اخبار

2

...

یادداشت روز
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

اقتصاد ایران در نقطه تصمیم

ابتدای همین هفته بود که وب سایت شرکت
ردیابی تانکرهای نفتی ()Tankertrackers
که مرجع معتبری در زمینه ردیابی نفتکش ها
در جهان است ،اعالم کرد که به رغم تحریمهای
گسترده آمریکا علیه ایــران ،هم اکنون تهران
توانسته است به آمار صادرات روزانه یک میلیون
بشکه نفت خام به بازار جهانی دست یابد .این
در حالی است که طی ماه های گذشته آمارهای
غیررسمی حاکی از کاهش قابل توجه صادرات
نفت کشورمان بود .یک روز پس از این خبر ،رهبر
انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی
هوایی ارتش به نکته جدیدی درباره تحریم ها و
اقدامات آمریکایی ها در این زمینه اشاره کردند و
فرمودند«:در گزارش هایی بنده دیدم که توصیه
می کنند که نگذارید ایران ،اقتصاد بدون نفت را
تجربه کند؛ بین خودهایشان این گفته می شود
که نگذارید ایــران ،اقتصاد بدون نفت را تجربه
کند .یک راه پشتیای درست کنید ،حاال تحریم
ها را برنمی داریــد ،ا ّما یک راهی را پیدا کنید،

درست کنید که ایران به ک ّلی منقطع نشود ،چون
اگر منقطع شد می رود سراغ اقتصاد غیرنفتی.
توجه دارنــد و دنبالش می روند؛
آن ها به این ّ
ما مسئولین بایستی حواسمان جمع باشد.
مسئولین کشور ،به خصوص مسئولین اقتصادی
باید حواسشان جمع باشد».
طی ماه های اخیر و پس از شدت گرفتن تحریم ها
و افت شدید صادرات نفت ،تمرکز بر اصالحات
ساختاری اقتصادی بیشتر شد .اگرچه مسیر
تحقق این اصالحات بسیار کند در حال طی
شدن است و الیحه بودجه  ،98نشان چندانی
از ایــن اصالحات نــدارد ،با ایــن حــال اقدامات
بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پول شویی و
محدود کردن مبادالت بانکی سوداگرانه ،برخی
تالش ها در مجلس و مطالبه جدی بسیاری از
کارشناسان در زمینه اصالحات اقتصادی به
ویژه در زمینه مالیات بر سوداگری و تدوین الیحه
دولت در این زمینه باعث شده است تا امید به
تحقق این اصالحات پررنگ شود .به طور قطع
بخش عمده این تالش ها ناشی از ناامیدی از
درآمــد نفت است .در چنین شرایطی باز شدن
دریچه جدیدی در درآمد نفتی ،می تواند مسیر
اصالحات اقتصادی را با تردید مواجه کند .در
حقیقت راضی شدن اقتصاد ایران به صادرات
روزانه یک میلیون بشکه نفت ،می تواند اقتصاد
ایران را از رشد منفی خارج کند اما محدود شدن
اقتصاد ایــران در چنین میزان صــادرات نفت و
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بدون توجه به اصالحات اقتصادی موجب می
شود تا اقتصاد ایران به یک رشد مثبت حداقلی
بسنده کند .رشد مثبت حداقلی که ممکن است
سیاست گــذاران را از هراس رشد منفی مداوم
خارج کند و به آن ها دلگرمی دهد اما در عوض
اقتصاد ایران را در چرخه ای از رشد مثبت اما کم
جان گرفتار کند و در مسیر رقابت با اقتصادهای
مشابه ،عقب نگه دارد.
فهم این مسئله توسط سیاست گذاران از جمله
دولت و مجلسی که پیش روست بسیار مهم است
که مسیر توسعه پیش روی اقتصاد ایــران نه از
اکتفا به حداقلی از درآمد نفت که از مسیر تحول
اقتصادی و اصالحات واقعی در نظام مالیاتی،
نظام بانکی و یارانه انرژی می گذرد .تا زمانی که
اصالحات در این بخش ها محقق نشود ،نمی
توان به درآمد حداقلی نفت اکتفا کرد ،چرا که این
درآمد حداقلی ،رشد حداقلی را به همراه خواهد
داشت .رشد حداقلی که اقتصاد ایران را در نقشه
اقتصاد جهانی و در رقابت با دیگر اقتصادها
کوچک نگه می دارد .بنابراین باید مراقب اثر
تخدیری رشد احتمالی فروش نفت بود.اقتصاد
ایران به دالیل مختلف اکنون در یک نقطه تصمیم
بسیار مهم قرار گرفته است .نقطه تصمیمی که یا
همچنانبهمخدریبهنامنفتوابستهبماندیااین
که به واسطه توفیق اجباری کاهش قابل توجه
وابستگی منابع درآمدی دولت به نفت به سراغ
اصالحات اساسی و ساختاری در اقتصاد برود.

