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خبر اقتصادی
مدیر عامل شرکت آب منطقهای تهران پاسخ گفت:

کیفیت آب در مناطق مختلف
تهران چه فرقی با هم دارد؟

چرتکه 3

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

توزیع پول بنزین سم است

مدیر عامل شرکت آب منطقهای تهران گفت:
 30درصدازمنابعآبزیرزمینیاستفادهمیکنیم،
بنابراین کیفیت یکسان نیست ،در مناطقی که از
منابع آب زیرزمینی استفاده و یا مخلوط میکنیم،
کیفیت تغییر میکند .ســید حســن رضوی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره تفاوت
کیفیت آب در مناطق مختلف تهران افزود :آبخوان
سدها در تهران متفاوت است ،بنابراین کیفیت آب
نیزتفاوتدارد.ویبابیاناینکهسدکرجوالربهترین
کیفیت آب رادارند ،افزود:کیفیت آب سایر سدها با
شرایطسیالبیوغیرسیالبیتغییراتخواهدداشت،
ولیدرشرایطفعلیکیفیتآبتمامیسدهامطلوب
اســت .وی گفت :رینگ تهران برقرار شده و میزان
باقیماندهاینپروژهنیزتاپایانسالبهاتماممیرسد
وباورودتصفیهخانهششمرینگتهران،آمادهمانورو
توزیعیکنواختآببرایمناطقمیشود.

سهمیه بنزین آذرماه واریز شد

سخنگویشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
ایران با اشاره به واریز سهمیه بنزین آذرماه وسایل
نقلیه شخصی و عمومی در ساعت صفر روز جمعه
(یکم آذر ماه) در کارتهای هوشــمند سوخت ،از
احتمال اعمال تغییراتی در سهمیه سوخت ناوگان
حمل و نقل عمومــی خبر داد .به گــزارش وزارت
نفت ،فاطمه کاهی افزود :سهمیه آبان ماه دارندگان
خودروهای شخصی و موتورسیکلتها در صورت
عدماستفاده،درکارتهایسوختشخصیاینافراد
ذخیره شده و تا شش ماه آینده قابل استفاده خواهد
بود .کاهی همچنین با اشــاره به مراجعه دارندگان
خودروهای عمومی به جایگاه های سوخت به دلیل
نگرانی بابت حفظ مانده سهمیه سوخت آبان ماه ،از
احتمالاعمالتغییراتیدرسهمیهاینخودروهاخبر
داد و گفت :در صورت نیاز این تغییرات اعمال شده و
در روزهای آینده اطالعرسانی خواهد شد .شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در نخســتین
ساعت روز جمعه ۲۴ ،آبان ماه با صدور اطالعیهای
اعالمکردکهبراساسمصوبهشورایعالیهماهنگی
اقتصادی سران سه قوه ،سهمیهبندی بنزین برای
همهوسایلنقلیهبنزینسوزآغازشد.

