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خبر اقتصادی

برنامه ریزی وزارت راه 
برای انتقال 5  میلیون زائر اربعین 

وزیر راه و شهرســازی 
گفت: امســال پیش بینی 
شده اســت 5 میلیون زائر 
اربعین از طریق حمل و نقل 
جاده ای، حمل و نقل ریلی 

و هوایی جابه جا شوند. رستم قاســمی گفت: در مدت 
کوتاهی حــدود 40 هزار از زائران خانه خدا به وســیله 
هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 

و در شرایط تحریم، منتقل شدند.
وی افزود: امسال پیش بینی شده است 5 میلیون زائر 
امام حسین)ع( برای شرکت در اربعین از طریق حمل و 
نقل زمینی، قطار و حمل و نقل هوایی                           جابه جا شوند که 

برای این هدف باید آماده شویم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی شده 
است از تعداد زائران امام حسین)ع( 60 هزار نفر با قطار 
و بین 50 تا 60 هزار نفر با پرواز و بقیه از طریق خودرو و 
سیستم زمینی جابه جا شوند. قاســمی اضافه کرد:  در 
این زمینه جاده های منتهی به مرزهای کشور تعریض و 
اصالح شده و همچنین پایانه های کشور به خاطر گرمای 
تابستان برای پذیرایی از زائران و انتقال آنها آماده می شود.

    
معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
منتظر ارزانی برنج باشید

خبرانالین- آن طور که 
معاون وزیر جهادکشاوری 
اعالم کرده؛ به دلیل این که 
وارد فصل برداشــت برنج 
شــده ایم، قیمت ها نزولی 

است و تا رسیدن به قیمت های مناسب، این روند ادامه 
دارد.

برنج ارزان می شــود، این خبری است که به تازگی 
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کرده و گفته به زودی قیمت جدید برنج بعد از محاسبه 

هزینه های کاشت، داشت و برداشت اعالم می شود.
آن طور که مجید حسنی مقدم اعالم کرده؛ به دلیل 
این که وارد فصل برداشت برنج شده ایم، قیمت ها نزولی 
است و تا رسیدن به قیمت های مناسب، این روند ادامه 
دارد. وی متذکر شده؛ سال گذشته خشکسالی شدید 

بود، ولی امسال شرایط بهتر شده است.
براســاس گزارش معاونــت زراعــت وزارت جهاد 
کشــاورزی، امســال حداقل ۲0 درصد افزایش تولید 
خواهیم داشت. این در شرایطی است که سال گذشته 
یک میلیون و ۸00 هزار تن برنج تولید شد و امسال این 

میزان به ۲ میلیون و ۲00 هزار تن خواهد رسید.
    

بورل: 
واردات گاز اروپا از روسیه 

نصف شده است
دویچه وله- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
مدعی شد که این اتحادیه واردات گاز از روسیه را از زمان 

آغاز درگیری نظامی با اوکراین نصف کرده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که اعضای این اتحادیه از زمان آغاز درگیری 
نظامی مســکو با کی یف، واردات گاز از روسیه را                            نصف 

کرده اند.
وی گفت: تا پیش از آغاز درگیری نظامی روســیه 
با اوکراین، واردات گاز از روســیه 40 درصد کل واردات 
گاز اتحادیه اروپا را                            تشکیل می داد اما حاال این رقم به ۲0 
درصد کاهش یافته است. بورل تأکید کرد: توقف کامل 

واردات گاز از روسیه یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.
روز ۲4 فوریه سال جاری بود که روسیه در پاسخ به 
درخواست رهبران منطقه دونباس، عملیات نظامی علیه 
اوکراین را                            آغاز کرد                              و از آن زمان به بعد تنش سیاسی بین 
روسیه و اتحادیه اروپا باال گرفته و بروکسل چندین بسته 

تحریمی را                            علیه مسکو اعمال کرده است.
    