انتقادرئیساتاقایرانازحذفردیفبودجهصندوقضمانتصادراتدرکمیسیونتلفیق
زنــده روحیان  -رئیس اتــاق بازرگانی ایران
گفت :با تمام سختی و خون دل توانستیم مبلغ
۵۰۰میلیارد تومان بــرای صندوق ضمانت
صادرات ردیف بودجه بگیریم اما دو روز گذشته
در کمیسیون تلفیق مجلس این ردیف حذف
شده است ،ما از نمایندگان خواهش می کنیم
موقعیت حساس کشور را درک کنند .به گزارش
خــراســان ،رئیس اتــاق ایــران شب گذشته در
همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان
خــراســان رض ــوی کــه بــا حــضــور وزی ــر صمت،

استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان توسعه
تجارت برگزار شد ،با گالیه از وضعیت تجارت
در کشور گفت:حمایت از تجارت در کشور ما
فقط در حد حرف بوده و سازمانهای مداخله
گر در کار صادرات بسیار زیاد هستند و هرکدام
به تنهایی ساز خود را می زنند« .محمدحسین
روشــنــک» رئــیــس اتــحــادیــه صـــادر کنندگان
خراسان رضوی نیز با انتقاد از قوانین دست و
پاگیر در حوزه تجارت اظهار کرد  :حتی من به
عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ،در

بخش نامه های این حوزه گم می شوم« .علیرضا
رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی نیز به
تالش ها بــرای حل مشکالت صادرکنندگان
اشاره کرد و گفت  :طراحی کارت های صادرات
طالیی ،نقره ای و برنزی برای صادرکنندگان
و همچنین توافق اولیه برای تفویض اختیارات
وزیــر صمت به استانداران از جمله اقدامات
این حوزه بوده است .شایان ذکر است در این
مراسم از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی
تقدیر شد.

عذرخواهیدیرهنگامجهرمی،گالیههمتی وجراحیبدموقعیحیی!
«این اشتباه ،اصل موضوع تصمیم ایــران برای
اعزام فضانورد را تحت الشعاع قرار داد ...باید
عذرخواهی کنم ».دقیقا یک هفته پیش بود که
در همین صفحه از چهار کلمه جنجالی نوشتیم؛
چهار کلمه ای که محمدجواد آذری جهرمی به
همراه یک عکس از لباس فضانوردی در صفحه
توئیترش منتشر کرد که حسابی حاشیه ساز شد.
چهارشنبهپیشبودکهجهرمیدرصفحهشخصی
توئیترش تصویری عجیب از لباس فضانوردان
را با لوگوی پرچم ایران منتشر کرد و در کپشن
آن نوشت« :لباس فضانوردان #آینده_روشن»
امــا کــاربــران شبکه هــای اجتماعی در واکنش
به آن نوشتند که این لباس را مشابه نمونه یک
لباس فیک بر تن نوجوانی احتماال آمریکایی
می دانند که فقط لوگوی ناسا و پرچم آمریکا در
آن حذف و پرچم ایران روی آن حک شده است.
برخی کاربران هم معتقد بودند که وزیر جوان از
یک لباس هالووین به عنوان لباس فضانوردان
ایرانی رونمایی کرده است! وزیر جوان همان
روز بدون این که واکنشی صریح به این انتقاد ها
نشان دهد از ایده قدم گذاشتن روی ماه سخن
گفت .دیروز اما یک هفته بعد از همه جنجال ها و