بیشترین تخلفات کشف شده
مربوط به کدام کاالهاست؟

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از ارسال ۴۵۷۶
موردپروندهتخلفبهتعزیراتدرچهارروزاولهفته
گذشــته خبر داد و تصریح کرد :عمده پروندههای
تشکیل شده مربوط به میوه ،قند،شکر ،مرغ،برنج،
لبنیات،گوشــت قرمز ،تخم مرغ ،حمــل و نقل،
الســتیک،روغن موتور و مصالح ساختمانی بوده
است.داریوشبهنودقاسمیدرگفتوگوباایسنا،از
بازرسیبیشاز ۶۳هزارو ۳۰۰مورددرسراسرکشور
در چهار روز اول هفته گذشته از سوی سازمانهای
صنعت،معدنوتجارت(صمت)استانهاخبردادو
گفتکهاینتخلفاتگرانفروشیوامتناعازعرضه
کاالرانیزشاملمیشود.البتهبهگفتهویتغییرات
شدید قیمت در بازار مشاهده نشده و پروندههای
تشــکیل شــده در بعضی از بخشها مانند میوه و
صیفیجاتربطیبهقیمتبنزیننداشتهوبهدلیل
تغییرات آبوهوایی و مشکالت حمل و نقل اتفاق
افتاده است .این مقام مسئول همچنین از تشکیل
گشت ویژه برخورد با محتکران امتناعکنندگان از
عرضهکاالخبردادواظهارکرد:بیشتریننظارتبر
روندتوزیعکاالهاییمانندمیوه،شوینده،برنج،قند،
شکر ،مرغ ،روغن،لبنیات ،گوشت قرمز و تخم مرغ
انجاممیشود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت:
علــت افزایش قیمــت بنزیــن برای
جبران کســری بودجه است ،اما چون
با فشار جامعه روبهرو شدند گفتند که
میخواهیم آن را توزیع کنیم که ســم
است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،
حسینراغفردرنشستهفتگیموسسه
دین و اقتصاد ،افــزود :در دولت قبل که
برای 75میلیونایرانییارانهواریزکردند،
وزیراقتصاددولتیازدهمگفتندکهآخر
سال ما ماتم میگیریم که این منابع را از
کجابایدتامینکنیمحاالهمعالوهبرآن
 30هزارمیلیاردتومان بهآناضافهشده
اســت و در واقع این چالهها برای دولت
بعدی است .اقتصادسیاسی ما بگونهای
است که دولتها در دور اول به چالهها و
میراثکجدولتگذشتهانتقادمیکنند
و در دور دوم خودشان همان اقدامات را
انجاممیدهند.
وی یادآور شــد :افزایش نرخ ارز یا
بنزین باعث افزایش هزینههای تولید
و آن نیز باعث افزایش تورم میشــود،
آن موقع خواهند گفت که فنر فشــرده
اســت که از کلمات دردآور اســت .در
حالیکه خود آقایان فنرساز هستند که
هزینههایآنرانیزمردمبایدبپردازند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد
جهتگیریهای سیاســتی با مسئله
فقر و نابرابری گفت :یکی از چسبهای
اجتماعــی و آنچــه که اجتمــاع را به
عنوان یک پدیده واحد تعریف میکند
همبســتگی اجتماعی است که آن نیز
ناشی از احساس تعلق خاطر به جامعه
مشترک است .پدیدههای روزمره آنها
را به این نتیجهگیــری هدایت میکند
که آنها متعلق به آن جامعه هستند آن
موقع سیاستهای بخش عمومی حائز
اهمیت خواهد بود .در واقع ریشه همه
مشکالتاجتماعیرابایددرنابرابرهای

ناموجه دید که آن نیــز محصول نظام
تصمیمگیــری اســت به نحــوی که
فرصتهای نابرابــر را در اختیار افرادی
قرارمیدهندکهمنشااصلیفقراست.
وی ادامــه داد :براســاس مطالعات
فراوان ،فقر محصول نظام اجتماعی یا
به تعبیر بهتر نظام سیاسی یک کشور
است .جوامعی مانند ژاپن با وجود فقر
منابعجزوکشورهایثروتمندمحسوب
میشوند اما کشورهایی که در آفریقا یا
خاورمیانه هستند سمبلهایی هستند
که با در اختیار داشــتن منابع طبیعی
به دلیل سیاستهای بخش عمومی و
کارکرد نظام اجتماعی ،جزو کشورهای
فقیرارزیابیمیشوند.بنابرایننابرابری
که منشا اصلی فقر اســت خود علل و
ریشههای مختلفی دارد که اصلیترین
آن سیاستهای بخش عمومی است.
برای نمونه جامعه ما عمده درآمد خود
را به جای کار و خلــق ارزش ،از طریق
فروش منابع طبیعــی تامین میکند،
وقتی جامعه به فروش منابع وابســته
است مسئله بعدی آن مطرح میشود؛
اینکه این منابع متعلق به نسل کنونی
و آتی چگونه تقسیم بندی شود؟ مثال
در کشــورهایی مانند آمریکا دولتها
این اجــازه را ندارند که از هر جایی نفت
استخراجکنند.
راغفر تصریح کرد :باید توجه داشت
که نابرابــری تنهــا در درآمد خالصه
نمیشود بلکه اشکال مختلفی دارد از
جملهدسترسیدرتوزیعامیدبهآیندهو
برخورداریازچشماندازمثبتبطوریکه
این مســئله در خانوادههای ثروتمند
بیشتر و روشنتر است .شقاق و گسست
یکی دیگر از پیامدهــای نابرابریهای
فاحش اســت بطوریکه در این جوامع
افراد و گروهها نســبت به هــم بددل و
پرخصومــت میشــوند موضوعی که
روزانه مادرجامعهمانمیبینیم.یکیاز