نرخ بهره بین بانکی بعد از ۱5 هفته 
کاهشی شد

تسنیم- نرخ بهره بین 
بانکی کــه در هفته های 
اخیر با قدرت سیر صعودی 
را طی می کــرد و واکنش 
فعاالن بازار ســرمایه را به 

همراه داشت، بعد از ۱5 هفته وارد مدار نزولی شده است.
افزایش نرخ بهره بین بانکی در ماه های اخیر موجب 
شد تا با واکنش فعاالن بازار سرمایه، بانک مرکزی وارد 
عمل شود و اعالم کند که نرخ سود بین بانکی ازاین پس 

مدیریت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با بورسی ها قول 
داد که نرخ بهره بین را مدیریــت خواهد کرد و این نرخ 
کاهشی می شود؛ برهمین اساس نیز نرخ بین بانکی بعد 

از ۱5 هفته باالخره کاهشی شد.
در هفته منتهی به 6 مرداد ماه نرخ بهره بین بانکی با 
0.۱۸ درصد کاهش به ۲۱.۱3 درصد رسید؛ این نرخ در 

هفته منتهی به 30 تیر ماه ۲۱.3۱ درصد بود.

یک کارشــناس هوافضا از وزیر راه و 
شهرسازی خواســت آمارهایش درباره 
تعمیرات هواپیماهای خارجی در ایران 

را منتشر کند. 
چند روز پیش رستم قاسمی، وزیر راه 
و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعالم 
کرده بود؛ یکی از دستاوردهای بزرگ ما 
این است که هواپیماهای کشورهای دیگر 

را تعمیر می کنیم. 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری  
نیز دیروز اعالم  کرد که هواپیماهای چهار 
کشور برای تعمیر به ایران اعزام می شوند.

محمد محمدی بخش در حاشــیه 
مراسم تقدیر از دســت اندرکاران حج 
۱40۱ در جمع خبرنگاران در عین حال 
گفت که امکان اعالم اسامی این کشورها 
به دلیل طبقه بنــدی اطالعات وجود 
ندارد. این در حالی است که شمار حوادث 
در پروازهای ایــران در هفته های اخیر 
افزایش یافته و در تازه ترین اتفاق، طبق 
اعالم ســازمان هواپیمایی کشــوری، 
پروازی از مبدا مشهد مقدس به مقصد 
نجف پس از برخاستن از فرودگاه دچار 
ترکیدگی الســتیک چرخ شد و بدلیل 
رعایت مســائل ایمنی، خلبان پس از 
کاهش ســوخت با ادامه پرواز در فضای 
تقرب مشهد و رسیدن به وزن مجاز در 

باند فرودگاه مشهد هواپیما را فرود آورد.
در ادامه خلبان درخواســت تخلیه 
مسافران از طریق سرسره نجات را صادر 
کرده و ۱6۸ مسافر و خدمه پرواز همگی 

سالم هواپیما را ترک کردند.
روز جمعه 7 مرداد نیز فرود اضطراری 
هواپیمای حامل رئیس قــوه قضاییه، 

لحظات دلهره آوری را رقم زد.
خرداد ماه نیز حادثه ای در فرودگاه 
هاشمی نژاد مشــهد به وقوع پیوست. 
تسلسل این حوادث ســئوال مهمی را 
پیش روی افکار عمومی قرار داده است 
اما سخنان وزیر راه و شهرسازی حکایت 
از اتفاق دیگری دارد و وی معتقد اســت 
که وضعیت در این صنعت بیش از پیش 

بهبود یافته است.  شــاید از این روست 
که اظهــارات وزیر راه و شهرســازی با 
واکنش های فراوانی از سوی کارشناسان 
و همچنین فعاالن صنعت هواپیمایی 
کشور مواجه شد به طوری  که عبدالرضا 
موســوی، رئیس شــرکت هواپیمایی 
زاگــرس و عضو انجمن شــرکت های 
هواپیمایی اظهار کرد؛ زمین گیر بودن 
بیش از نیمی از ناوگان هوایی ایران، ریشه 
اصلی مشــکالت این صنعت محسوب 

می شود. 
بــه گفتــه وی؛ از مجمــوع 333 
هواپیمای مســافربری موجود در ایران 
بیش از 50درصد آنها زمین گیر شده اند و 
حتی موکت و روکش های صندلی داخل 

هواپیماها هم وارداتی است. 
این درحالی اســت که پاییز ســال 
گذشته نیز علیرضا برخور، نایب رئیس 
هیــات مدیــره انجمن شــرکت های 
هواپیمایی گفته بود؛ بیش از ۱70 فروند 
هواپیماهای موجود در کشــور به دلیل 
نبود منابع مالی الزم و محدودیت های 
ناشــی از تحریم ها برای تامین قطعات 

مورد نیاز، غیرفعال هستند.