حاشیه ها ،وزیر جوان عذرخواهی کرد .او بعد از
جلسه هیئت دولت گفت :خطای غیر قابل انکاری
از سوی تیم تبلیغاتی ما در انتخاب تصویر لباس
فضانوردان رخ داد که الزم میدانم بدون لکنت
از مردم و دانشمندان حوزه فضایی عذرخواهی
کنم .آن پست را حذف خواهم کــرد .او دربــاره
همین موضوع ادامه داد :همان شب هم توضیح
دادم که مسئله چه بــود ،امــا باید بــدون لکنت
عذرخواهی کرد که انتخاب آن لباس ،اشتباه
رسانهای بود .این کار اصل موضوع تصمیم ایران
برای اعزام فضانورد را تحت الشعاع قرار داد و خبر
را پوشاند .باید از دوستانی که در حوزه فضایی و
اعزام فضانورد تالش میکنند پوزش خواست.
این پست را حتما حذف خواهم کرد.
••همه داستان از باخت تلخ پرسپولیس مقابل
الدحیل شروع می شود .بیایید برگردیم به دقایق
ابتدایی بازی پرسپولیس با الدحیل .دقایقی
مانده به بازی بود که تغییری در ترکیب تیم سرخ
همه مان را متعجب کرد .قرار بر این شد سید
جالل حسینی و کمال کامیابی نیا روی نیمکت
بنشینند وبه جای آن ها خلیل زاده و کنعانی
زادگان به میدان بیایند .تصمیمی که حسابی

ســوال برانگیز شد؛ اما آیا این جراحی یحیی
در پرسپولیس تصمیم درستی بود؟ صفحات
ورزشی را بخوانید.
••رانـــتخـــواری ،ران ـتجــویــی و رانــت یــکــی از
مشکالت رایج در اقتصاد ماست .اما ریشه این
ماجرا در کجاست؟ ارز چند نرخی است که این
شرایط اقتصادی را برایمان فراهم آورده است؟
بوروکراسی ناکارآمد و قوانین دست و پاگیر است
که کار را به این جا کشانده است؟ اصال زمینه
فساد کجاست؟ چرا جلوی آن گفته نمی شود؟
دیروز رئیس کل بانک مرکزی جمله ای گفت که
عجیب است « :نیمی از توان بانک مرکزی درگیر
رانت خواران داخلی است .همتی با بیان این که
درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم
که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانــی جامعه
دارند ،افزود :متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی
و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی ،ما
درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم
که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانــی جامعه
دارند که 50درصد توان ما صرف خنثی کردن
آن می شود و »...مشروح این خبر را هم در صفحه
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سعید جلیلی:مهم آن است که بدانیم به چه چیزی رای می دهیم
میرزاده  -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :برای شرکت در انتخابات ،مهم تر از کسی
که می خواهیم به او رای دهیم ،ایــن اســت که
به چیزی می خواهیم رای دهیم.به گــزارش
خراسان ،سعید جلیلی در نشست با جمعی از
فعاالن فرهنگی در مشهد گفت :انتخاب ما ،ناظر
به مسائلی است که باید حل شود .باید بدانیم
اولویت ها چیست و راه حل آن کدام است .پس

از آن تحقیق کنیم که چه کسی می تواند بهتر در
مسیربرطرفکردنمشکالتحرکتکند.جلیلی
تاکید کرد :وقتی می گوییم نیروهای انقالب باید
به صورت جبهه ای و منسجم کار کنند ،شرط اول
آن است که تقسیم وظایف شود ،این جاست که
کار گسترده و مشارکت عمومی جواب می دهد.
جلیلی تاکید کرد :پس از انتخاب یک فرد نیز نباید
کار را رها کرد .حتی اگر اولویت های او با آن چه