گروههایحساسدراینموضوع،جوانان
هستندویکیازدالیلتعلقخاطرآنهابه
جامعه به میزان برخورداری از مواهب
عمومی بســتگی دارد .بهطوریکه اگر
جوانان از این مواهب برخوردار نباشند
زمینه برای استخدام آنها در گروههای
افراطی فراهم میشود و این مسئله در
پدیده داعش به وضوح قابل مشــاهده
شد بطوریکه افراد قابل توجهی از آنها،
تحصیلکردگاندراروپاوآمریکابودند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید
بر اهمیت اشــتغالزایی در کشور گفت:
توجهبهاشتغالیکپدیدهجهانیاست
و به همین دلیل سیاســتهای بخش
عمومی در کشورهای دنیا معطوف به
ایجاد شغل اســت .قانون اساسی ما نیز
تاکید بر کرامت انســانی دارد ،کرامتی
که تنها از طریق شغل بوجود میآید .ما
هویتمان را از شــغلمان میگیریم به
همیندلیلدرتعریفشغلشایستهباید
به دو ویژگی توجه داشت؛ نخست اینکه
صاحبش به آن مباهی است و جامعه به
چشمانسانموثربهآننگاهمیکندودوم
اینکهدستمزد شایستهپرداختشود تا
زندگیخانوادهخودراشرافتمندانهاداره
کند .بنابراین دولت به معنای حاکمیت
مسئول تامین ابزارهای شغل است و در
قانون اساسی ما هم اشــاره شده است.
باید توجه داشت که قانون اساسی یک
قرارداد دوجانبه بین مردم و حاکمیت
استونمیشودکهیکطرفتعهداترا
رعایت نکند اما مطالبه وفاداری و انتظار
تمکینکند.
«فساد،فسادمیزاید»
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان
اینکه فســاد نتیجه نابرابری حاصل از
نظام تصمیمگیری است ،گفت :سخن
معروفیاستکه«فساد،فسادمیزاید»
یعنی موجب نابســمانی شــده و این
نابســمانیها نیز فقر و ناامنی را نتیجه

علتافزایشقیمتبنزین
برای جبران کسری بودجه
است ،اما چون با فشار
جامعهروبهروشدندگفتند
که میخواهیم آن را توزیع
کنیمکهسماست
میدهند .نمونهای از این ناامنی همین
اســت که خانواده فرش زیر پای خود را
میفروشد تا فرزندشان تحصیل کرده
و فرصت شغلی مناسبی داشته باشد اما
اینگونهنمیشودودرمقابلآنکسانیکه
درساختارقدرتحضوردارندبرایاقوامو
دوستان خود شغل ایجاد میکنند .باید
توجه داشت فساد حکومت را فرسوده
و منابع را تخلیه میکند؛ کسانی که از
فساد درآمدهای بزرگ کسب کردهاند
چون میدانند به ناحق اســت آن را به
جای امن منتقل خواهنــد کرد بویژه
کسانی که تجربه اوایل انقالب را دارند
وامروزژنرالهایبازنشستههستند.
تدرجیبسوپرریچهاست
دول 
وی ادامه داد :نهادهای ضعیف ناشی
از فقــر در جامعه اســت از همین روی
دولتهای ضعیف در گروگان بازیگران
غارتگران هســتند .در ایران که دولت
معنا ندارد ،دولتی که منافــع مردم را