بررسی ها و هشدارهای مکرر نشان 
می دهد فعاالن صنعت هواپیمایی بارها 
اعالم کرده اند که این صنعت حداقل به 
400 هواپیمای مسافربری جدید نیاز 
دارد که تحت تاثیر تحریم ها و عدم امکان 

ارتباط تجاری با سایر کشورها، این مهم 
محقق نشده است. 

بگویید ما هم خبر داشته باشیم
میثــم محمدی امین، کارشــناس 
هوا فضا درباره اظهــارات اخیر وزیر راه و 
شهرسازی به »توسعه ایرانی« گفت: در 
کشــورهای منطقه و به ویژه در امارات 
)دبی(، قطر، ابوظبی و حتی ترکیه مراکز 
تعمیر و نگهداری بسیار عظیم و وابسته به 
شــرکت های هوایی معروف وجود دارد 
که به ایرالین ها خدمات ارائه می دهند و 
هاب تعمیر و نگهداری ایرباس و بوئینگ 

محسوب می شوند.
وی افزود: حاال آیــا اتفاق خاصی رخ 
داده و هواپیماها بــرای تعمیرات راهی 
ایران می شــوند یا اگر نقصی برایشان به 

وجود بیاید، در ایران تعمیر می شوند؟
وی گفت: بنده منکر توانایی کشور در 
این بخش نیستم و باید توجه داشت ایران 
دارای زیرســاخت های خوبی در زمینه 
تعمیر و نگهداری است؛ اما آماری از اینکه 
چه تعداد هواپیما از ایرالین های خارجی 
برای تعمیر و نگهداری به ایران مراجعه 

کرده اند، وجود ندارد بنابراین انتشار آمار و 
ارقام می تواند نشان دهنده دستاوردهای 
ایران در این زمینه باشد.  وی در توضیح 
این مطلب ادامه داد: اطالعات کلی بنده 
راجع به حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما 
این است که گاهی اوقات هواپیمایی در 
ایران فرود می آید و دچار مشــکل فنی 
می شود که فرودگاه های کشور ملزم به 
ارائه خدمات هســتند اما در این بخش 
حالت دیگری هم وجود دارد. اینکه از سایر 
کشورها، هواپیما برای انجام پروسه تعمیر 
و نگهداری به ایران ارجاع داده شود. باید 
توجه داشت این هواپیماها قابلیت پرواز 
دارند و به قصد تعمیر بایــد راهی ایران 
بشوند، حاال آقای وزیر روشن کند، ایا ما 
به این درجه رسیده ایم که هواپیماهایی با 
قابلیت پرواز راهی ایران می شوند یا خیر؟ 
وی تصریح کرد: بنــده به عنوان یک 
کارشناس آمار و ارقامی از اینکه در چند 
سال اخیر چند هواپیما برای تعمیرات 
به ایران ارجاع داده شده اند ندارم اما وقتی 
وزیر چنین مــواردی را مطرح می کند، 
بهتر آن است که نسبت به ارائه مستندات 

آن نیز اقدام کند. 

مزیت ایران را توضیح دهید
وی تاکید کرد: در حالــی که مراکز 
عظیم و مجهز تعمیر و نگهداری در دبی، 
دوحه، ابوظبی و یا ترکیه وجود دارد، حاال 
باید توضیح دهید ایران چه مزیتی ایجاد 
کرده که ســبب شــده ایرالین ها برای 
انجام تعمیــرات، هواپیماهای خود به را 

ایران بیاورند. 
محمدی امین دربــاره تناقض این 
ادعا و آمار زمینگیر شــدن 50درصدی 
توان 333 هواپیمای مســافربری ایران 
گفت: بنده هم شــنیده ام کــه نیمی از 
ناوگان مسافربری ایران زمینگیر است 
اما فکر می کنم علت فقط این نباشد که 
این هواپیماها در بخش هــای موتور یا 
بدنه نیاز به تعمیر و نگهداری دارند، بلکه 
ممکن است نیازمند قطعات الکترونیکی 
و حساسی باشند که به دلیل تحریم ها در 
اختیار ما نباشد و یا فناوری آنها به گونه ای 
باشــد که تعمیر آنها امکان پذیر نبوده 
و یا زمان بر باشــد، بنابرایــن نمی دانیم 
علت زمینگیر بودن بیش از ۱50 فروند 
هواپیمای مسافربری چیست؟ اصل این 
تناقض در آمار و سخنان وجود دارد زیرا 
اگر مدعی هستیم توان باالیی در حوزه 
تعمیر و نگهداری داریم نباید این حجم 
و درصد از هواپیماهای مسافربری کشور، 