مد نظر ما بوده تفاوت دارد ،باید به او کمک کرد.
همچنین در این زمان است که نظارت اهمیت
پیدا می کند تا دچــار کم کــاری و خطا و اشتباه
نــشــود.وی گفت :مــردم در ایــن عرصه فرصت
دارند تا انتخاب کنند و به مسیر صحیح که منفعت
بیشتری برای جامعه دارد ،نزدیک تر شوند .وی
افزود :حاشیه ها و بحث های زرد ،توان کشور را
می گیرند و نباید به آن ورود کنیم.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••خودرو گران می شود بعضی ها می گویند
خودرو نخرید تا ارزان شود .میوه و خوراکی
گران می شود ،می گویند نخرید تا ارزان شود.
خب مردم چه کنند؟
•• با این سرعت افزایش تورم وگرانی احتماال
رکورد ابر تورم را بزنیم .ویروس تورم در کشور
ما از ویروس کرونا کشنده تر شده است.
••ما کارگران حرف مان را به کی بزنیم؟ من نه
خانه ای دارم ،نه ماشین و نه زمین .مستاجر
هم هستم .خودشان بروند مدرک بیاورند بعد
یارانه معیشتی ام را قطع کنند .من یک دالل
بیشتر نیستم .با این کار ،خرج زندگی واجاره
خانه ام را در می آورم .گفتند اعتراض کنی
یارانه ات قطع می شود! به کجا بروم؟ حرفم
را به چه کسی بگویم؟
••میدانید حکایت مملکت داری تان شبیه
چیست؟ انگار یک قابلمه آب گذاشتید روی
اجاق ،بعد هرچیز با ربط و بی ربطی را توی
آن می ریزید و بعد مردم را مجبور می کنید از
این به اصطالح آشی که پختید ،بخورند .اگر
بگویند قابل خوردن نیست ،بالفاصله شما به
آنها می گویید منافق ،ستون پنجم ،دست
نشانده آمریکا و !...خجالت بکشید.
••مــســئــوالن ایــــران خــــودرو و ســایــپــا کی
میخواهند از خــواب بــیــدار بشن و دست
دالل و واسطه ها رو قطع کنن؟!چند ماهه
برای خودرو می خوام ثبت نام کنم اما هنوز
سایت باز نشده ظرفیت تکمیل میشه .برای
ثبت نام باید  5تا  7میلیون بدهیم.
••چون بیشتر بنگاه های امالک ،روزنامه تان
را می خوانند این پیام را می نویسم :به خدا آن
پولیکهبعضیهایتاندرمیآوریدحراماست.
وقتی برای فروش یک خانه این قدر دروغ می
گویید ،وقتی با دالل بازی و فروش هر خانه
چند میلیون پول باال می کشید آیا این پول ها
حالل است؟ مسئوالن چرا مالیات بنگاهی ها
را زیاد نمی کنند؟ واقعا چطور بیشتر آن ها این
جور ماشین های میلیاردی سوار می شوند؟!
••خیلی از اجناس بعد از گران شدن بنزین
گران شده اند مگر دولت قول نداده بود جلوی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