لحاظ نمیکنــد و در واقــع دولت در
جیب سوپرریچ هاست .مردم در نظام
تصمیمگیری ما نقش ندارند به همین
دلیل در دولت اینگونه مطرح میشود
که ما ارز را گران کردیم هیچ اتفاقی رخ
ندادپسبنزینراگرانمیکنیم.
افزایشانتظارت
موجبناامنیمیشود
راغفر افزایش انتظــارت را موجب
ناامنی دانســت و افزود :سیاستهایی
که باعث افزایش انتظاراتی میشوند که
خارج از توان حاکمیت است زمینهساز
ناامنی هســتند که دولــت نهم و دهم
استاد این کار بود یعنی مرتبا با افزایش
انتظارات خــوراک ناامنــی به جامعه
تزریقمیکرد.
دولتمسئولیتهایاجتماعی
خودراواگذارکردهاست
این کارشــناس اقتصاد با اشاره به
موضوعافزایشقیمتبنزینگفت:پس
از پایان جنگ تحمیلی ،دولتها برای
جبران ســوءتدبیرها و کسری بودجه
خود از دو ابــزار افزایش نرخ ارز و قیمت
حاملهــای انرژی اســتفاده کردهاند.
متاســفانه در این مدت دولتها درس
عبــرت نگرفتند که خود آنهــا قربانی
اصلی این سیاستها هستند .در همین
موضوع بنزین ،دستگاههای دولتی باید
بنزین خود را با نرخ آزاد بزنند که این به
معنای افزایش هزینههای خود دولت
اســت .نتیجه این سیاستها آن است
کهدولتمسئولیتهایاجتماعیخود
را واگذار کرده است .آموزش و پرورش
که سالهاست به فالکت افتاده و آموزش
عالی کشور نیز تا دو ســال اخیر 87.5
درصدآنپولیبود.
راغفر متذکر شــد :در سال گذشته
تقریبا  118میلیون تن شــن ،ماســه
و ســنگ آهن به قیمت هر تن زیر 50
دالر صادر شــد در حالیکه در همین 6
ماه نخست سال  ،98این میزان به 150
میلیون تن رسیده اســت .جالب آنکه
یارانهحملونقلمانندبنزین،الستیک
و استهالک آن تقریبا 100هزار میلیارد
تومان است .برای اینکه ببینید این چه
رقمبزرگیاست؛همینموضوعافزایش
قیمت بنزیــن  33هزارمیلیارد تومان
درآمد خواهد داشت در حالیکه ما سه
برابرآنپرداختمیکنیمتامنابعکشور
راغارتکنند.
ایــن اقتصــاددان بــا انتقــاد از
سیاستهای تورمزا گفت :افزایش نرخ
ارز یا بنزین باعــث افزایش هزینههای

سیاستهاییکهباعث
افزایش انتظاراتیمیشوند
که خارج از توان حاکمیت
استزمینهسازناامنی
هستند که دولتنهمودهم
استاد این کار بود یعنی
مرتبا با افزایش انتظارات
خوراکناامنیبه جامعه
تزریق میکرد
تولیدوآننیزباعثافزایشتورممیشود،
آن موقع خواهند گفت که فنر فشــرده
اســت که از کلمات دردآور اســت .در
حالیکه خود آقایان فنرساز هستند که
هزینههای آن را نیز مردم باید بپردازند.
جالب آنکــه این سیاســتها در همه
دولتها با استداللهای نخ نما صورت
گرفتهمثالادعادارندقاچاقمیشود،در
حالیکهاگردالررابه 4هزارتومانکاهش
دهندآنموقعقاچاقینخواهدبود.
بایددرصالحیتمسئوالنی
کهاقدامبهافزایشنرخبنزین
میکنند،تردیدکرد
وی با اشــاره به اقدامات الزم برای
مبارزه با فقر در جامعه گفت :باید توجه
داشتکهتنهاخیریهبرایاینکارکافی
نیست و باید ســاختارها درست شوند.
بنابراین در این راســتا باید اقداماتی را
انجام داد .نخست آنکه سیاستگذاران
درک درستی از اهمیت فقر و نابرابری
داشته باشند که متاسفانه ندارند .دوم؛
آموزش رســانهها برای عمــوم مردم.
سوم؛ توجه به شرایط خاص کشور است
مثال در شرایطی که در کشور مجاور ما
هیجانهایاعتراضیوجودداردبایددر
صالحیتمسئوالنیکهاقدامبهافزایش
نرخ بنزین میکنند تردید کرد بنده در
اینموردهیچتوضیحیندارم.چهارمین
اقدام نیز تعهد سیاسی به عنوان یکی از
رمزهایتوسعهاست.
نفتجزبدبختیچیزدیگری
برایمانداشتهاست
راغفر پنجمین اقدام را عدم انفعال
دانستوافزود:متاسفانهدرتاریخمعاصر
کشور شاهد هستیم که روشنفکران ما
مرعوب غرب هستند و همواره چشم به
آنهادارندبهگونهایکههموارهدرموضع
واکنشی بودیم نه تهاجمی .باید توجه
داشتکهمانیازیبهفروشنفتنداریم
و این یک فرصت است بنابراین بنده دعا
میکنم تا ترامپ دوباره انتخاب شــود تا
بلکهتحریمنفتیگشایشیازدرونبرای
ما داشته باشــد چون نفت در صد سال
اخیر جز بدبختی چیز دیگری برای ما
نداشتهاست.

