».
آمریکا چقدر جدی است .پس از آنکه ترامپ اعالم
اردوغان افزود« :ملت ما نباید به البی بهره ،ســود
دسترسی معارف از مالیات ترکیه به
کرد ،در مورد
ِ

بازارهای آمریکا تجدیدنظر میکند ،لیر ترکیه یکی
از بدترین بحرانهای ارزی طی یک دهه گذشته
را تجربه کرد.
در ششــم آگوســت و به دنبــال تصمیم جدید
ترامپ ،پول ملی ترکیه  ۵٫۵درصد افت کرد .این
بزرگترین افت روزانه قیمت لیر طی  ۱۰ســال
گذشته بوده است .تنها طی یک سال گذشته ،لیر
حدود یکسوم از ارزش خود را از دست داده است.
همچنین گزارشها نشان میدهد ،از زمان آغاز کار
اردوغان به عنوان نخستوزیر در سال  ،۲۰۰۳لیر
 ۷۰درصد افت داشته است.
از سوی دیگر تورم در این کشور نیز رو به افزایش
اســت .نرخ تورم در ماه گذشــته  ۱۶درصد اعالم
شــده که این باالترین نرخ تورم از ســال ۲۰۰۳
بوده اســت .سقوط لیر موجب شــده تعدادی از
شــرکتهای بزرگ و مهم در ترکیه با بدهیهای
سنگینی مواجه شــوند .اما پس از پیروزی دوباره
اردوغان در انتخابات ریاســتجمهوری ،وی حاال
کنترل بیشتری در مورد سیاستهای پولی و مالی
کشور دارد.

برساند .زیرا البی بهره در یک رقابت قرار گرفتهاند.
در این رقابت نه با تکیه بر منابع خود بلکه با بهره
بردن از ســپردههای مردم اقــدام به رانت خواری
برای خود کرده و ســپس با آنها نیز فخرفروشی
میکند .متاســفانه برخیها بر کســب درآمد از
راههای آســان (بهره) اصرار دارند .من معتقدم که
دولــت و بانک مرکزی پــس از این در این زمینه
حســاس تر خواهند بود .بانکهای دولتی هم در
این زمینه باید الگو باشند».
مقایسه شرایط ایران و ترکیه

ایــن همه در حالی اســت که کشــورمان نیز در
آشــفتگی وضعیت اقتصادی کــم از ترکیه ندارد.
ارزش پول ملی ایران از اوایل سال جاری تا کنون
به شــدت افت کرده ،تورم در بازه زمانی یادشده
افزایش شــدیدی یافته و موج سنگینی از گرانی
بر بازارهای مالی کشور سایهانداخته است .بخشی
از این شرایط به واسطه تحریمهای جدید آمریکا
و خروج این کشــور از برجام اتفاق افتاده اســت.
از ســوی دیگر به باور تحلیلگران ،ســاختارهای
اقتصادی کشــورمان با مشــکالت جدی مواجه
هســتند که خروج از آنها امری زمانبر و پرهزینه
است.
در چنین موقعیتی ،تیــم اقتصادی دولت و بانک
مرکزی طی چندین مرحله اقدام به اخذ و اجرای
تصمیماتی اقتصادی کرد که متاســفانه چندان با
اقبال عمومی مواجه نشد .برخی کارشناسان ،علت
این امر را بیاعتمادی مردم نسبت به مسئوالن و
سیاستهای آنها میدانند.
عوامل عدم پیروی مردم از تصمیمات دولت

در این راستا ،دیدگاه اصغر مهاجری ،جامعهشناس
را جویا شدیم .مهاجری درباره عوامل عدم پیروی
مــردم از تصمیمات دولت گفــت« :در اینجا باید
پرسید مگر مردم ایران در دهههای گذشته مانند
دهه اول انقالب از تصمیمات مســئوالن حمایت
نمیکردند؟ مسلما پاسخ مثبت است .این در حالی
است که االن مردم کشورهایی مانند ترکیه از پول
خود مایه میگذارند ،اما مردم ما جان خود را نیز
در این راه فدا میکردند».
 .1فرسایش سرمایه اجتماعی
مهاجری افزود« :اما متاســفانه سرمایه اجتماعی
در کشــور ما دچار فرسایش شــده است و زمانی
که این اتفــاق در جامعهای میافتد ،همه اعضای
سرمایه اجتماعی ضربه میبینند و کارایی خود را از
دست میدهند؛ مثال شفافیت ،پویایی و اعتماد که
اضالع سرمایهاجتماعی هستند ،نیز دچار فرسایش
میشوند و این اتفاقی است که در کشور ما افتاده
اســت .البته بحث کنونی درباره سرمایه اجتماعی
افقی است ،نه سرمایه اجتماعی عمودی».
وی تاکید کرد« :این یکی از دالیل بســیار محکم
است و بیش از یک دهه است که ما دچار فرسایش
سرمای ه اجتماعی هســتیم .در دهه گذشته ،این
موضوع یکی از پنج چالش مهم در ایران بوده است.
این درحالی است که در سال  ،97فرسایش به یکی
از سه مسئله اصلی کشورمان تبدیل شده است».
 .2عمیق شدن نابرابریهای اجتماعی
و سلب اعتماد مردم
این جامعه شــناس ادامه داد« :همچنین یکی از
مهمتریــن دالیل بروز این پدیده ،عمیق شــدن
نابرابریهای اجتماعی است که به صورت مستقیم
به عدم اعتماد و همراهی مردم با سیاســتهای
دولت مرتبط میشود».
ک شدن قشر متوسط جامعه
 .3کوچ 
مهاجری خاطرنشان کرد« :یکی از عاملهای مهم