گرانی ها را بگیرد؟ به عنوان مثال گوشت،
تخم مرغ ،قند و...
•• یک نفر نیست به درد ما مردم رسیدگی کند؟
به خدا زندگی مان قفل شده است .با این خرج
و مخارج چطور باید زندگی مان را بگذرانیم؟
یارانه می دهند؛ بیشتر از آن را باید برای قبض
ها پرداخت کنیم .یارانه معیشتی می دهند؛
دوبرابرش را باید برای خورد و خــوراک مان
بپردازیم .باید چه کنیم؟ بمیریم خوب است؟
••مردم آمدند .کاش مسئوالن هم به وظایف
شان عمل کنند و در قدم اول ،قیمت خودرو
را کنترل کنند.
•• اینقدر مطلب و پیام دربــاره خودرو چاپ
کردید ،مطلب درباره ازدواج جوانان و رفع
مشکالت چاپ می کردید تا االن یک فرجی و
یک حرکتی برای این حل مشکالت می شد.
••مخاطبی نوشته این همه مشکل را گردن
دولــت نیندازیم ،از ایــشــان بپرسید کــه آیا
قدرتمندتر از دولــت کسی دیگر هست که
 80درصد قوانین را در اختیار دارد....گرونی
دالر ومشکالت اقتصادی مردم دست دولت
نیست،دست کیه؟
••آنهایی که می گویند خودرو نخریم تا ارزان
شود در رویــا به سر می برند .مافیای سکه
ودالر با رانت و رابطه ،که همان دانه درشتها
هستند با حساس شدن اذهان عمومی نسبت
به قیمت دالر وسکه این بار مثل خفاش شب به
جان خودرو ومسکن افتاده اند و از این طریق
می خواهند انباشت ثروت کنند.
••اگــر کسی با دولــت مخالف اســت ایــن به
منزله مخالفت با نظام نیست .چــرا برای
مسئوالن قداست و مصونیت به وجــود می
آورید؟ یک مسئول ،نوکر مردم است .نباید
این قدر پرو رو باشه.
••چرا بعضی از خانم ها این قدر دالل شده
اند؟ مهریه را به چشم سرمایه شان می بینند
و فکر می کنند مردان برده هایشان هستند!
کاش آقایان مسئول این قدر که به فکر خانم ها
هستند به مردان هم توجه می کردند و مهریه
را با پول مشخص می کردند نه سکه.
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•• عدالت حکم می کنه یارانه سوخت رو به همه
مردم بدن  ،دولت باید اونایی رو که ثروتمندند
شناسایی کنه و از آن ها مالیات بگیره.
••دیروز در حالی که در منزل بودم و ماشینم
در پارکینگ برایم پیامک آمد که  30هزار
تومان به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شدم!
از این گونه موارد برای همکارانم هم پیش
آمده .لطفا بررسی کنید.
•• گــزارش جهانگردی با دوچرخه را با ولع
خاصی خــونــدم .حیف کــه خیلی خالصه
بــود .با اینکه تجربه من فقط 4شبانه روز
بود و ازبجنوردبه مشهدو نیشابور،سبزوار
و اسفراین آمــده بــودم امــا درک کــردم چه
لذتی برده اید .ای کاش جوان بودم تا با این
دوچرخه سوار همسفر می شدم.
•• از مسئوالن مربوط سوال کنید چرا بنزین
سوپر در مشهد وجود ندارد؟
•• بــرای قــانــون جدید مهریه ،وقتی طرف
خالفکاره اموالش رو از قانون مخفی کرده
مشخصه که با زبان خوش مهریه نمیده  .چرا
آقای رئیسی با چنین قانونی خشک و تر را پای
هم می سوزاند؟
••در جواب آن هموطنی که پیشنهاد پویش نه
به خرید خودرو به دلیل قیمت های سرسامآور
آن داده بود ما نیز لبیک می گوییم به امید
تغییر و اصالح قیمت ها.
••قدیما که بچه بودیم بزرگ ترها می گفتند
هرکی دزدی کنه می برنش جهنم .ولی االن
که بــزرگ شدیم ،می بینیم هرکی دزدی
میکنه می برنش کانادا!
••چند روز پیش رفتم بیمارستان تامین
اجتماعی سایت اداری ابتدا گفتند :سیستم
ها برای نوبت گیری قطع است باالخره پس از
کش و قوس های مختلف سیستم ها درست
شد .بعد که نوبت گرفتیم رفتیم پشت در اتاق
دکتر منتظر ماندیم تا این که نوبت ما شد و
فقط دو نفر مانده بودیم آقای دکتر گفتند:
شیفت شان تموم شده و رفت! آخه وجدان،
انصاف و ...کجا رفته؟ آقای دکتر نمی تونست
همین دو نفر باقی مانده را ویزیت کند؟!