گفتو گو
وزیر راه و شهرسازی در گفتو گو با ایلنا:

مردم نگران ثبت نام در سایت مسکن ملی به دلیل مشکل اینترنت نباشند

وزیر راه و شهرســازی گفت :تا زمانی که از اتصال اینترنت و
دسترســی همه مردم در مناطق مختلف به اینترنت اطمینان
حاصلنکنیم،ثبتنامهاانجامنمیشود.
محمد اسالمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره
ثبت نام در سایت مسکن ملی در شرایط قطعی اینترنت تاکید
کرد:مردمنگراننباشندوقرارنیستاینشرایطباعثجاماندگی
عدهایازثبتنامدرسایتمسکنملیشود.
وی با تاکید بر اینکه ثبت نامها در ســه اســتان کردستان،
کهکیلویه و بویراحمد و گلســتان به تعویق افتــاد تا از لحاظ
دسترسی به اینترنت به شرایط پایدار برسیم ،تاکید کرد :مردم
نگران نباشند و تا زمانی که از اتصال اینترنت و دسترسی همه
مردمدرمناطقمختلفبهاینترنتاطمینانحاصلنکنیم،ثبت
نامهاانجامنمیشود.

وزیرراهوشهرسازیبابیاناینکهقرارنیستاینشرایطباعث
تاخیردراجرایبرنامهاقدامملیتولیدوعرضهمسکنشود،اظهار
داشت:درتالشهستیمکهسایتجایگزینیطراحی
شودکهبازیرساختاینترنتملیبتوانازآنبرای
ادامهثبتنامهااستفادهکنیم.
اسالمی تاکید کرد :اجازه نمیدهیم فردی به
دلیل عدم دسترسی به اینترنت از ثبت نام جا
بماند .وی با بیان اینکه در مرحله اول
ثبتنا مهاهستیم،گفت:تازمانی
کهاراضیموردنیازتامینشود
و متقاضی برای خرید مسکن
ملیدرآناراضیوجودداشته
باشد،ثبتناممسکنملیدر

شــهرها ادامه دارد .البته هنوز ظرفیت خالی برای استانهایی
مانندکرمانوسیستانوبلوچستانوجوددارد.
وزیرراهوشهرسازیبااشارهیکیازمهمترینتفاوتهای
مسکن مهر و مســکن ملی اظهار داشت :پروژه مسکن
ملیبراساستقاضایموثرونیازواقعیدرشهرهاونقاط
مختلف به اجرا میرسد بنابراین هر نقطهای که تقاضا
برای آن وجود داشته باشد مســکن ساخته می شود و
شاهدمسکنفاقدمتقاضیدراینپروژهنخواهیمبود.
اســامی با تاکید بر اینکه نمیخواهیم در
جریانصاحبخانهکردنمردمعددبزرگیرا
بهنمایشبگذاریم،ادامهداد:درهرنقطهای
کهامکانساختوسازباشدومردم
همازآناستقبالکنندبهاندازه

همان میزان استقبال ،خانه ساخته خواهد شــد .وی با اشاره
به توافق با وزارت آموزش و پرورش برای ســاخت مسکن ویژه
فرهنگیان و معلمان گفت :آنچه وزارت راه در توان دارد ساخت
 50هزار واحد است اما وزارت آموزش و پرورش آمادگی ساخت
 170هزارواحددرکلکشوررادارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تعداد واحد قرار است
که  3.5ساله ساخته شــوند ،گفت :تمام شرایط آن منطبق بر
شرایط مسکن ملی است و باید ضوابط مسکن ملی هم در این
طرح رعایت شود .به این معنا که متقاضیان نباید سابقه ملکی
داشته باشند ،نباید از مسکن و تسهیالت دولتی استفاده کرده
باشند ،سابقه ســکونت آنها در محل مورد متقاضی باید به حد
نصاببرسندو...
اسالمی همچنین در پاسخ به این ســوال که آیا متقاضیان
مسکن فرهنگیان حتما باید اســتخدام رسمی باشند ،گفت:
وضعیت استخدامی افراد مورد مالک نیســت و هر فردی که
آموزگار اســت میتواند در صورت احراز شــرایط در این پروژه
شرکتکند.