زمینگیر باشند. 
استادیار پژوهشگاه هوا- فضا گفت: 
باز هم تاکیــد می کنم مــا قابلیت ها و 
زیرساخت های مناســبی در این بخش 
داریم، اما نکته مهم این است که تحریم ها 
تاثیر باالیی در دسترســی ما به قطعات 

حساس هواپیما باقی گذاشته است. 
وی گفت: مساله اساسی همین جاست 
که وقتی ما به واسطه ی تحریم نمی توانیم 
به قطعات حساس و الکترونیکی هواپیما 
دسترسی داشته باشیم، چطور می توانیم 
نسبت به تعمیرات هواپیماها اقدام کنیم . 
این حــوادث در شــرایطی در ایران 
رخ می دهد که رئیس  جمهوری دستور 
ساخت هواپیماهای مساقربری ایرانی 
را نیز صادر کرده و خواستار تولید هشت 

هواپیمای کوچک شده است. 
 کارشناســان معتقدند مهمترین 
مطالبه امروز نگاه به وضعیت واقعی است. 
محمدی امین نیز در گفتگو با »توسعه 
ایرانی« مطالبه  انتشار علنی آمار و ارقام 
در حوزه هواپیماهای تعمیری را مطرح 

کرده است. 

استادیار پژوهشگاه هوا- فضا در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

وزارت راه آمار تعمیر هواپیماهای خارجی را منتشر کند
مهرنوش حیدری

عادی سازی روابط بین اســرائیل و امارات متحده عربی بر 
اســاس پیمان ابراهیم در ســال ۲0۲0، زمینه را برای افزایش 
همکاری اقتصادی بین هند و اســرائیل فراهم کــرده و گروه 
منطقه ای هند، اسرائیل، امارات متحده عربی و ایاالت متحده، 
موسوم به I۲U۲ که در سال ۲0۲۱ تاسیس شد، به عرصه ای برای 
تقویت ارتباط اقتصادی هند با امارات و اسرائیل تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، وزارت بنادر، کشــتیرانی و آبراهه های هند 
روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در شهر بمبئی گردهمایی 
»روز چابهار« را با حضور مقامات دولتی و فعاالن بخش خصوصی 
ایران و هند باعنوان »چابهار-پیوند به بازارهای آسیای میانه و 
ارتباط دهنده کریدور شمال - جنوب« برگزار می کند تا اهمیت 
بزرگترین بندر اقیانوســی کشــورمان را در کریدور موسوم به 
نوستراک یا همان INSTC نشــان دهد. اما عملکرد شرکت 
هندی »آی پی جی ال« به عنوان اپراتور بندر شــهید بهشتی و 
شکل گیری مسیرهای جدید برای انتقال بار از بنادر هندوستان 
به سوی روسیه، کشورهای آسیای میانه و اروپا و حتی افغانستان 
نشان دهنده تغییر مواضع هند در خصوص توافق چابهار است.     

شرکت آی پی جی ال )IPGL( هند پس از »توافق چابهار« 
بین سه کشور ایران، هند و افغانستان وارد عرصه راهبری بندر 
چابهار شد و از اواخر سال ۱3۹7 فعالیت رسمی خود را در بندر 

شهید بهشتی آغاز کرد. قرار بر این بود تا پس از ۲ سال به شرط 
تامین تجهیزات و ســرمایه گذاری ۸5 میلیون دالری، قرارداد 
اصلی با شرکت هندی به مدت ده سال منعقد شود اما به دلیل 
بدعهدی های مکرر و خواسته شرکت هندی مبنی بر درج نام 
دادگاه بین المللی در بند حل اختالفات، هنوز قرارداد در حالت 