نمکی:اگرموردیازکرونادرداخلثبتشودبهطورقطعاطالعرسانیخواهیمکرد
هادی محمدی – سعید نمکی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در حاشیه نشست هیئت
دولت در جمع خبرنگاران گفت :خوشبختانه
تا امروز هیچ مورد مثبتی از کرونا نداشتیم و از
یک خانمی هم که در زنجان بود سه بار آزمایش
گرفتیم که آخرین آزمایش ها هم منفی بود.
بچه هایی هم که از ووهان چین آمده بودند در
قرنطینه هستند و همه آزمایش ها منفی بوده

اســت.وی ادامه داد  :هم اینک در  36ورودی
زمینی ،هوایی و دریایی کشور همه موارد را تحت
نظر داریــم ،پروازهای ورودی از چین متوقف
شــده اســت و مسافر جدید از چین نداشتیم
.نمکی درباره تولید واکسن کرونا و نیز استفاده
از ماسک برای پیشگیری نیز گفت :این بیماری
واکسن ندارد و درباره ماسک نیز همان روز اول
در نامه ای به گمرک ارســال حتی پارچه های

وزیر اقتصاد مطرح کرد:

 3آمار از ناکامی برنامه های آمریکا علیه اقتصاد ایران

وزیــــر اقــتــصــاد ثــبــات تـــجـــارت خــارجــی،
افزایش  ۵۰درصدی سرمایهگذاری خارجی
و معامله روزانه هفت هزار میلیارد تومان سهم
در بورس تهران را نشان دهنده شکست تالش
های آمریکا علیه اقتصاد ایــران برشمرد.به
گزارش تسنیم ،فرهاد دژپسند در مصاحبه با
رادیو با بیان اینکه برنامههای دشمن برای
آسیب وارد کردن به اقتصاد کشور با حضور
پررنگ و مؤثر مردم به شکست انجامیده است،
افزود :حجم تجارت خارجی کشور در10ماهه
امسال مشابه 10ماهه در سال گذشته بوده و
این نشان میدهد برنامههای دشمن در این
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زمینه به شکست انجامیده است.دژپسند
بیان کــرد :ثبت سرمایه گــذاری خارجی در
کشور بهرغم تمامی کارشکنیها ،ایجاد موانع
و محدودیتها از ســوی دشمن  50درصد
بیشتر از10ماهه سال گذشته بوده است .وزیر
اقتصاد و دارایی گفت :جدای از این ،بورس
ایــران در شرایط فعلی تحرک بسیار خوبی
داشته بهطوری که روزانــه هفت تا  10هزار
میلیارد تومان خرید و فروش سهام در این بازار
صورت میگیرد .وی اضافه کرد :تمامی این
دستاوردها نشان میدهد برنامههای دشمن
به شکست انجامیده است.

ماسک را ممنوع کردیم و تاکنون هم موردی
نبوده که نیاز باشد به مردم توصیه کنیم از ماسک
استفاده کنند ضمن این که استفاده از ماسک را
هم به عنوان یک روش پیشگیری موثر نمی دانیم
.وزیر بهداشت در پایان تاکید کرد :بارها اعالم
کردیم که اگر هرگونه موردی را در هر گوشه ای
از کشور ثبت کنیم بالفاصله به مردم می گوییم
و خیال مردم کامال راحت باشد   .

آگهی مزایده مرحله دوم
سازمان همیاری شهرداری های خراسان
رضــوی در نظر دارد نسبت به فــروش یک
واحد تجاری واقع در احمدآباد -مجتمع
خورشید از طریق مــزایــده اقــدام نماید.
متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از
تاریخ آگهی تا روز شنبه  98.11.26به
دبیرخانه سازمان همیاری واقع در بولوار
پیروزی ،بولوار دالوران -نبش دالوران 7
مراجعه نمایند.

مدیرعامل سازمان همیاری
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