دیگر که خیلی روی عدم حمایت سیاســتهای
دولت توسط بدنه اجتماعی موثر بوده این است که
طی حدود  10سال گذشته ،قشر متوسط جامعه
ایران هر روز در حال کوچکتر شدن است .بدین
معنا که قشر متوسط جامعه که سوپاپ اطمینان
جامعه و حافظ ارزشها و هنجارهای جامعه است
و انجام امور جامعه به طور عمده توسط آن انجام
میشود ،مدام درحال الغرتر شدن است».
وی تصریح کــرد« :جامعهای در فــراز و فرودها
دچار مشکالت جدی خواهد شد که قشر متوسط
ضعیفــی دارد .چون بهترینهــای جامعه از نظر
وفــاداری به ارزشهای جامعه ،تعهد به کشــور،
هویت اجتماعی و ملی ،بهره هوشــی ،مهارت و
تکنیک و ...را قشــر متوسط تشکیل میدهد .اما
قشــر متوســط جامعه ما آن قدر الغر شده که
براســاس گزارش بانک مرکزی در سال ،1396
سرعت این کوچک شدن قشر متوسط  15درصد
بیشتر از کوچک شدن قشر ضعیف جامعه است».
این جامعه شــناس اظهار داشــت« :وقتی قشر
متوسط از دست برود ،یعنی همه نیروهای خوب،
نظام ارزشــی و اخالقی ،مهارتها ،فکر واندیشه،
هنر و ...از دست رفتهاند .به عبارت جامعهشناسان،
ســوپاپ اطمینان جامعه در ایــن حالت از بین
میرود .این درحالی است که اکنون در شرایطی
قرار داریم که باید از قشــر متوســط برای نجات
جامعه و کشور استفاده شود».
 .4حاکمیت بالمنازع ارزشهای مادی
مهاجری افزود« :همه اینها به اضافه عامل چهارم
یعنی حاکمیت بالمنازع ارزشهای مادی طی دو
دهه اخیر در عدم همراهی با سیاستهای دولت
تاثیر گذاشتهاند .ما برخالف شعارهای زیبایی که
در حوزه ارزشهای معنوی میدهیم ،مالکها و
ارزشهای جامعه ایرانی را تا حدودی به حاکمیت
ارزشهای مادی تبدیل کردهایم».
وی تاکید کرد« :بنابراین چون در چنین شرایطی،
افراد از طریق یک زندگی ســالم یا درآمد تعریف
شــده فعلی نمیتوانند به ارزشهای مادی دست
یابند ،هر کس به شــیوهای در تالش برای فراهم
کردن اســباب این ارزشهای مادی است .در این
میان یک فرد ســه هزار میلیارد و دیگری 100
میلیارد را از آن خود میکنند و شــخصی نیز به
دزدیهای کوچک میپردازد! این نظام ارزشهای
مادی درحال حاضر در کشور ما آنقدر قدرت دارد
که میتواند هر کسی را خلع سالح کند».
 .5تصمیمات غیرهوشمندانه سیاسی
مهاجری در ادامه گفت« :این چهار عامل درحوزه
اجتماعــی و فرهنگی بر موضــوع بحث ما موثر
هســتند .اما در حوزه سیاسی ،مردم اعتقاد دارند
که سیاســتهای نظام مدیریتی ما هوشمندانه
نیست .همچنین هژمونی قدرتها در منطقه در
عرصه بینالملل رعایت نمیشود .جامعه همه این
موارد را فهم میکند ،بنابراین نمیتوان با موعظه
و اظهارنظــر ،حمایت مردم را جلب کرد و از آنها
خواست که شبیه مردم ترکیه رفتار کنند».
وی اظهار داشــت« :تنها راه این مسئله ،تغییرات
ساختارهایی است که نام برده شد تا ما بتوانیم به
یک مدیریت سیاسی هوشمند باثبات که براساس
منافع ملی تصمیم میگیرد ،دست یابیم و سپس
بتوانیم حمایت همین مردم را داشته باشیم».
با توجه به آنچه ذکر شد ،در اهمیت جلب اعتماد
مردم و استفاده از قدرت همیاری و همراهی آنها
برای رســیدن به ثبات اقتصــادی در وهله اول و
دســتیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی در وهله
دوم شــکی وجود ندارد .در این راستا بهرهگیری
از تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه احتماال
میتواند راهگشا باشد.

محدودیت عرضه بنزین سوپر تا پایان مرداد رفع میشود

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور گفت:
بر اساس جلسات مســتمری که با مسئوالن امر
داشــتهایم ،محدودیت عرضه بنزین سوپر نیز تا
پایان مردادماه رفع میشود.بیژن حاجمحمدرضا در
گفتوگو با تســنیم اظهار داشت :در توزیع بنزین

ســوپر محدودیتهایی داریم اما این محدودیت،
مطلق نیســت و اینگونه نبوده که به هیچ وجه
بنزین سوپر عرضه نشود ،بلکه عرضه این نوع بنزین
کمتر از میزان تقاضای آن بوده اســت.وی افزود:
جایگاهداران هیچ تقصیری در بروز این محدودیت

نداشــتهاند اما با این حال از مــردم عذرخواهی
میکنیم که در بخش توزیع بنزین سوپر آنطور که
انتظار میرفت ،عرضه مطلوب نبود.حاجمحمدرضا
با بیان اینکه "بــا وجود بروز محدودیت در توزیع
بنزین ســوپر ،توزیع بنزیــن معمولی بدون هیچ

محدودیتی و بهصورت 24ساعته صورت گرفت"،
گفت :ذخیرهسازی خوبی در زمینه بنزین یورو4
صورت گرفته و بر اساس جلسات مستمری که با
مســئوالن امر داشتهایم ،محدودیت عرضه بنزین
سوپر نیز تا پایان مردادماه رفع میشود.