موقتی ادامه دارد و وارد فاز ۱0 ساله نشده است. 
آنچه که وضعیت فعالیت اپراتور هندی را در بندر شــهید 
بهشتی نشان می دهد این است که در همین مدت کوتاه در این 
شرکت حداقل 3 مدیر عامل تغییر کرده اند و سرمایه گذاری ۸5 
میلیون دالری تکمیل نشده و گفته می شود اپراتور هندی تا انعقاد 
قرارد ۱0 ساله، اجازه استفاده از 6 جرثقیل  ساحلی وارد شده به 
چابهار را که ارزش آنها حدود ۲5 میلیون دالر است، نمی دهد .         
اما از دیگر کوتاهی های هند در اجرای توافق چابهار، تغییر 
جهت برای ارسال بار از مســیرهایی به غیر از ایران است. قرار بر 
این بود که گندم اهدایی هند به افغانستان از مسیر بندر چابهار 
انتقال داده شود و هر چند در دو سال اول حضور شرکت ای پی 
جی ال در چابهار این قبیل محموالت از مسیر بندر شهید بهشتی 
به افغانستان رسید اما از سال گذشته هند محموله های گندم 

اهدایی خود را از مسیر پاکستان به افغانستان ارسال می کند.
در حالی که عالوه بــر توافق چابهار، ایران بــا هند در طول 

بیش از ۲0 سال گذشته توافق کریدور شمال -جنوب را به امضا 
رسانده  و در شرایط فعلی بحران اوکراین، کریدور شمال- جنوب 
می توانست مسیری باشد که هند را از بندر شهید بهشتی به روسیه 
متصل سازد اما هند تصمیم گرفت بار خود را از گرجستان و حتی 

چین به روسیه برساند.
از سوی دیگر، در شرایطی که عملکرد کانتینری بندر شهید 
بهشتی چابهار به عنوان یک شاخص برای عبور بارهای ترانزیتی 
حاصل از بازارســازی اپراتور هندی به شــدت افت پیدا کرده، 
تازه ترین اقدام هند یعنی ورود به کریدور عرب- ِمد است و آنگونه 
که سایت indiaseatradenews خبر داده، گروه آدانی هند با 
 Gadot Group تشکیل یک کنسرسیومی با شرکت اسرائیلی
برنده مزایده خصوصی سازی بندر حیفا به عنوان دومین بندر 

بزرگ سرزمین های اشغالی شده است.
در این مزایده، کنسرسیوم Adani-Gadot موفق شد صد 
در صد سهام بندر حیفا را بدست آورد و کنترل آن را تا بیش از 30 

سال آینده، یعنی سال ۲054 در دست می گیرد.  
به گفته رئیس و مدیر ارشــد اجرایی شــرکت آدانی؛ این 
پیروزی چندین جنبه استراتژیک دارد و امکان حضور پررنگ 
تر در اسرائیل، به عنوان یکی از استراتژیک ترین شرکای هند را 
فراهم می کند و انتظار می رود که اسرائیل به نقطه اتصال هند به 

خاورمیانه و اروپا تبدیل شود.
بندر حیفا در  شمال سرزمین های اشغالی و در نزدیکی شهر 
حیفا )سومین شهر بزرگ اســرائیل( واقع است که یک منطقه 
صنعتی اصلی به شــمار می رود.  با در اختیار گرفتن سهام بندر 
حیفا، آدانی هند ردپای خود را به حوزه بندری اروپا که شــامل 

منطقه سودآور مدیترانه است، گسترش خواهد داد و اسرائیل 
امنیت خود را با یکی از قطب های مهم جمعیتی و اقتصادی جهان 

یعنی هند پیوند می زند.
الزم به یادآوری است که عادی ســازی روابط بین اسرائیل 
و امارات متحده عربی بر اساس پیمان ابراهیم در سال ۲0۲0، 
زمینه را برای افزایش همکاری اقتصادی بین هند و اسرائیل را 
فراهم کرده و گروه منطقه ای هند، اسرائیل، امارات متحده عربی 
و ایاالت متحده، موسوم به I۲U۲ که در سال ۲0۲۱ تاسیس شد، 
به عرصه ای برای تقویت ارتباط اقتصادی هند با امارات و اسرائیل 
تبدیل شده است.  حاال با تمام این حواشی که از متن هم پررنگ تر 
شده، باید دید که آیا گردهمایی روز چابهار در بمبئی، فقط در 
راستای بازخوانی تمایالت دیپلماتیک و تعارفات سیاسی ایران 
و هند برای توسعه همکاری های حمل و نقلی و تجاری است یا 
با توجه به تغییرات نقشه های زنجیره تامین جهانی، به اقدامی 
عملی برای توســعه نقش چابهار در عرصه مبــادالت تجاری 

بین المللی خواهد انجامید.

مناسبات اقتصادی هند با امارات و اسرائیل تقویت شد

مسیر هند از چابهار به عرب-مد تغییر کرد

گزارش

استادیار پژوهشگاه هوا- فضا 
در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

بنده به عنوان یک کارشناس 
آمار و ارقامی از اینکه در چند 
سال اخیر چند هواپیما برای 
تعمیرات به ایران ارجاع داده 
شده اند ندارم اما وقتی وزیر 

چنین مواردی را مطرح می کند، 
بهتر آن است که نسبت به ارائه 

مستندات آن نیز اقدام کند 

مرتضی عزتی با تاکید بر اینکه دولت ســیزدهم بهتر است 
اسامی کشورهایی را که طبق ادعایش به کوپن روی آورده اند، 
اعالم کند، گفت: تورم به بخش های مصرفی و سبد هزینه های 

ضروری خانوار مهاجرت کرده است.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با قرن نو با تاکید بر این که 
مهمترین دلیل رشد عجیب قیمت کاالهای مصرفی در شرایط 
کنونی و آرامش نسبی بازارهای سرمایه ای، قدرت خرید خانوار 

است که به شدت آسیب دیده است . 
 وی در توضیح این مطلب افزود: خرید کاالی سرمایه ای در 

شرایطی صورت می گیرد که مردم قدرت خرید داشته باشند و 
پولی به عنوان پس انداز در اختیارشان باشد این در حالی است 
که چهار سال تورم باال سبب شده است، پولی اضافه برای خرید 
کاالی ســرمایه ای و پس انداز باقی نماند و تقاضا برای خرید 

کاالهایی چون ارز و طال و سکه کاهش یابد. 
عزتی با تاکید بر اینکه دولت برای توجیه وضعیت امروز اقتصاد 
ایران، دست به بزرگنمایی می زند و تبلیغات گمراه کننده دارد، 
گفت: مثال می گویند بسیاری از کشورها کوپن را بازگردانده اند، 
بهتر است اسامی این کشورها را اعالم کنند تا ببینیم کدام کشور 

در شرایط فعلی درگیر سیستم کوپنی اســت، شاید در دوره 
کوتاه مدت، برای کاالیی خاص کمبود ایجاد شده باشد، اما اصال 

چنین موضوعی واقعی نیست . 
 وی گفت: به نظر می رسد کشــورهایی که از نظر مقامات 
دولت سیزدهم مبنای مقایسه هســتند، کوبا و کره شمالی و 

ترکمنستان و ... هستند.
اوایل تیرماه سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اعالم 
کرد: برخی از کشــورهای اروپایی نیز به دلیل گرانی کاالهای 
اساسی روش تخصیص کوپن را برای توزیع کاال در پیش گرفتند 

و برخی کاالها را به این شکل در کشورشان توزیع می کنند. عزتی 
با نادرست خواندن این مساله گفت: برای احیای قدرت خرید، 
بازگشت به سیستم کوپنی اقدامی بسیار مضر است. دخالت در 
بازار به هر شکلی آسیب زاست و این نوع دخالت آسیب ذهنی 

برای افکار عمومی دارد چرا که تصور کمبود قدرت می گیرد.  
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر سیستم 
کوپنی یعنی سیستم زیاد فعالیت نکردن، این سیستم فرمان 
بی تحرکی به جامعه می دهد چرا که برداشت ناخوداگاه این است 

که حتی اگر بیشتر کار کنیم نیز کاالیی برای مصرف نیست . 
عزتی گفت: دولت باید با تکیه بر نظریات کارشناسی قدرت 
سیاستگذاری داشته باشد و بد جلوه دادن وضعیت دیگر کشورها 
نمی تواند در طوالنی مدت راهگشای موقعیت بغرنج اقتصاد 

ایران باشد.

یک کارشناس اقتصادی خواستار شد:

اعالم اسامی کشورهایی که به کوپن روی آورده اند از سوی دولت


